
Vážení spoluobčané!

S nastávajícím jarem nám nastanou, jak dou-
fám, po dlouhé zimě radostnější dny plné slu-
nečního světla. I když současné počasí na jaro
příliš nevypadá, buďme optimisté a vypořádejme
se především s jarním úklidem, aby naše pro-
středí bylo čisté a hezké.
Věřím, že motoristé uposlechnou výzvy doprav-
ní policie a ve dnech komplexního úklidu komu-
nikací své vozy odklidí, aby čistící vozy mohly vy-
mést nečistoty i u chodníků.
Všichni se asi obáváme nebezpečí ptačí chřipky,
která se do naší republiky také dostala. Nepro-
padejme však panice! Prosím však všechny cho-
vatele drůbeže a ptactva, aby dotazníky, vydané
naším úřadem, vyplnili a vrátili na ÚMČ, aby-
chom měli řádnou evidenci a v případě zhorše-
né situace aby uposlechli pokynů pracovníků ve-
terinární správy. Přejme si, aby tato vlna brzy
opadla!
Pokud se týká záměrů v oblasti údržby a inves-
tiční výstavby, jsou připraveny k realizaci. Mám
na mysli především školská zařízení a poly-
funkční dům.
Počátkem června nás čekají volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Předvolební boje již
začaly, jsou mnohdy značně nevybíravé, ale
jsem přesvědčen, že se v nich orientujete. Přeji
Vám správnou volbu!
Závěrem mi dovolte připomenout a pozvat Vás
na akce kulturního charakteru, které pro Vás na
jarní období připravujeme.
Jsou to především koncerty v rámci akce „Pet-
rovické hudební jaro“ v květnu. Jejich termíny
jsou uvedeny uvnitř tohoto čísla. Pro seniory
jsme připravili hudebně zábavný pořad na pátek
21. dubna od 17 hod. a 2 poznávací zájezdy. Je-
den na 20. května, druhý na 10. června. Zájemci
budou o nich včas informováni.

Přeji Vám hodně zdaru!

OOttttoo  SSeemmeecckkýý
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SLOVO STAROSTY

ROČNÍK XV. ČÍSLO 2 DUBEN 2006 NEPRODEJNÉ

DRUHÉ MÍSTO V SOUTĚŽI „ZLATÝ ERB“
PATŘÍ PETROVICÍM

PERIODIKUM

MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA–PETROVICE

Cenu zástupcům městské části Praha–Petrovice předal ředitel magistrátu Martin Trnka (prv-
ní zleva). Vedle stojí slečna Jana Dynybilová, která petrovické webové stránky udržuje a do-
plňuje na ně informace, Ing. Petr Říha, autor projektu výstavby stránek, Ing. Anna Smutná,
tajemnice úřadu městské části - ta dovedla k dokonalosti část webu týkající se veřejné sprá-
vy, Dr. Jindra Svitáková z firmy Odysseus NET, která stránky postavila a zástupci sponzor-
ských organizací, které pro petrovické do soutěže poskytly věcné ceny.

Dne 27.3.2006 probíhal v zasedací síni Za-
stupitelstva hl. m. Prahy seminář „Cesta k
e-Praze“. Cílem semináře bylo přispět k roz-
voji městské informatiky, modernizaci sprá-
vy města a poskytování služeb v souladu
s Informační strategií hl. m. Prahy, posílit
vzájemnou informovanost a výměnu zkuše-
ností mezi magistrátem, městskými částmi
a organizacemi hlavního města, zveřejnit za-
jímavé příklady řešení a projektů a umožnit
zainteresovaným pracovníkům diskusi o dal-
ších krocích.

Jako vyvrcholení pro-
gramu byly vyhláše-
ny výsledky pražské-
ho kola celostátní
soutěže o nejlepší
webové stránky
a elektronické služby
měst a obcí Zlatý erb
2006. Cílem této soutěže je podpořit mo-
dernizaci místní a regionální veřejné správy
prostřednictvím rozvoje informačních služeb
poskytovaných občanům i specifickým sku-

pinám uživatelů s využitím internetu a ostat-
ních elektronických médií, a přispět tak
k rozvoji kvality života ve městech, obcích
a krajích České republiky. Soutěž vyhlašuje
Sdružení Zlatý erb pod záštitou Ministerstva
informatiky ČR, Ministerstva vnitra ČR a Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR a je pořádá-
na ve spolupráci s portálem územní 
samosprávy Města a obce online
(http://mesta.obce.cz) a konferencí ISSS
(http://www.isss.cz). Webové stránky soutě-
že si můžete prohlédnout na adrese:
http://zlatyerb.obce.cz.

V krajském kole hlavního města Prahy se
hodnotily oficiální webové stránky a elektro-
nické služby městských částí. Hodnocení se
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vztahovalo na stav v době
posuzování. Krajská porota
při hodnocení používala ná-
sledující kritéria. Povinné in-
formace (váhový koeficient
2), Úřední deska (váhový
koeficient 2), Doporučené
a doplňkové informace
(váhový koeficient 1,5),
Ovládání webu, navigace
a přehlednost stránky (vá-
hový koeficient 1,5), Výtvar-
né zpracování (váhový koe-
ficient 1), Bezbariérová
přístupnost (váhový koefici-
ent 1,5).

Jako nejlepší webové
stránky v naší kategorii
byly vyhodnoceny:
1. Praha-Vinoř

(http://www.praha-
vinor.cz)

2. Praha-Petrovice
(http://www.prahapetro-
vice.cz)

3. Praha-Újezd
(http://praha-ujezd.cz)

Doufáme, že naše webové
stránky vám budou sloužit ja-
ko zdroj informací, najdete
na nich pozvánky na akce,
prostřednictvím diskusního
fóra můžete rozmlouvat s představiteli měst-
ské části, můžete zde najít fotografie často
i méně známých petrovických zákoutí (i ty

své sami na stránky poslat). Zároveň věříme,
že se nám je podaří vylepšit tak, abychom se
příští rok umístili ještě lépe.

Ing. Petr Říha
předseda Komise pro informace

a zpravodaj

Tou dobrou zprávou je, že petrovický zámek bude mít snad již defi-
nitivně svého majitele – nebo spíše majitelku. Tou špatnou zprávou
je fakt, že dlouhodobě neudržované, chátrající budovy se již začaly
rozpadat. Pod náporem silného západního větru se 1. dubna zřítila

část hospodářského stavení sousedícího se školním hřištěm. Kvůli
přetrvávajícímu a vzrůstajícímu nebezpečí je třeba doma i ve škole
seznámit děti s nebezpečím, které jim při případných hrách v roz-
padávajících se objektech hrozí. 

V létě loňského roku byly střechy i budovy statku ještě neporu-
šené.

Fotografie z 2. dubna 2006 – střecha i zdi se zřítily pod náporem
větru.

DOBRÁ A ŠPATNÁ ZPRÁVA

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI



Mezi množstvím importovaných svátků se
nyní zjevil jeden, který by mohl mít, v přípa-
dě vaší kladné odezvy, příznivý dopad na ne
příliš ideální mezilidské - a tím i sousedské
vztahy. Jedná se o společenskou akci, při níž
se v rodinných domcích, na zahradách,
v parcích nebo ve společných prostorách by-
tových domů setkávají sousedé, kteří při
běžném všedním shonu na sebe nemají čas.
Akce vznikla v roce 1999 v Paříži a loni se
slavilo již v 377 evropských městech. Celkem
se ho v roce 2005
z ú č a s t n i l o  
4,5 milionu lidí.
Akci pořádají ro-
diny, obec, školy,
zájmová sdružení
i jednotlivci.
V České republice
proběhne poprvé
30. května 2006.
Pozvete sousedy,
každý může při-
nést drobné po-
hoštění, hudební
nástroj, přijít s nápady, jak zabavit děti i do-
spělé. Je možné spolu oslavit něčí blížící se
narozeniny. Tento svátek má umožnit, aby
jsme se jako sousedé lépe poznali a navodili
atmosféru, která usnadní další kontakty
a vzájemnou pomoc během celého roku.

Deset rad pro pořadatele svátku

1. Mluvte o svátku se svými sousedy. Učiň-
te už samotné přípravy součástí oslavy. 

2. Zapojte do organizace svátku co nejví-
ce lidí, využijte jejich nápady. Zjistěte,
kdo například ze zdravotních důvodů,
zůstane doma a zauvažujte, jak ho 
potěšit.

3. Vyvěste plakátky ve společných prosto-
rách. Informujte i sousedy, které osobně
neznáte. 

4. Připravte stoly. Zamyslete se nad výzdo-
bou, květinami, hudbou. Vyberte takové
místo, kde oslava nebude rušit okolí.

5. Vyzvěte účastníky, ať přinesou něco ma-
lého k jídlu nebo pití. Pokud vedle vás

bydlí lidé různých národností, nebo
z různých regionů, mohou přinést ukáz-
ku typického jídla. 

6. Děti bývají vděčnými účastníky oslav. Ne-
zapomeňte na vhodné jídlo, pití, či slad-
kosti. Užitečné bývají hry nebo soutěže,
díky nimž se děti snadněji do svátku za-
pojí. 

7. Navažte kontakt s účastníky oslavy,
představte se jako první. A vyzvěte
všechny ať se zapojí: 

pokud je někdo
hudebně nadaný,
ať přinese nástroj,
pokud umí malo-
vat, ať kreslí dě-
tem portréty. 
Objevujte historii
vašeho domu, vaší
ulice. Zjistěte, kdo
tu bydlí nejdéle
a kdo se třeba na-
opak přistěhoval
jako poslední
Přemýšlejte, kdo

slaví právě v den oslav narozeniny, svá-
tek, výročí svatby. Připijte spolu s ostat-
ním na jejich zdraví.
Přineste fotografie a povzbuďte vaše
sousedy ať udělají to samé. 

8. Fotografujte a natočte si video. Krom to-
ho, že budete mít na svátek pěkné vzpo-
mínky, můžete si společně snímky či vi-
deozáběry vyhodnotit. 

9. Vymyslete spolu s ostatními slogan pro
vaši místní oslavu, plakát či transparent. 

10. Svátek sousedů má být prvním krokem
k tomu, aby se Vám lépe žilo v každo-
denním prostředí. Využijte tohoto kon-
taktu k následné pomoci sousedům, na-
příklad seniorům či rodinám s dětmi. 

Pro bližší informace si můžete napsat na ad-
resu: sousede@tiscali.cz, nebo telefonujte
na číslo: 608 468 097.

Petr Říha
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SVÁTEK SOUSEDŮ 30. KVĚTNA 2006

UUrrččiittěě  jjssttee  ssii  jjiižž  vvššiimmllii  zzmměěnnyy  ddoopprraavvnnííhhoo  zznnaaččeenníí  vv uulliiccíícchh
DDiieesseelloovvaa,,  AAmmppéérroovvaa  aa  HHeerrttzzoovvaa..  OOppěětt  ssee  pprrookkáázzaalloo,,  žžee  nnee--
nnááppaaddnnáá  mmooddrráá  zznnaaččkkaa  DD  4499aa  „„OObbyyttnnáá  zzóónnaa““  jjee  řřiiddiiččii  vvnníí--
mmáánnaa  ppoouuzzee  jjaakkoo  jjaakkáássii  iinnffoorrmmaaccee  oo  ttoomm,,  žžee  nnaa  uulliiccii  ssii  mmoo--
hhoouu  hhrráátt  dděěttii..  MMáállookkddoo  ddooddrržžuujjee  uussttaannoovveenníí  pprraavviiddeell
ssiillnniiččnnííhhoo  pprroovvoozzuu,,  kktteerréé  vv oobbyyttnnéé  zzóónněě  ssttaannoovvuujjee  nneejjvvyyššššíí
ppoovvoolleennoouu  rryycchhlloosstt  nnaa  2200  kkmm//hhoodd  ((aa  ttaakk  bbeezzppeeččnnoosstt  nnaaššiicchh
dděěttíí  mmuussíí  cchhrráánniitt  mmnnoožžssttvvíí  rreettaarrddéérrůů)),,  ssttáánníí  jjee  ddoovvoolleennoo  ppoouu--
zzee  nnaa  mmíísstteecchh  oozznnaaččeennýýcchh  jjaakkoo  ppaarrkkoovviiššttěě  ((aa  aauuttaa  ssttoojjíí  vvššuu--
ddee  --  ii  nnaa  mmíísstteecchh  uurrččeennýýcchh  kk vvyyhhýýbbáánníí))..  SSaammoozzřřeejjmmoossttíí  bbyy  ttaa--
kkéé  mměělloo  bbýýtt,,  žžee  oobbyyttnnáá  zzóónnaa  nneenníí  zzkkrraattkkaa  zz HHoorrnníícchh
MMěěcchhoolluupp  nnaa  HHáájjee..  JJeelliikkoožž  ttoo  vvššaakk  ssaammoozzřřeejjmmoossttíí  nneenníí,,  mmuu--
sseellyy  bbýýtt  nnaa  uuvveeddeennáá  mmííssttaa  nnaaiinnssttaalloovváánnyy  zznnaaččkkyy  „„ZZáákkaazz
vvjjeezzdduu““  ss ddooddaattkkoovvoouu  ttaabbuullkkoouu,,  uummoožžňňuujjííccíí  vvjjeezzdd  rreezziiddeenn--
ttůůmm..  FFrreekkvveennccee  aauuttoommoobbiillůů,,  oobbllaassttíí  ppoouuzzee  pprroojjíížždděějjííccíícchh,,  ssee
vvššaakk  pprraakkttiicckkyy  nneezzmměěnniillaa,,  aa  ttaakk  jjee  nnyynníí  úúkkoolleemm  ssttrráážžnnííkkůů
mměěssttsskkéé  ppoolliicciiee,,  aabbyy  nnaa  zznnaaččkkyy  pprroojjíížždděějjííccíí  aauuttoommoobbiilliissttyy
uuppoozzoorrnniillii..
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O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ

8855..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  22..  22..  22000066
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci JUDr. Hromasové k projektu rekonstrukce ply-

nové kotelny a schvaluje rozšíření projektu o napojení
domu Morseova č. p. 254,

• informaci JUDr. Hromasové o dalším průběhu akce „Ví-
ceúčelové plochy pro mládež na sídlišti Petrovice“,

• informaci JUDr. Hromasové o zápisu do první třídy ZŠ
Bellova. Bylo zapsáno 21 dětí a zatím nebyla podána žá-
dost o odklad,

• informaci o posílení linky autobusu č. 267.
SScchhvváálliillaa::
• nezařazovat tržní místo v Edisonově ul. č. p. 11, parc.

č. 156 a tržní místo ve Wattově ul. č. parc. 395, jako trž-
ní místa v k. ú. Petrovice do novely tržního řádu,

• návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláš-
ka č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územní-
ho plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozděj-
ších předpisů,

• návrh nařízení, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb.
hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových
územích hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,

• bezplatný přístup na internet ve veřejné knihovně v mě-
síci březnu,

• nákup 2 ks posypových nádob o obsahu 300 litrů.

8866..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2233..  22..  22000066
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci zaslanou MČ Praha-Kunratice, ve které nabízí

možnost ubytování v nově dokončeném Domě zvláštní-
ho určení občanům MČ Praha-Petrovice,

• informaci, že počet obyvatel MČ Praha-Petrovice 
k 31. 12. 2005 činil 6.072.

SScchhvváálliillaa::
• návrh nařízení, kterým se mění vyhláška č. 5/1988 Sb.

NVP, kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hl. m.
Praze, ve znění vyhlášky č. 23/1991 Sb. hl. m. Prahy,

• program XIX. řádného zasedání ZMČ dle předloženého
návrhu.

NNeesscchhvváálliillaa::
• opětovně umístění reklamního zařízení na pozemku

parc. č. 430/4 v k. ú. Petrovice při komunikaci Novopet-
rovická, dle předloženého návrhu na umístění firmě ou-
door akzent. Důvodem je umístění reklamy do bezpro-
střední blízkosti nebezpečné zatáčky a místa, kde často
přechází lidé frekventovanou komunikaci. Další rozpty-
lování řidičů v těchto místech není vhodné.

JJmmeennoovvaallaa::
• v souladu s odst. 4 „Podmínek pro udělení grantů MČ

Praha-Petrovice“ grantovou komisi.
UUlloožžiillaa::
• grantové komisi posoudit žádosti o finanční příspěvky

a předložit své doporučení Radě MČ nejpozději do 29. 3.
2006.

XXIIXX..  řřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  ZZMMČČ,,  
ddnnee  88..  33..  22000066  

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  MMČČ  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::
SSttaannoovviilloo::
• výši měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitel-

stva městské části Praha-Petrovice v nejvyšší částce sta-
novené nařízením vlády č. 50/2006 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, a to s účinností od
1. 3. 2006.

VVzzaalloo  nnaa  vvěěddoommíí::
• zprávu Finančního výboru ZMČ Praha-Petrovice 

z 16. 2. 2006 s tím, že:
1) doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Petrovice schvá-
lit čerpání rozpočtu za rok 2005,
2) doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Petrovice schvá-
lit návrh rozpočtu MČ Praha-Petrovice na rok 2006,
3) při kontrole vyúčtování výdajů za obecní domy – dve-
ře a markýzy, Morseova 251 – 253, Praha 10 neshledal
věcných ani formálních pochybení, na základě provede-
né kontroly doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Petro-
vice povýšit rozpočet na rok 2006 o částku 125.670,- Kč
(úhrada vstupních dveří včetně montáže),

• zprávu Kontrolního výboru ZMČ Praha-Petrovice ze dne
3. 3. 2006,

• zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Petrovice za II. polole-
tí roku 2005.

SScchhvváálliilloo::
rroozzppooččttoovvéé  zzmměěnnyy  čč.. 66//22000055  vv ppřřeeddlloožžeennéémm  zznněěnníí::
• čerpání rozpočtu MČ Praha-Petrovice včetně hospodaře-

ní VHČ za rok 2005 v předloženém znění,
• rozpočet MČ Praha-Petrovice na rok 2006 včetně rozpo-

čtu VHČ:
- v příjmové části 36.619.200,- Kč
- ve výdajové části 36.619.200,- Kč

- schvaluje rozpočet MČ Praha-Petrovice na rok 2006 ja-
ko vyrovnaný,

• prodej pozemku parc. č. 179/2 k. ú. Petrovice o výměře
7,02 m2 zahrada, který vznikl oddělením na základě ge-
ometrického plánu č. 544-54/2006 GK Nedoma & Řez-
ník, s. r. o., Kodaňská 45, Praha 10 za kupní cenu ve vý-
ši 14.040,- Kč kupujícímu Miloši Kabátovi, trvale bytem
Hertzova 35, Praha 10 – Petrovice a Jarmile Kabátové,
trvale bytem Hertzova 35, Praha 10 – Petrovice, a to do
společného jmění manželů,

• aktualizovaná pravidla pro poskytování půjček z FOMBF
a vyhlášení 2. kola v předloženém znění.

RRoozzppooččttoovvéé  zzmměěnnyy  čč.. 66//22000055XXIIII..0055

KKaappiittoollaa  00330000  PPoozzeemmnníí  kkoommuunniikkaaccee SK RU úprava rozdíl
2219 5169 -564 897,20 530 000,00 565 000,00 35 000,00

5171 -209 594,50 347 500,00 210 000,00 -137 500,00
6121 0,00 6 810 000,00 6 010 000,00 -800 000,00

Celkem z 2219 -794 833,70 7 687 500,00 6 785 000,00 -902 500,00

KKaappiittoollaa  00440000  PPřřeeddšškkoollnníí  zzaařříízzeenníí SK RU úprava rozdíl
3111 5171 -598 062 600 000 599 000 -1 000,00

5331 -1 707 200 1 900 000 1 710 000 -190 000,00
Celkem z 3111 -2 305 262 2 500 000 2 309 000 -191 000

KKaappiittoollaa  00440000  ZZáákkllaaddnníí  šškkoollyy SK RU úprava rozdíl
3113 5169 -33 748 0 33 800 33 800,00

5331 -5 005 212 5 400 000 5 005 300 -394 700,00
Celkem z 3113 -5 038 960 5 400 000 5 039 100 360 900

KKaappiittoollaa  00880000  PPoohhřřeebbnniiccttvvíí  SK RU úprava rozdíl
3632 5139 -8 047,00 5 000,00 8 200,00 3 200,00

5151 -1 703,00 2 500,00 1 800,00 -700,00
5169 -150 637,00 170 000,00 151 000,00 -19 000,00
5171 -12 495,00 20 300,00 12 500,00 -7 800,00

Celkem z 3632 -128 772,00 197 800,00 173 500,00 -24 300,00

KKaappiittoollaa  00220000  VVeeřřeejjnnáá  zzeelleeňň  SK RU úprava rozdíl
3745 5139 -61 585 70 000 62 000 -8 000,00

5169 -2 793 626 2 500 000 2 795 000 295 000,00
5171 -309 728 550 000 330 000 -220 000,00
6121 -1 531 651 1 600 000 1 540 000 -60 000,00

Celkem z 3745 -4 696 590 4 720 000 4 727 000 7 000,00

KKaappiittoollaa  00990000  SSaammoosspprráávvaa SK RU úprava rozdíl
6112 5136 -21 908 14 500 22 000 7 500,00

5139 -126 891 238 000 126 900 -111 100,00
5167 -34 553 40 000 35 000 -5 000,00
5169 -885 892 1 055 000 885 900 -169 100,00
5173 -49 588 20 000 50 000 30 000,00
5175 -28 543 97 000 29 000 -68 000,00
5492 -321 100 479 000 322 000 -157 000,00

Celkem z 6112 -3 069 452 1 943 500 1 470 800 -472 700

KKaappiittoollaa  00990000  VVeeřřeejjnnáá  sspprráávvaa  SK RU úprava rozdíl
6171 5021 -329 612 500 000 330 000 -170 000,00

5137 -456 653 400 000 460 000 60 000,00
5139 -236 415 250 000 240 000 -10 000,00
5152 -125 551 150 000 130 000 -20 000,00
5154 -58 592 50 000 59 000 9 000,00
5161 -57 756 54 000 58 000 4 000,00
5162 -400 237 420 000 400 300 -19 700,00
5166 -259 747 200 000 260 000 60 000,00
5167 -47 529 80 000 50 000 -30 000,00
5169 -447 959 645 000 448 000 -197 000,00
5172 -99 260 140 000 100 000 -40 000,00
5173 -7 827 15 000 8 000 -7 000,00
5175 -1 451 5 000 2 000 -3 000,00
5361 -2 120 1 000 2 500 1 500,00
6119 -75 089 71 000 75 000 4 000,00
6121 -14 829 673 34 480 000 29 500 000 -4 980 000,00

Celkem z 6171 -21 957 685 37 461 000 32 122 800 5 338 200

KKaappiittoollaa  11000000  FFiinnaannččnníí  ooppeerraaccee SK RU úprava rozdíl
5163 -22 015 50 000 22 000 -28 000,00
51,41 72 458 10 000 0 -10 000,00

Celkem z 6310 496 029 60 000 22 000 -38 000

Snníížžeenníí  vvýýddaajjůů  cceellkkeemm::
SSnníížžeenníí  ppřřííjjmmůů  vv ppoolloožžccee  ddoottaaccíí  zz HHČČ SK RU úprava rozdíl

4131 18 487 158,20 25 807 800,00 18 487 200,00 -7 320 600,00 
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ŠKOLY

Podle školského zákona musí všechny
základní školy nejpozději v září 2007 za-
čít vyučovat podle vlastního školního
vzdělávacího programu. Na naší škole
po téměř dvouleté intenzívní práci všech
učitelů začneme s ročním předstihem -
již od září 2006. Naši noví prvňáčci a žá-
ci 6. třídy se budou tedy od příštího škol-
ního roku učit trochu jinak než jejich
starší spolužáci.

Jaký je vlastně náš školní vzdělávací
program? Vychází z tradic, možností
a materiálního vybavení školy, chce co
nejlépe připravit žáky pro další život
a motivovat je k celoživotnímu učení,
přičemž ještě více než nyní klade důraz
na všestranný rozvoj každého dítěte.
V 1. a 2. třídě preferujeme všeobecné
kvalitní komplexní vzdělávání pro všech-
ny děti bez profilace, ale individuální
předpoklady každého žáka se budeme
snažit rozvíjet v rámci disponibilních ho-
din. Od 3. třídy pak podle zájmu, nadá-
ní a budoucího zaměření dítěte nabízí-

me volitelné předměty a posílenou výu-
ku některých předmětů. Ve 3. třídě to
budou pohybové hry a výtvarná dílna, ve
4. třídě přibude konverzace z anglického
jazyka, v 5. třídě semináře z českého ja-
zyka a matematiky a sportovní hry. 
Od 6. třídy se nabídka opět rozšíří, ne-
boť v 6. ročníku si žák podle svých pre-
ferencí zvolí jednu ze tří možností - pří-
rodovědné, jazykové nebo praktické
zaměření. Podle toho bude mít rozšíře-
nu výuku některých předmětů (např.
u přírodovědného zaměření to bude více
matematiky, informačních technologií,
chemie a fyziky, v jazykové skupině dru-
hý cizí jazyk a konverzace, nebo výtvar-
ná a pracovní dílna u praktického zamě-
ření). 
Jsme si vědomi, jak důležitá je v dnešní
době znalost cizích jazyků. Proto začíná-
me již od těch nejmenších. Anglickému
jazyku se naši žáci budou učit již v 1.a 2.
třídě, a pokud budou mít zájem, mohou
v 6. třídě začít s německým nebo ruským
jazykem. 

V dnešní rychle se rozvíjející a měnící se
společnosti je také potřeba, aby pro kva-
litní a účinnou komunikaci s okolním
světem byl žák vybaven kompetencemi
k využívání různých informačních pro-
středků a technologií. S prací na počíta-
čích se naši žáci budou seznamovat již
od 1. třídy. Nejprve v kroužku počítačů,
od 2. třídy pak v předmětu počítače a od
5. třídy v předmětu informační technolo-
gie. Ve škole máme k dispozici dvě počí-
tačové učebny s přístupem na internet;
jednu úplně novou jsme uvedli do pro-
vozu v únoru tohoto roku. 
Povinnými a volitelnými předměty, na-
bídkou volnočasových aktivit (ve spolu-
práci s jinými subjekty), různými tematic-
kými exkurzemi a novými metodami
práce (např. zaváděním žákovských pro-
jektů) chceme našim žákům umožnit na-
plnit všechny cíle základního vzdělávání.
Celý kompletní školní vzdělávací pro-
gram představíme žákům, rodičům i ve-
řejnosti v květnu tohoto roku. 

Mgr. Eva Hradská, ředitelka školy

POZNÁVÁME EVROPU A SVĚT
Naše základní škola se chystá první májový týden na jazykově po-
znávací zájezd do Velké
Británie, který strávíme
především v Londýně.
Program je nabitý a děti
se nemohou dočkat.
Navštívíme letní králov-
ské sídlo Windsor, Buc-
kinghamský palác, zná-
mý Hyde Park, pevnost
a bývalé vězení, kde jsou
vystaveny korunovační
klenoty Tower, muzeum
voskových figurín Mada-
me Tusseaud, i několik
muzeí a galerií. Uvidíme
Trafalgar Square, Big
Ben, Westminster Abbey
a mnoho dalšího, co stojí
za shlédnutí.

Dopoledne budou žáci chodit do jazykové školy, kde je rodilí mluv-
čí budou učit anglický jazyk. Žáci si tak na vlastní kůži vyzkouší, jak
je těžké (možná že pro někoho lehké) domluvit se cizí řečí.
Děti poznají i tamní život Angličanů, protože bydlet a stravovat se
budou v místních anglických rodinách, které je uvítají mezi sebou.
Až se vrátíme, můžete se těšit na vyprávění, jak se nám tam líbilo.

Mgr. Pavlína Šorelová, učitelka Aj 

VVěěřřííttee,,  žžee  vv LLoonnddýýnněě  nnaajjddeettee  ii  ttyyppiicckkoouu  eeggyyppttsskkoouu
ssffiinngguu??

OD ZÁŘÍ 2006 NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BELLOVA TROCHU JINAK
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vždy od 10. března můžeme na někte-
rých veřejných budovách včetně měst-
ských úřadů vidět vlát poměrně nezná-
mou a exotickou vlajku. Zároveň se
stále zlepšuje informovanost, prováze-
jící vyvěšování tohoto symbolu tibetské
nezávislosti. Rád bych se pokusil shr-
nout informace, týkající se klíčového
období Tibetu, zejména od konce čty-
řicátých let do konce let padesátých,
završených dalajlámovým odchodem
do exilu v Indii – informace, končící
u mnoha lidí projevem solidarity s li-
dem Tibetu, prezentovaným vyvěše-
ním této vlajky. 

Pokud by nás zajímala historie Tibetu
a jeho samostatnosti, musíme hodně
do historie. Již v období vlády čínského
císaře Süan-ti (73 – 49 př.n.l.) z dyna-
stie Starší Chan byly porobeny hunské
i předtibetské kmeny. V té době byly
pod přímým čínským vlivem Vietnam
i Korea. Vztah k Tibetu během staletí
procházel od obrany, spojenectví až po
porobení. Tibet byl tak již odedávna
spravován čínskými či počínštěnými
mongolskými nebo mandžuskými dy-
nastiemi s větším či menším množstvím
vlastní samostatnosti. Na druhé straně
v dobách čínského úpadku vyráželi
bojovní Čchiangové, žijící na území
dnešního Tibetu, drancovat města
a vesnice svého bohatého souseda.
Další rozměr získaly čínsko – tibetské
vztahy v 7. století, za dynastie Tchang,
kdy si tibetský král vzal za manželku
čínskou princeznu. Když pak v Číně ro-
ku 755 vypuklo An Lu-šanovo povstá-
ní a císař musel před povstalci uprch-
nout, dokázali Tibeťané porazit
čínskou armádu a dobít tehdejší hlav-
ní město čínského císařství - Čchang-
an. Čína se za dynastie Tchang rozklá-
dala na území zhruba odpovídajícím
dnešní rozloze, ale Tibet ani Sin-ťiang
(Ujgurské území severně od Tibetu)
nebyly její součástí.

Období moderní okupace Tibetu začí-
ná v roce 1912 pádem mandžuské dy-
nastie Čching a vyhlášením Čínské re-
publiky. Nezávislost Tibetu byla sice
deklarována hned v roce 1913, ale ta
byla myšlena pouze ve vztahu Tibetu
k Mongolsku. O otázkách politického
a právního statusu Tibetu jednání na-

dále pokračovala - za účasti Tibetu, Čí-
ny a Velké Británie (která na počátku
20. století rovněž Tibet násilně obsadi-
la). Jednání se pro Tibet nevyvíjela
dobře a Čína si kladla čím dál tím větší
nároky. Nároky a vliv Britů však přetrval
i v období mezi světovými válkami. Po

druhé světové válce se pak nově v Ti-
betu začal uplatňovat vliv USA. Zlomo-
vým se však stává rok 1949, kdy byla 
1. října vyhlášena komunistická Čínská
lidová republika a Čína. Rozhlasová
stanice Peking ihned oznámila, že Tibet
je součástí Číny a že Čínská lidově
osvobozenecká armáda zahájí pochod
do Tibetu, aby tamní obyvatele osvo-
bodila od cizích imperialistů. Tento krok
byl pochopitelně pouhou záminkou,
jelikož v Tibetu žádná cizí mocnost ne-
vládla. Tibet sice na tuto čínskou akci
reagoval 4. listopadu 1949 vyhlášením
nezávislosti a neprodleně vytvořil i ko-
misi pro jednání s Čínou. Předsedovi
ústřední lidové vlády komunistické Čí-
ny, Mao Ce-Tungovi, byl zaslán dopis,
ve kterém ho Tibeťané vyzývali, aby se
Čína svých územních nároků vzdala.
Tento dopis však zůstal bez odpovědi,
pokud za odpověď nepovažujeme
fakt, že 7. října 1950 bylo nenadále
z osmi různých směrů zahájeno vojen-
ské obsazení Tibetu. 

O měsíc později - 17. listopadu 1950 -
byl sice do funkce uveden nový vládce
Tibetu (dalajláma – v pořadí již čtrnác-
tý), který ovšem nemohl vládnout své-
mu lidu z paláce ve Lhase, ale musel se
uchýlit do Ja-tungu při indicko-čínské
hranici. K okupaci se sice negativně
postavily jak vláda Indie tak i vláda Vel-
ké Británie. Ta druhá ovšem později
prohlásila, že právní postavení Tibetu
není zcela jasné, neboť součástí Číny

byl Tibet již od roku 1751. Tento postoj
byl pro Tibeťany velkým zklamáním.
Do Číny byla vyslána delegace, která se
měla pokusit vztahy urovnat. Pokus byl
marný a delegace, jakmile se dostala
do čínských rukou, se stala cílem a pro-
středkem čínského nátlaku a poslouži-
la Číně jako nástroj a „partner“ při se-
stavení takzvané „Dohody o mírovém
osvobození Tibetu“, vyhlášené 
23. května 1951. 

V červenci 1951 byl dalajláma požádán
čínským komisařem v Ja-tungu, aby se
vrátil do hlavního města. Duchovní hla-
va lámaistické církve a vládce Tibetu se
tedy v srpnu do Lhasy vrátil. Několik
dní po jeho návratu (9.září 1951) dora-
zila do hlavního města Tibetu čínská
vojska v počtu několika tisíc mužů.
Bezprostředně následovalo ještě dal-
ších asi dvacet tisíc vojáků a začíná
skutečný útlak tibetského lidu. Ihned
po okupaci začala Čína se zaváděním
komunistických reforem. Země nebyla
však schopna živit takto náhle vzrostlý
počet obyvatel a ocitla se na pokraji
hladomoru. V červenci 1954 byl dalaj-
láma pozván na návštěvu Číny. Proti je-
ho odcestování byla velká část obyva-
tel jeho země, neboť měli strach, že se
nevrátí bezpečně zpět domů. Dalajlá-
ma nakonec do Číny odcestoval a opa-
kovaně se setkal s Mao Ce-Tungem. Po
celou dobu jeho pobytu mu však bylo
bráněno ve svobodném projevu smě-
rem k médiím. Po celou dobu dalajlá-
movy návštěvy v Číně chodily do země
dopisy požadující jeho okamžitý návrat
a zdůrazňující, že jeho dlouhodobá ne-
přítomnost v zemi je proti přání tibet-
ského lidu. Před dalajlámovým návra-
tem zpět do Lhasy - v březnu 1955 -
předložila pekingská vláda návrh na
ustavení „Přípravného výboru Auto-
nomní oblasti Tibet“. Tento návrh nao-
ko umožňoval účast zástupců z růz-
ných oblastí Tibetu na řešení správních
záležitostí Tibetu. Oficiálně byl tento
jedenapadesátičlenný výbor ustaven 
22. dubna 1956 a jeho předsedou se
stal dalajláma. Kromě něj však tibet-
skou vládu, v tomto výboru, zastupo-
valo pouhých čtrnáct členů. Výbor se
ale stejně zabýval pouze otázkami,
které čínské úřady již předem rozhodly
a tibetští představitelé byli tak z jaké-

VLAJKA PRO TIBET

NNee  ppřříílliišš  zznnáámmáá  aa  eexxoottiicckkáá  vvllaajjkkaa,,  oobbjjeevvuujjííccíí  ssee  ppooččááttkkeemm
bbřřeezznnaa  nnaa  nněěkktteerrýýcchh  vveeřřeejjnnýýcchh  bbuuddoovváácchh,,  ppaattřříí  TTiibbeettuu..
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hokoli rozhodování o své zemi předem
vyloučeni a nemohli ani předkládat ne-
souhlasy s rozhodnutími čínské vlády.
Předsednictví dalajlámy bylo realizová-
no jen z toho důvodu, aby bylo vytvo-
řeno zdání tibetské autonomie. 

V roce 1956 probíhaly v Indii oslavy
2500 let od narození Buddhy. Mezi vý-
značnými pozvanými hosty byl pocho-
pitelně i dalajláma. Číňané nejprve s je-
ho odjezdem nesouhlasili, pak ho
alespoň vybavili projevy k přednesení
na oslavách v Indii. Dalajláma však v In-
dii na zasedání UNESCO přednesl řeč,
týkající se anexe a pohlcování malých
nezávislých zemí ve světě velkými státy
a zdůraznil, že by tato situace neměla
zůstat bez povšimnutí. Během své ná-
vštěvy se však také paradoxně dozvídá
informace z Tibetu. Tak také zjišťuje, že
Číňané v Tibetu porušují pravidla uza-
vřené Sedmnáctibodové dohody
a v některých oblastech (Kham a Am-
do) se dokonce uchylují k násilným re-
formám, proti nimž se obyvatelstvo
bouří. Dochází i k vyvražďování mnichů
a bourání klášterů. Není divu, že dalaj-
láma poprvé zvažuje myšlen-
ku nevrátit se do Tibetu a zů-
stat v indickém exilu, než se
situace v zemi uklidní. Pozdě-
ji je ale rozhodnuto o jeho
návratu. 

Mezitím v Tibetu Číňané na-
plno odstartovali zavádění
reforem. I dalajláma se vyjád-
řil ve smyslu, že si je vědom
nutnosti reforem a uvědomu-
je si staromódní charakter ti-
betské společnosti, žádal
však jejich mírové provádění.
Sama tibetská vláda dokonce
několik reforem navrhla, ale
ty zůstaly čínskou vládou ig-
norovány. Čína pokračovala
v bourání klášterů i celých
měst. Množily se i případy
genocidy. Reakcí na toto čín-
ské chování je vznik Hnutí
odporu, a tak se, počínaje ro-
kem 1958, Tibeťané uchylují
do hor a vedou partyzánskou
válku proti svým utlačovate-
lům. Docházelo dokonce
i k případům, zejména v již-
ním Tibetu, kdy čínští vojáci
převlečení za tibetské Kham-

py, přepadali místní obyvatelstvo
a způsobovali mu mnoho škod a utr-
pení. Číňané se takto snažili vnést svár
mezi tibetské bojovníky, ale tyto akce
měly naopak za následek nárůst odpo-
ru vůči Číně. 

V únoru 1959 byl dalajláma pozván na
divadelní představení do Číny. Měl se
však dostavit bez své osobní stráže. To
budilo v Tibeťanech dojem, že se ho
pokusí Číňané unést. V den konání di-
vadelního představení, 10. března, ob-
stoupilo ve Lhase 30 tisíc Tibeťanů da-
lajlámův palác Norbulingku ve snaze
svého vládce chránit. Hnutí odporu
v zemi i nadále sílilo a do Indie chodilo
množství telegramů s žádostmi o indic-
ký zásah v nastalé situaci. V noci 
17. března dalajláma Norbulingku
opustil a vydal se směrem k Indii. Na
své cestě z Tibetu se dozvěděl o zruše-
ní tibetské vlády Čínou a okamžitě
ustanovil novou prozatímní vládu.
Z Cchony, kam se uchýlil, pak vyslal své
dva emisary do Indie s žádostí o politic-
ký azyl. Ministerský předseda Džává-
harlál Néhrú mu neprodleně azyl udělil.

Odezva za odmítnutí pozvání k návště-
vě divadla byla rychlá a primitivní. Již
19. března 1959 odstřelovali Číňané
dalajlámův palác Norbuligku, Potálu
a další strategicky významná místa ve
Lhase. Za bombardováním následovaly
útoky tanků a pěchoty. Asi 12 tisíc lidí
bylo nemilosrdně zabito a mnoho dal-
ších zajato. O dalajlámově útěku se Čí-
ňané dozvěděli až třetího dne. Do In-
die začaly zanedlouho proudit stovky
tibetských uprchlíků. Dalajláma se usa-
dil se svým doprovodem v letovisku
Mansúrí v severní Indii. 

I v následujících letech pokračovala
v Tibetu genocida obyvatel a ničení
klášterů, to vše pod záminkou nutných
reforem ČLR. Existuje mnoho svědectví
mnichů a mnišek buddhistických kláš-
terů, kteří byli pro své protičínské ná-
zory léta vězněni a týráni těmi nejhor-
šími způsoby, srovnatelnými
s krutostmi praktikovanými během 
2. světové války. 
Bilance čínské invaze do Tibetu je děsi-
vá: 80 000 mrtvých během vojenského
vpádu a při potlačování povstání v ro-

ce 1959. Přes milion Tibeťanů
umučených ve věznicích,
v pracovních táborech či
v důsledku hladomoru. Neu-
stávající útěk Tibeťanů do za-
hraničního exilu dosahuje již
počtu na 120 000 uprchlíků.
Z 6259 klášterů, chrámů
a svatyní, ve kterých žilo té-
měř 600 000 mnichů a mni-
šek, zůstalo pouhých třináct.
Jejich osazenstvo bylo roze-
hnáno, cenná umělecká díla
zničena nebo rozprodána.
Komunistická totalitní moc
okleštila základní práva Tibe-
ťanů při užívání mateřského
jazyka, volného pohybu, ná-
boženství atd. Svévolné zatý-
kání, represe, mučení, zastra-
šování a věznění se staly
součástí každodenní tibetské
reality. Vzpomeňme si tedy,
alespoň jednou v roce - u pří-
ležitosti výročí povstání Tibe-
ťanů v roce 1959, na 80 000
z nich, kteří touhu po svobo-
dě a nezávislosti Tibetu zapla-
tili svým životem.

Petr ŘíhaII mměěssttsskkáá  ččáásstt  PPrraahhaa  ––  PPeettrroovviiccee  ssee  jjiižž  vv rrooccee  11999999  ppřřiihhlláássiillaa  kk aakkccii  „„VVllaajjkkaa  pprroo  TTiibbeett““..
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Základní škola Edisonova a Dům dětí a mládeže DŮM UM
uspořádaly 8. 3. 2006 

PRO ŽÁKY A ŽÁKYNĚ ZŠ EDISONOVA

TURNAJ VTURNAJ V DÁMĚDÁMĚ
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 

1. MÍSTO - MONIKA PAULÍKOVÁ
2. MÍSTO - KAMIL MARTÍNEK

3. MÍSTO DAVID LOKAJ
4. MÍSTO - ZDENĚK ČÍŠE

5. MÍSTO - MAREK PETRÁČEK
6. MÍSTO - JAKUB KUČERA
7. MÍSTO - LUCIE ŘÍHOVÁ

8. MÍSTO - JIŘÍ NĚMEC
9. MÍSTO - JAN FRIC

10. MÍSTO - JOHANA SOCHŮRKOVÁ

BLAHOPŘEJEME !!!

Velmi dobře „bojovali“ i další hráči, kteří se turnaje zúčastnili. Uznání a pochvalu zaslouží například:
JAKUB JEŘÁBEK, MAX ROTTER, PETRA DAVÍDKOVÁ, KRISTÝNA ŠÍROVÁ, JAKUB HORÁK,
MIKULÁŠ KALINA, JONÁŠ HROMAS I DALŠÍ…..

TĚŠÍME SE OPĚT ZA ROK NA DALŠÍ ROČNÍK ! 
TRÉNUJTE PILNĚ HRU „DÁMA“ A MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT DO TURNAJE

V PŘÍŠTÍM ROCE 2007 !

Naši nejlepší se 24. 3. 2006 zúčastnili Přeboru Prahy v dámě a soutěže družstev základních škol
„O PUTOVNÍ POHÁR VÁCLAVA KŘIŠTY“. Základní školu Edisonova reprezentovali Monika Poulíko-
vá – vítězka celoškolního turnaje v dámě a držitelka čestného titulu „Dáma turnaje“, Kamil Martínek -
2. místo v celoškolním turnaji, David Lokaj - 3. místo, Zdeněk Číše - 4. místo a Marek Petráček, který
obsadil v celoškolním turnaji 5. místo. V kategorii 1. - 5. ročník základní školy se naše škola umístila na
7. místě. Přestože naše škola nemá 6. – 9. postupný ročník, reprezentovali nás v této kategorii dva žá-
ci z páté třídy – David Lokaj a Monika Paulíková a umístili se na krásném 4. místě. Mezi jednotlivci se
v „Přeboru Prahy“ umístila Monika Paulíková na 2. místě a David Lokaj na 3. místě.

Mgr. Petr Zeman a Miroslava Tesařová - ZŠ Edisonova
Ing. Dagmar Lazárková a Roman Urbanec - DDM Praha 10
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vážení spoluobčané,

počátkem tohoto měsíce bylo v naší městské části kolportováno de-
váté číslo tiskoviny Kurýr jihovýchodu Prahy, jehož vydavatelem je
MČ Praha – Křeslice a ve kterém se některé příspěvky snaží vyvolat
dojem, že vedení naší městské části nehájí dostatečně Vaše zájmy
v oblasti životního prostředí. Obsahují přitom řadu nepřesností (po-
kud nechceme použít slovo lež). Např. překladiště Metrans není na
katastrálním území Petrovic, ale na katastru Uhříněvsi a Horních
Měcholup. A nyní k článku Spadla klec:
Rozhodně odmítáme tvrzení autora příspěvku „Spadla klec“, který
se Vás snaží znovu přesvědčit, že cílem článku „Speciálního čísla“
Petrovického zpravodaje vydaného v roce 2004, bylo zostudit staro-
stu Ing.Antonína Zápotockého. Toto číslo bylo připraveno jako re-
kapitulace kroků, které jsme k problematice dálničního obchvatu ji-
hovýchodu Prahy učinili. Pro doplnění názorů jsme požádali
o vyjádření kromě prof.Ing.Petra Moose, CSc., který je odborníkem
na dopravu a bývalým ministrem do-
pravy, Ing.Jiřího Hrubého, starostu MČ
Praha-Újezd, kterého se problematika
dopravy nejvíce dotýká, Ing.Jana Bür-
germeistra, který má na starosti územ-
ní rozvoj hl.m. Prahy a také JUDr.Milo-
še Červenku, který je vlastníkem
pozemků v tomto území. Naše otázky
byly jasné a jeho odpovědi podložené
doklady. Tak jsme je také i prezentova-
li. Nezajímaly nás ani majetkové pomě-
ry, ani podnikatelské aktivity kohokoliv
ze zúčastněných. Pokud je dnes
JUDr.Červenka vyšetřován policií, je ab-
surdní toto spojovat s naším časopisem
a znevažovat jeho serióznost. Pokud by
se měl novinář cítit provinile, když
uskuteční rozhovor s někým, kdo nemá
čisté svědomí a je později vyšetřován
policií a eventuálně odsouzen, ochudili
by novináři čtenáře o rozhovory se spoustou (v té době uznávaných)
podnikatelů, politiků - včetně ministrů. Navíc se domníváme, že stá-
le ještě platí presumpce neviny a dokud nebude pan doktor Čer-
venka odsouzen, je třeba se na něho dívat jako na nevinného. Zá-
roveň znovu musíme odmítnout tvrzení autora článku, že rozhovor
měl za účel zostudit starostu Ing. Zápotockého ve volbách. Toto čís-
lo bylo vydáno v plánovaném termínu a jeho obsah by byl stejný,
i kdyby se senátní volby nekonaly. 
Autorka článku s nadpisem Kamiony z Metransu zlepší kvalitu
života? aneb Radní v Petrovicích opět „nezklamali“ se zase
snaží vyvolat dojem, že naše městská část jde tzv. „na ruku“ ředi-
teli firmy Metrans, panu Jiřímu Samkovi - už tím, že se s ním schá-
zí. Je pravdou, že se do volebního programu občanského sdružení
OPTIM-EKO dostal většinou hlasů (mimo Ing. Říhy) takový nesmysl,
jakým byl slib voličům, že „Budeme jednat o vymístění kontej-
nerového překladiště Metrans z této oblasti....“. Zřejmě i větši-
na z vás cítí, že se jedná o naprosto nereálný a navíc značně neho-
rázný zásah do práv soukromého podnikatelského subjektu. Situace
je o to složitější, že i když je v Kurýru lživě lokalizován Metrans do
Petrovic, není to pravda a vydavatel Kurýra to dobře ví. Zápotocké-
ho OPTIM-EKO chce vymístit Metrans kamsi na trasu budoucí JVD,
ale za celé čtyři roky pro to neudělalo nic. Vždyť prvním krokem pře-
ce musí být schůzka s ředitelem podniku a tam tuto problematiku
nastolit. My jsme to udělali – a zase je to špatně. To, že jsme se na
schůzce dozvěděli, že jiným městským částem Metrans spíš prospí-
vá než vadí – s tím asi nic neuděláme. Nejednalo se totiž o petro-
vické pumpaře a hostinské, kterým tranzit přináší zisky (každý přece
ví, že žádné nemáme) – a to je zase lež a účelová manipulace au-
tora. Ředitel Metransu se zase na oplátku dozvěděl informaci, kte-

rou ovšem měl mít od Ing. Zápotockého – a to, že by se měl odstě-
hovat, neboť ho tu OPTIM-EKO nechce. Rovněž lživá je formulace
o pouhých třiceti petrovických občanech, kterým Metrans zlepšuje
kvalitu bydlení. Pokud si článek přečtete, zjistíte pouze, že ředitel
Samek uvedl: „Řada zaměstnanců se naopak v poslední době
stěhuje do blízkého okolí (Metransu). Blízkost zaměstnání
k bydlišti zlepšuje kvalitu života“. Pokud si shrneme fakta: Au-
tor článku svým lživým tvrzením vyvolává ve čtenáři dojem, že Met-
rans leží na katastru Petrovic, a tak má městská část nějakou mož-
nost ovlivňovat jeho rozvoj nebo činnost. Není to pravda a celý
Metrans leží mimo katastr naší městské části. Chtěl si sice prona-
jmout petrovický pozemek při svých hranicích - ke zřízení oplocené-
ho parkoviště pro dopravce - ale usnesením rady MČ Praha – Pet-
rovice, ze 14. července 2005, nebyl Metransu tento pozemek
pronajat. S ředitelem Metransu jsme se setkali na jeho žádost – ja-
ko se zástupcem podniku, vedle kterého žijeme a který bude, zřej-
mě i v budoucnu, ovlivňovat kvalitu života petrovických občanů. Do-

pravní zatížení projíždějícími kamiony
po Novopetrovické ulici, která je, para-
doxně mimo kamionů pro Metrans, za-
tížena i zvýšenou nákladní a osobní do-
pravou do Křeslic, kde se budují
satelitní města, nás však - na rozdíl od
Ing. Zápotockého, dlouhodobě znepo-
kojuje a máme tudíž radost z každého
byť dílčího úspěchu. Jak si totiž máme
vysvětlit jeho zcela opačnou reakci na
článek v Petrovickém zpravodaji
(2/2001), kdy Ing. Zápotocký v článku
z května 2001 „Překladiště kontej-
nerů Metrans má odvést pozornost
od nebezpečí JVK“, problém Metran-
su nepřípustně zlehčuje s tím, že do
překladiště přijíždí pouhých 120 kamió-
nů denně a nepočítá se již s jeho rozši-
řováním. (Dnes již víme, že množství
vozidel vzrostlo o více než 100 % na

cca 250 kamionů denně.) Ing. Zápotocký zde dále tvrdí, že zde ne-
roste žádný supergigamarket, jak píšeme v Petrovickém zpravodaji,
a že vlastně jen tímto uměle vykonstruovaným a neexistujícím pro-
blémem s Metransem odvádíme pozornost od vážnějších problémů.
Nyní se však stejný Ing. Zápotocký snaží úlohy převrátit a nás po-
stavit do role kolaborantů s Metransem. Vysvětlení je jediné – de-
magogie – schopnost překroutit kdykoliv cokoliv a pokusit se to vy-
užít proti těm, kteří nejsou naprosto oddáni všem demagogovým
myšlenkám – a hlavně postupům, které volí při jejich prosazování. 
Je samozřejmě na Vás, vážení spoluobčané, abyste posoudili, zda
vedení MČ vyvíjí snahu o rozvoj našeho území, či nikoliv nebo zda
se necháte ovlivnit těmito tendenčně zaměřenými články. Můžeme
očekávat, že s blížícími se termíny voleb se jejich počet ještě zvýší.
To, že se blíží jaro, poznáme totiž z nalitých pupenů stromů a rozk-
vetlých sněženek, bledulí a krokusů. To, že se blíží volby, poznáme
podle toho, že budeme ve svých schránkách znovu pravidelně na-
cházet Kurýr jihovýchodní Prahy s více či méně nepravdivými zprá-
vami. Zvažovali jsme, zda se máme vůbec štvavými, lživými a zá-
měrně překroucenými informacemi prezentovanými i v posledním
čísle Kurýra zabývat. Postupně jsme však došli k závěru, že jsme po-
vinni pro Vás vždy zajistit informace kompetentních nebo napade-
ných subjektů. Kurýr jihovýchodní Prahy vydává městská část Praha-
Křeslice a má tak charakter oficiální tiskoviny orgánu samosprávy
a státní správy. Také díky obrovskému nákladu a značné ploše, na
které je rozšiřován, lze předpokládat, že značná část čtenářů infor-
macím zde publikovaným uvěří. 

Členové Rady MČ Praha Praha-Petrovice

VVee  ččttvvrrtteekk  66..  dduubbnnaa  ssee  vv ÚÚjjeezzdděě  sseeššllii  ssttaarroossttoovvéé  úúzzeemmíí  vv kkrrááttkkéé  ttrraassee  jjiihhoo--
vvýýcchhooddnníí  ččáássttii  „„SSiillnniiččnnííhhoo  ookkrruuhhuu  kkoolleemm  PPrraahhyy““,,  aabbyy  bbiillaannccoovvaallii  ddoossaažžeennéé
vvýýsslleeddkkyy  aa  ssoouuččaassnnýý  ssttaavv..  SSttaarroossttaa  PPeettrroovviicc  nnaa  ttééttoo  sscchhůůzzccee  ppoocchhooppiitteellnněě
nneecchhyybběěll..

STAROSTOVÉ ZNOVU O „SILNIČNÍM OKRUHU KOLEM PRAHY“
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KULTURA

Všechny návštěvníky našich kulturních akcí
a všechny petrovické občany chceme opět
informovat o připravova-
ných hudebních a dal-
ších kulturních akcích
v Petrovicích a samozřej-
mě na tyto akce všechny
zveme.

V následujícím období
měsíců duben, květen
a červen 2006 je zatím
připravena celá řada
koncertů a hudebních
pořadů z oblasti vážné
i populární hudby, výsta-
va výtvarných prací včet-
ně slavnostního zahájení
- vernisáže, hudebně -
dramatický pořad pro
petrovické seniory i po-
znávací zájezd zaměřený
na návštěvu a prohlídku
českých zámků Kynžvart a Bečov. 

21. dubna 2006, začátek v 17 hodin - sál
Střední polygrafické školy v Petrovicích - Ra-
da MČ Praha - Petrovice a dvě komise Rady
MČ Praha - Petrovice, Kulturní komise a Ko-
mise sociální a bytová společně připravily
hudebně zábavný pořad pro petrovické se-
niory a všechny další zájemce s náz vem

„Kocourkovskou svobodou proplujeme
s pohodou“. 

28. dubna 2006, začátek v 19 hodin - sál
Střední polygrafické školy - koncert, kde vy-
stoupí Smyčcové „Švábovo“ kvarteto Zá-
kladní umělecké školy, Trhanovské náměstí,
Praha 10 - Hostivař a jako druhý hudební
soubor nám zahraje České klarinetové kvar-
teto.

9. května 2006, Výstava výtvarných prací -
slavnostní zahájení v 16 hodin 9. 5. 2006

v zasedacím sále Úřadu
MČ Praha - Petrovice, vý-
stava pokračuje 10. a 11.
května 2006 a v tyto dny
je možné si ji prohléd-
nout v době od 14 do 
17 hodin, výstavu spo-
lečně připravily Základní
škola, Edisonova a Zá-
kladní umělecká škola
Jižní Město, ulice Křtin-
ská a J. Růžičky, Praha 4.

Petrovické jaro 
12. května 2006, začá-
tek v 19 hodin - sál 
Střední polygrafické ško-
ly - zahajovací koncert
Petrovického jara.

17. května 2006, začá-
tek v 19 hodin - sál Střední polygrafické ško-
ly - koncert Markéty Mazourové.

24. května 2006, začátek v 19 hodin - sál
Střední polygrafické školy - závěrečný kon-
cert Petrovického jara.

Mgr. Petr Zeman,
předseda Kulturní komise RMČ

Praha-Petrovice

POZNÁVACÍ ZÁJEZD
NA ČESKÉ ZÁMKY

10. června 2006, Rada MČ Praha - Petrovice připra-
vila poznávací zájezd na zámky Kynžvart a Bečov.

Veškeré podrobnosti k připravenému zájezdu a kul-
turním akcím budou zveřejňovány na plakátech 
a webu. Přejeme občanům Petrovic i dalším návštěv-
níkům, divákům a posluchačům příjemnou zábavu 
a pěkné umělecké prožitky.

Mgr. Petr Zeman,
předseda Kulturní komise RMČ

Praha - Petrovice

POZVÁNKY A INFORMACE KULTURNÍ KOMISE 

KKoonncceerrtt  IIvvaannaa  HHllaassee  ppaattřříí  zzeejjmméénnaa  pprroo  ppřříízznniivvccee  ffoollkkuu  vvžžddyy  kk vvrrcchhoollnnýýmm  zzáážžiittkkůůmm



Nezaměnitelná zpěvačka Jitka Vrbová, kte-
rou jste mohli slyšet v únoru v Petrovicích,
spolupracuje se skupinou
Knezaplacení již od r. 2000,
kdy byla prvním hostem na
domovské scéně kapely
v Buštěhradě a k velké rados-
ti této skupiny souhlasila s na-
bídkou na společný recitál
„Zastávka v čase“, se kterým
jsme dosud odehráli přes tři-
cet koncertů na nejrůznějších
místech naší vlasti. 
Pokud se vám vystoupení líbi-
lo, nenechte si ujít velký kon-
cert s hosty v Divadle ABC
v neděli 28.5., kde Jitka Vrbo-
vá a její dvorní skladatel a ky-
tarista Standa Chmelík oslaví
20 let své úspěšné spoluprá-
ce. 

O pět let později jsme oslovili také osobité-
ho zpěváka a textaře Ivana Hlase, se kterým

si občas můžeme zahrát na jeho koncertech
jako předkapela. Bohužel první jarní termín

21.3. musel být na poslední chvíli zrušen,
protože i Hlas může přijít o hlas, což je sice
pěkná slovní hříčka, ale jinak to moc velká
legrace nebyla…

V náhradním termínu 11.4. od 19.00 se
vám tedy kromě naší folkové kapely Kneza-

placení představil i Ivan Hlas
v akustickém triu (Norbi Ko-
vács - ak. kytara, Jaroslav
„Olin“ Nejezchleba - violon-
cello). Zazněly nejen „staré
pecky“ jako Karlín, Malagelo,
Aranka umí hula hop …, ale
i písničky z poslední desky
„Utek mi pes“ nahrané s no-
vou kapelou Růžový brejle.

Více informací a hlavně termí-
ny koncertů najdete na we-
bových stránkách:

www.jitkavrbova.cz,
knezaplaceni.sweb.cz,
www.ivanhlas.cz

Martin Příhoda
kapelník Knezaplacení
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JJiittkkaa  VVrrbboovváá  aa jjeejjíí  ddvvoorrnníí  sskkllaaddaatteell  aa kkyyttaarriissttaa  SSttaannddaa  CChhmmeellííkk  oossllaavvíí  2200  lleett  ssvvéé  úússppěěššnnéé  ssppoolluupprrááccee..

Jak již bylo uvedeno v celkovém přehledu
kulturních akcí, je na pátek 28. dubna 2006
(sál Střední polygrafické školy v Praze - Pet-
rovicích - začátek v 19. hodin) připraven kon-
cert, kde zahrají dva komorní soubory -
Smyčcové „Švábovo“ kvarteto Zá-
kladní umělecké školy, Trhanovské
náměstí, Praha 10 - Hostivař a České
klarinetové kvarteto. Nabízíme Vám
nyní několik údajů o uměleckých sou-
borech, které vystoupí:

Smyčcové kvarteto ZUŠ Praha 10
- Hostivař (Švábovo) – vedoucí pe-
dagog Ondřej Štochl
Soubor vystupuje ve složení Michae-
la Škodová (1. housle), Jana Urbano-
vá (2. housle), Milan Buňata (viola),
Michal Turek (violoncello). Ve škol-
ním roce 2003/2004 získalo kvarteto
v Krajském kole soutěží MŠMT 
1. místo s postupem do ústředního
kola, kde ve své kategorii získali 
2. místo. (1. místo nebylo uděleno).

České klarinetové kvarteto
Koncerty Českého klarinetového kvarteta
jsou doprovázeny i v klasice tak vzácnou im-
provizací. Originalitu souboru a jeho oblibu
u pořadatelů i posluchačů dokládají po-
zvánky na prestižní hudební podniky u nás
i v zahraničí. Jmenujme namátkou Inalfa
Festival v Holandsku, XXII. mezinárodní jaz-
zový festival Praha 97, Festival Bohuslava
Martinů Polička 99, Sommer Festival Norim-
berk 2000, 2002, Festival Lent Maribor ve
Slovinsku atd. V roce 2003 podnikl soubor

se zpěvačkou J. Koubkovou kulturně hu-
dební misi po Senegalu v Africe. 
V tomto roce vystoupilo také České klarine-
tové kvarteto na koncertě v Bruselu při pre-
zentaci ČR jako kandidáta na vstup do EU. 

České klarinetové kvarteto podniklo v roce
2003 koncertní cestu do Portugalska, kte-
rou osobně zaštítil exprezident ČR Václav
Havel a následně předvánoční turné po Slo-
vinsku. V roce 2004 vydalo České klarineto-
vé kvarteto CD Echoes from stone a v roce
2005 své poslední CD Polyfonie.

Členové Českého klarinetového kvarteta:

Petr Valášek
působí v Orchestru Karla Vlacha jako bas-

klarinetista a tenorsaxofonista, spolupracuje
s interprety převážně jazzovými, k čemuž ho
předurčují jeho mimořádné improvizační
a multiinstrumentální schopnosti. V Českém
klarinetovém kvartetu hraje na basklarinet. 

Luděk Boura
člen Státní opery Praha. V Českém
klarinetovém kvartetu hraje na klari-
net a basetový roh. Zabývá se aran-
žemi hudebních děl pro kvarteto, ale
i pro dětské pěvecké sbory a divadel-
ní představení. 

Jindřich Pavliš
klarinetista Pražské komorní filhar-
monie. Píše a upravuje skladby pro
České klarinetové kvarteto a řídí dra-
maturgii souboru. 

Vojtěch Nýdl
člen Pražské komorní filharmonie
a dechového kvinteta Afflatus. 
V Českém klarinetovém kvartetu
uplatňuje své vynikající schopnosti

nejen instrumentální, ale i pěvecké. V roce
1990 získal 1. cenu v mezinárodní rozhlaso-
vé soutěži Concertino Praga.

Dovolujeme si tímto pozvat na koncert
všechny stálé i nové posluchače a přejeme
krásný umělecký zážitek.

Mgr. Petr Zeman
předseda Kulturní komise Rady MČ

Praha - Petrovice

ČČeesskkéé  kkllaarriinneettoovvéé  kkvvaarrtteettoo  vvee  sslloožžeenníí  PPeettrr  VVaallááššeekk,,  LLuudděěkk  BBoouurraa,,  JJiinnddřřiicchh  PPaavvlliišš
aa VVoojjttěěcchh  NNýýddll..

KONCERT 28. DUBNA 2006

PETROVICKÉ KONCERTY JSOU K NEZAPLACENÍ
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Zahajovacím koncertem v sále Střední poly-
grafické školy v Praze - Petrovicích 12. květ-
na 2006 začíná již 3. ročník řady koncertů
uvedených pod soubor-
ným, zastřešujícím ná-
zvem „Petrovické jaro“.
Podoba názvu a inspirace
hudebním festivalem
Pražské jaro je zřejmá
a pro organizátory a ze-
jména umělce je velmi
zavazující.
V rámci letošního třetí-
ho ročníku vystoupí
a budeme tedy mít
možnost slyšet celkem
sedm uměleckých sou-
borů !
Všechny tři části Petrovic-
kého jara se odehrají v sá-
le Střední polygrafické
školy a začátky jsou vždy
v 19 hodin.

12.5. 2006 - Zahajovací
koncert

Vystoupí zde Pěvecký
sbor rodičů Základní
umělecké školy, Praha
10 – Hostivař „Ra-
dHost“, který již známe
z několika koncertů
v Petrovicích, zejména
z velmi úspěšných vánoč-
ních koncertů a z prove-
dení České mše J. J. Ryby.

Dále pak vystupuje hu-
dební soubor Ensemble
Accento.
Ensemble Accento byl za-
ložen v roce 2003 cem-
balistkou Editou Keglero-
vou a flétnistkou Julií Branou poté, co se
obě hudebnice vrátily ze studií v zahraničí 
(Hamburk, Den Haag, Brémy, Londýn) a na-
vázaly tak na dřívější spolupráci z let studií
na Konzervatoři v Plzni. Soubor se věnuje
historicky poučené interpretaci hudby a hra-
je na dobové nástroje nebo jejich kopie. Je-
ho repertoár zahrnuje díla instrumentální
a vokální z období raného a vrcholného ba-
roka až po klasicismus.

17.5. 2006 - Koncert Markéty Mazouro-
vé

Markéta Mazourová – bicí nástroje
Markéta Mazourová je klavíristka, skladatel-
ka a hráčka na bicí nástroje, absolventka
Akademie múzických umění v Praze obor
bicí nástroje. V roce 2001 získala 1.místo

v soutěži YMFE jako hráčka na bicí. Jako
skladatelka se může pyšnit také mnohými
úspěchy: Song Expo Benelux, International

Song And Culture, Festival 2000 - 1. místo
pro Českou republiku, 2002 - 1. místo pro
Českou republiku, 2004 - 1. místo pro Čes-
kou republiku, XI. mezinárodní POPFEST
Bulharsko - 3.místo. V současnosti působí
Markéta Mazourová také jako učitelka na
Základní umělecké škole, Praha 10 – Hosti-
vař. Připravený program: Mozart z různých
stran.

24.5. Závěrečný koncert

Přípravný smyčcový orchestr Základní
umělecké školy, Praha 10 - Hostivař
a Hostivařský komorní orchestr
Hostivařský komorní orchestr byl založen
při Základní umělecké škole v Praze 10 -
Hostivaři v roce 1993. Zakladatelem a vý-

znamným dirigentem orchestru byl do roku
1999 Adam Klemens. Za tuto dobu dosáhl
orchestr významných úspěchů a stal se vy-

hledávaným amatérským
tělesem. V roce 1997 zví-
tězil v pražském kole
a obsadil 2. místo v celo-
státní soutěži smyčcových
orchestrů ZUŠ. V roce
2003 se stal orchestr fina-
listou rozhlasové soutěže
Concerto Bohemia, kon-
cert finalistů přenášela
přímým přenosem z praž-
ského Žofína ČT. Orchestr
HKO je složen ze součas-
ných i bývalých studentů
ZUŠ Praha 10 - Hostivař.
Mnozí z nich jsou dnes již
posluchači pražské kon-
zervatoře. Hostivařský ko-
morní orchestr každoroč-
ně vystupuje na
koncertech v Praze (např.
pravidelná účast na Festi-
valu studentských or-
chestrů, koncerty v sále
Bohuslava Martinů v Lich-
tenštejnském paláci, sídle
Hudební fakulty AMU,
v Národním domě na Vi-
nohradech při slavnost-
ním koncertu ZUŠ) a na
zájezdech doma i v zahra-
ničí (Fredensborg - Dán-
sko 1994, Wels, Krieskir-
chen - Rakousko 1997
a 2001). Pravidelně do-
provází na důležitých
koncertech i sólisty - pře-
devším přední studenty
a absolventy ZUŠ, konzer-
vatoří a HAMU. V posled-
ní době vystupuje i v ob-

sazení symfonickém. V roce 1999 převzal
vedení orchestru nový pedagog ZUŠ Petr
Louženský. 

Děkujeme touto cestou za spolupráci při or-
ganizaci Petrovického jara 2006 ředitelství
Střední polygrafické školy v Praze - Petrovi-
cích, Základní škole, Edisonova, pedagogům
i vedení Základní umělecké školy, Praha 10
- Hostivař a zejména Radě MČ Praha - Pet-
rovice bez nichž by nebylo možné 3. ročník
Petrovického jara uskutečnit. A samozřejmě
srdečně zveme všechny zájemce na připra-
vené koncerty.

Mgr. Petr Zeman,
předseda Kulturní komise Rady MČ

Praha - Petrovice

MMaarrkkééttaa  MMaazzoouurroovváá  mmáá  kkee  hhřřee  nnaa  bbiiccíí  vvššeecchhnnyy  ppřřeeddppookkllaaddyy  ii  ppoommůůcckkyy..

HUDEBNÍ SVÁTEK PETROVICKÉ JARO
12., 17. A 24. KVĚTNA 2006
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SPECIÁLNÍ OSMISMĚRKA
PRO OBČANY PETROVIC

Do tohoto čísla Petrovického zpravodaje připravil PhDr. Miloslav Pich speciální „pet-
rovickou“ osmisměrku. Na ploše 28 x 32 písmen je osmi různými směry ukryto 171
příjmení našich i zahraničních vynálezců a objevitelů, uvedených v abecedně řazené
legendě. Po jejich úplném vyhledání a vyškrtnutí zbývají ještě volná, nikam se neho-
dící písmena /celkem 31/. Ta tvoří tajenku, která - čtena vodorovně po řádcích - má
vztah jak k osobnostem skrývajícím se v osmisměrkovém bludišti, tak i k naší městské
části. Cenu pro nejrychlejšího řešitele tentokrát věnuje pojišťovna Kooperativa a.s.
Luštitelům přejeme hodně trpělivosti a zdaru. Řešení zašlete e-mailem na adresu dy-
nybilova@prahapetrovice nebo na telefonní číslo 274 860 731.
Autorova poznámka: Při luštění nechte bez povšimnutí občas se nabízející tvary
(DIESL, LINE apod.) - vždy vyškrtávejte příjmení správná, přesně podle legendy
(DIESEL, LINNE).

LLEEGGEENNDDAA::
ABBE   -  ADELSBERGER   -  AMPERE   -  ARCHIMEDES   -  ASTON  -  AUER  -  AVOGADRO -
BAUER   - BEAUFORT   - BECQUEREL  - BELL -  BENZ   -  BERLINER   -  BESSEMER  -   BOHR   -
BORN  - BOSCH  -  BÖTTGER  -  BOŽEK  -  BRINELL  -  BRUCH   -  BUNSEN   -BURGES   -  CANTOR
-  CARNOT   -  CELSIUS   -  CORT   -  COULOMB   -  CUGNOT   -CURIE   -  DAHL  -  DAGUERRE
-  DAIMLER  -  DALTON   -  DAVY  -  DEBYE   -  DESCARTES   -  DIESEL  -  DIRAC   -  DIVIŠ  -
DOPPLER   -  DUNLOP  -  EDISON  - EINSTEIN  - EMBDEN -  EUKLIDES   - EULER   -  FAHLBERG
-  FAHRENHEIT   - FARADAY  -  FERMI   -  FLEMING  -  FOUCAULT   -  FOURIER  -  FRANCIS   -
FRANCK  -   FRANKLIN -  FULTON  -  GALILEI   -  GALVANI   -  GAUSS  -   GEIGER  -  GOODWIN
- GRAHAM  - GUERICKE  - HABER  - HAHN - HENRY  - HERTZ  - HEYROVSKÝ - HOWE   -
HUGHES   -  CHABOL -  CHADWICK  -  CHAPPE   -   ILGNER   - JABLOČKOV  -   JACQUARD   -
JAKOBI   - JENKS   -  JORDÁN  -  JOULE   -  KAPLAN -  KEMPE   -   KEPLER  -  KERR   -  KLÍČ  -
KNORR  -  KOCH  -  KŘIŽÍK  -   LAUE   -   LAVAL  - LAVOISIER   -   LEBEDĚV  -   LENARD   -   LENZ
-   LESSNER   -   LIEBIG   -   LILIENTHAL - LINDE   -   LINNÉ  -   LOMONOSOV  -  LUMIÉROVÉ
-   LYNN  -  MACH  -  MARC ONI  - MARCUS   -  MARTIN  -  MAXWELL -  MENDĚLEJEV  -
MONIER  -  MONTGOLFIEROVÉ   -   MORSE   -  NAVIER   -  NEPER   -  NERNST   -  NEWTON  -
NIC OL  -  NIEPCE   -  NIPKOW   -  NOBEL  -   OERSTED  -   OHM  -   OPPENHEIMER  -   OTTO
-  PAPIN   -  PASTEUR   - PELTIER  -  PELTON  -  PERKIN  -  POPOV  -  PURKYNĚ  -  RAMAN  -
RAMSAY  - RÉAUMUR   -  REMINGTON  - RESSL  -  REZLER  -  ROBERTS   -  RÖNTGEN  -
RUTHERFORD  -  SENEFELDER   -  SIEMENS   -  SINGER   -  SOBRERO -  SOLVAY  - STARK  -
STEPHENSON  -  SUND   -  SVEDBERG  -  TESLA  -  THALES   -  THOMAS   - THOMSON   -
TORRICELLI  -   TREVITHICK  -  VENTURI   -  VEVERKOVI  -  VICKERS   -   VIETÁ   -  VOLTA  -
WANKEL  - WATT - WEBER  - WHYTOCK  - WICHTERLE   - WRIGHTOVÉ -  YOUNG  - YUKAVA  -
ZEEMAN  -   ZEPPELIN

ZDRAVOTNÍ DEN
Vážení spoluobčané, Komise zdravotní a protidrogová Rady
MČ Praha - Petrovice si Vás dovoluje pozvat na zdravotní den,
který se bude konat dne 25.4.2006 na ragbyovém hřišti v Pet-
rovicích od 14.30 do 16.00 hod.
Cílem této akce je Vás seznámit s novým systémem první po-
moci ve stavu zdravotní nouze. Uvidíte zde praktické ukázky,
jak se má každý z nás zachovat, než přijede rychlá záchranná
služba. Ne každý z nás je lékař nebo zdravotní sestra a věřte,
že minuty pro záchranu života rychle utíkají. Pro Vás tu budou
připraveni lékaři, záchranáři, zdravotní sestry, Český červený
kříž. Na ragbyovém hřišti přistane i vrtulník rychlé záchranné
pomoci s odborným obsazením. Zdravotní personál je připra-
ven zodpovědět veškeré Vaše otázky.

Akce je určena vám všem. Pomůže v základní informovanosti
o poskytování první pomoci maminkám s malými dětmi, ško-
lákům, střední generaci i seniorům. Jste srdečně zváni a těší-
me se na Vás.

Hedvika Křížová
předsedkyně Komise zdravotní a protidrogové

RMČ Praha - Petrovice

Jedno ze správného řešení SUDOKU z minulého čísla (celkem
jich bylo 6).
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INFORMACE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vážení občané,

připomínáme, že městská část Praha-
Petrovice obdržela od Magistrátu hl.m.
Prahy půjčku z FOMBF ve výši 
20 mil. Kč k použití na obnovu a mo-
dernizaci bytového fondu. MČ vypsala
dne 9. 3. 2006 již 2. kolo na základě
aktualizace a rozšíření „Pravidel“ o dal-
ší účel použití tj. o opravy, generální
opravy a výměnu zařízení vzduchotech-
niky a rozšíření poskytnutí prostředků
i pro vlastníky bytových jednotek za-
psaných v katastru nemovitostí.
Zájemci z řad vlastníků bytů (zapsa-

ných v katastru nemovitostí) či vlastní-
ků domů mohou o půjčku požádat nej-
později do 30.dubna 2006 na Úřadu
MČ Praha-Petrovice, oddělení výstavby
a správy majetku, Morseova 251, Pra-
ha 10 – Petrovice u paní Nešlehové,
kde jsou k dispozici „Upravená Pravi-
dla“ a formuláře žádosti.
Podmínky pro poskytnutí půjčky jsou
vyvěšeny na úřední desce a uvedeny na
internetových stránkách 
http://www.prahapetrovice.cz
- Informace ÚMČ ode dne 9.3.2006.

Lenka Nešlehová
správa majetku

Schválený rozpočet na rok 2006
Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice na svém jednání dne 8.3.2006 schválilo rozpočet na rok 2006 v celkovém objemu 36.619,2
tis. Kč. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.

ZZ ppřřííjjmmoovvýýcchh  ppoolloožžeekk  ((vv ttiiss..  KKčč))::
z místních poplatků  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600
podíl na dani z nemovitostí  . . . . . . . . . . . . . . . .1.100
neinvestiční dotace od MHMP  . . . . . . . . . . . . .13.409
z vlastních prostředků bude čerpáno  . . . . . . . .19.969 
ostatní příjmy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.541 

O dotace z MHMP na investiční akce bylo požádáno, ale jednání Zastupitelstva hl.m.Prahy k rozdělení dotací bude probíhat
až v dubnu 2006 – po uzávěrce tohoto čísla.

ZZ vvýýddaajjoovvýýcchh  ppoolloožžeekk  ((vv ttiiss..  KKčč))::

- do oblasti údržby a oprav pozemních komunikací  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .920 
- provozní příspěvky do ZŠ a MŠ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.842 
- výměna části oken v MŠ Jakobiho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 

- projektová dokumentace k rekonstrukci kuchyně MŠ Jakobiho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 699 *
- výměna části oken v ZŠ Bellova (nedokončená akce) do výše  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.872 *
- rekonstrukce šaten a požárního schodiště v ZŠ Edisonova   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
- investice ZŠ Bellova plánované na rok 2006   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.334 
- do knihovny na nové knihy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
- příspěvky církvím a občanským sdružením v celkové výši  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 
- výdaje spojené se správou a údržbou hřbitova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 
- výdaje na opravy a údržbu hřišť, úklid a údržbu zeleně   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300 
- podíl městské části na projektu JPD2-víceúčelové plochy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 
- výdaje spojené s činností samosprávy (včetně činnosti komisí a výborů RMČ)  . . . . . . . 3.995 
- výdaje na činnost veřejné správy (výdaje na provoz úřadu)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.632 
- výdaje spojené s budoucí stavbou polyfunkčního domu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.105 *
- obecní domy (především výměna vzduchotechniky v Morseově ulici)  . . . . . . . . . . . . . .1.025 

Ve výčtu položek výdajů bylo zohledněno přislíbené ponechání dotací z roku 2005:
dotace HMP na rekonstrukci kuchyně v MŠ Jakobiho, část dotace na výměnu
oken v ZŠ Bellova a část dotace na stavbu Polyfunkčního domu Praha-Petrovice
v celkové výši 20.495 tis. Kč*.

MČ Praha-Petrovice má podáno několik žádostí o investiční i neinvestiční dotace od MHMP, o kterých bude ještě rozhodová-
no. Jedná se o požadavky ve výši 8,8 mil. pro ZŠ Bellova, 1,8 mil. pro ZŠ Edisonova, 500 tis. pro MŠ Jakobiho a dalších něko-
lik milionů na stavbu Polyfunkčního domu Praha-Petrovice. V uvedených položkách rozpočtu na rok 2006 nejsou tyto nes-
chválené dotace uvedeny.
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BELETRIE :
Bešťáková E. Peřina v kufru
Bryndová J. Máslo na hlavě
Burnhamová S. Kniha andělů
Caratini R. Tiberius 
Durrell G. Zvířata mi straší ve věži
Fieldingová J. Panenka
Fuchsová I. Když nemám co jsem nechtěla
Charouzek A. Klukoviny v sametovém pytli

Klukoviny v mundůru
Janova Skorkoviny
Komárek S. Černý domeček
McCulloughová C. Ve stínu Zlaté hory
Roberts N. Modrý záliv
Sapkowski A. Narrenturm 1.

Boží bojovníci 2.
Sommerová O. O čem sní muži
Tarr J. Trůn bohyně Isis
Valášek K. Želvičky

Ženský ocas není sci-fi
Zeman M. Vzestup a pád české sociální

demokracie

NAPĚTÍ :
Deaver J. Pekelná kuchyně
Kerr P. Krvavé diamanty
McClure K. Experiment
Reichsová K. Vážná tajemství
Rowlandová L.J. Navoněný rukáv
Straub P. Tajemství

NAUČNÁ :
Cox S. Andělé a démoni - fakta
Drábek K. Naučné stezky a trasy
Chmel L. Irena Kačírková
Leikert J. Sny v okovech
Matějček Z. Psychologické eseje
Petrů J. Milý člověk – Jan Líbíček
Rohál R. Matinky, tetinky a tatínkové
Sidon K. Hry
Suchý J. Encyklopedie
Taylor A.J.P. Příčiny 2.světové války

DĚTSKÁ

BELETRIE :
Adamec M. Sluneční hroch Oranžoch
Gudule Zelený strachem, mrtvý smíchy
Lewis C.S. Letopisy Narnie 1-7
Macourek M. Neptunovo vítězství a podvedený 

kouzelník
Černý pirát a Darwinova opice

NAUČNÁ :
Rok do kapsy
Zamarovský V. Za tajemstvím říše Chetitů

Vážení občané,

ve dnech 2. a 3. června 2006 se uskuteč-
ní hlasování ve volbách do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky. Hlaso-
vání bude probíhat v pátek od 14.00 hod.
do 22.00 hod., v sobotu od 8.00 hod. do
14.00 hodin. Hlasovací lístky budou voli-
čům dodány nejpozději tři dny přede dnem
voleb. Dále budou hlasovací lístky k dispozi-
ci v den voleb ve volební místnosti.

Po příchodu do volební místnosti je třeba
prokázat totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky.
V této souvislosti doporučujeme občanům,
kteří se k volbám chystají, aby se včas pře-
svědčili, zda mají platný občanský průkaz
nebo cestovní pas a popřípadě co nejdříve
požádali o vydání nového dokladu. Žádost
lze podat na oddělení osobních dokladů
a evidence obyvatel ÚMČ Praha 15, Boloň-
ská 478 Praha 10 - Horní Měcholupy

v úředních hodinách (PO a ST 8 - 11.30,
12.30 -17.30 hodin, ÚT a ČT 8 - 12 hodin).
Neprokáže-li volič svou totožnost

a státní občanství České republiky, ne-
bude mu hlasování umožněno.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY

– informace k volbám –

Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku: 

č. 937, 938, 939, 940 je volební místnost v I. patře ZŠ Bellova,
Bellova ul. čp. 351, Praha 10 – Petrovice.

Volební okrsek č. 1/937 Volební okrsek č. 3/939

Rodinné domky
Morseova - 242 – 247, 251 – 254 Rezlerova – 289 - 300
Rezlerova - 280 – 288 Rezlerova – 302 - 310 
Jakobiho - 328 a 329
Ohmova - 271

Volební okrsek č. 2/938 Volební okrsek č. 4/ 940

Lessnerova - 261 – 270 Kurčatovova -321 - 324
Rezlerova - 272 – 279 Frostova – 331 - 347
Voliči s voličskými průkazy Jakobiho – 325, 326, 330

PŘÍRŮSTKY MÍSTNÍ KNIHOVNY ZA MĚSÍC BŘEZEN
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Přibližně po třech letech se současný
kmen ptačí influenzy, nazývané také
chřipka ptáků (influenza A, kmen H5N1)
rozšířil z Asie do Evropy. Jeho přítomnost
byla potvrzena poprvé v Rumunsku, Tu-
recku a v evropské části Ruska v říjnu
2005, další případy byly u domácí drůbe-
že hlášeny z Ukrajiny a turecké části Kyp-
ru. V měsíci únoru 2006 se vyskytlo ně-
kolik případů onemocnění u volně žijících
ptáků (především labutí) v Řecku, Itálii,
Slovinsku, Bulharsku, Německu, Rakous-
ku, Maďarsku a nakonec i u nás. 

Influenza drůbeže, známá také jako ptačí
chřipka, je virové onemocnění postihující
ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak
drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy.
Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí
ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu
1 – 2 dnů. U lidí je možná infekce úzkým
kontaktem s infikovanými ptáky nebo
drůbeží. Ačkoliv současná forma je
schopná infikovat člověka pouze ve výji-
mečných případech, může mít pro infiko-
vanou osobu fatální průběh. Nejpravdě-
podobnější druh kontaktu, který je
rizikový pro člověka z hlediska infekce, je
chov drůbeže a v ptačích útulcích (zá-
chranných centrech, stanicích). Lidé by se
měli vyvarovat všech zbytečných kontak-
tů nejen s podezřelými zvířaty, ale i s je-
jich exkrety (trus, kontaminovaný vzduch
ve stájích apod.).

Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají na-
čepýřené peří, jsou netečná, odmítají se
pohybovat, jsou apatická. Příjem krmiva
je velmi omezen nebo se objeví úplné ne-
chutenství. Rovněž snáška se výrazně sni-
žuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou de-
formovaná a mají tenkou skořápku.
Některá zvířata vykazují příznaky nachla-
zení (výtok z nosu, kýchání). Zjišťovány
jsou krváceniny a nekrotické změny na
hřebínku a lalůčcích, edém hlavy. Mohou
se objevit otoky a krváceniny na končeti-
nách. Ptáci infikovaní influenzou hynou
v průběhu krátké doby. Je-li příčinou úhy-
nu influenza, lze potvrdit pouze ve speci-
alizované laboratoři.

Lidé se mohou infikovat úzkým kontak-
tem s infikovanými živočichy nebo jejich
exkrety (trus, moč, peří, uhynulá zvířata
apod.). Inkubační doba je časový úsek
mezi kontaktem s původcem nákazy
a vzplanutím klinických příznaků. V pří-
padě influenzy je to pouze několik dní.
První příznaky se obvykle objeví do jed-
noho týdne. Úspěšnost léčby je závislá na
jejím včasném zahájení. Čím dříve po

kontaktu s virem jsou podány vhodné lé-
ky, tím je pravděpodobnější, že léčba bu-
de úspěšná.

Zásady ochrany před možnou náka-
zou jsou:
– Chránit se kontaktu s uhynulými ptáky
– Nedotýkat se ptačích exkrementů
– Informovat o nálezu uhynulých ptáků

Městkou veterinární správu (MVS):
tel. 222 522 126, 222 513 281

– Odvoz uhynulých ptáků zajišťuje útu-
lek pro opuštěná zvířata SSMP HMP,
tel 233 544 242, 283 011 711,
příp. volat Městskou policii: tel. 156

– Vysvětlit svým dětem, že si nemohou
hrát s ptáky, ani je krmit

– Zvýšit osobní hygienu, vy i vaše děti si
myjte ruce vždy před jídlem

– Nekonzumovat uhynulé chovné ptáky
ani po tepelné úpravě

– Při zahraničních cestách se vyhýbat tr-
hům s drůbeží, nekonzumovat jídla na
ulici

– Lovci by se měli vyvarovat kontaktu
a možné nákazy od divokých ptáků

Zásady pro chovatele zvířat:
– Zamezit pohybu mimo zajištěný objekt
– Oznámit onemocnění nebo změnu

chování zvířat MVS
– Nekrmit masem uhynulých zvířat
– V případě nákazy v chovu jsou potřeb-

né tyto ochranné pomůcky:
Pracovní oděv pokrývající i hlavu
Obuv, kterou lze dezinfikovat chlora-
minem 3%
Ochranné gumové nebo latexové ru-
kavice
Ochranné přiléhavé brýle
V uzavřených hromadných chovech re-
spirátor (TH2P,TH3P)

– Chovatelé jsou povinni denně sledovat
zdravotní stav drůbeže a ostatních
ptáků a hlásit případné podezření na
onemocnění aviární influenzou MěVS
v Praze na tel. č.: 222522126,
222513281, 222511396, popř. na ad-
resu Městská veterinární správa v Pra-
ze, Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2.

– Drůbež je třeba držet uzavřenou ve
stájích a chránit ji před kontakty s vol-
ně žijícím ptactvem. Slepice, kohouty
a krůty nedržet společně s vodní drů-
beží. Dodržovat nejpřísnější pravidla
hygieny. Při podezření z nákazy desin-
fikovat veškeré materiály, které jsou vy-
neseny ze stájí nebo je ve stájích ne-
chat. Informujte ihned veterinárního
lékaře. Nedovolte vstup cizím osobám
do postiženého místa. Řiďte se přesně
podle instrukcí soukromého nebo
úředního veterinárního lékaře.

Jakýkoliv pokus zatajit podezření je
pod sankcí podle veterinárního zákona.

Vážení spoluobčané,

Úřad městské části Praha - Petrovice žádá
všechny chovatele drůbeže hrabavé i vod-
ní, bažantů, dravců, holubů i exotického
ptactva o urychlené předání údajů o jejich
druzích, počtech chované drůbeže a ptá-
ků a dalších nezbytných informací. Údaje,
které jsou v přiloženém tiskopise označe-
né + vyplňte a předejte prosím obratem
místně příslušnému úřadu městské části.
Tento požadavek o předání informací je
vázán na zhoršující se nákazovou situaci
spojenou s výskytem chřipky ptáků v ze-
mích Evropské unie. V případě zjištění té-
to nákazy na území hl. m. Prahy budou
Vámi postoupené údaje využity pro
urychlenou realizaci mimořádných veteri-
nárních opatření vyhlášených Městskou
veterinární správou v Praze. Předání těch-
to údajů a jejich evidence na úřadu měst-
ské části vyplývají z veterinárního zákona
č. 166/1999 Sb.

NNeenníí  ttřřeebbaa  pprrooppaaddaatt  ppaanniiccee::  JJaappoonnsskkýý  nnáávvššttěěvvnnííkk  PPrraahhyy  vvyy--
bbaavveennýý  rreessppiirrááttoorreemm  aa  rruukkaavviicceemmii  zz oobbaavvyy  ppřřeedd  nnaakkaažžeenníímm
ppttaaččíí  cchhřřiippkkoouu..

INFORMACE O CHŘIPCE PTÁKŮ
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INZERCE

VV TTyyffllooCCeennttrruu  PPrraahhaa  ppoommááhháámmee  nneevviiddoommýýmm  aa  ssllaabboozzrraakkýýmm  lliiddeemm  uuppllaattnniitt  ssee  nnaa  ttrrhhuu  pprrááccee

Pro všechny zrakově postižené lidi žijící v Praze nabízíme služby podpory pracovního uplatnění, které pomáhají vyrovnávat hendikep při hle-
dání a udržení zaměstnání. 
Víme, že hendikepovaní lidé mají ztíženou pozici při hledání zaměstnání. Přesto mnozí z nich pracovat chtějí, mohou nabídnout dobrý pracov-
ní výkon a práce pro ně stejně jako pro lidi zdravé není jen zdrojem obživy, ale znamená také uspokojení ze sebeuplatnění, setkávání a nových
mezilidských kontaktů.
Abychom pomohli zvýšit šance lidí se zrakovým postižením na trhu práce, nabízíme například individuální poradenství, podporu při kontaktu
s budoucím zaměstnavatelem, pracovní asistenci přímo na pracovišti nebo zapůjčení kompenzačních pomůcek. Dále můžeme pomoci při výbě-
ru vhodného zaměstnání, poradíme s psaním životopisu a motivačního dopisu, stejně tak s pracovně právními problémy.

V rámci projektu Práce bez bariér budeme v průběhu celého roku 2006 nabízet také vzdělávací kurzy se zaměřením na rozvoj komunikač-
ních schopností a sebeprezentace, intenzívní kurzy cizích jazyků a kurzy zaměřené na výkon konkrétních profesí (telemarketing, operátor a dis-
pečer). 
Služby podpory pracovního uplatnění včetně vzdělávacích kurzů jsou pro zrakově postižené klienty poskytovány zdarma, jsou hrazeny z pro-
středků Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Hlavního města Prahy.

V průběhu roku 2006 otevřeme vzdělávací kurzy rozvoje komunikačních schopností a sebeprezentace, intenzívní kurzy cizích jazyků a kur-
zy zaměřené na výkon konkrétních profesí (telemarketing, operátor a dispečer). 

Máte-li zájem o další informace nebo přímo o naše služby, těšíme se na vás v TyfloCentru Praha, o. p. s., 
Krakovská 21, Praha 1, tel.: 221 462 497, 221 462 498, email: zamestnani@tyflocentrum.cz

OFSETOVÁ TISKÁRNA SWL, Středohorská 549
Praha - Uhříněves

Přijmeme pracovnici-pracovníka na místo
asistenta vedoucího výroby.

Požadujeme SŠ, PC - uživatelská úroveň.

Praxe v polygrafii předností.

Nástup po dohodě. Kontakt - p. Werich 602 145 532

Máte v garáži ještě trochu

místa a mohli byste ho

pronajmout na sezónní

parkování motocyklu?

Zaručuji seriozní jednání

a platbu předem.

Jindřich Kaván

mobil: 777 00 59 78
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

OOssllaavvuu  PPeettrroovviicckkééhhoo  mmaassooppuussttuu  ppřřiipprraavviillaa  KKoommiissee  vvzzdděělláávváánníí  aa  vvýýcchhoovvyy  vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  DDoo--
mmeemm  UUMM  nnaa  ssoobboottuu  1111..  bbřřeezznnaa..  MMaarrttiinnaa  VVoollffoovváá  nnaacchhyyssttaallaa  pprroo  mmaalléé  nnáávvššttěěvvnnííkkyy  ssppoouussttuu
ssoouuttěěžžíí  mmoottiivvoovvaannýýcchh  mmaassooppuussttnníímmii  zzvvyykkyy..  TTaanneeččnníí  sskkuuppiinnaa  CCaalliippssoo  ssppeessttřřiillaa  ooddppoolleeddnnee  ttaa--
nneeččnníímm  vvyyssttoouuppeenníímm  aa  ttaakkéé  vvýýuukkoouu  ccoouunnttrryy  ttaannccůů..  NNeejjhheezzččíí  mmaasskkyy  bbyyllyy  oocceenněěnnyy  vvěěccnnýýmmii  ddáárr--
kkyy  aa  ssllaaddkkoossttmmii,,  vvššiicchhnnii  ppřřííttoommnníí  ppaakk  kkoobblliihhaammii  aa  bboonnbbóónnyy..  DDoouuffáámmee,,  žžee  ddaallššíí  ppřřííjjeemmnnéé  oodd--
ppoolleeddnnee  ss  nnáámmii  ssttrráávvííttee  kkoonncceemm  dduubbnnaa  ,,  aa  ttoo  ppřřii  PPáálleenníí  ččaarrooddeejjnniicc  nnee  hhřřiiššttii  ZZŠŠ  BBeelllloovvaa..

VVllaassttaa  KKřříížžoovváá,,  ppřřeeddsseeddkkyynněě  KKoommiissee  vvzzdděělláávváánníí  aa  vvýýcchhoovvyy



KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE

Velikonoční svátky jsou vždy provázeny radostí, a to slavením různých tradic, zvyků a obyčejů, vrcholících pomlázkou na Velikonoční
pondělí. Velikonoce tak trochu stojí ve stínu Vánoc, které dnes znamenají sváteční dominantu roku, i když vlastně jsou jejich po-
kračováním a to právě v osobě narozeného Ježíška.
Osoba Ježíše Krista je v událostech velikonočních svátků tím
pravým důvodem radosti. Velikonoce jsou tak největšími svát-
ky křesťanů, spjatými s památkou smrti a zmrtvýchvstání Ježí-
še Krista. Právě události Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, Bílé
soboty až k neděli Zmrtvýchvstání - Božímu hodu velikonoční-
mu - osvětlují důvod naděje všech křesťanů. Pokud se nechá-
me trochu prostoupit touto nadějí, tímto příběhem, zjistíme,
že Velikonoce nekončí dramatem ukřižování, jako nám to uka-
zuje muzikál Jesus Christ Superstar, ale že příběh má i pokra-
čování. Kristus - Syn Boží, který se stal člověkem, žil náš život,
byl za nás za všechny ukřižován a vstal z mrtvých.Tak svou obě-
tí na kříži a zmrtvýchvstáním vykoupil svět. To je pravé Veliko-
noční poselství, jež si připomínají všichni věřící.
Chcete-li a budete-li k tomuto poselství vnímaví, objevíte ra-
dost Velikonoc jako svátků vykoupení, svátků naděje, svátků
pravé radosti. Objevíte tajemství křesťanských Velikonoc, a to
vám všem přeji i já.

Jan Roškota - Římskokatolická farnost
sv. Jakuba v Praze - Petrovicích

O Velikonocích vyrážejí petrovičtí chlapci všech generací na koledu
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„Masopust slavíme, nic se nevadíme pospolu.

Proč bychom se vadili, když jsme se tak shledali

poznovu.“

Na úterý 28.2. připadl svátek masopustu, kdy naši předkové po-

řádali masopustní průvody. Jelikož průvodům dnešní velmi dlou-

há zima nepřála, uspořádali žáci I. stupně ZŠ Bellova společně

s vyučujícími masopustní rej ve školní tělocvičně. Bylo tam přece

jen tepleji.

Ale nejdříve se děti seznámily s tradicí slavení masopustu, ochut-

naly masopustní koblihy, poznaly tradiční masky a pak teprve se

pustily do masopustního reje.

Mgr. Michaela Vonešová , třídní učitelka III. A Tančilo se, skotačilo a také soutěžilo. Zkrátka masopust si všichni užili tak, jak se má.


