
Byly kdysi doby, kdy se v pětitisícových Petrovicích za-
čala stavět škola. Hotová pak byla 17. listopadu 1989,

předána do užívání a ihned se zaplnila až po okraj.
Vlastně až přes okraj. Na její otevření se čekalo velmi
netrpělivě. Většina petrovických dětí musela totiž do-
cházet v té době do okolních škol na území tehdejší
městské části Praha-Horní Měcholupy. Necelá stovka
pak chodila do prastaré prvostupňové školy
v Edisonově ulici. Sídliště obydlené z velké části mla-
dými rodinami využilo školu tak, že se muselo učit na
směny – přestože kapacita školy byla a dodnes je – 700
žáků. Postupem času však začala i v Petrovicích popu-
lační křivka klesat až pro letošní školní rok mělo do
školy nastoupit pouhých 190 žáků. Problém, který měl
být řešen a vyřešen již v minulých volebních obdobích
– „postupnou medikamentózní léčbou“ – bylo nutno
řešit bezprostředně po volbách a to „chirurgicky – ře-
zem“. Nadále byl totiž naprosto neúnosný stav, kdy
výuka cca 200 petrovických dětí stála každý rok okolo
17 milionů korun. Prostým podělením tak zjistíme, že
na každého žáčka bylo ročně vynaloženo 85.000 Kč.

Ředitelka školy byla požádána, aby část budovy uvolni-
la pro účely pronájmu. Vedení městské části počítalo
minimálně s jedním patrem – vedení školy nabídlo 
3 třídy. Následovala inventura prostor, která prokázala
značné prostorové plýtvání – některé třídy byly vyu-
žívány na sklad rozbitého nábytku, některé sice na výu-
ku, ale pouhých několik
málo hodin v týdnu.
S rozhodnutím, které
muselo přijít – uvolnit
jeden celý pavilon - se
paní ředitelka neztoto-
žnila a i se svou zástup-
kyní školu opustila. Bylo
tudíž přijato rozhodnutí
obě školy sloučit a vyu-
žít jejich specifik a před-
ností. V konkursu na
funkci ředitele takto
spojených škol uspěl
stávající ředitel ZŠ
Edisonova – Mgr. Petr
Zeman. Od 1. srpna
2007 tak zanikají ZŠ
Edisonova a ZŠ Bellova
a vzniká nový subjekt -
Základní škola Praha-
Petrovice. Nedošlo
k žádnému stěhování
dětí a ty chodí i nadále
tam, kam byly zvyklé. Postupně bychom rádi udělali
z malé školy v Edisonově ulici jakýsi „inkubátor“ pro ty

nejnižší ročníky – s plynulým přechodem do budovy
v Dopplerově ulici, která byla jakýmsi podivným řízením
osudu pojmenována ZŠ Bellova. Kapacita pavilonu je
350 žáků, což by mělo, podle zpracované populační
prognózy, pokrýt nárůst počtu děti minimálně po dobu
deseti let.

Do druhého pavilonu jsme hledali subjekt víceletého
gymnázia, který by našim dětem nabídl možnost další
kvalitní přípravy v místě bydliště. Věřím, že jsme ho 
našli v podobě gymnázia Altis (viz dále). V letošním ro-
ce bude probíhat rekonstrukce prostor a příprava na
otevření prvního – nebo prvních ročníků pro školní rok
2008/2009. Zvažuje se totiž otevření osmi, šesti i čtyř-
letého studia. Prozatím prázdnými prostorami jsme vy-
pomohli Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Tato
škola má uzavřenu smlouvu pouze na právě zahájený
školní rok, neboť těsně před prázdninami přišla o pro-
story, které do té doby k výuce využívala. Je předpo-
klad, že během této doby pro ni její zřizovatel najde
prostory nové a tuto část petrovické školy
v Dopplerově ulici postupně zaplní žáci zmíněného
víceletého gymnázia Altis. Přízemí pavilonu si pronaja-
la Základní umělecká škola, která prozatím
v Petrovicích působila v provizorních podmínkách škol-
ních tříd po vyučovacích hodinách. 
Budova školy je tak zase po letech zcela využitá.
Vedení základní školy odvedlo přes prázdniny obrovský
kus práce při stěhování a rekonstrukci prostor, za což
jim patří uznání a naše poděkování. Do dalších let ne-
zbývá než si přát, aby se všechny záměry naplnily a ze-
jména aby už petrovické děti nemusely od 11 let dojíž-
dět do gymnázií po Praze.

Ing. Petr Říha
místostarosta městské části 

odpovědný za oblast školství
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PRAHA–PETROVICE

BYLA JEDNOU JEDNA ŠKOLA

Třídní učitelka Mgr. Hana Dvořáková, se svou první třídou v Edisonově ulici

Nové prvňáčky přivítaly v jejich první den ve škole starostka MČ 
JUDr. Olga Hromasová, místostarosta pro školství Ing. Petr Říha
a předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy RNDr. Vlasta Křížová.
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V budově v ulici Edisonova proběhla během prázdnin stavba venkovního požárního schodiš-
tě se třemi novými vstupními dveřmi do jednotlivých podlaží budovy.

V budově v Dopplerově ulici byly všechny
třídy a chodby vymalovány. Opraveny byly
poničené nebo proražené příčky a stěny.

Učebny mají nové podlahové krytiny, nové okenní parapety, nové
dveře, nový nebo zachovalý školní a žákovský nábytek.

Vystěhovány musely být veškeré prostory určené k pronájmu třem
školám Základní umělecké, Dopravní a Gymnáziu Altis

Úklid, spojený s výzdobou tříd, byl poslední činností před tím, než se do lavic znovu vrátili žáci.

ŠKOLY



14. zasedání RMČ dne 4. 6. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Schválila:
• záměr pronájmu místnosti č. 328 a souvisejících míst-

ností č. 344 a 329, o celkové výměře 22,03 m2 v bu-
dově polikliniky, Ohmova 271, Praha 10.

VI. řádné zasedání ZMČ
dne 13. června 2007 

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice:

Schválilo:
• sloučení Základní školy, Praha-Petrovice, Edisonova 40

a Základní školy, Praha 10, Bellova 351 s účinností od
1. 8. 2007 s tím, že nástupnickou organizací je Základní
škola, Praha-Petrovice, Edisonova 40,

• zřízení příspěvkové organizace Základní škola, Praha-
Petrovice, Edisonova 40 na dobu neurčitou s tím, že
Základní škola, Praha-Petrovice, Edisonova 40 je práv-
ním nástupcem organizačních složek Základní škola,
Praha-Petrovice, Edisonova 40 a Základní škola, Praha
10, Bellova 351,

• zrušení Základní školy, Praha 10, Bellova 351 ke dni 
1. 8. 2007,

• zřizovací listinu Základní školy, Praha-Petrovice,
Edisonova 40 se změnami vyplynulými z jednání,

• čerpání rozpočtu MČ Praha-Petrovice za rok 2006
v předloženém znění, 

• závěrečný účet MČ Praha-Petrovice za rok 2006.

Uložilo:
Radě městské části Praha-Petrovice zabezpečit organiza-
ční a právní kroky pro registraci školy v Rejstříku škol
a školských zařízení a její zapsání do Obchodního rejstříku
podle ust. § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.

15. zasedání RMČ dne 18. 6. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Vzala na vědomí:
• informaci starostky JUDr. Hromasové a místostarosty

Ing. Říhy o postupu v jednání ve věci pronájmu části
budovy ZŠ v Dopplerově ulici víceletému gymnáziu,
případně jinému vhodnému subjektu,

• nformaci starostky JUDr. Hromasové o jednání s ředite-
lem Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství
Praha 15, ve věci šíření drog v lokalitě ul. Rezlerova,

16. zasedání RMČ dne 12. 7. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Vzala na vědomí:
• stížnost občanů podanou prostřednictvím předsedkyně

Komise protidrogové, zdravotní a bezpečností ze dne 
9. 7. 2007 na postup a chování správce petrovických
hřišť Lamberka.

Schválila:
• záměr pronájmu místnosti č. S37, S38 a S40 v suteré-

nu budovy polikliniky, Ohmova 271, Praha 10, o cel-
kové výměře 50,13m2.

17. zasedání RMČ dne 2. 8. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Schválila:
• záměr prodeje pozemku parc. č. 203/2 k. ú. Petrovice

v celém rozsahu předzahrádky včetně spojovacího
chodníku a přístupových chodníků o výměře 384,6 m2,
a to za cenu dle aktuální cenové mapy, 

• pronájem nebytových prostor v budově polikliniky,
Ohmova 271, Praha 10, č. S37, S38 a S 40 o celkové
výměře 50,13 m2, a to pouze za minimální cenu stano-
venou znaleckým posudkem ze dne 12. 4. 2007. Nutné
stavební úpravy předmětných nebytových prostor pro-
vede městská část Praha-Petrovice na vlastní náklady.

Neschválila:
• pronájem nebytových prostor v budově polikliniky,

Ohmova 271, Praha 10, č. S37, S38 a S40 o celkové
výměře 50,13 m2 zájemci OPTIKA HORUS, s. r. o.,
Ohmova 271, jelikož nabízená výše nájemného nedo-
sáhla minimální stanovené ceny pro pronájem.

18. zasedání RMČ dne 20. 8. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Schválila:
• provedení výkopových prácí panu Ladislavu Juklovi, ul.

Dieselova č.p. 196, Praha-Petrovice, z důvodu realizace
nové kanalizační přípojky,

• záměr pronájmu místností č. 328 a souvisejících míst-
ností č. 344 a 329, o celkové výměře 22,03 m2 v bu-
dově polikliniky, Ohmova 271, Praha 10, 

• záměr pronájmu místností č. S34, S36 v suterénu „A“
budovy polikliniky, Ohmova 271, Praha 10, o celkové
výměře 24,87 m2.

Uložila:
• tajemnici úřadu MČ písemně vyzvat p. Petra Čarka, by-

tem Ampérova 349, Praha 10, na základě stížností
občanů, že dochází k častému rušení klidu (v noci i přes
den), konkrétně nezajištěným elektronickým zabezpe-
čovacím systémem na domě, které spouští alarm, aniž
by došlo k napadení objektu. Výzva by měla obsahovat
předvolání k projednání skutkového stavu.

19. zasedání RMČ dne 3. 9. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Vzala na vědomí:
• dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-

vých a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Petrovice
neschválit nákup pozemku parc. č. 570/4 k. ú.
Petrovice.

Schválila:
• stavbu RD v ul. Dieselova na pozemku parc. č. 103/5

k. ú. Petrovice včetně přípojek na stávající inženýrské

sítě a vybudování nového vjezdu do ul. Dieselova,
• přidělení bytu č. 11 v bytovém domě Morseova 253 pa-

nu Jiřímu Birmovi s účinností od 1. 9. 2007,
• přidělení bytu č. 14 v bytovém domě Morseova 252 pa-

nu Janu Hrbatíkovi s účinností od 1. 9. 2007.

VII. řádné zasedání ZMČ
dne 12. září 2007 

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice:

Vzalo na vědomí:
• informace Mgr. Petra Sabola, ředitele Obvodního ředi-

telství Městské policie Prahy 15, k bezpečnostní pro-
blematice v MČ Praha-Petrovice,

• že neinvestiční příspěvek původně schválený zřizovate-
lem pro ZŠ Bellova na rok 2007 činil 3.450.000,- Kč.
Výše čerpání tohoto neinvestičního příspěvku k 31. 7.
2007 činí 2.012.500,- Kč. Zůstatek k tomuto datu tedy
činí 1.437.500,- Kč, 

• rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
ČR č.j. 18 337/2007-21 o provedení změn v zápisu ve
školském rejstříku.

Schválilo:
• zřizovací listinu MŠ Praha 10, Jakobiho 329 s účinností

od 12. 9. 2007 se změnami vyplynulými z jednání.

Neschválilo:
• koupi pozemku parc. č. 570/4 k. ú. Petrovice o výměře

24 m2 za cenu 60.010,- Kč a uložilo Radě městské čás-
ti Praha-Petrovice jednat o bezúplatném převodu po-
zemku s Úřadem pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, případně o koupi pozemku za cenu
maximálně dle aktuální cenové mapy hl. m. Prahy.

20. zasedání RMČ dne 17. 9. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Vzala na vědomí:
• zápis ze schůze Kulturní komise RMČ ze dne 27. 8.

2007.

Schválila:
• projektovou dokumentaci k přístavbě RD na pozemku

parc. č. 347 k. ú. Petrovice, Faradayova 44, Praha 10 –
Petrovice.

Uložila:
• Komisi územního rozvoje a dopravních vztahů RMČ

Praha-Petrovice projednat návrh změny obecně
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hl. m. Prahy a předložit stanovisko na
nejbližší jednání rady MČ.
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Petrovické základní školství začíná tento školní rok
2007/08 nově a tak říkajíc od nuly. Od 1. 8. 2007
existuje v Praze – Petrovicích jediná sloučená zá-
kladní škola, která má k dispozici budovu a školní
hřiště v ulici Edisonova 40 a část budovy, školní
jídelnu a rozsáhlý sportovní areál v ulici
Dopplerova 351 (dříve Bellova 351). Celá škola má
celkem 10 tříd 1. stupně, 4. třídy 2. stupně a 5 od-
dělení školní družiny. V celé sloučené škole je 
295 žáků, z toho 201 na 1. stupni (1. – 5. ročník)
a 94 na 2. stupni (6. – 9. ročník). Ve školní družině
máme 138 dětí.
V budově Základní školy Praha – Petrovice v ulici
Edisonova je 108 žáků v pěti třídách prvního
stupně, v budově v ulici Dopplerova je celkem 
187 žáků, 93 v pěti třídách prvního stupně a 94 ve
čtyřech třídách druhého stupně.
Část budovy v ulici Dopplerova byla pronajata pro
výuku třem školám – Základní umělecké škole,
Praha 10 – Hostivař, Střední průmyslové škole do-
pravní, a.s. a Soukromému gymnáziu Altis. 

Představujeme pedagogické pracovníky Základní
školy Praha - Petrovice:
Mgr. Petr Zeman, ředitel sloučené základní školy,
ředitelna je v budově v ulici Dopplerova, v 1. pos-
chodí v administrativní části budovy
Mgr. Dana Němcová, zástupkyně ředitele školy pro
1. stupeň 
PaedDr. Iva Paloučková, zástupkyně ředitele pro 
2. stupeň
Mgr. Hana Dvořáková, třídní učitelka 1. M v bu-
dově Edisonova (třídy umístěné v této budově bu-
deme označovat písmenem M – rozuměj „malá“
škola = M)
Mgr. Libuše Kubečková, třídní učitelka 1. A v bu-
dově v ulici Dopplerova (dříve Bellova), třídy
umístěné v této školní budově budeme označovat
písmenem A, žáci i rodiče jsou na toto označení
zvyklí z minulosti a není důvod označení měnit
Mgr. Bohumila Foltýnová, třídní učitelka 2. M 
Mgr. Michaela Vonešová, třídní učitelka 2. A
Mgr. Němcová Iva, třídní učitelka 3. M

Mgr. Drahomíra Bukvová, třídní učitelka 3. A
Dana Kramářová, vyučuje angličtinu a třídní učitel-
ka 4. M
Mgr. Anna Procházková, třídní učitelka 4. A
Radoslava Winterová, třídní učitelka 5. M
Dana Bartošová, třídní učitelka 5. A
Mgr. Jana Gabašová, třídní učitelka 6. A, vyučuje
převážně český a anglický jazyk
Ing. Lenka Říhová, třídní učitelka 7. A, vyučuje pře-
vážně matematiku a zeměpis
Martin Vachl, třídní učitel 8. A, vyučuje angličtinu,
informatiku a tělesnou výchovu
funkci třídní učitelky v 9. A zastává zástupkyně ře-
ditele školy PaedDr. Iva Paloučková
Mgr. Kateřina Mašková, vyučuje převážně přírodo-
pis a tělesnou výchovu
Mgr. Peter Antal, vyučuje zejména matematiku
a fyziku
Libuše Kuhnová, vyučuje český jazyk
Kristýna Zavadilová, vyučuje anglický jazyk
Vladislava Sočková, vyučuje anglický jazyk
Petra Skuhrová, asistentka pedagoga 
Michaela Kokšalová, vychovatelka školní družiny
Favzija Zázvorková, vychovatelka školní družiny
Alena Kováříková, vedoucí vychovatelka školní
družiny
Sandra Štajnerová, DiS. vychovatelka školní druži-
ny
Miroslava Tesařová, vychovatelka školní družiny
Mgr. Alice Vlčková, speciální pedagog

Rodiče našich žáků a žákyň, případně jiní zájemci,
mohou své žádosti, připomínky, stížnosti sdělit hos-
podářce školy paní Ivaně Hoherčákové (budova
v ulici Dopplerova), telefon: 274 861 548.
Samozřejmě je možné obracet se také přímo na jed-
notlivé pedagogické pracovníky v obou budovách
školy – ideální je po předchozím domluvení schůzky.
Kdykoliv je možno obrátit se přímo na ředitele ško-
ly - telefony 739 001 029 nebo 606 451 365.
Obě školní budovy zaznamenaly během letních
prázdnin mnohé změny, jiné je umístění učeben
a proběhly i mnohé stavební úpravy. 

V budově v ulici Edisonova proběhla stavba ven-
kovního požárního schodiště se třemi novými
vstupními dveřmi do jednotlivých podlaží budovy,
přibyla příčka s protipožárními dveřmi, nové podla-
hové krytiny na schodišti a chodbách včetně vstup-
ní haly v přízemí. Všechny třídy a chodby byly vy-
malovány. V přízemí jsou učebny 3. M a 4. M,
v prvním poschodí jsou 1. M a 2. M a ve druhém
poschodí 5. M a učebna angličtiny. V učebnách
1.M, 2.M a 3.M jsou také umístěna tři oddělení
školní družiny.

V budově v ulici Dopplerova prošly všechny učebny
patřící základní škole generální opravou. Byly od-
straněny staré zabudované demonstrační stoly
a katedry včetně často již nefunkčních elektrických
přípojek. Učebny mají nyní nové podlahové krytiny,
nové okenní parapety, nové dveře, nový nebo za-
chovalý školní a žákovský nábytek. Opraveny byly
poničené nebo proražené příčky a stěny. Všechny
třídy a část ostatních prostor byly po opravách vy-
malovány. Složité a časově náročné bylo stěhování
učeben, kabinetů, knihovny, školní dílny, skladu
nářadí i odborných pracoven. Vystěhovány musely
být veškeré prostory určené k pronájmu třem ško-
lám - Základní umělecké, Dopravní a Gymnáziu
Altis. Mnozí provozní zaměstnanci školy, pedagogi-
čtí pracovníci – učitelé, učitelky, vychovatelky, zá-
stupkyně ředitele i ředitel školy zde strávili větší
část své letošní dovolené. 
V dalším období čeká naši školu nová série oprav –
je například nutno opravit a obnovit celý prostor
žákovských šaten včetně podlah a dlažby. Ideální
by bylo provést zateplení venkovního pláště celé
budovy a opatřit budovu novou, barevně radost-
nější, veselejší omítkou.
V budově v ulici Dopplerova je nyní celkem 9 tříd.
V přízemí má svoji kmenovou učebnu 6. A a 7. A,
dále je zde počítačová učebna, žákovská kuchyňka
a herna školní družiny. Doporučujeme rodičům vy-
zvedávání dětí ze školní družiny bočním vchodem,
který je přímo u této herny v přízemí. V prvním po-
schodí jsou 8. A a 9. A, dvě menší jazykové pracov-
ny a odborná pracovna fyziky a chemie. V druhém
poschodí jsou třídy prvního stupně – 1.A, 2.A, 3.A,
4.A, 5.A a učebna hudební výchovy. Žákovská díl-
na pro výuku pracovního vyučování je umístěna
v zahradním domku, tělocvičny nikdo přestěhovat
neumí, proto jako jediné obě zůstaly na svém
starém místě.
Všechny opravy a stavební práce finančně zajistil
úřad naší městské části Praha-Petrovice.
Přeji všem žákům a žákyním, aby se jim v oprave-
ných prostorách obou budov naší školy líbilo a aby
na ně zde čekaly jen samé jedničky.

Mgr. Petr Zeman
ředitel školy

ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA – PETROVICE

Mgr. Petr Zeman, Mgr. Dana Němcová, PaedDr. Iva Paloučková,
ředitel sloučené základní školy zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň zástupkyně ředitele pro 2. stupeň
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Od 1. 9. 2008
by v regionu
městské části
Petrovic mělo
p ů s o b i t
Soukromé gym-
názium ALTIS,
k te ré  bude
nabízet vzdě-
lávání v osmile-
tém, šestiletém
a případně
i čtyřletém cyk-
lu. Zároveň je

možné po rozdílových zkouškách nastoupit i do vyššího
ročníku či přestoupit z jiné školy. Po dohodě s měst-
skou částí bude nabízet široké spektrum vzdělávání
žákům, kteří se chtějí věnovat studiu na vysoké škole.
Cílem je vybudovat plnohodnotné vzdělávací zařízení
s dlouhodobou perspektivou v tomto regionu a nabíd-
nout příležitost vzdělávat se na gymnáziu, které již
dlouhodobě patří se svými výsledky k nejlepším vícele-
tým gymnáziím v Praze a v ČR. Pro rozvoj v tomto re-
gionu je možné připravit i projekt, kdy ve spolupráci se
školskými orgány obce budeme nabízet i stipendijní
místa tak, aby mohlo studovat co nejvíce nadaných
žáků z Petrovic, kteří nemohou platit plné školné.
Rovněž bychom rádi spolupracovali s vedením dalších
škol a školských zařízení a nabídli naše dosavadní zku-
šenosti v oblasti práce s mládeží.

Soukromé gymnázium zahájilo svou činnost v roce
1992. V současné době působí na dvou místech,
v Praze Kunraticích a Praze Libuši. Gymnázium Altis je
gymnázium, jehož cílem je naučit své studenty efek-
tivně používat mateřský jazyk, tvořivě myslet, pracovat
s informacemi a rozvíjet individuální schopnosti. Každý
student si osvojí alespoň dva světové jazyky, přičemž
alespoň jeden jazyk v takové úrovni, že zvládne běžně
překlad a psaní cizojazyčných textů v obecných téma-
tech a konverzaci. Při práci s výpočetní technikou se
naučí na uživatelské úrovni moderní software, práci
v síti a bude umět pracovat s internetem. Absolventi
školy úspěšně pokračují na vysokých školách.
Gymnázium má velmi vysoké procento přijatých stu-
dentů na vysoké školy různých typů (poslední dva roky
100 %).
Důraz při vzdělávání je položen na individuální práci se
studenty podle jejich schopností. Ve vyšších ročnících si
mohou studenti vybrat různé semináře podle zájmu.
Například: Ekonomie a management, humanitní semi-
nář Člověk a společnost, semináře ze všeobecných
předmětů (matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis,
zeměpis), Žurnalistika, Konverzace z cizího jazyka a da-
lší. Studenti mají možnost navštěvovat nepovinný fran-
couzský jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk. 

Gymnázium ALTIS je plně zabezpečeno v oblasti výpo-
četní techniky včetně kvalitního připojení na internet.
Práce s výpočetní technikou je denním standardem.
Výsledkem této skutečnosti je mimo jiné i celodenní

připojení rodičů a studentů k informačnímu systému
školy.
Je zaveden elektronický index SG ALTIS jako projekt
s firmou UNICORN Praha, který nabízí zabezpečený pří-
stup k citlivým datům o práci studentů a profesorů na
úrovni bankovních informačních systémů. 

Škola pořádá různé akce jako například - seznamovací
zájezd nových primánů, sportovně naukový pobyt
v kvartě, exkurze a poznávací zájezdy, podle zájmu ja-
zykové pobyty a vánoční akce. Věnuje rovněž velkou
péči rozvoji sportovních a společenských aktivit. Pro
příklad uvádíme krátký přehled některých školních
a mimoškolních aktivit:
Základní lyžařský kurz – obvykle ČR, 1. ročník; výběro-
vý lyžařský kurz- zahraniční. Sjezdové lyžování a snow-
boarding, běh na lyžích, skialpy, vodácký kurz – zá-
kladní ve 3. a 4. ročníku – kanoe (Sázava); vodácký
kurz – výběrový 5. a vyšší ročníky – kanoe, rafting
(Vltava), cyklo a pěší turistika 4. a vyšší ročníky. (Jižní
Čechy, Šumava, Tatry, Alpy); připravujeme komplexní
Outdoorový kurz, kroužek plavání ( zdokonalovací
a kondiční) – Bazén Zelený pruh 50, Praha 4. Klub spor-
tů a pobytu v přírodě „Tarzanklub“ - jednodenní až
týdenní výběrové akce. Přípravka moderního pětiboje-
pro talenty (střelba, šerm, plavání, jízda-parkůr, běh),
Návaznost na Softball-Baseball v TJ TEMPO Praha.
Sportovní hry – organizujeme dle počtu zájemců.
Odborné konzultace 1 x týdně 90 min. Poradenství
k osobnímu fitness tréninku. Stavba kondičních progra-
mů. Spolupráce s tělovýchovným lékařem. Kroužky
zřízené podle zájmu studentů (například procházky
Prahou, Klub mladého diváka).

Naše slova tak nejsou jen proklamací, ale jsou skutečně
uvedena ve skutek.
Snažíme se naplnit ideály, které byly již ve starověkém
Řecku spjaté s obdobnými školami jako gymnázium,
a se zdravým duševním a fyzickým rozvojem.

Na gymnáziu ALTIS působí zkušený a lidsky komunika-
tivní pedagogický sbor. Ve prospěch SG ALTIS působí
i tým kvalifikovaných cvičitelů, trenérů a zdravotníků, kte-
ří profesionálně vedou studenty v uvedených aktivitách.

Mezinárodní spolupráce
Nově jsme navázali spolupráci s prestižní americkou
střední školou Dwight school – 291 Central Park, New
York. V připravované spolupráci se především zaměříme
na oblast výměny studentů, učitelů a účasti našich stu-
dentů na letním campu v Michiganu, který Dwight 
school pořádá. 

Přijímací řízení
Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonnou úpra-

vou. Sestává z testu studijních předpokladů, který má
za úkol zjistit dispozice ke studiu na daném typu školy.
Další částí je pohovor žadatele s pedagogickými pra-
covníky školy, který má za úkol zjistit všeobecný pře-
hled, schopnost pracovat s textem a schopnost komu-
nikace na dané téma.

Rozsah vyučovacích hodin jazyků, dělení do výukových
skupin,volba seminárních předmětů a další individuální
práce se studenty si vyžaduje finanční zajištění, které
umožňuje celý vzdělávací program jako nadstandardní
realizovat. Zdrojem financování je školné rodičů a dota-
ce od státu za stanovených podmínek. Nemáme boha-
tého sponzora a dary pro vzdělávání jsou stále světlou
výjimkou. Ve školním roce 2007/2008 bylo školné ve
výši 33000,-Kč a na školní rok 2008/2009 je plánováno
školné v rozpětí 33-35000,-Kč. Pro více dětí z jedné ro-
diny existuje systém výrazných slev, dále pro děti z MČ
Petrovice je možné využít stipendijní program, který
umožní snížit školné na minimum nebo zcela neplatit.
O podmínkách tohoto programu Vás budeme blíže in-
formovat při vyhlášení přijímacího řízení.

Doporučujeme rodičům naše testy studijních předpo-
kladů v době před přijímacím řízením, při kterých zís-
kají mnoho cenných informací o studijních schopnos-
tech svých dětí a které je možno následně využít
v rámci přijímacího řízení gymnáziem Altis.

Pokud bychom chtěli alespoň částečně charakterizovat
naše nadstandardní podmínky, tak jsou následující: 
nižší počet studentů ve třídě, učební a studijní materi-
ály po celou dobu studia zdarma (kromě pracovních se-
šitů), individuální přístup k výuce studentů, podnětné
a rozvíjející aktivity mimo vzdělávací program, vysoká
úspěšnost absolventů při přijímacích zkouškách na VŠ
– v posledních dvou letech 100 %, výborné hodnocení
v inspekčních zprávách, komplexní přijímací řízení
(které je zaměřeno na schopnost pracovat s texty a in-
formacemi, komunikační schopnosti a celkovou dia-
gnostiku osobnosti), propracovaný systém výchovného
poradenství včetně profesního poradenství, projekty
a průřezová témata, zaměření výuky na funkční gra-
motnost sestávající z celé řady dovedností a znalostí ja-
ko jsou: komunikační gramotnosti, čtenářské gramot-
nosti, informační gramotnosti, matematické
gramotnosti, počítačové gramotnosti, jazykové gra-
motnosti, pracovní gramotnosti, finanční gramotnosti,
občanské gramotnosti, evropské občanské gramotnos-
ti a dopravní gramotnosti.
Vedení gymnázia spolu s pedagogickým sborem a spo-
lupracovníky se těší na Váš zájem a jsme připraveni
zodpovědět Vaše dotazy.
Dosavadní sídlo: Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o.,
148 00 Praha 4 - Kunratice, K Libuši 57, tel./ fax 244 91
20 07, Internet: www.altis.cz, mail: vedeni@altis.cz

PaedDr. Vladimíra Fišerová, ředitelka 
PaedDr. Bc. Olga Jelínková

zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně

GYMNÁZIUM ALTIS BUDE V PETROVICÍCH

ŠKOLY

PaedDr. Vladimíra Fišerová
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ZUŠ Praha 10 – Hostivař je na území své
působnosti – Hostivaře, Zahradního Města,
Horních Měcholup a Petrovic největší vzdě-
lávací institucí. Školu navštěvuje cca 1000
dětí, které se věnují umělecké činnosti
v hudebním, výtvarném, tanečním a lite-
rárně-dramatickém oboru. V Petrovicích
má škola zřízeno odloučené pracoviště hu-
debního oboru již 18 let a za tu dobu se
stala škola přirozenou součástí kulturního
života obce. V posledních letech jsou to již
tradiční společné koncerty žáků školy
a významných umělců z nejrůznějších žán-
rových oblastí. Tradiční se stal i ojedinělý

projekt, který s velkou dáv-
kou nadsázky konkuruje fes-
tivalu Pražské jaro – festival
Petrovické jaro, který vždy za-
číná ve stejný den jako jeho
významnější festivalových
předchůdce, tedy 12. května.
Závěru roku je věnováno
množství koncertů s vánoční
tematikou a vrcholem je
rovněž již tradiční provedení
České mše vánoční od Jana
Jakuba Ryby v provedení
žáků a jejich rodičů, kteří se
společně scházejí v pěveckém
sboru RadHost (Radost rodičů
z Hostivaře). Po mnoha letech
se učitelům a petrovickým
žákům dostalo důstojné a od-
povídající prostředí pro výuku
v budově bývalé ZŠ Bellova,
kde nyní bude probíhat výuka
PHV (přípravná hudební
výchova), HN (hudební nau-
ka), výuka zobcové flétny,
klarinetu, houslí, klavíru, ky-
tary a nyní již i kvalitní výuka
keybordu. Prostředí v nově
otevřeném pracovišti školy
umožňuje tuto nabídku obm-
ěňovat podle potřeb a zájmu
petrovických dětí a také pro-
hloubit spolupráci jak se
Základní školou, tak i mateřs-
kou školou Jakobiho, s DDM a dalšími
vzdělávacími institucemi v oblasti Petrovic.
To jsou ale plány do budoucna, na které
má jeden z nejmladších pedagogických
sborů v Praze (věkový průměr učitelů ZUŠ
je 39,2 let) stále dostatek elánu a po le-
tech nyní i vhodné podmínky.

Bc. Jiří Stárek
ředitel ZUŠ Praha 10-Hostivař,

Trhanovské nám. 8
tel.: 271750392, fax: 271752344

email: info@zus-hostivar.cz
www.zus-hostivar.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V NOVÝCH PROSTORÁCH

Bc. Jiří Stárek
ředitel školy

Každoroční slavnostní setkání s žáky a rodiči školy je na konci prosince při České mši vánoční J. J. Ryby.
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Ve školním roce 2007/2008 pronajímá
MČ Praha-Petrovice část budovy bývalé ZŠ
Bellova v Dopplerově ulici Střední průmy-
slové škole dopravní a.s. (SPŠD) se sídlem
v Praze 5. 

Zřizovatelem SPŠD, a. s. je Dopravní pod-
nik hl. m. Prahy, a. s., škola je zařazena
v síti škol Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky a její kapa-
cita je 1790 žáků.

Ředitelem školy je Ing. František Novotný.
Škola má více než padesátiletou tradici
a nabízí široký výběr čtyřletých a tříletých
oborů středního vzdělání, jejichž zaměře-
ní vychází z potřeb současného pracov-
ního trhu. V uvedených oborech se mo-
hou realizovat jak žáci s intelektuálními,
tak s manuálními předpoklady v oblas-
tech konstrukce a provozu elektronických
počítačových systémů, provozu a ekono-
miky dopravy a středně technického per-
sonálu v oborech slaboproudé a silno-

proudé elektrotechniky, au-
tooborů a propagace.
Škola byla prověřena a cer-
tifikována jako splňující po-
žadavky ISO 9001:2000.
Je držitelem ocenění Hospo-
dářské komory ČR za vyso-
kou úroveň praktické pří-
pravy, Zlatého certifikátu
kvality Sdružení soukro-
mých škol Čech, Moravy
a Slezska. Je také partnerem
v projektech IQ auto
a ENERSOL 2006.

Několik let trvá spolupráce s výuko-
vým středis-kem drážďanských doprav-
ních podniků (středisko Gruna), v rámci
které se uskutečňují  vzájemné výměnné
studijní pobyty pedagogů, učitelů od-
borného výcviku a žáků.

Škola pořádá lyžařské kurzy, ozdravné za-
hraniční pobyty v Itálii nebo v Chorvatsku.
Dlouholetou tradicí je pořádání maturit-
ních plesů. Žáci školy se pravidelně účast-
ní středoškolské soutěže ve floorballu,
jsou organizovány tematické zájezdy do
SRN a Anglie, odborné exkurze, návštěvy
výstav a divadelních představení. 

Součástí programu školy jsou dny otevře-
ných dveří, kde mají uchazeči a jejich ro-
diče příležitost seznámit se s kompletní
studijní nabídkou SPŠD, a. s., prohléd-
nout si učebny i střediska odborného vý-
cviku a vybavenost veškerých pracovišť,
dozvědět se více o bohaté mimoškolní
činnosti a se svými dotazy se obracet

přímo na pedagogy školy a zástupce ve-
dení školy.

Výuka oborů elektronické počítačové sys-
témy, provoz a ekonomika dopravy, ope-
rátor provozu a ekonomiky dopravy
a obor mechanik elektronik probíhá pro
tento školní rok v budově školy na
Plzeňské 102/219 na Praze 5, v budově
školy na Moravské 3 v Praze 2 se vyučují
obory autotronik, obchodník, autome-
chanik, autoelektrikář, elektrikář, mecha-
nik elektronických zařízení, klempíř pro
strojírenskou výrobu, lakýrník, aranžér
a nástavbové obory denní i dálkové formy
provozní elektrotechnika, dopravní pro-
voz a propagace. 

V případě žáků 3letých oborů vzdělání
škola spolupracuje s celou řadou zástupců
odborné veřejnosti, zástupci odborných fi-
rem jsou jmenováni odborníky z praxe ja-
ko členové zkušební komise u závěrečných
zkoušek (Ideal Standard Teplice, Barvy
Tebas Praha aj.) Společně se členy Cechu
malířů a lakýrníků ČR se opakovaně účast-
nili charitativní akce ve prospěch organiza-
ce Modrý klíč (nezisková nestátní organi-
zace pro děti a dospělé s mentálním
a kombinovaným postižením).

Veškeré informace o studijních oborech
a podmínkách přijetí vám poskytne studij-
ní oddělení školy:

tel.: 221 779 371, 221 779 388
www.sps-dopravni.cz
studijni_oddeleni@sps-dopravni.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ A.S.
DOČASNĚ V PETROVICÍCH

ŠKOLY

Ing. František Novotný, Mgr. Jana Papežová,
ředitel školy zástupkyně ředitele 

Stánek studijního oboru lakýrník na celostátním veletrhu For Arch.
Do lavic pavilonu ZŠ Praha-Petrovice usedli na přechodnou dobu
jednoho školního roku studenti Střední školy dopravní.
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Skauting je na světě už sto let. I když se za
tu dobu změnilo mnoho věcí, skautské me-
tody jsou stále moderní v zážitkové peda-
gogice nebo v kurzech týmové spolupráce.
Skauting není pro každého, ale kluci, kteří
chtějí zažít něco dobrodružného, stále exis-
tují. Pro ně pracuje náš oddíl už bezmála
dvacet let. Prošlo jím zhruba devadesát čle-

nů a ty se můžeš stát dalším. Každý týden
máme družinové schůzky v naší klubovně.
Jedenkrát za čtrnáct dní vyrážíme na výpra-
vy. Putujeme přírodou se stanem. Na káno-
ích sjíždíme české řeky. Táboříme v teepee
na sněhu. 
Prohlédni si fotogalerii na našem webu:
www.krhuti.cz. Rádi tě mezi sebou

uvítáme. Přijímáme kluky od 9 let do oddílu
skautů, kluky od 6 do 8 let do vlčat. 

KONTAKT:
vedoucí oddílu: RNDr. Milan Kvíz
tel.: 220510624, 723181880
e-mail: jana.kvizova@quick.cz

Nový skautský oddíl 92. střediska Šípů zahájil činnost v Petrovicích
a Horních Měcholupech 11. září letošního roku na základní škole
Křimická. Dětský oddíl je určen především pro nejmladší věkovou
skupinu děvčat a chlapců 6–10 let, pro kterou by bylo obtížné do-
jíždět do některého již zaběhnutého oddílu na Zahradním Městě či
sídlišti Košík. 
„Impuls zřídit oddíl v základní škole je reakcí na potřeby rodičů, s ni-
miž jsme měli možnost mluvit během dětského sportovního dne, 
jenž jsme v červnu na škole pořádali,“ říká vedoucí střediska Pavel
Konečný a dodává: „Takto budou schůzky oddílu přímo navazovat
na školní výuku a děti nemusí opouštět bezpečí školního areálu.“
Skautská činnost je velmi pestrá. Nabízí komplexní program využi-

tí volného času a výchovu pro děti a mládež všech věkových kate-
gorií. Zájem rodičů o ni je na Praze 10 veliký. U nejmladších, pro
které je oddíl určen, zahrnuje aktivity pro rozvoj samostatnosti dítě-
te, navyknutí na činnost v kolektivu, rozvoj spolupráce a soutěživosti
i řadu dalších užitečných znalostí a dovedností. Jádrem programu
jsou pravidelné každotýdenní schůzky, víkendové akce (výlety do
přírody, divadelní akademie, návštěva zoo, atd.) a v neposlední řadě
též zimní a letní tábor. 
Díky velmi vstřícnému přístupu paní ředitelky, která nám nabídla
prostory pro činnost, tak můžeme pozvat všechny děti z Petrovic
a okolí do nového oddílu, který se bude scházet každé úterý od
15:30 h v areálu ZŠ Křimická. Stačí jen přijít a podívat se, co všech-
no skauti moderní doby dělají. 

Více informací o činnosti střediska a dalších skautských oddílů
v něm se můžete dozvědět na webových stránkách www.skau-
ting.cz/92.stredisko.

Jan Charvát a Ing. Pavel Konečný,
vedoucí 92. střediska Šípů

SKAUTING JE STÁLE AKTUÁLNÍ – MOŽNÁ I PRO TEBE

V PETROVICÍCH VZNIKL V ZÁŘÍ NOVÝ SKAUTSKÝ ODDÍL

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Činnost vrcholí letním táborem v indiánských teepee. Tady se napl-
no rozběhne etapová hra, největší oddílový podnik. Tábor si taky
musíme sami postavit.

Soutěžíme v zálesáckém vaření, hrajeme hry ve staré Praze, vy-
jíždíme na kolech, chodíme do lanových center, jezdíme na dřevár-
ny - bitvy s dřevěnými meči.
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PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 1. 9. 2007

linka 154
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PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 1. 9. 2007

linka 183

platný od 1. 9. 2007

linka 240
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PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 1. 9. 2007

linka 267
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PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 1. 9. 2007

linka 271
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Léto uběhlo jako voda a přiblížil se nám podzim. Po prázdninách děti zamířily
do školy a jako každý rok i letos se náš DDM Dům UM bude snažit jim
zpříjemnit dlouhá odpoledne řadou ZÚ – kroužků a akcí. Od 17.9. jsou pro
ně otevřeny kluby Chodba a Klinika, kde si mohou popovídat či zahrát s ka-
marády stolní hry, kulečník či fotbálek .
V roce 2007/2008 pracoviště Hostivař – Petrovice nabízí tyto kroužky: 
Oblast techniky, ostatní: Letečtí modeláři, Počítače, Počítačová grafika,
LARP - hry na živo, Angličtina začátečníci, Šachy, Klub Studánka
Oblast sportu: Asijská cvičení, Stolní tenis, Florbal, Sportovní hry, Sportovní
průprava, Kondiční cvičení pro ženy, Sporty v přírodě
Pohyb pro předškolní děti: Chaloupka, Motýlek, Hravé cvičení, Zvoneček 
Oblast hudby, divadla: Divadlo, Kytara, Aerobik, Výrazový tanec, Hravě
tancujeme a cvičíme
Oblast výtvarky: Ateliér, Ateliér speciál, Dívčí klub, Keramika, Paleta,
Pastelka
ZÚ – kroužky probíhají v DDM Golfová, na ZŠ Praha-Petrovice (bývalá ZŠ
Bellova), ZŠ Nad Přehradou, ZŠ Hornoměcholupská a na ÚMČ Petrovice.
Přesné informace o dnech a hodinách naleznete na našich www stránkách
– www.dumum.cz, v našich vývěsních skříňkách před ZŠ Praha
-Petrovice, před Poliklinikou Petrovice, na ÚMČ v Petrovicích a na DDM
Golfové. Rádi vás budeme informovat i u nás v DDM. 

Informace a rezervace na na tel. 274862574.
Na všechny děti se těší pracovníci DDM.

Přestože letos v červenci uplynulo právě
100 let od narození geniálního pedagoga
a spisovatele Jaroslava Foglara, má jeho pří-
stup dnešní mládeži stále co nabídnout.
Jaroslav Foglar dal se svými Rychlými šípy ve
30. letech 20. století vzniknout obdivu-
hodnému fenoménu, kterým se staly vý-
hradně v československém prostředí čte-
nářské kluby. Jestřáb, jak zněla jeho
skautská přezdívka, vsadil na přirozenou
touhu kluků a holek zhruba mezi šestým až
šestnáctým rokem po tvorbě part, skupinek
či klubů. V časopisech Mladý Hlasatel
a Vpřed jim nabídl zajímavý program 
a správné vzory, jež byly a jsou samozřej-
mou součástí výchovy již čtvrté generace
čtenářů.
Přestože čas odnesl mnohé z aktuálnosti
Foglarovy tvorby, kluci a holky nikdy nepře-
stanou vyrážet po škole či o prázdninách se
svojí partou za dobrodružstvím. Právě ro-
zumnou nabídkou námětů k programu pro
tyto přirozené mikrokolektivy lze po vzoru
Jestřába předcházet řadě negativních vlivů,
kterými jinak společnost na děti působí. To
si uvědomilo mnoho Foglarových pokračo-
vatelů a čtenářské kluby tak vznikaly v po-
čtu tisíců také u dalších časopisů v šede-
sátých a později i devadesátých letech.
V současnosti působí ke stovce aktivních
čtenářských klubů pod patronátem

Sdružení přátel Jaroslava Foglara po celém
Česku. Komunikace s nimi probíhá klasic-
kou poštou, ale i přes internet. Pomyslným
dárkem ke 100. narozeninám spisovatele se
pak stane dlouhodobá hra Tauris ve SCI-FI
stylu, od vzniku SPJF již jedenáctou v pořa-
dí, kterou se sdružení pokouší nabídnout
od října do května zajímavé vyžití všem 
přihlášeným klubům.
Díky dotacím od Ministerstva školství lze re-
alizovat projekt, v jehož rámci všechny při-

hlášené kluby dostávají každý měsíc zdarma
časopis se zadáním úkolů, ukázkami nejlep-
ších odpovědí a vyhodnocením předešlých
etap. Hra přitom probíhá současně na inter-
netu, kde kluby staví svoje virtuální město.
Jedním z cílů projektu je však také podpora
zdravého trávení volného času, proto je pl-
nění úkolů obvykle vázáno na vnější pro-
středí a na přírodu, úkoly jsou laděné nejen
na důvtip hráčů, ale posilují také jejich spor-
tovní dovednosti a schopnost dosahovat
cílů společně.
V průběhu roku se kluby setkávají na víken-
dových sjezdech, obvykle ve formě soutěží
a her, v létě pak nejlepší kluby mohou vyra-
zit na tábor do přírody, absolutní vítězové
dokonce zadarmo.
Přestože by se Jaroslav Foglar leckterým no-
votám nejspíše divil, myšlenka zůstává stej-
ná - rozumné naplnění času mikrokolektivů
a správná výchova samostatných kluků
a holek.

Podrobnosti o hře, postup pro přihlášení
a odpovědi na otázky lze najít na stránkách
http://dlouhodobka.cz
na emailu tauris@spjf.cz
a na adrese:
SPJF, Bobří stopou,
pošt. schr. 245, Brno 658 45. 

Marek Skýpala a SPJF

FOGLARŮV ODKAZ ŽIJE I PO 100 LETECH

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Římskokatolická farnost u kostela sv.Jakuba Staršího srdečně

zve nejširší petrovickou veřejnost:

16.11.2007 od 19.00 hod. v jídelně ZŠ Bellova:

doc. RNDr. Petr Pikálek, CSc. 

Opravdu nemají křesťané rádi genetiku?

Nevšední pohled na genetická tajemství i „pověry“

s naším farníkem, členem vědecké rady

Fyziologického ústavu Akademie věd ČR,

sekretářem výboru mezinárodní Genetické společnosti

Gregora Mendela a nedávným členem

vědecké rady Univerzity Karlovy.
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V daleké zemi za devatero horami a de-
vatero řekami žil v krásném zámku král
s královnou a ti měli tři dcery. Nejstarší se
jmenovala Zlatovláska, prostřední
Tmavovláska a nejmladší Karkulka.
Obě starší sestry se ve škole dobře učily,
Zlatovlásce šla nejlépe
angličtina, Tmavovlásce
zase matematika. Také
sportovaly, hrály košíko-
vou, jezdily na kole,
chodily plavat, byly 
pružné, vytrvalé i od-
vážné, takže bez problé-
mů přemohly například
loupežníky, černokněž-
níky, a dokonce draky,
které mívají v pohád-
kách na starost Honzové
nebo udatní princové,
a i ti s nimi mají dost po-
tíží. Obě princezny byly
zdravé a plné života.
Zato nejmladší princez-
na na tom se zdravím
nebyla nejlépe. Už půl
roku trpěla nebezpeč-
nou a nakažlivou nemo-
cí čmáravkou. Dostávala pravidelně těžké
záchvaty, při kterých úplně omámená šla
do obchodu, koupila sprej s barvou
a stříkala sprejem na zdi domů, na ploty,
na autobusové zastávky, ale i na zdi
královského zámku různé nápisy a čmára-
nice.
Když se král o Karkulčině nemoci dově-
děl, okamžitě zavolal nejproslulejší léka-
ře, nejzkušenější ranhojiče a nejučenější
mudrce. Neproslulejší lékaři, nejzkušeně-
jší ranhojiči i nejučenější mudrcové kon-
statovali, že nemoc je bohužel nevyléči-
telná, snad se její nejtěžší projevy dají
zmírnit vitamíny, čerstvým ovocem a ča-
jem z léčivých bylin. Když to pan král vy-
slechl všechny nejproslulejší lékaře, nej-
zkušenější ranhojiče a nejučenější mudrce
vyhnal ze zámku s výkřiky, že čaj ať pijou
sami a ovoce k tomu můžou přikusovat,
a pozval na zámek Honzu. Pozvat Honzu
je takové tradiční a vcelku i osvědčené ře-
šení problémů ve většině pohádek. Tenhle
Honza se jmenoval Honza Vlk, celé jmé-
no uvádíme, abychom jej odlišili od jiných
pohádkových Honzů.
Honza přišel, snědl pečené kuře, mísu
makových buchet, chlebíčky, dorty
a všechno ostatní, co mu nachystali jako

občerstvení, pak řekl, že si neví rady,
a chystal se jít zase domů.
„Tak to teda ne,“ křičel už poněkud ner-
vozní král. „Jsi Honza, jsi pohádkový
Honza, hlavní kladná postava českých po-
hádek, musíš vědět, jak vyléčíme nešťast-

nou princeznu, nebo tě zavřeme do
věže!“ „No to je pěkné,“ rozzlobil se
Honza Vlk, „Karkulka je rozmazlená, ne-
vychovaná a potrestat chcete mě.“
„Dobře, měl bych jeden nápad, podobný
problém už určitě řešili někde v zahraničí,
pošlete princeznu do světa, ať zjistí, jak
čmáravku léčí v cizině, ale musí jít sama,
bez komorných a služebnictva, musí jít
pěšky a smí si vzít s sebou jen pár buchet
do ranečku.“
Král se zhrozil: „To nemyslíš vážně, to
jsou opravdu přehnané požadavky, bez
služebnictva, jen pár buchet a pěšky!
Ještě řekni, že má mít jen obyčejné šaty
jako nějaká prostá venkovská dívka.“ 
„Ano, to by bylo ideální,“ řekl Honza.
Tak tedy oblékli princeznu do obyčejných
šatů jako prosté venkovské děvče, dali jí
do uzlíku pár buchet a vystrčili ji ze dveří
královského zámku.... a pak ji devětkrát
odháněli, protože se chtěla vrátit. To víte,
děti, do světa se jí nechtělo, už teď se cíti-
la vpodstatě vyléčená, do světa ale muse-
la. Co řekne v pohádce Honza, to je sva-
té a musí se splnit. 
Přešla devatero hor a devatero hlubokých
lesů, kde řádila divá zvěř a klíšťata, a taky
několikrát zabloudila, než se konečně do-

stala do prvního království, kde mohla
získat radu, jak léčit obávanou čmáravku.
Ale zklamali ji, zdejší král se vymlouval, že
nemá čas, že prý má hodně komnat v pa-
láci, pořádá hodně plesů a hostin, má
hodně peněz, vojáků, sloužících, rádců

a ministrů a také hodně
starostí, aby se ti rád-
cové nepohádali s těmi
ministry a byli mu vůbec
něco platní. No zkrátka
vymlouval se, že jediné,
čeho má málo, je málo
času, vlastně, že nemá
čas vůbec.
Karkulka se znovu mu-
sela vydat na cestu.
Opět přešla další devate-
ro hor a devatero lesů,
až dorazila do druhého
království. Tam to bylo
lepší. Poradili jí, že proti
čmáravce musí dát malé
děti rodiče očkovat, ale
když je nemoc v pokro-
čilém stadiu, s tím si rady
nevěděli.
Vydala se tedy do tře-

tího království. Přešla nová devatera
přírodních překážek a zjistila, že celé třetí
království je potaženo černým suknem.
Celý královský palác a celé město!
Karkulka si myslela, že mají smutek, že
drak ohrožuje, nebo už dokonce sežral
nějakou místní princeznu. Ale nebylo to
tak. Smutek nedrželi, to černé sukno by-
lo jako ochrana královského paláce, mě-
sta a architektonických památek proti 
sprejerům nemocným čmáravkou jako
Karkulka. Navíc jí ještě pan král poradil
cestu k jednomu čarodějovi, který
Karkulu naučil tajné zaklínadlo: „Voda
sem a voda tam, cákám vodu, ne-
čmárám.......“ Ještě nějak dál to pokračo-
valo, to už je opravdu tajné. Důležitý je
ale výsledek! Spreje takto začarované
stříkaly jen čistou vodu!
Nadšená Karkulka se vrátila domů. Byla
tak unavená z cesty, že stříkat na zdi ji ani
nenapadlo. Přesto poradila svému tatín-
kovi králi to černé sukno a tajné zaklínad-
lo, kdyby ji sprejování přece jen někdy na-
padlo. 
Každá pořádná pohádka končí svatbou.
Po nějaké době si Karkulka vzala za mu-
že Vlka (Honzu Vlka) a jestli neumřeli, ži-
jí spolu šťastně dodnes. Konec.

POHÁDKA O NEMOCNÉ PRINCEZNĚ
Petr Zeman

Před princezniným sprejem nezůstala ušetřena ani prastará zámecká zeď.

VOLNÝ ČAS DĚTÍ
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Příroda obléká slavnostní barevný šat, pod-
zim převzal svoji vládu nad nejkrásnějším
ročním obdobím. Ale v srdcích mnohých
z nás nastaly obavy - uzavíráme se více do
sebe, když prší máme deprese a pláčeme
spolu s přírodou, bojíme se dlouhých tem-
ných osamělých večerů - cítíme se velice
osamoceni a vzpomínáme na ty, kteří již ne-
jsou mezi námi. Srdce nás bolí, když si uvě-
domíme, že na tomto světě nemáme niko-
ho blízkého, který by nás utěšil, pohladil
a podal pomocnou ruku v naší osamělosti.
Je nám smutno a sil ubývá.
Drazí sousedé, všimněte si, prosím, nás star-
ších, promluvte s námi a zeptejte se zda ně-

co nepotřebujeme. Možná že odmítneme,
ale srdce to pohladí a budeme vědět, že se
budete zajímat, proč nás již delší čas nevi-
díte vycházet z našeho bytu a možná nebu-
dete lhostejní k našemu osudu. V tom
případě můžete kontaktovat členy sociální
komise RMČ Praha – Petrovice, kteří pomo-
hou radou i činem v jakékoliv životní situaci.
Jsou tu pro nás a jsou připraveni pomoci.
Volejte tel.: 602 208 498, 724 248 445.

Nebo i my senioři můžeme kontaktovat
„Zlatou linku pro seniory“ 800200007, je to
bezplatná linka, kterou je možno využít od
pondělí do pátku od 8.00 do 20.00 hod.

Pokud se nacházíme v těžké životní situaci,
můžeme vytočit výše uvedené bezplatné te-
lefonní číslo a nemusíme mít žádné obavy
hovořit o jakékoliv strasti, hovory na Zlaté
lince jsou zcela anonymní. Odborný perso-
nál nás vyslechne, poradí a poskytne pomoc
v oblasti lékařské, právní, psychologické
a sociální.

Nejsme sami, jsou tu lidé, kteří nám chtějí
pomoci ve stáří a samotě. Jenom my mu-
síme vidět je a oni nás.

Podzim života
a Komise sociální a bytová

Je ojedinělým jevem, kdy na úřad městské
části přijde děkovný dopis. Je pravdou, že
málokdo z nás dokáže investovat svůj čas
a energii v případě, že se mu něco líbí.
Pokud je situace opačná a my jsme s něčím
nespokojeni – na čas ani energii nehledíme
a dopisů, protestů, petic a stížností jsme
schopni napsat stohy. O to víc potěší třeba
i následu-
jících pár
řádků. Pro
připomenutí
přikládáme
fotograf ii ,
jak plocha
v y p a d a l a
před rekon-
strukcí. 

POŠTA

VŠIMNI SI NÁS SOUSEDE - JE TU PODZIM

Vážená paní starostko,

moc Vám a panu místostarostovi Říhovi děkujeme za spuštění fontány na
sídlišti Dobrá Voda. Jsme nadšeni z krásného a velice příjemného prostře-
dí, které na místě bývalé betonové plochy díky Vám vzniklo. Je zde oprav-
du příjemné posezení při hlídaní našich malých ratolestí, které je radost po-
zorovat, jak se cákají v teplých letních dnech v této fontáně.
Je zde dostatek prostoru a vyžití i pro děti hrající si i mimo fontánu . Víme,
že děti jsou zde spokojeny a šťastny, ale hlavně jsou zde v bezpečí a my
máme možnost naše malé hlídat z kterékoliv části tohoto krásného objek-
tu. Jenom chceme poprosit kuřáky a pejskaře: „Neodhazujte prosím nedo-
palky a nevenčete svoje domácí mazlíčky tam, kde si hrají ti nejmenší a nej-
zranitelnější NAŠE DĚŤI“.

Víme, že fontána nebyla puštěna kvůli bezohledným lidem z okolí. A chce-
me jim vzkázat: „I vy jste byli malí a mladí. Oceňte to co pro nás všechny
radnice dělá a jistě to není zadarmo“.
Nebo se domníváte, že původní plocha byla lepší? No to snad ne!

Za spokojené občany
Čermákovi, Duchoslavovi a Zaháňských
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V týdnu od 27. 8. do 1. 9. 2007 byla Česká
ragbyová unie pověřena pořádáním ME
hráčů do 20 let, skupiny B. Utkání se hrála
v Praze a jejím blízkém okolí a jedním z are-
álů, který byl pověřen hostitelstvím, byl i RK
Petrovice a jeho činovníci.
Šest týmů – domácí ČR, Slovinsko,
Maďarsko, Švýcarsko, Holandsko a Norsko –
bojovalo o postup do skupiny A ve dvou
skupinách a čtyřech hracích dnech. Česká
dvacítka prošla celým turnajem bez za-
váhání - utkání ve skupině byly spíše povin-
ností než bojem o postup. Norsko
a Slovinsko herně viditelně zaostávaly, přes-
to předvedly bojovný výkon. Naši při své
cestě do finále oběma soupeřům nasázeli
přes padesát bodů a bez problémů ze sku-
piny postoupili přímo do finále. V sobotním

finále se pak utkali s Holandskem, které
prošlo svojí skupinou podobným způsobem
– rovněž bez zaváhání.
Ve finálovém utkání
porazili naši mladí re-
prezentanti Holandsko
29:10, čímž splnili svůj
cíl postoupit do vyšší
skupiny. Samotný fi-
nálový zápas rozhodl
první poločas, ve
kterém si naši vypraco-
vali dostatečný náskok
pro další vývoj.
Holandsko sice po
změně stran skórovalo
a položilo rychlou pět-
ku - více sil jim však
nezbylo. Česká dvacít-
ka tak vybojovala po-
stup do skupiny „A“, kde hrají Ukrajina,
Moldavsko, Litva a Chorvatsko. Třetí místo
nakonec vybojovali Slovinci, kteří porazili
o tři body Maďarsko. V boji o páté místo vy-
hrálo vysoko Švýcarsko nad nejslabším cel-
kem z Norska. 
V Petrovicích jsme
mohli vidět dva
zápasy tohoto tur-
naje, a to 29. srpna
v odpoledních ho-
dinách. V nich se
utkalo Slovinsko
s Norskem (34:0)
a N i z o z e m í
s e  Š v ý c a r s k e m
(53:3).
Celkově byl turnaj
hodnocen velmi
pozitivně a hráči
hodnotili velmi do-
bře i organizaci
a služby, které jim
poskytoval petro-
vický klub a jeho
realizační tým.
Protože Rugby
klub Petrovice byl
jedním ze tří od-
dílů, které turnaj
pořádaly (ještě RC
Slavia v Edenu a RC
Říčany), na kaž-
dém hřišti trénova-
ly v nehracích ča-
sech 2 týmy. Na
Petrovice připadli
Norové a Švýcaři
a s oběma družstvy
se podařilo navázat

velmi dobré vztahy. A tak po ukončení sou-
těže ME mohli naši ragbisté v extraligovém

zápase s RC Sparta Praha v neděli 2. 9. při-
vítat celou norskou výpravu, která Petrovice
povzbuzovala oblečená do klubových dresů
a trik.

Ing. Petr Říha

PETROVICKÝ RAGBYOVÝ KLUB HOSTIL ME HRÁČŮ DO 20 LET
DVACÍTKA VYBOJOVALA POSTUP DO SKUPINY „A“

SPORT

Slovinský a švýcarský hráč sledují zápas Norsko - Slovinsko
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Mnozí chodíte nebo jezdíte okolo hřiště, které má na obou stranách
podivné brankové konstrukce, sportovním žargonem nazývané
„háčka“ – to pro svou podobnost s tímto písmenem. Častokrát,
když něco pro svou kondici děláte Vy, činí se na trávníku i hráčky
a hráči se šišatým míčem z Ragby Klubu Petrovice.
Zanedlouho tomu
bude 30 let od
chvíle, kdy ragbisté
objevili u Botiče za-
nedbané fotbalové
hřiště, v té době
používané spíše ja-
ko skládka. Za tu
dobu se jim podaři-
lo vybudovat mo-
derní areál, mezi
ragbyovými kluby
jeden z nejlepších
v celé republice.
Před třemi lety po-
stihla klub rána
v podobě neznámé-
ho žháře, který vy-
pálil tehdejší starou
klubovnu. Díky ši-
roké pomoci, v ne-
pos l edn í  ř adě
petrovické městské
části, se podařilo klubový život zachránit a pokračovat v tradici.
Proto zde rádi hrajeme a jsme ještě raději, když se na naše utkání
chodíte dívat. 
A mužstvo v současné době působí v nejvyšší české klubové soutěži
– Poháru KB. V jeho řadách hrají i současní čeští reprezentanti v kla-
sických XV – Michal Schlanger a Jan Rudolf, reprezentanti v „7“
(ragby o 7 hráčích) – Václav Prokeš a Jaroslav Stříbrný. Odchovanci
klubu úspěšně působí i v ragbyově vyspělých zemích – Petr Okleštěk
ve francouzském Auxerre (Fed 3), Ondřej Nosák v anglické RC
Cranbrook (soutěž hrabství Kent) a čerstvě Tomáš Holovský 
v St. Raphaël (Fed 2).
V klubu jsou samozřejmě i mládežnická druž-
stva. V současné době bychom chtěli na ško-
lách, kde na jaře proběhlo první kolo náboru
nových hráčů, realizovat program školní ligy
ragby (v jeho bezkontaktní formě). V prvním
kole se jedná o školy v Petrovicích a ZŠ
Křimická, program je ale otevřen všem.
Budeme pokračovat v návštěvách dalších škol
tak, jak nám to dovolí časová kapacita. Na
případný zájem budeme samozřejmě reagovat
okamžitě.
V tomto roce se úspěšně rozvíjí i ženský tým při
RKP. Děvčata se chystají na svůj první zahranič-
ní zájezd a v současné době pravidelně obsa-
zují turnaje pořádané ČSRU.
O tom, že ten, kdo jednou ragby propadne, jej
už nikdy neopustí, svědčí i Old Boys Motorlet –
hráči, kteří už nehrají za „áčko“, ale přesto si
občas rádi zahrají proti stejně starým soupe-
řům a scházejí se pravidelně na každoúterním
fotbálku.

Zájemci o tuto „Hru pro odvážná srdce“ mohou přijít nejlépe rov-
nou na hřiště: tréninky přípravky (rok narození 1998 a mladší), mlad-
ších žáků (1995 a mladší) a starších žáků (1993 a mladší) jsou kaž-
dé pondělí a středu od 17:00 hodin, ženy, kadeti a junioři potom své
tréninky začínají o hodinu později ve stejných dnech. O tom, že 

se s tímto sportem
dá začít i v do-
spělém věku, svědčí
to, že v petrovickém
mužstvu seniorů
jsou minimálně 3
hráči, kteří s touto
hrou začali po do-
vršení 20 let věku.
Tréninky seniorské-
ho mužstva jsou 
každé úterý a čtvr-
tek od 18:30.
Chcete-li se pro
rozmyšlení o klu-
bu a jeho životě
něco dozvědět
předtím, než se vy-
pravíte na cestu,
podívejte se na
www.petrovice.rug-
by.cz. Na těchto
stránkách najdete

rovněž kontakty na trenéry jednotlivých kategorií a vedení klubu.
Zajímavý bude určitě i XVI. ročník turnaje Pico Cup KB, pořádaný RK
Petrovice 28. 9. 2007 pro hráče ročníků 1995 a mladší (tj. pro ty
nejmladší aspiranty hry se šišatým míčem).
Budeme rádi, když se nám s městskou částí Petrovice a jejími oby-
vateli podaří vybudovat stejně hodnotný a trvalý vztah, jako mají
například říčanští nebo vyškovští hráči a fanoušci tohoto krásného
sportu.
Program zápasů a aktuální akce pořádané v areálu „Zeleného údo-
lí“ najdete rovněž na našich webových stránkách.

Petr Hádl

RAGBISTÉ RKP JSOU HRDÍ NA SVOU PŘÍSLUŠNOST
K PETROVICÍM

SPORT
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRAHA ROZŠIŘUJE SBĚR BIOODPADU – ZAPOJTE SE I VY
Proč kompostovat na vlastní zahradě?
V každé domácnosti vyprodukujeme denně významný díl odpadu ve formě organické hmoty - slupky z brambor, okrájené ovoce a zeleninu, ubrousky, zbytky pečiva a jiné zbytky potravin rost-
linného původu. Navíc z každé zahrady nám zbude posekaná tráva, shrabané listí nebo ořezané větve. Kompostace těchto materiálů má několik výhod. Nic nás nestojí a získáme zdarma cenný
kompost pro hnojení zahrady. Organická hmota nám ze zahrady neubývá, naopak nemusíme ji nikde kupovat a odnikud jí vozit. V době globálního oteplování je důležitý i nulový vstup fosilních
paliv do domácího koloběhu organické hmoty na vlastní zahradě. Pokud dáváte bioodpad do směsného odpadu a ten se následně vozí mimo váš pozemek, nevyhnutně přidáte k jeho energetické
bilanci palivo projeté svozovou firmou. Když vše sami zkompostujete, šetříte ovzduší i svoji peněženku. Ujišťuji vás, že nekážu vodu a nepiji víno, na zahradě mám totiž tři kompostéry a každé ja-
ro rozhazuji po zahrádce nádherný černý kompost.

Petr Štěpánek, radní HMP pro životní prostředí

Každý z nás jako občan produkuje až 250 kg odpadu ročně. Je v něm celá řada cenných složek, které je možné opětovně využít. V dnešní době je běžné třídit papír, sklo, plasty, nápojové karto-
ny, nebezpečné odpady z domácností či odkládat jiné druhy nepotřebných odpadů do sběrných dvorů. V námi vyprodukovaném odpadu je ročně dalších 75 až 100 kg bioodpadu, u domů se za-
hrádkami i více. Tzv. bioodpad se stává odpadem až ve chvíli, kdy je dán do nádoby na odpad. Pokud „bioodpad“ kompostujete na své zahrádce, stane se z něj po proběhnutí kompostovacího
procesu kvalitní cenná surovina, kterou lze použít jako organické hnojivo do půdy. Tato varianta je samozřejmě nejlepší vzhledem k ochraně životního prostředí a zachování přírodních procesů! 
V nakládání s bioodpady se nabízejí pro občany Prahy různé možnosti:
• domácí kompostování – nejšetrnější k přírodě, odpadá zatížení prostředí např. exhalacemi a hlukem svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost; 
• komunitní kompostování – kompostování probíhá po dohodě s jinými občany na dohodnutém oploceném místě – kompostovišti, ostatní viz domácí kompostování;
• kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy – možnost bezplatného odevzdání bioodpadu (jako tráva, listí, větve) pro občany trvale žijící v Praze;
• sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad – velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavovány s obsluhou především na jaře a na

podzim pouze na několik hodin, lze přistavit i štěpkovač, pak si mohou občané odvézt zdarma štěpky;
• tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob – bioodpad je sbírán do speciálních provětrávaných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eliminují vznik hnilobných procesů a zápa-

chu, svoz probíhá tradičně, bioodpad je pak odvezen na kompostárnu k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení prostředí při svozu.
Poslední ze zmíněných způsobů sběru byl úspěšně vyzkoušen při 28ti měsíčním pilotním projektu sběru bioodpadu v Dolních Chabrech. Přesto zůstává nejlepší možností nakládání s bioodpady
jejich domácí kompostování. O dalších plánech Prahy v oblasti bioodpadů najdete brzy informace na internetových stránkách: http://envis.praha-mesto.cz/odpady (Odpady v Praze - Informace pro
občany, Novinky a pilotní projekty, Bioodpady v Praze).

Anna Vojtěchová, Oddělení komunální hygieny, Odbor ochrany prostředí MHMP

Vážení občané,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění přiloženého dotazníku o bioodpadu. Vyplněný dotazník můžete odevzdat na určená místa, která jsou uvedena na jeho druhé straně. Dotazník lze vypl-
nit a odeslat i elektronicky přes odkaz na internetových stránkách městské části Praha –Petrovice, www. prahapetrovice.cz. Dotazník vyplní vlastník objektu1/. V případě, že máte zájem o vy-
plnění dotazníku a nejste vlastníkem objektu, obraťte se na vlastníka nebo správce bytového objektu. Termín odevzdání dotazníků je do 31.10.2007.
Tento průzkum je prováděn Hl. m. Prahou. Výsledky průzkumu budou použity jako podklad pro rozšiřování systému tříděného sběru bioodpadu v Praze. 

1/ § 2, písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP

25.10.07 12.30 15.00
22.11.07 9.00 11.30
20.12.07 12.30 15.00

PARKOVIŠTĚ NA ROHU ULICE MORSEOVA A BELLOVA

MČ PETROVICE
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INZERCE

KULTURA

PODZIMNÍ KURZY ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN
pro každého

Již druhým rokem otvíráme nové kurzy pro začátečníky i pokročilé.

Cyklus je sestaven ze 6 lekcí, které na sebe navazují.

Kurzy probíhají v Petrovicích ve středu

od 17.00 a 19.00 hod., 2 x v měsíci, 1,5 hod.

Začínáme v říjnu.

Podrobnosti najdete na našich stránkách www.kvetinybabeta.cz

Za deštivého počasí se dne 6. září uskutečnil
autobusový poznávací zájezd našich spolu-
občanů na Kutnohorsko. Prvním cílem byl
zámek Žleby. Původně to byl hrad pánů
z Lichtenburku z doby před rokem 1289. Po
zničení husity byl znovu vybudován a do
dnešní romantické podoby byl přestavěn
Karlem Vincencem Auerspergem v letech
1849-68 podle anglických předloh.
Ve vstupní síni nás kromě živého průvodce
přivítal i rytíř na koni v kompletním brnění.
Sbírka zbraní je na zdejším zámku druhá
největší po Konopišti. Prohlídka pokračovala
návštěvou galerie, pracovny majitelů zám-
ku, Tyrolským pokojem, jehož stěny byly ob-
loženy koženými tapetami, velkou jídelnou,
k jejímuž rozkládacímu stolu se vešlo až 70
osob a mnoha dalšími prostorami. Nelze za-

pomenout

i na kapli s několika majestátními oltáři.
Jako samozřejmost byla plánována pro-
cházka krásným zámeckým parkem, ve
kterém volně pobíhá stádo bílých jelenů.
Bohužel pro nepříznivé počasí se procházka
nemohla uskutečnit.
Druhým cílem byla návštěva zámku Kačina.
Ten patří mezi nejvýznamnější vzory klasi-
cistní architektury v Čechách. Nechal ho vy-
budovat počátkem 19. století Jan Rudolf
hrabě Chotek. Měli jsme možnost se se-
známit s vnitřním vybavením zámku, s inte-
riéry nejen majitelů zámku, ve kterých vítali
své hosty, ale i obydlím služebnictva.
Myslím, že každého zaujal hudební salon,
uvítací aula, ale i krásná jídelna. Výsledný
dojem návštěvy byl výborný.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v kated-
rále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Tato

katedrála je od počátku letošního května za-
řazena na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví Unesco. Katedrála byla
vystavěna v letech 1282 až 1320. Ve své
době tato stavba přesahovala vše, co v kos-
telním stavitelství existovalo. V roce 1421
klášter společně s katedrálou podlehl útoku
husitských vojsk a vyhořel. Obnovy se kated-
rála spolu s klášterem dočkala na přelomu
17. a 18. století za opata Jindřicha Snopka.
Je postavena ve stylu tzv. barokní gotiky,
která nemá v Evropě obdoby. Na výzdobě se
podílel také vynikající malíř Petr Brandl.
Dojmů bylo hodně a nikdo z účastníků si
nenechal kazit náladu a pěkné zážitky ne-
příznivým počasím.

O.S.

Kulturní komise Rady městské části
Praha-Petrovice

si Vás dovoluje pozvat na koncert
na kterém vystoupí

V ladimír  Miš ík
Radim Hladík

Jan Hrubý
a Pavel  Půta

Na programu budou nejznámější skladby
a písně z jejich tvorby

Kdy? 1. listopadu 2007 od 19.00 hod
Kde? V sále Střední polygrafické školy

v Dopplerově ulici
Za kolik? Vstupné 100,- Kč

CESTA SENIORŮ ZA POZNÁVÁNÍM

Žleby

Kačina
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Prázdniny jsou nenávratně pryč, skončilo léto a pomalu se blíží
Vánoce. Zbývajícího čtvrt roku uteče a my začneme přemýšlet jak
a s kým oslavíme příchod nového roku. Rádi bychom navázali na
poměrně úspěšnou květnovou akci – svátek sousedů. Ohlasy jsou
velmi dobré, neboť mnoho lidí přivítalo možnost potkat se při tom-
to setkání se svými sousedy - na což v každodenním shonu často
nebývá prostor. Z těchto důvodů si vás dovolujeme pozvat na
Silvestrovské setkání petrovických sousedů na poslední večer toho-
to roku – pondělí 31. 12. 2007 od 20.00 hodin do jídelny Základní
školy Petrovice v Dopplerově ulici (bývalá ZŠ Bellova). Stejně jako při
svátku sousedů přineste něco dobrého k jídlu a pití, čím uctíte své
sousedy. Vedení městské části zajistí hudbu a pokusí se zajistit i dal-
ší občerstvení od osvědčených sponzorů. Na rozdíl od dosud po-
řádaných „Street Party“ zde bude vybíráno vstupné v symbolické
výši, které by mělo uhradit zvýšené náklady na úklid prostor.
Přejeme příjemné prožití zbytku roku a v jeho posledním večeru se
na Vás těší 

Vaši sousedé

Svátek sousedů v petrovických ulicích měl štěstí na počasí, organi-
zátory, sponzory i účastníky. Věřme, že se stejně dobře všechno 
podaří i na „Silvestra“.

SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ SOUSEDŮ

Tímto fotofejetonem bychom rádi poděkovali firmě ACTON, jmenovitě panu Radovanu Borlovanovi, za rekonstrukci polorozpadlých scho-

dišť v sídlištní zástavbě ulic Frostova, Kurčatovova a dvou schodišť v ulici Rezlerova. Na fotografiích vidíte stav před a po rekonstrukci.



Jak si vybíráte náměty pro svá díla?
Ty nejkouzelnější přírodní motivy si již po-
chopitelně přede mnou někdo vybral. Má
však neopakovatelnou atmosféru usednout
s malířským náčiním na místa, kde seděli ti

nejlepší čeští krajináři v čele s Antonínem
Chitussim, Antonínem Slavíčkem,
Františkem Kavánem či Otakarem
Lebedou.S manželkou jsme chodili a jezdili
po okolí Kameniček a Jeníkova, na místa,

která se po dlouhou dobu stala studnicí
námětů právě pro Antonína Slavíčka. Ale
pochopitelně – jako zdejší rodák – hledám
náměty i v Praze. K nejoblíbenějším námě-
tům pochopitelně patří křivolaké uličky na
Starém Městě a na Malé Straně.

Ve Vašich obrazech nelze než obdivovat
dokonalost techniky a cit, se kterým zo-
brazujete vodu.
Voda je mou velkou vášní. Při výběru moti-
vů se snažím najít takové, kde voda je. I pro-
to je mým častým námětem Kampa nebo
Botič. Botič se stává mým častým námětem
od roku 1999, kdy jsme se přestěhovali
z Pankráce do Petrovic. Nové prostředí mi
od počátku poskytovalo a stále poskytuje
nepřeberné množství námětů. Pochopitelně
to byla hlavně voda, a tak vzniklo několik
obrazů Dobrovodského mlýna, Milíčovských
rybníků a zejména pak Botiče.

Na obrazech mě zaujala ještě jedna
věc – zobrazování i zdánlivě obyčej-
ných námětů. Je až s podivem, jak něk-
terá – pro nás všední a opomíjená mís-
ta – dovedou být krásná ze zorného
úhlu umělce. Překvapilo mě vidění lo-
kalit, které denně bez povšimnutí
míjíme, a teprve až když se zastavíme
před Vaším obrazem a podíváme se na
tato místa Vašima očima, uvědomíme
si jejich krásu. Přeji Vám, aby se Vám
i nadále dařilo zastavit naše kroky
a ukazovat nám krásu těchto „obyčej-
ných míst“. Děkuji za rozhovor.

Připravil Petr Říha

www.prahapetrovice.cz ■ 19 ■

VLADISLAV KAHOUN
malíř

Realistickou malbu vytlačily fotoaparáty a již těžko nacházíme umělce, jehož díla odrážejí s dokonalou přesností viděnou sku-
tečnost. Alespoň pro mé oko je pak vítaným osvěžením dívat se na obraz, věrně zachycující krásnou či známou část města ne-
bo přírody. Jeden z těchto malířů žije a tvoří přímo v Petrovicích. S jeho díly se měly možnost seznámit tisíce návštěvníků na čet-
ných výstavách, kde jsou jeho obrazy prezentovány již od roku 1974. V těchto dnech vychází Vladislavu Kahounovi průřezová
kniha jeho dílem, ve které můžeme vidět na 60 obrazů. Na úvod našeho povídání jsme se nemohli vyhnout základní otázce:

Brod přes Botič u bývalého mlýna na Dobré Vodě

PŘEDSTAVUJEME VÁM
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Od 12. 8. do  2. 9. se konal letní tábor pro děti a mládež
z Petrovic a okolí již tradičně na Pelhřimovsku a poslední týden
v chorvatské Bašce. V letošním roce pluly děti pod pirátskou vlaj-
kou a musely zdolávat mnohá úskalí a nebezpečí. O tom, že za-

žily spoustu legrace a soutěžního napětí ke spokojenosti své i ve-
doucích svědčí skutečnost, že mnozí rodiče už při návratu při-
hlásili svou ratolest na tábor v příštím roce.

Stejně jako v minulých letech zaměstnanci DDM Praha 10 Domu
UM ve spolupráci s Komisí vzdělávání a výchovy RMČ Praha –
Petrovice zpříjemnili dětem začátek školního roku odpolednem
plným her a zábavy s příznačným názvem HURÁ DO

ŠKOLY. A i když bylo celkem chladno a občas na nás zapršelo,
více jak 120 školáků se na prostranství před školou v Dopplerově
ulici (bývalá ZŠ Bellova) výborně bavilo. Kreslili na chodník, zahráli
si Othello, Člověče nezlob se, Dámu, vyzkoušeli si sportovní do-

vednost při házení na „Kytičku“ a střelbě na florbalovou branku.
Za předvedené výkony byly všechny děti odměněny sladkostmi
a ovocným nápojem. Za spokojené petrovické školáky děkuji 
D. Kozelkové, M. Tesařové, E. Křížové, F. Křížovi, D. Přibilovi 

a Mgr. P. Zemanovi, kteří nezištně pomohli při organizaci tohoto
vydařeného odpoledne.

RNDr. Vlasta Křížová,
předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy
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