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Do nedávné doby v Praze-Petrovicích 
neexistovalo žádné informační centrum, 
které by občanům nebo jiným subjektům 
působícím na území Petrovic poskytova-
lo komplexní informace v oblasti veřej-
né správy a moderní informační služby. 
Rovněž obyvatelé Petrovic nemohli ko-
munikovat s ÚMČ elektronickou formou
a neexistovalo místo s veřejně přístupným 
vysokorychlostním internetem.

S ohledem na rostoucí potřebu občanů 
MČ, a s přihlédnutím na politiku MHMP 
v oblasti budování interaktivních webo-
vých stránek pro elektronickou komu-
nikaci úřadu s občany, se MČ rozhodla 
vybudovat vlastní Centrum služeb veřej-
né správy, které by zastřešilo uspokojení 
všech těchto potřeb.

Projekt na toto centrum byl předložen
v rámci první výzvy Operačního progra-
mu Praha-Konkurenceschopnost, do 
prioritní osy 1 – Dopravní dostupnost
a rozvoj ICT, oblast podpory 1.2 Rozvoj a 
dostupnost ICT služeb.

Základním smyslem projektu je zvýše-
ní efektivity dostupnosti veřejné správy, 
zpřístupnění a zjednodušení poskytová-
ní informací směrem k občanům měst-
ské části Praha-Petrovice a ostatní veřej-

nosti. Tohoto cíle se dosáhlo prostřednic-
tvím zavedení elektronických služeb ve-
řejné správy, zavedením moderních in-
formačních a komunikačních služeb na 
internetových stránkách městské části
a vytvořením technického a informační-
ho zázemí pro občany přímo v prosto-
rách Úřadu městské části Praha-Petrovi-
ce, Edisonova 429.

Na konci roku informační centrum se zá-
zemím - studovnou pro studium doku-
mentu, čajovou kuchyňkou a toaletou, 
začalo využívat mnoho občanů Petrovic. 
V informačním centru je umístěno šest 
počítačů s veřejně přístupným interne-
tem a přístupem do digitálního archivu 
MČ. Ve vstupních prostorách je umístěn 
1 informační kiosek s připojením na inter-
net, který bude sloužit občanům i mimo 
otevírací hodiny informačního centra
a Úřadu MČ. 

Záznam ze zasedání zastupitelstva a 
diskuse s občany, konající se v nově 
vzniklém multifunkčním sále, bude 
ke zhlédnutí na stránkách MČ, čímž 
bude občanům MČ umožněno sle-
dovat jednání z pohodlí domova bez 
nutnosti osobní účasti. Maminky
s dětmi můžou při návštěvě INFOCEN-
TRA využít dětský koutek.
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PETROVICKÉ CENTRUM SLUŽEB
VEŘEJNÉ SPRÁVY

ROČNÍK XX.
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ÚNOR 2011
NEPRODEJNÉ

Periodikum městské části Praha-Petrovice

Studovna INFOCENTRA

SLOVO ÚVODEM

Vážení a milí Petrovičtí,

původně jsem si myslela, že Vás v prv-
ním letošním „Slovu úvodem“ sezná-
mím se schváleným rozpočtem naší 
městské části na rok 2011 a s tím, co 
za něj v tomto roce pro Petrovice po-
řídíme či zařídíme. Bohužel tomu tak 
není a ještě zřejmě nějaký čas nebude. 
Rozpočet hl. m. Prahy, od kterého se 
pak následně odvíjí schválení rozpočtů 
jednotlivých městských částí, se bude 
schvalovat pravděpodobně v druhé po-
lovině měsíce února, a tak předpoklá-
dáme, že ke schválení petrovického roz-
počtu by mohlo dojít počátkem března. 
Do schválení rozpočtu pak hospodaří-
me pouze s rozpočtovým provizoriem, 
ve kterém lze vydávat výdaje pouze 
v omezené míře a v podstatě na zajiš-
tění základních funkcí a činností měst-
ské části, na což jsme nebyli po několik 
posledních let zvyklí. V této souvislosti 
bych ráda informovala zájemce o čerpá-
ní grantů MČ Praha-Petrovice, že zatím 
nic nepropásli a že je vyhlásíme

Projekt „Petrovické
centrum služeb veřejné 

správy“ byl
spolufi nancován

z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (EFRR)

Náklady projektu:
8 042 598 Kč

Realizace: 
6. 4. 2009 – 30. 9. 2010

pokračování na str. 2
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Archiv bude přístupný volně na stránkách 
Úřadu MČ a k dispozici budou zejména 
dokumenty, o které je tradičně největší 

zájem: stavební archiv MČ, kronika MČ 
a historické dokumenty a mapy týka-
jící se území MČ, zápisy ze zasedání 

zastupitelstva, rozpočty, rozpočtové 
výhledy a zkrácené investiční rozvahy 
k nejvýznamnějším investičním akcím na 
území MČ.
Společně s vytvořením informačního 
centra je vytvořena aplikace umožňující 
prostřednictvím elektronického podpi-
su elektronickou komunikaci občana 
s úřadem a vyřizování některých agend a 
přístup k informacím. Občan může tímto 
způsobem například podat žádost o po-
skytnutí informace nebo stížnost na práci 
odboru úřadu. Samozřejmostí je sledová-
ní průběhu vyřizování podání občana. 
Pokud se rozhodnete navštívit úřad, 
usnadní Vám orientaci v budově její inter-
aktivní prohlídka dostupná na stránkách 
MČ.

Nicola Šafaříková

Pokračování ze str. 1
okamžitě po schválení našeho rozpočtu 
na rok 2011. 
Letos nás již v listopadu zahrnula boha-
tá sněhová nadílka, která přetrvala až 
do poloviny ledna. Peněz příliš není, ale 
přesto se snažíme, jak to jen jde, zajistit 
úklid a schůdnost chodníků i za největ-
ších přívalů sněhu. Prosím Vás - zejména 
některé nespokojence, o pochopení. Úkli-
dová technika a úklidové čety nemohou 
být vždy hned všude a naráz. Proto bych 
chtěla, tak jako loni poděkovat těm z Vás, 
kteří sníh odklízejí, i když by to již podle 
platné legislativy dělat nemuseli…Možná, 
že si řekli, že chodník obecní je i chodní-
kem jejich stejně jako nás všech a nepři-
padá jim tedy najednou divné je uklízet 
stejně jako dříve.
Když už jsem se dostala na toto téma, 
chtěla jsem Vás rovněž upozornit na nut-
nost udržovat pořádek a čistotu na mís-
tech pro kontejnery na směsný odpad 
a zákaz odkládat na tato místa velko-
objemový odpad  jako např. kusy sta-
rého nábytku nebo nebezpečný odpad 

-  jako např. použité chladničky, monito-
ry, PC apod. Každý vlastník domu by zde 
měl udržovat pořádek a čistotu. Napro-
sto ukázkovým příkladem největších ne-
pořádníků v Petrovicích jsou obyvatelé 
domu v Rezlerově ul. č.p. 310 viz. foto 
na str 10. Již několikrát jsme zde zajistili 
úklid ve spolupráci s Pražskými službami, 
ale obyvatel tohoto domu jakoby se to 
netýkalo. Vůbec jim zřejmě nevadí, že za 
peníze nás všech se zde uklízí jejich vlastní 
nepořádek. A tak jestli se situace nezlep-
ší, budeme muset přistoupit k udílení po-
kut, za které pak budeme po nich ten ne-
pořádek uklízet…
Ale nyní i k něčemu příjemnějšímu. 
5. března pořádáme v pořadí již 
11. reprezentační ples naší městské části 
v sálu Domu občanské vybavenosti, a 
tak Vás všechny co nejsrdečněji zvu (viz 
pozvánka na str 19). Ve stejném sálu se 
15. ledna konalo velmi milé setkání pet-
rovické farnosti u příležitosti jejích 15. na-
rozenin a musím říci, že přestože mám tu 
čest se každoročně této slavnosti účast-
nit, letos jsem si zde mimořádně mile a sr-

dečně oddychla od každodenního shonu 
a práce. Kromě velmi pěkného divadelní-
ho představení v podání dětí z petrovic-
ké farnosti a pod režijním vedením otce 
Františka si mnozí z nás zazpívali při kyta-
ře nebo  poslouchali, povídali, vzpomínali 
a také diskutovali o projektu nové petro-
vické fary a pastoračního centra. 
Závěrem mi dovolte, abych Vás pozvala 
k návštěvě nového petrovického INFO-
CENTRA v Domu občanské vybavenosti, 
které se již rozběhlo do plného provozu 
se všemi službami a IT vybavením za pro-
středky získané z Evropské unie (viz úvod-
ní článek). Možná zde najdete právě Vy 
příjemné útočiště v řadě mrazivých dnů, 
které nás ještě v průběhu letošní zimy 
čekají a při čtení časopisů, denního tisku 
nebo knih spolu s šálkem teplého nápoje 
zde strávíte příjemné chvíle ve studov-
ně, u veřejného internetu nebo místní 
knihovně.

 JUDr. Olga Hromasová
starostka

INFOCENTRUM, Czech Point
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Jmenuji se Helena Stašáková, do Pe-
trovického zastupitelstva jsem byla 
zvolena již podruhé za stranu ČSSD. 
Mým úkolem je také vykonávat funkci 
předsedkyně Komise bytové a sociální. 
V Petrovicích žiji od dětství a podni-
kám od roku 2001. Mám 3 děti, Petra, 
Helenu a Anežku. Ráda bych, aby se 
mi podařilo za podpory městské části 
Praha-Petrovice vytvořit více kulturních 
akcí v polyfunkčním domě a aby se 
Velikonoční a Vánoční jarmarky staly 

tradicí. První Vánoční jarmark jsme uspořádali 5. a 6. prosin-
ce 2010.  Z pozice předsedkyně Komise bytové a sociální se 
budu snažit, aby obecní byty dostávaly hlavně ženy samoživi-
telky, oběti domácího násilí anebo tyto byty poskytnout jako 
startovací pro rodiny s dětmi.

Mé jméno je Jindřich Oktábec. Nejví-
ce mne zajímá bezpečnost v Petrovi-
cích. Děti by se neměly bát jít samy do 
školy anebo si jít odpoledne hrát ven. 
Chci, aby se dospělí nemuseli bát, že je 
někdo přepadne, když se budou vra-
cet večer z práce nebo při procházce 
po naší krásné obci. S tím je samozřej-
mě spojena čistota Petrovic. Jako člen 
Komise životního prostředí a povodňo-
vé chci apelovat na občany Petrovic, 
aby se nechovali tak, jako kdyby žili na 

skládce, což si někteří bohužel myslí, když pohazují různé od-
padky okolo sebe místo toho, aby použili koš. Doma to ne-
děláte, tak to prosím nedělejte ani v naší obci.

PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
V minulém čísle jsme Vás seznámili s několika zastupiteli, které si občané Petrovic zvolili.
Nyní se Vám představí pár z řad ČSSD.

LÉPE SE DÝCHÁ A BYDLÍ LEVNĚJI
Petrovičtí obyvatelé se během roku 
2008 a 2010 setkávali s rozkopanými 
ulicemi a pokládáním potrubí v Petro-
vicích a Horních Měcholupech. Co bylo 
jejich příčinou a jaké jsou důsledky, 
možná ne každý ví.
V Petrovicích a Horních Měcholupech 
se nacházelo celkem sedm plynových 
kotelen patřících Pražské teplárenské 
a zásobujících řadu odběratelů v obou 
městských částech. Tyto dosluhující ko-
telny se rozhodla Pražská teplárenská 
nahradit dodávkou tepla z Pražské tep-
lárenské soustavy, což je soustava, do 
které dodávají tepelnou energii zdroje 
spalující české hnědé uhlí, černé uhlí, 
zemní plyn a zdroj nepatřící Pražské 
teplárenské – ZEVO Malešice. Nahraze-
ní kotelen dodávkou z Pražské tepláren-
ské soustavy ve svém důsledku zname-

nalo vyměnit stávající zařízení kotelen 
za předávací stanice a tepelnou energii 
k nim dovést prostřednictvím přibližně 
6 kilometrů potrubí.
Celá akce se, snad jako každá větší 
výstavba, neobešla bez řady menších 
komplikací. Tyto komplikace se samo-
zřejmě nevyhnuly ani Pražské tepláren-
ské. Ta nejpodstatnější z nich pak měla 
za následek dokončení celé výstavby až 
v roce 2010. Původně plánovaný prů-
chod přes jeden z pozemků totiž nebyl 
možný z důvodu nevyjasněných vlast-
nických vztahů po vydání v restitučním 
řízení, a tak bylo na konci roku 2008 
přepojeno jen šest kotelen a ta posled-
ní až v roce 2010. 
Ačkoli došlo ke zdržení ve výstavbě, tak 
si jednu z mnoha výhod Pražské tep-
lárenské soustavy, nižší cenu tepelné 

energie, užívají všichni obyvatelé Petro-
vic již od začátku roku 2009. Místní do-
mácnosti, ale nejen ty, mají díky tomu 
nižší náklady na bydlení a každý rok 
ušetří až několik tisíc korun za vytápění 
oproti stavu před přepojením. 
Nahrazením lokálních kotelen dodáv-
kou z Pražské teplárenské soustavy  
došlo též ke snížení místních emisí zne-
čišťujících látek do ovzduší, a lidem se 
proto o něco lépe dýchá. Ovzduší v Pe-
trovicích však bude možné zlepšovat 
i nadále, neboť díky výkonové rezervě 
v Pražské teplárenské soustavě budou 
moci i další nově vzniklé objekty vyu-
žít ekologického tepla a nebudou tudíž 
muset zatěžovat ovzduší v této lokalitě.

Petrovické centrum
služeb veřejné správy  str. 1
Spolupráce s MŽP str. 6
Z činnosti policie  str.  7
Anketa MŽP  str.12–13
Kultura v Petrovicích  str. 14
Zápis do MŠ Jakobiho str. 17
Akce pro veřejnost  str. 19
Petrovická farnost   str. 22–23
Vysvědčení opět netradičně str. 24
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O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ

3. zasedání RMČ ze dne 06.12.2010
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
•  žádost Petra Malečka o udělení výjimky na 

nové hrobové místo na hřbitově Praha–Pe-
trovice, výši nájmu za hrobové místo násle-
dovně: 

•  hrobka 65 Kč/m2/rok, hrob 55 Kč/m2/rok a  
urnové místo 45 Kč m2/rok, 

•  uzavření nájemní smlouvy na byt umís-
těný v objektu Polikliniky, Ohmova 271 
s Mgr. Žídkem - správcem polikliniky, a to na 
dobu určitou,  

•  vydání souhlasného stanoviska k žádosti 
projektanta ing. Čipčali s připojením nově 
budovaného vjezdu a výjezdu od parko-
vacího stání u RD na adrese Wattova 183, 
Praha 10–Petrovice. 

Vzala na vědomí:
•  zápis Kulturní komise ze dne 24.11.2010, 

předložený předsedou doc. Semeckým,
•  zápis Komise životního prostředí a povodňo-

vé ze dne 29.11.2010, předložený předse-
dou J. Reichmannem,

•  harmonogram Kontrolního výboru na rok 
2011, předložený předsedkyní Ivetou Her-
gottovou,

•  návrh změn podmínek pro pronájem bytů 
ve vlastnictví MČ Praha–Petrovice a ukládá 
Občanskosprávnímu odboru do příštího za-
sedání RMČ upřesnit bod č. 4 Pravidel pro 
pronájem bytů ve vlastnictví MČ Praha–Pe-
trovice,

•  informaci o současném stavu splnění Pod-
mínek pro pronájem bytů ve vlastnictví MČ 
Praha–Petrovice jednotlivými nájemci, 

•  přehled dotačních příležitostí z evropských 
fondů na základě informační brožury evrop-
ského parlamentu o aktuálních dotačních 
programech z prosince 2010 a ledna 2011.

Uložila:
•  Občanskosprávnímu odboru pí Riedlové pro-

věřit u více výrobců smaltovaných hrobových 
čísel cenové nabídky dle jednotného vzoru,

•  JUDr. Němcovi dopracovat výši poplatku za 
služby spojené s užíváním hrobového místa, 

•  Občanskosprávnímu odboru okamžitě pí-
semně upozornit paní Bosákovou na hrubé 
porušení smlouvy o nájmu s tím, že nejpoz-
ději do 5 dnů odstraní nežádoucí stav, 

•  Komisi územního rozvoje, výstavby a do-
pravních vztahů seznámit se s materiálem 
o dotačních příležitostech z evropských fon-
dů a navrhnout případné využití.

I. zasedání ZMČ ze dne 08.12.2010
Zastupitelstvo městské části

Praha–Petrovice:

Schválilo:
•  dispoziční právo k jednorázovému použití fi-

nančních prostředků MČ v souladu se schvá-
leným rozpočtem pro konkrétní účel:

   Rada MČ.…………….......do 2.000.000 Kč
   starostka…………………....do   250.000 Kč
   místostarosta    v    případě     zastupování
   starostky..............................do 250.000 Kč

    místostarosta mimo případ zastupování
    starostky………..................do   100.000 Kč,
•  rozpočtové provizorium na rok 2011 ve výši 

1/12 schváleného rozpočtu na rok 2010, tj. 
1721,3 tis Kč na jeden měsíc roku 2011. Roz-
počtové provizorium platí do doby schválení 
rozpočtu MČ Praha-Petrovice na rok 2011, 

•  rozpočtovou změnu č. 8 v předloženém zně-
ní,

•  vyhlášení grantového řízení na rok 2011 a 
ukládá starostce MČ zveřejnit tuto informaci 
na úřední desce a na webových stránkách 
MČ Praha–Petrovice s termínem nejpozději 
do 15.12.2010,  

•  termíny jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Petrovice: 02.02.2011, 27.04.2011, 
29.06.2011, 14.09.2011 a 14.12.2011,

•  ponechat znění Jednacího řádu ZMČ v pů-
vodním znění, tzn. zápis se vyhotovuje do 
7 dnů po ukončení zasedání ZMČ, nejpoz-
ději do 15 dnů od vyhotovení zápisu podepi-
sují starosta a určení ověřovatelé. Originál je 
uložen v kanceláři sekretariátu starostky MČ. 
Po uplynutí 5 let se archivuje. Nejpozději od 
16. dne od vyhotovení zápisu je kopie k dis-
pozici a k vyzvednutí zastupitelům v kancelá-
ři sekretariátu starostky a to po předchozím 
vyžádání,  

•  zápis ze Zasedání musí být pořízen do 7 dnů  
ode dne skončení zasedání a musí být ulo-
žen na Úřadu městské části Praha–Petrovice 
k nahlédnutí oprávněným osobám. Pokud 
zápis není v této lhůtě opatřen podpisem 
některé z povinných osob, uvede se tato 
skutečnost na listu s podpisy s případným 
odůvodněním.

Uložilo:
•  RMČ vyhotovit úplné znění Jednacího řádu 

ZMČ ve lhůtě do 15 dnů od tohoto zasedá-
ní a dát na ÚMČ k dispozici každému členu 
ZMČ.

Vzalo na vědomí:
•  námitky Ing. Petra Říhy proti zápisu 

z XX. Zasedání ZMČ ze dne 13.10.2010 a 
podaná vysvětlení k nim považuje za zcela 
dostačující,

•  informaci o podnětu společnosti Reparo-
servis, s.r.o. ze dne 12.10.2010 ve věci pře-
zkumu postupu Rady MČ ve věci záměru vyu-
žití objektu Jakobiho 328, Praha 10–Petrovice.

Jmenovalo:
•  do funkce místopředsedy Finančního výboru 

ZMČ Ing. Pavla Šafaříka a do funkce místo-
předsedy Kontrolního výboru ZMČ Mgr. On-
dřeje Petráně, 

•  za členy Školské rady ZŠ Praha–Petrovice na 
období 2010-2013 tyto členy zastupitelstva: 
JUDr. Olgu Hromasovou, PharmDr. Petra 
Slavíčka, doc. PhDr. Ottu Semeckého, CSc. 
a Helenu Stašákovou.

4. zasedání RMČ ze dne 20.12.2010
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
•  následující postup pro vydání č. 1/2011 Pet-

rovického zpravodaje:

     a)  kontaktní osobou pro veškeré příspěvky 
do Petrovického zpravodaje a osobou, 
která bude odpovídat za kompletnost 
příspěvku v termínu daném uzávěrkou, 
bude redaktorka Petrovického zpravoda-
je Nicola Šafaříková: nicola.safarikova@
seznam.cz, 

     b)  z pracovníků Úřadu MČ bude jedinou 
kontaktní osobou pro Petrovický zpra-
vodaj, a to pouze v rozsahu přijímání 
inzerce a poskytování informací k inzerci 
v Petrovickém zpravodaji, Ing. Radka Va-
culíková, podatelna ÚMČ,

•  vyúčtování akce Vánoční mše J. J. Ryby, ná-
vrh rozpočtu na koncert skupiny „SESTRY 
HAVELKOVY“,

•  zadání zpracování projektové dokumentace 
„Rekonstrukce rozvodu UT na Poliklinice, 
Ohmova 271“, 

•  úpravu Pravidel pro pronájem bytů ve vlast-
nictví MČ Praha-Petrovice ve znění Pravidel    
Magistrátu hl. m. Prahy pod bodem č. 4, 

•  konání plesu MČ Praha–Petrovice v termínu 
05.03.2011, 

•  vypsání záměru na pronájem místnosti 
č. B.019 v objektu Polikliniky, Ohmova 271, 
a to za účelem skladových prostor. 

Vzala na vědomí:
•  odpovědi nájemců hrobových míst na poru-

šování hřbitovního řádu,
•  informaci doc. Semeckého, že v Pravidlech 

pro přidělování bytů z kvóty hl. m. Prahy je 
bod č. 4 zpřesněn a zní následovně: „Při pro-
nájmu konkrétního bytu bude nekompro-
misně dodržována přiměřenost velikosti bytu 
a posuzována vzhledem k velikosti bytu, po-
čtu členů domácnosti a v kontextu s příjmem 
této domácnosti.“,

•  podnět občana Stránského na tzv. dvoufázo-
vý úklid po napadnutí sněhu. 

Odložila:
•  konečné rozhodnutí o porušování hřbitovní-

ho řádu na jarní období. 

Uložila: 
•  pí Riedlové  odeslat všem nájemcům hrobo-

vých míst  odpověď na jejich žádost ve smys-
lu, že RMČ odkládá konečné řešení po znovu 
prověření situace na petrovickém hřbitově 
v jarním období,

•  Občanskosprávnímu odboru, aby při přihla-
šování další osoby k trvalému pobytu do bytu 
ve vlastnictví MČ Praha–Petrovice přihlížel 
povinně k tomu, že souhlas udělí a podepíše 
buď starostka, nebo místostarosta MČ. Bez 
tohoto výslovného souhlasu není možné dal-
šího člena domácnosti přihlásit k trvalému 
pobytu, 

•  Odboru správy majetku prověřit finanční 
nákladnost a organizační náročnost úklidu 
sněhu s tím, že by v příštím roce tento úklid 
zajišťovala MČ vlastními prostředky a ne sub-
dodavatelsky,

•  doc. Semeckému připravit do 31.01.2011 
návrh nebo případně novelizaci stávajícího 
jednacího řádu RMČ.
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2. mimořádné zasedání RMČ ze dne 
29.12.2010

Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
•  uplatnění jednostranného zvýšení nájem-

ného na rok 2011 i pro byt na Poliklinice, 
Ohmova 271,  

•  nové znění usnesení: 
    „RMČ Praha–Petrovice s účinností od 
01.01.2011 schvaluje nájem za užívá-
ní veřejných prostor v budově Polikliniky, 
Ohmova 271, Praha 10, a to ve výši 10 Kč za 
každý započatý m2 a den. Nájmem za užívá-
ní veřejných prostor se rozumí užívání plochy 
pro umístění reklamního stojanu, stojanu se 
zbožím, umístěným mimo vymezenou plochu 
nájmu, či obdobná zařízení umístěná ve ve-
řejných prostorách budovy polikliniky, jejichž 
umístění není jinak smluvně upraveno.“,  

•  vyúčtování koncertu Rožmberské kape-
ly,  předběžně nabídku skupiny Brand New 
Band na reprezentační ples MČ Praha–Petro-
vice dne 05.03.2011,

•  konání 11. společenského plesu Občan-
ské iniciativy Čech, Moravy a Slezska dne 
18.03.2011 od 20.00 do 02.00 hod. v sálu 
Domu občanské vybavenosti a s převzetím 
záštity nad jeho konáním,

•  předplatné na rok 2011 časopisů Epocha, 
Fakta a svědectví, National Geographic, 
F.O.O.D, Čtyřlístek, ABC a deníky MF Dnes 
a Právo do petrovického INFOCENTRA, 
a to pro širokou veřejnost a čtenáře místní 
knihovny.

Vzala na vědomí:
•  informaci, že paní Bosáková odmítla dne 

27.12.2010 osobní převzetí výpovědi od 
správce Polikliniky, Ohmova 271  Mgr. Žídka. 
Výpověď jí byla tedy odeslána poštou. 

Uložila:
•  starostce odeslat  nejpozději do 31.12.2010 

paní Kulhánové výpověď z důvodu neuhra-
zení dlužné částky ve sjednaném termínu,

•  starostce nejpozději do 31.12.2010 odeslat 
společnosti Reparoservis, spol s r.o. výpověď 
z nájemního vztahu z důvodu neuhrazení 
dlužného nájemného.

Neschválila:
•  opětovnou žádost paní Kulhánové o splát-

kový kalendář.

Revokovala:
•  usnesení  RMČ č. 43/6/5/2008 z 01.11.2008.

5. zasedání RMČ ze dne 05.01.2011
Rada městské části

Praha-Petrovice:

Schválila:
•  revokaci usnesení RMČ Praha–Petrovice 

č. 25/7/2/2003 ze dne 28.08.2003 v rozsa-
hu zpoplatnění veřejného internetu, kdy se 
původní cena ve výši 0,50 Kč za 1 minutu             
ruší a nově zní: veřejný internet je poskyto-
ván zdarma,

•  rozpočtovou změnu č. 9/2010 v předlože-
ném znění,

•  umístění 2 jednostranných, neosvětlených, 
nepohyblivých, nereflexních a neproměn-
ných billboardů  pro reklamu o rozměrech 

5,1 x 2,4 m ve směru napravo od komunikace 
ul. Novopetrovická při jízdě z centra na po-
zemku parc. č. 461/1 v k. ú. Petrovice za pod-
mínky, že v lokalitě Dobrá Voda bude vysá-
zeno 20 ks solitérní zeleně příp. v jiné části 
Petrovic dle doporučení Komise  životního 
prostředí.

Vzala na vědomí:
•  výpověď PhDr. Krchové z nájemní smlou-

vy na prostory v budově Polikliniky, 
Ohmova 271,

•  nabídku na odkup pozemku parc. č. 535/3 
v k. ú. Petrovice s tím, že RMČ trvá na 
prodeji za cenu obvyklou a to v souladu 
§ 36 odst. 2 Zákona o hl. m. Praze.

Uložila:
•  Občanskosprávnímu odboru vyvěsit  záměr 

pronájmu prostor po PhDr. Krchové v budo-
vě  Polikliniky, Ohmova 271,

•  JUDr. Němcovi ve spolupráci s Odborem 
správy majetku a externími dodavateli úkli-
du sněhu na motoristických i pochozích 
komunikacích připravit návrh řešení úkli-
du na pochozích komunikacích pro sezonu 
2011/2012 formou nákupu mechanizace a 
zaměstnáním jednoho, případně více pra-
covníků,

•  Občanskosprávnímu odboru vypsat záměr 
pronájmu pozemku č. 535/3 v k. ú. Petrovice 
max. do konce roku 2014.

6. zasedání RMČ ze dne
17.01. a 19.01.2011

Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
•  rámcový obsah Petrovického zpravodaje 

č. 1/2011,
•  dokoupení komponentů AV techniky do za-

sedacího  sálu  DOV dle předložené specifi-
kace,

•  zahájení rekonstrukce objektu Morseova 251 
na byty v souladu s výsledky veřejné zakázky, 
a to po jednotlivých podlažích, v co nejkrat-
ším termínu, nejpozději do 24.01.2011, ve 
druhém nadzemním podlaží objektu dle Do-
datku č. 1 a Přílohy č. 1,

•  návrh na smaltované tabule na hrobová 
místa dle cenové nabídky firmy Smalt s.r.o.   
v počtu, který bude upřesněn podle počtu 
poškozených a chybějících čísel + 100 ks no-
vých,

•  pronájem prostor č. B0.19, evidenční čís-
lo záměru NNP 14/10, technická místnost, 
sklad o výměře 20 m2, bez vybavení, s pří-
pojkou el. energie, bez rozvodu vody, bez 
přímého osvětlení, bez ústředního vytápění,  
bez telefonní přípojky, a to za nabídnutou 
cenu 900 Kč za m2/rok,

•  výši vstupného na 11. petrovický ples za jed-
nu osobu ve výši 211 Kč,

•  nákup tomboly v hodnotě 10 000 Kč,
•  pokácení stromu na pozemku parc. č. 412 

v k. ú. Praha-Petrovice.

Vzala na vědomí:
•  informaci Ing. Zdeny Javornické – Odbor roz-

počtu MHMP – č. j. MHMP ROZ 2/288/2010 
o schválení usnesení ZHMP č.1/7 a usnesení 
Rady hl. m. Prahy č. 1947 o schválení Har-
monogramu prací pro sestavení konečné 

verze návrhu rozpočtu vlastního hl. m.  Prahy 
na rok 2011 s tím, že konečná verze návr-
hu rozpočtu bude předložena Zastupitelstvu 
hl. m. Prahy dne 17.2.2011. 

    S ohledem na plánovaný termín projednání 
návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011 
konstatuje, že i nadále není možné svolat 
na konkrétní termín Zastupitelstvo MČ Pra-
ha–Petrovice a  vyhlásit grantové řízení MČ 
Praha–Petrovice na rok 2011,

•  zápis z jednání Kulturní komise ze dne 
10.01.2011, předložený předsedou doc. Se-
meckým, 

•  návrh Jednacího řádu RMČ Praha–Petrovice s 
tím, že ukládá doc. Semeckému dopracovat 
tento návrh do nejbližšího zasedání Rady dle 
připomínek jednotlivých členů RMČ a v sou-
ladu se Zákonem o hl. m. Praze,

•  žádost pana Miroslava Kláska, jednatele 
společnosti Reparoservis, spol. s.r.o. ze dne 
05.01.2011, o přehodnocení rozhodnutí 
RMČ,

•  informaci JUDr. Němce a doc. Semeckého 
o jednání s pracovnicemi Finančního ředi-
telství hl. m. Prahy o poplatcích za hrobové 
místo a služby spojené s užíváním hrobové-
ho místa a ukládá JUDr. Němcovi dopracovat 
tabulku nájemného a služeb,

•  dopis MČ Praha–Křeslice Ing. Zápotockého 
„Obytný soubor Májovková – Praha 22 k. ú. 
Pitkovice“, 

•  žádost občanského sdružení LUNKTA k při-
pojení se ke  kampani „Vlajka pro Tibet“.

Uložila:
•  starostce MČ podepsat Smlouvu o dílo a Do-

datek č. 1 k této smlouvě na zahájení rekon-
strukce objektu Morseova 251 na byty, 

•  starostce projednat s jednatelem společnosti 
Reparoservis, spol. s r.o. neprodleně úhradu 
dlužného nájemného a podmínky, za nichž 
je možné nájem dočasně prodloužit,

•  Odboru správy majetku zjistit skutečný stav 
zatékání přes okna u paní Vondrašové, byt 
č. 15, Morseova  252 a zajistit nápravu,

•  Komisi územního rozvoje, výstavby a do 
pravních vztahů projednat žádost z dopi-
su MČ Praha-Křeslice a předložit stanovis-
ko RMČ nejpozději do jednání Rady dne 
31.01.2011,

•  předsedkyni plesového výboru pí Stašákové, 
aby do nejbližšího zasedání RMČ připravila 
další návrhy, týkající se organizace a průběhu 
11. petrovického plesu.

Revokovala:
•  Usnesení č. 2/4/2010 a to následovně:
    kontaktní osobou pro veškeré příspěvky do 

Petrovického zpravodaje a osobou, která 
bude odpovídat za kompletnost příspěvku 
v termínu daném uzávěrkou, bude redak-
torka Petrovického zpravodaje Nicola Šafa-
říková: nicola.safarikova@seznam.cz a před-
sedkyně redakční rady RNDr. Vlasta Křížová: 
VlastaKr@seznam.cz.
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PETROVICE ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU OD MINISTERSTVA
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Městská část získala v rámci Revol-
vingového fondu Ministerstva život-
ního prostředí ČR finanční podporu 
projektu MA21 – Nová komunikační 
platforma pro MČ Praha–Petrovice.
Projekt je zaměřen na strategické 
plánování, environmentální vzdě-
lávání a zavedení principů Místní 
Agendy 21 (MA21) do praxe místní 
správy. Nejvýznamnějšími principy 
MA21, které se projekt snaží zavést 
do praxe v MČ Praha-Petrovice, jsou 
dialog místní správy s veřejností, ob-
čanským a podnikatelským sekto-
rem, strategické plánování a aktivní 
zapojování občanů do rozhodování 
a do dění v obci.
V rámci projektu bude uspořádáno 
Fórum „Strategie“ (diskuze před-
stavitelů MČ s žáky 8. a 9. tříd na 
téma strategické plánování rozvoje 
MČ), Kulatý stůl na téma „Strate-
gické plánování“ (veřejnost bude 
seznámena s významem pojmu stra-
tegické plánování, udržitelný rozvoj 
a Místní Agenda 21), Kampaň Den 
Země (realizace zahradní učebny ve 
spolupráci zahradního architekta a 

žáků 8. a 9. tříd) a  Kulatý stůl na 
téma „Výstupy strategického plá-
nu“. Budou zpracovány dva roz-
sáhlé dokumenty - Strategický plán 
rozvoje MČ a Studie regenerace ze-
leně.

Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 je program, kte-
rý vychází z Agendy 21, doku-
mentu OSN, který byl přijat na 
konferenci o životním  prostředí 
v Rio de Janiero roku 1992 (na tzv. 
„Summitu Země“). Je programem 
pro 21. století, ukazuje cestu k udr-
žitelnému rozvoji na naší planetě. 
Na Summitu bylo konstatováno, že 
„…velké množství problémů a ře-
šení obsažených v Agendě 21 má 
své kořeny na úrovni místních akti-
vit; účast a spolupráce místních úřa-
dů bude proto faktorem, určujícím 
úspěšnost realizace jejich cílů...”
Komise pro Místní Agendu 21 v MČ 
Praha–Petrovice bude pro občany 
připravovat různé akce - diskuzní 
fóra, komunitní plánování, popu-

lárně-vzdělávací projekty, aktivity 
na posílení spolupráce občanského 
a podnikatelského sektoru s veřej-
ností a místní správou apod. Úče-
lem aktivit bude ve spolupráci s ob-
čany dosáhnout trvale udržitelného 
rozvoje MČ, tedy takového rozvoje, 
který uspokojuje potřeby součas-
ných generací, aniž by oslaboval 
možnosti budoucích generací napl-
ňovat jejich vlastní potřeby. Všichni 
občané MČ se tedy svojí činností, 
zájmem o dění v obci a komunikací 
s představiteli veřejné správy budou 
moci podílet na udržitelném rozvoji 
místa svého bydliště. 
Místní Agenda 21 má 5 úrovní (Z – 
nejnižší, D, C, B, A – nejvyšší), jež 
jsou dosažitelné plněním sady krité-
rií, zaměřených na strategické plá-
nování, spolupráci veřejné správy 
s veřejností, podnikatelským a ob-
čanským sektorem, péči o životní 
prostředí apod. 
MČ Praha–Petrovice byla v roce 
2010 zařazena do kategorie Z. Le-
tos je naším cílem postoupit do ka-
tegorie D.

POZVÁNKA NA TURNAJ
27. února pořádá Rugby Klub Pe-
trovice 3. ročník dětského turnaje 
v ragby O Pohár starostky městské 
části Praha-Petrovice pro hráče od 
6 do 13 let. Kromě hráčů pořádají-

cího klubu se turnaje zúčastní týmy 
RC Sparta Praha, RC Slavia Praha, 
RC Kralupy, RC Říčany, RC Sedl-
čany  a RC Tatra Smíchov.   Přijďte 
s námi strávit příjemné odpoledne a 

povzbudit hráče domácích družstev  
a přiveďte děti mezi nás. Turnaj se 
koná v areálu eRZet v Hostivaři.

Na slavnostním předávání 
cen České ragbyové unie

Czech Rugby Awards 2010 
dne 29. ledna 2011 v Praze 

byla talentem roku
v kategorii ženy

vyhlášena mladá hráčka
Rugby Klubu Petrovice

Barbora Bendová.

Blahopřejeme.

SPORT
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VÝPIS Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA 15 ZA ROK 2010

23.03.2010
V 03.15 hod. zahlédli strážníci, při 
hlídkové činnosti, na parkovišti v ul. 
Euklidova vozidlo Škoda Favorit, bez 
SPZ. Při prověřování vozidla zjistili, že 
se nachází v databázi odcizených vo-
zidel.

07.04.2010
V 10.25 hod. zaregistroval strážník, při 
běžné hlídkové činnosti v ul. Janovská, 
že je u vozidla Škoda stažené okén-
ko a vytržená spínací skříňka. Později 
bylo zjištěno, že se toto vozidlo nachá-
zí v databázi odcizených vozidel.

17.05.2010
V 16.30 hod. si strážníci povšimli v ul. 
Frostova muže, který odpovídal popisu 
hledané osoby. Následnou lustrací se 

potvrdilo, že se muž skutečně nachá-
zel v databázi hledaných osob. 

29.06.2010
Ve 14.50 hod. spatřila hlídka strážní-
ků v ul. Novopetrovická podezřelého 
muže u stavidla vypuštěného rybníka. 
Při kontrole totožnosti strážníci zjisti-
li, že na něj byl soudem vydaný příkaz 
k dodání do výkonu trestu odnětí svo-
body.

16.07.2010
V 02.00 hod. spatřili strážníci operač-
ního střediska Obvodního ředitelství 
Městské policie Praha 15, při prohlí-
žení kamerového systému, dvě osoby 
v Rezlerově ulici, jak nahlížely do za-
parkovaných vozidel. Poté, co se u jed-
noho vozidla rozsvítila výstražná svět-
la, odešly osoby směrem k zastáv-
ce MHD. Na místo byla vyslána hlídka 
strážníků a zjistila, že u vozidla  Škoda 
Octavia je rozbité okno levých před-
ních dveří. Proto oba muže, pro pode-
zření ze spáchání trestného činu krá-
deže, zadržela.

25.07.2010
V 19.45 hod. bylo strážníkům tele-
fonicky oznámeno, že v jednom bytě 

v Kurčatovově ulici dochází k vzájem-
nému napadání osob. Hlídka na mís-
tě zjistila, že se jedná o muže, jevící-
ho známky podnapilosti a ženu ukra-
jinské národnosti. Při ověřování totož-
nosti vyšlo najevo, že muž je veden 
v evidenci nežádoucích osob.

09.08.2010
V 21.30 hod. spatřila hlídka strážníků 
v ul. Novopetrovická vozidlo Škoda Fe-
licia, které způsobem jízdy ohrožovalo 
bezpečnost a plynulost silničního pro-
vozu tím, že nedodržovalo předepsaný 
směr a přejíždělo do protisměru. Po za-
stavení vozidla strážníci zjistili, že řidič-
ka není držitelem řidičského oprávnění.

10.09.2010
V 06.15 hod. bylo strážníkům telefo-
nicky oznámeno, že se v ulici Rezle-
rova chystá nějaká žena skočit z okna 
svého bytu ve 2. patře. Po příjezdu 
strážníků na místo strážníci v okně ni-
koho neviděli, a proto vešli do bytu, 
kde jim žena, sedící na pohovce, sdě-
lila, že požila větší množství alkoho-
lu a později i nějaké léky. Strážníci ne-
prodleně přivolali rychlou záchrannou 
službu, která ženu převezla do zdra-
votnického zařízení. 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ADRESY A ZMĚNĚ MÍSTNÍ PŮSOBNOSTI
MOP HOSTIVAŘ A MOP UHŘÍNĚVES

Dne 24. ledna 2011 došlo k přestěho-
vání Místního oddělení Policie České re-
publiky Hostivař z dosavadní adresy:
Praha 10, ul. plk. Mráze 1356/13
na adresu novou:
Praha 10, ul. Milánská 409.

Tato změna dislokace s sebou přinesla 
i změnu místní působnosti MOP Hosti-
vař. Nově pod toto oddělení Policie ČR 
spadají obce Horní Měcholupy a Petro-
vice. Změna se netýká obce Hostivař a 
částečně obce Dolní Měcholupy (dělí 
ulice Kutnohorská, ve směru na Říčany 
náleží pravá strana k MOP Hostivař, levá 
strana k MOP Uhříněves), občané uve-
dených obcí se tedy mohou obracet na 
policisty MOP Hostivař.

Pro občany městské části Praha–Petro-
vice tato změna přinesla snad potěšující 
změnu. Se svými oznámeními a dalšími 

podněty se nyní mohou znovu obracet 
na místo, jak byli v minulosti zvyklí, tedy 
Praha 10, Milánská 409.

Pracovní doba obou součástí
Policie ČR je totožná:
pondělí až čtvrtek: 
07.30 h – 15.45 h

pátek:
07.30 h – 14.30 h

dozorčí služba, výjezdy:
nepřetržitě po do dobu 24 h

Kontakty:
MOP Hostivař: tel.:  974 860 720
  fax.:  974 860 728

MOP Uhříněves: tel.:  274 863 130
          974 860 710
  fax.: 974 860 718

Pevně věříme, že nové teritoriální roz-
dělení obou součástí Policie ČR nepři-
nese občanům žádné potíže či nepří-
jemnosti, samozřejmostí je, že pokud 
se občan-klient obrátí se svou žádostí 
na oddělení, ke kterému svou adresou 
pobytu již místně nepřísluší, nebude 
odmítnut a jím oznámená událost bude 
řádně přijata a zadokumentována.

npor. Bc. Jiří Hás
vedoucí MOP Uhříněves
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ULICE – ANEB „VÍM, KDE BYDLÍM“ VII. část

Naše čtvrť nese jména všech mož-
ných fyziků, chemiků světových 
jmen, možná pro orientaci je  ško-
da, že obec není zpestřena stan-
dardními názvy jako je Nádražní, Za 
Hřbitovem, Dr. Kolenatého či Hur-
vínkova, protože všichni  ti  pánové 
Wattové, Ampérové a Edisonové se 
nám často pletou.
Jedna ulice ale nese jméno  hlavní-
ho tvůrce zatím nejděsivějšího pro-
duktu lidského myšlení – uranové 
a plutoniové jaderné bomby - jmé-
no akademika Igora Vasiljeviče Kur-
čatova,  hrdiny SSSR, člena nejvyšší-
ho sovětu SSSR. Jeho inteligence a 
genialita vyústila, umocněna  nelid-
ským stalinistickým režimem, v nej-
strašnější hrozbu moderního světa, 
v jadernou bombu.
Kurčatov byl záměrně neznámým, 
jak bylo v táboře socialismu a míru 
zvykem, ale jeho vynález překročil 
okamžitě všechny myslitelné hra-
nice a to nejen státní. Proto dneš-
ní přiblížení vlastně není o vědci, ale 
o jeho „vynálezu zkázy“.
Sovětský atomový program byl 
zahájen v roce 1943 a  na jeho 
úspěchu se zpočátku podílela vel-
kou měrou špionáž. První oficiál-
ní  zmínka o sovětském atomovém 
špionu Klausi Fuchsovi, německém 
emigrantu a teoretickém fyzikovi, 

se objevila teprve ve filmu Riziko, 
který uvedla moskevská televize 
na podzim v roce 1987. Ale ještě 
o dva roky později se snažil Stani-
slav Pestov v týdeníku Argumenty 
i fakty tvrdit, že Fuchsovy zprávy ne-
měly pro Sověty rozhodující význam.  
Přelom přinesl rozhovor se šéfem 
rozvědky generálem Leonidem Še-
baršinem otištěný 22. ledna 1990 
v deníku komunistické strany Pravda. 
„První informace o tom, že Američa-
né vyvíjejí atomovou zbraň, dostalo 
sovětské vedení v říjnu 1941,“ řekl 
Šebaršin. „Později přicházely takové 
zprávy pravidelně. Rozvědka navrh-
la, aby byl vytvořen zvláštní orgán 
pro koordinaci našich vědeckých 
sil v této oblasti. Výsledkem toho 
bylo vytvoření Laboratoře číslo 2 
v čele s Kurčatovem, s nímž rozvědka 
dlouhé roky úzce spolupracovala.“  
O materiálech získaných rozvědkou 
Kurčatov prohlásil: „Zprávy o ato-
mové energii měly pro naši vědu a 
stát neocenitelný význam.“ Hlav-
ní konstruktér bomby Julij Chari-
ton později v měsíčníku Ogoňok 
uvedl, že špion Fuchs systematicky 
posílal z Los Alamos „mimořádně 
cenné informace o postupu prací“. 
„Dozvěděli jsme se například, že 
nejvhodnějším materiálem je plu-
tonium, třebaže se hodí také uran 

235. Fuchs rovněž podrobně popsal 
systém detonátorů, na kterých zále-
ží funkce kulovité implozní (dovnitř 
směřující) tlakové vlny na plutoniové 
jádro bomby. Bylo rozhodnuto nic 
vlastního nevynalézat a řídit se zís-
kanými informacemi. Ovšem abso-
lutní spolehlivostí jsme si jisti být ne-
mohli, mohlo jít o dezinformaci...“ 
Další vědec Goldanskij uvedl: „Kdy-
bychom neměli připravenou školu 
fyziků a fyzikálních chemiků, ne-
měly by zprávy rozvědky žádný vý-
znam. Bez těchto informací by naši 
fyzici stejně bombu vytvořili, možná 
o dva roky později.“ 
První atomová bomba Sovětského 
svazu vybuchla v jaderné střelnici 
u Semipalatinsku.
Pokus musí vidět sám Lavrentij Be-
rija, obávaný šéf Stalinovy tajné 
policie. Nejdřív za asistence Kurča-
tova a dalších vedoucích pracovní-
ků kontroluje střelnici. Potom volá 
telefonem z velitelského bunkru 
Stalinovi. Mluví spolu dlouze. Dru-
hý den dostává Kurčatov souhlas 
k výbuchu. Bude to 29. srpna 1949 
v šest hodin ráno místního času, 
hned po východu slunce. Berija tráví 
celé dny v sále pod věží, kde spe-
cialisté pomalu a pečlivě montují 
bombu. A kromě toho se bez ohlá-
šení objevuje na různých místech 
střelnice. Čtyři hodiny před výbu-
chem usazují bombu na její místo. 
Z velitelského bunkru není na věž 
s bombou vidět. Několik dnů před-
tím totiž Kurčatov nařídil, aby bagry 
pořádně zvětšily ochranný val před 
ní. Chvilku před výbuchem však ote-
vírá postranní dveře směrem k lesí-
ku a do pouště. Sám chodí netrpěli-
vě po místnosti plné přístrojů a lidí. 
Všichni mlčí. Personál krytu napětím 
tají dech. Berija přichází dovnitř ve 
chvíli, kdy začíná odpočítávání mi-
nut. Když se orientuje v situaci, do 
napjatého ticha začíná trápit Kurča-
tova: „Nic se vám nepodaří, Igore 
Vasiljeviči!“ „A proč, Lavrentiji Pav-
loviči? Určitě se to podaří!“ oponu-
je Kurčatov a odchází ke sledovacím 
přístrojům, u kterých už sedí Grigo-



www.prahapetrovice.cz . 9 .

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

rij Flerov. Operátor křičí: „Start!“ 
V té chvíli vykukuje Kurčatov ze dví-
řek. A potom pádí na vrchol valu. 
„To je ona! To je ona!“ nadšeně 
křičí, když před sebou v dálce vidí 
narůstající gigantickou kouli ato-
mového požáru. V tom okamžiku 
z něho padá napětí. Teď už se ne-
musí bát neúspěchu, věznění, týrání 
a možná i likvidace... Nakonec se ve 
velitelském bunkru všichni objímají. 
I Kurčatov s Berijou. Šéf bezpečnos-
ti si přitom neodpustí poznamenat: 
„Bylo by to velké neštěstí, kdyby 
vám to nevyšlo...“ 
Po návratu do Moskvy k sobě Stalin 
zve Kurčatova a jeho nejbližší spo-
lupracovníky. Rozdává jim vyzname-
nání a dary - podle seznamu, který 
už dřív připravil Berija. Titul hrdiny 
Sovětského svazu, luxusní auto, byt, 
chatu plus další privilegia dostali ti, 
kteří měli být v případě neúspěchu 
zastřeleni. Leninův řád připínají těm, 
kteří by jinak putovali do koncent-
ráků. 
Kurčatov se v dalších letech dále an-
gažoval ve vývoji jaderných zbraní 
a vodíková  bomba, třicetkrát silněj-
ší, byla již produktem jeho týmu bez 
pomoci špionáže. 
Největší kdy vybuchlou pumou 
na naší planetě  byla Kurčatovova 
takzvaná „Car-bomba“, odpálená 
30. října 1961 nad atomovou střel-
nicí Nová Země. Ostatně i první ato-
mová nesla, jako vše mohutné, Sta-
linovo jméno RDS = Peaктивный  
двигатeль Сталина.
Vývoj a odpálení Car-bomby bylo 
součástí tehdejšího ruského jader-
ného programu, jež se rozvíjel po 
celou dobu studené války.  Protože 
Rusové ke konci 50. let nedosaho-
vali takových úspěchů v přesnos-
ti radiového navádění podobných 
zbraní jako Američané, kompenzo-
vali účinnost zvyšováním ničivého 
potenciálu svých raket a bomb, tak-
že tyto mohly zničit cíl, i když spadly 
i o několik kilometrů mimo něj.
Před výbuchem byly uzavřeny 
smlouvy o ukončení atmosféric-
kých testů atomových bomb, proto 
detonace Car-bomby zdvihla vlnu 
mezinárodního napětí a  americký 

vyslanec Adlai Stevenson obvinil 
Chruščova na konferenci Spojených 
národů ze zbytečného znečišťování 
atmosféry nesmyslnými odpaly tak-
to monstrózních zbraní nebezpeč-
ných pro celé lidstvo. (Sám jeden 
z konstruktérů bomby, Andrej Sa-
charov, po testu začal vystupovat 
proti jaderným zbraním a skončil 
jako sovětský disident.)
A Američané? Zdá se to neuvěřitel-
né, ale jejich vývoj termonukleár-
ní zbraně měl vskutku přes využití 
obrovského potenciálu zpoždění. 
Sterling Cole, předseda Atomové 
komise Kongresu, byl proto pozván 
na kobereček do Bílého domu. Jak 
jemu, tak i prezidentovi a celé Ná-
rodní bezpečnostní radě bylo jasné, 
že Sovětský svaz, pokud by někdo 
z komunistických vůdců zešílel, se 
teď kdykoli může objevit nad Spoje-
nými státy s vodíkovými bombami. 
„Za tohoto stavu bychom mohli uči-
nit odvetný krok pouze pomocí ato-
mových zbraní,“ řekl Cole pobled-
lému prezidentovi. Tato představa 
- sluneční žár, který polyká jejich 
města - byla natolik děsivá, že se 
ji americká vláda nikdy  neodvážila 
sdělit veřejnosti. 
Kurčatov se později podílel i na mí-
rovém užití atomu, tedy na vzniku 
reaktorů pro  první atomové elekt-
rárny. Nikdy se však nedokázal ro-
zejít s generalitou tak jako  Robert 
Oppenheimer v USA, nebo Andrej 
Sacharov a posloužil sovětské moci, 
která svými atomovými zbraněmi 
vydírala celý svět  40 let až do kon-
ce studené války a změnila životy 
stovkám milionů lidí na celé plane-
tě, od zničených životů Kazachstán-
ců v okolí Semipalatinska, kde se 
dodnes rodí znetvořené děti, přes 
miliony středoevropanů v područí 
sovětského medvěda, oboje Berlíňa-
ny obehnané zdí, až po Američany 
vystavené do konce padesátých let 
vypjatému Mccarthismu.
Sám Kurčatov zemřel poměrně záhy 
v 58 letech na důsledky ničivého 
ionizujícího záření 7. února 1960 
a je pochován v Kremelské zdi. Jeho 
jméno nesou dvě města v bývalém 
Sovětském svazu dodnes a prvek 

Kurčatovium  Ku s protonovým čís-
lem 104, i když dnes je upřednost-
ňován název Ruthefordium Rf  po 
novozélandském jaderném fyzikovi 
lordu Ernestu Rutherfordovi.
Na závěr dnešního výletu po petro-
vických ulicích se nabízí úvaha, zda 
jsou ulice pojmenovány správně.  
Neměla by se dnes ulice přejmeno-
vat po  vědci s mírumilovnějšími vý-
sledky pro lidstvo?  

S pomocí webu, knihy Karla Pacnera 
Atomoví vyzvědači a Scienceworld 
fyzika

Pavel Šafařík

Kurčatov

Sacharov a Kurčatov
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NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ V PETROVICÍCH
Zejména v období vánočních svátků a po 
nich se na našich sídlištích objevuje pro-
blém nepořádku okolo kontejnerů. S lí-
tostí musím říci, že i v Petrovicích se jistá 
místa občas proměňují ve skládku. Popel-
nice jsou zahlceny objemným odpadem, 
který do nich a ani vedle nich nepatří. Při-
tom obyvatelé Petrovic mají velmi často 
k dispozici velkoobjemové kontejnery pro 
větší odpad. Harmonogram jejich přista-
vení nalezneme na webových stránkách 
městské části. Také máme možnost svážet 
tento odpad do sběrných dvorů. Dále od-
padky nechané vedle popelnic skončí čas-
to rozházené o několik metrů dále. Ano-
nymita sídlišť také vytváří podmínky pro 
vynášení odpadu do nádob, které nejsou 
určené nám. Nebuďme lhostejní k naše-
mu okolí a snažme se udržovat pořádek. 
Předejdeme tak nepříjemnému pohledu 
na prostranství před našimi domy. 
Další nepříjemností jsou hromádky psích 
mazlíčku (viz Z dopisů čtenářů), které od-
krývá tající sníh. A tak připomínám, že po-
dle vyhlášky o čistotě na území hlavního 
města Prahy nesmí při venčení psa dojít 
k znečištění veřejného prostranství. 

Nicola Šafaříková

Z dopisů čtenářů: 
Petrovice jsou hezká a čistá čtvrť. 
Ovšem po letošním sněhu oko-
lo Vánoc jsem si připadal jako ve 
Vršovicích nebo v Karlíně. To, co před-
vádějí pejskaři i nepejskaři, už pomalu 
hraničí se zákonem. Několik poznat-

ků jako pejskař. Nikdy mne nenapad-
ne nechat ležet psí exkrement nejen 
na chodníku, ale i na trávě. Bohužel 
papírové pytlíky jsou absolutně ne-
vyhovující. Zůstávají v koši otevřené, 
štosují se, a proto jsou koše neustá-
le přeplněné. Navíc se válejí po Petro-
vicích, protože školáci je trhají a mají 
z toho radost, když je kdekoli pohodí. 
Doporučuji, aby se ÚMČ vrátil k měk-
kým pytlíkům z PVC. Ty v kapse ne-
překáží. Chodit s papírových pytlíkem 
v ruce mně připadá, jako když čekáte 
od někoho almužnu. Sám jsem s man-
želkou nabádal pejskaře, aby po svém 
pejskovi uklidili, ale se zlou jsem se 
potkal. V poslední době, asi tak 2 roky, 
se stává další nešvar, že lidé ukláda-
jí plné tašky s odpadem do košů, kam 
potom nevhodíte ani ten pytlík s psí-
mi exkrementy. Vždyť každý má svo-
ji popelnici, a pokud je malá, ať si po-
řídí větší. 
I tak přejeme s manželkou všem Pet-
rovickým čistou čtvrť, abychom se za 
ni nemuseli stydět. 

Manželé Fedorovi

INZERCE

ADMIS                                     
LEVNĚ DAŇOVÁ  PŘIZNÁNÍ,                                       

vedení účetnictví, daňové evidence. 
Všechny daně, mzdy, DPH, personalistika. 

Zastupování na úřadech. 
                        Tel.: 604 618 298, 222 364 018,

                      www.admis.name

OPRAVA LÁVKY
PŘES KOMUNIKACI NOVOPETROVICKÁ

Vážení spoluobčané, 
rádi bychom Vás upozornili na probíhající opravu lávky přes ko-
munikaci Novopetrovická. Z důvodu celkové rekonstrukce do-
jde v měsících březnu a dubnu  k uzavření schodišť na zastávky 
z lávky a také k víkendovým omezením průjezdnosti pod tou-
to lávkou (uzavřen jeden jízdní pruh komunikace). O časových 
harmonogramech prací budete aktuálně informováni na 
internetových stránkách www.prahapetrovice.cz. Za případné 
komplikace se omlouváme.
                                

Odbor správy majetku MČ Praha-Petrovice
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ANKETA SUK – ČTEME VŠICHNI
Národní pedagogická knihovna Ko-
menského – SUK vyhlašuje 19. roč-
ník ankety o nejčtenější  knihu pro 
děti vydanou v roce 2010.
Anketa o nejčtenější a nejoblíbe-
nější knihu uplynulého roku pro-
bíhá od ledna do března 2011. 
V rámci akce se udělují následující 
ceny: 

1. Cena dětí 
2. Cena knihovníků 
3. Cena Noci s Andersenem 
4.  Cena ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy za přínos k rozvo-
ji dětského čtenářství 

První tři ceny jsou anketní, cena 
ministra je udělována na základě 
rozhodnutí poroty složené z učitelů 
českého jazyka. 

Děti a knihovníci mohou hlasovat 
pro jakoukoliv knihu vydanou v pří-
slušném kalendářním roce, porota 
učitelů posuzuje pouze novinky čes-
kých autorů. Ceny získávají spisova-
telé, ilustrátoři a nakladatelé. 
Slavnostní vyhodnocení proběhne 
v Památníku národního písem-
nictví na Strahově za přítomnos-
ti oceněných spisovatelů, ilu-
strátorů a nakladatelů. Sou-
částí je autogramiáda tvůrců. 
Vyhlášení výsledků 19. ročníku se 
uskuteční dne 13. 4. 2011. 

Ke stažení: 
Anketní lístky pro děti:
http://www.npkk.cz/npkk/suk_cte-
me/2011/anketni-listek-deti-SUK-
2010.pdf
Anketní lístky pro knihovnice 
http://www.npkk.cz/npkk/suk_cte-
me/2011/anketni-listek-knihovnice-
SUK-2010.pdf

NOVÉ KNIHY
Za leden 2011 přibylo do petrovické knihovny

téměř 60 nových knih pro dospělé i děti a mládež
a 5 naučných publikací.

Přehled nových titulů naleznete na:
www.prahapetrovice.cz

Zprávy z knihovny a INFOCENTRA 
  

 Od ledna 2011 je veřejný internet zdarma. Můžete si také přečíst deníky Právo a MF Dnes. 
Dále jsme objednali předplatné časopisu Fakta a svědectví, Epocha, 

 F.O.O.D., ABC a Čtyřlístek. 
 Nabídneme Vám i kávu (20 Kč) a čaj (10 Kč).
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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KULTURA

ZÁVĚR ROKU V PETROVICKÉ KULTUŘE

Vánoční mše Jana Jakuba Ryby

K době adventu patří rozjímání, hod-
nocení smyslu našeho duchovního 
života, ale i shon při přípravě nejhez-
čích křesťanských svátků – Vánoc. 
My jsme si zpestřili tuto dobu krás-
ným dárkem v podobě České mše 
vánoční Jana Jakuba Ryby.
Večer 15. prosince se společenský sál 
Domu občanské vybavenosti zaplnil 
posluchači, kteří si přišli poslechnout 
nádherné tóny této skladby a mohli 
zapomenout, alespoň na chvíli, na 

své všední starosti. Hudební zážitek 
byl umocněn nejen precizním prove-
dením členů Hostivařského komor-
ního orchestru ZUŠ pod taktovkou 
Františka Štěrbáka, výkony pěvecké-
ho sboru RADHOST, ale také sólistů, 
kterými byli: Milada Jirglová – sop-
rán, Lucie Valentová – alt, Jakub Ku-
bín – tenor, Ondřej Štefánek – bas.
Dojem této skladby jistě odezníval 
v každém jedinci ještě dlouhou dobu 
a přispěl k dobré pohodě tohoto vá-
nočního času.

Vánoční koncert
Rožmberské kapely

Poslední kulturní akcí v letošním roce 
bylo vystoupení známé Rožmberské 
kapely odpoledne 26. prosince pod 
názvem: Přišel k nám den veselý.
Rožmberská kapela je instrumentál-
ně–vokální soubor, který se zabývá 
interpretací středověké a renesanč-
ní hudby. Byla založena v roce 1974 
a navazuje tak na tradice historické 
Rožmberské kapely, která působi-
la v letech 1552 až 1602 na česko-
krumlovském zámku, později v Tře-

boni. Všichni členové souboru jsou 
profesionální hudebníci, kteří půso-
bí ve významných hudebních těle-
sech v Praze.

V jejich podání zazněla hudba tru-
vérů, trubadurů, hudba německých 
minesengrů, ale také jsme usly-
šeli české středověké koledy jako 
např. Radujme se, veselme se, Ježíš, 
náš spasitel, Přišel k nám den vese-
lý, dále koledy z Moravy Pásli ovce 
Valaši, Došli jsme k vám na kole-
du apod. Na závěr krásného a mi-
lého pořadu jsme si všichni společ-
ně zazpívali naše nejznámější kole-
dy a plni hezkých dojmů z tohoto 
svátečního podvečera jsme se roze-
šli do svých domovů.

O. Semecký

Kulturní komise Vás zve
Vážení spoluobčané, na měsíc březen a duben pro Vás připravujeme tyto akce:

 23. března  v 19.00 hod.   sál DOV
      známá televizní hlasatelka a mezzosopranistka
      Martina Kociánová a Trio Amadeus - koncert                             
 
 10. dubna –  v 17.00 hod.  kostel sv. Jakuba Staršího, varhanní koncert   
      přední české umělkyně  Daniely Valtové  

Podrobnější informace budou včas oznámeny.
O. Semecký 

Adventní  setkání
u vánočního stromu

Na prostranství u křižovatky ulic Ar-
chimedova a Bellova se 15. prosin-
ce od půl páté za účasti zástupců 

městské části a kytaristy Pavla Půty 
shromáždili v hojném počtu dospělí 
i děti, aby si zazpívali vánoční kole-
dy. Bylo však tak špatné počasí, že 
se na kytaru nemohlo hrát. To ale 
nevadilo, všichni zpívali s chutí i bez 

hudebního doprovodu. K dobré ná-
ladě přispěly nejenom perníčky a 
grog pro dospělé a čaj pro děti, ale 
i prskavky, vytvářející vánoční náladu.
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STŘÍBRNÁ RADHOST
 V roce 2011 tomu bude 10 let, kdy 
při Základní umělecké škole v Pra-
ze 10-Hostivaři vznikl pěvecký sbor, 
který založila a dodnes vede sbor-
mistryně a učitelka ZUŠ Mgr. Lucie 
Valentová. Prvotním impulsem byla 
myšlenka zapojit do  zpívání ved-
le dětí i jejich rodiče. Spontánně 
tak vznikl „pěvecký sbor rodičů“. 
 Sbor postupně začali navštěvovat 
i další zájemci z oblasti Hostivaře, 
Horních  Měcholup a Petrovic, 
kteří ovšem mnohdy nikde ve sbo-
ru nezpívali, a proto měli  malou 
nebo žádnou představu, jak svůj 
hlas pěvecky používat, ale chtěli 
se  účastnit společného zpívání. 
Podmínkou pro vstup do sboru 
byl pouze hudební sluch a zdra-
vý hlas a především chuť zpívat 
ve sboru. Znalost not, předchozí 
zkušenosti se sborovým zpěvem 
či snad pěvecké hlasové školení 
nebylo podstatné.  Máte-li však 
o něco opravdový zájem, je to je-
den ze základních předpokladů 
toho dosáhnout. 
Patrně jen málokdo z těch sed-
mi zakládajících členů, kteří od-
vážně vkročili na první zkouš-
ku, věděl, co sborový zpěv a život 
s ním opravdu obnáší.  Rozhod-
ně se ale nejedná o nějaké neor-
ganizované zpívání žijící pouze 
z počátečního nadšení a naivních 
představ. Pravému sborovému zpí-
vání se lze naučit až po určité době, 
a protože sbor rodičů tvoří dospě-
lí lidé, trvá to o to déle.  Pro do-
spělého je možná i těžší přijmout 
a uvědomit si skutečnost a potře-
bu, že „zpívání“ je třeba se učit a 
s větou – „vždyť přece zpívám tak 
rád...“, člověk dlouho nevystačí. 
A to nejen proto, že výkon každé-
ho jednotlivce stále ovlivňuje výsle-
dek všech ostatních. Lidský hlas se 
soustavným pěveckým školením 
přiměřeně rozvíjí a umožňuje pak 
zpěvákům individuálně i společně 

prožívat hudbu, které právě sbo-
rové zpívání nezaměnitelným způ-
sobem člověku zprostředkovává. 
Své jméno si RadHost zvolila 
v roce 2006. Jedná se o slovní 
hříčku, skrývající v sobě podstatu 
vzniku sboru a jeho domovskou 
příslušnost, tedy Radost z Hostiva-
ře - RadHost. Dnes zpívá v tomto 
sboru přes 45 zpěváků. Třicet pět 
žen a jedenáct  mužů, kteří jsou 
oproti dámské části sboru sice za-
tím v menšině, ale určitě  ještě ně-
jací odvážní tenoři a basy posílí 
pánskou část sboru. 
RadHost nyní tvoří skutečný smí-
šený pěvecký sbor a minulostí 
jsou doby, kdy to byl pouze „roz-
tomilý sbor rodičů a přátel ško-
ly“. Svědčí o tom mnoho koncer-
tů a vystoupení, kterých se sbor 
účastnil jak ve svém domovském 
regionu - Hostivaři, Petrovicích, 
v počátku především při akcích 
pořádaných Základní uměleckou 
školou, ale postupem  času, jak 
se sbor vyvíjel a narůstal jeho re-
pertoár, také na koncertech, kte-
ré pořádala Unie českých pěvec-
kých sborů a na sborových festi-
valech. Posledním výrazným vy-
kročením za hranice domácího 
prostředí a zjištěním, jak si vlast-
ně tento sbor stojí v porovnání 

s ostatními sbory, byla účast sboru 
na 24. ročníku mezinárodní sou-
těže Praga Cantat 2010. Jedná se 
o nevýběrovou soutěž pro  ama-
térské sbory z celého světa, kte-
rá je rozdělena do několika kate-
gorií, v nichž každá kategorie má 
svou povinnou skladbu a výko-
ny každého sboru hodnotí tříčlen-
ná mezinárodní porota. Soutěž 
se každoročně koná na podzim 
v Praze v Národním domě na Vino-
hradech. V sobotu 30. října 2010, 
v předvečer svých 10. narozenin, 
se RadHost vydala nejen soutěžit, 
ale i sbírat nové zkušenosti, zažít 
nová setkání a dozvědět se od po-
rotců, zda již něco umí a co je tře-
ba dále zlepšovat. Ve své kategorii 
(velké smíšené sbory) se potkala 
s dalšími pěti sbory z Bulharska, 
Chorvatska, Německa a dvěma 
univerzitními studentskými sbory 
z Indonésie. V této mezinárodní 
konkurenci si RadHost vyzpívala 
výborné stříbrné pásmo a posilně-
na a inspirována hodnocením po-
roty se navrátila ke svému pravidel-
nému zkoušení. Lepší dárek, další 
cennou zkušenost a hudební záži-
tek, si RadHost ke svému blížícímu 
se desátému výročí nemohla dát. 
                         

Lucie Valentová
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MODRÁ JE DOBRÁ…..ŽLUTÁ JE LEPŠÍ!

Modrá je barva jasné oblohy, žlutá je 
barva slunce. Jen těžko bychom hleda-
li odpověď na to, která barva je krásněj-
ší. My v Petrovicích máme jednu velkou 
výhodu. Ve znaku naší městské části září 
obě tyto barvy. Ale pozor! To není všech-
no…Modrá dominantně zdobí naši bu-
dovu Dopplerova 351 a žlutá? Žlu-
tá je v současnosti nejoblíbenější a nej-
sledovanější barvou naší školy. Ptáte se 
proč? Ráda Vám na tuto otázku odpo-

vím. Žlutá je barva sportovních dresů na-
šich žáků. To by ještě nebylo tak zajíma-
vé. Ale tyto dresy začal oblékat florbalo-
vý tým, který pomalu mění žlutou na zá-
řivě zlatou. Tým chlapců ze 7. A, doplně-
ný spolužákem z šesté třídy, si rychlou, 
přesnou a jistou hrou  razí cestu k vel-
kému finále soutěže Orion Florbal Cup.
Je to jako z pohádky O Popelce. Malá 
škola z nejmenší pražské části, neoplý-
vající bohatstvím, se stává krásnou a 

slavnou. Postupně její jméno skloňují 
všechny pokořené týmy nejen z okolních 
pražských částí, ale z celé Prahy! Ani nej-
lepší týmy z Karlovarského kraje a Lito-
měřicka neusínaly s úsměvem vítězů. Byli 
to opět naši kluci, kteří zvítězili a zařadili 
se tak mezi šest nejlepších týmů z celé 
České republiky! A protože dobře víte, 
že atmosféra sportovních vrcholových 
utkání je neopakovatelná  a radost z ví-
tězství nesdělitelná, rozhodli jsme se, že 
na to velké finále pojedeme naše kluky 
podpořit v co největším množství. Tým 
florbalistů odjede do Plzně, kde se bude 
konat celorepublikové finále, 14. úno-
ra a hned druhý den se za ním vypraví 
kolem padesáti žáků naší školy spolu 
s učiteli, aby v tom hoši nebyli tak úpl-
ně sami. Jak to celé skončí a dopadne, 
se určitě dozvíte. Ale už nyní jsou Jakub 
Khek, David Dvořák, Ondřej Volf, Štěpán 
Rejent, Vladimír Staněk, Kryštof Lach, 
Tomáš Stibor, Matyáš Kučera, Martin 
Náhlovský, společně s oporou týmu paní 
učitelkou Lenkou Kasanovou, v našich 
očích vítěznými hrdiny.

Veronika Balíčková,
Základní škola Praha-Petrovice

Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

V zimním období jsme se ve škol-
ní družině více zaměřili na vyrá-
bění z korálků. Myslela jsem si, 
že to zaujme jen děvčata, která 
převážně vyráběla různé náramky 
a náhrdelníky, ale mýlila jsem se. 

Zapojovali se i chlapci, kteří vyrá-
běli různá zvířátka. Nejvíce oblí-
bený byl krokodýl.  Žákyni Pavlu 
Říhovou ze 4. M zaujalo vyrábění 
tak, že po shlédnutí výstavy skle-
něných ozdob s rodiči, kde se vy-
stavovaly i betlémy, se inspirovala 
a pokusila se vyrobit kombinova-
ný betlém z papíru a postavičky 
z korálků. Z fotografie můžete 
sami posoudit, jak se jí to poved-
lo. Letos si hodně užíváme i sně-
hu. Dětem se nejvíce líbí klouzání, 
sjíždění na lopatách, bobech, ale 
i vytváření různých útvarů ze sně-
hu, například sněhuláků, hradů a 
hradeb, povedl se i kůň a králík. 
I když se všichni těšíme už na jaro, 
myslím si, že pro děti zima se sně-
hem je úžasná.

Alena Kováříková
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VOLNÝ ČAS

Mateřská škola
Jakobiho, Praha 10–Petrovice

Vážení rodiče budoucích předškoláčků,

ZÁPIS
do naší MŠ pro školní rok 2011/2012 se koná

2. března 2011
od 13 do 17 hodin.

Přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

E-mail: ms.jakobiho@volny.cz
www.materska-skola.cz/jakobiho

telefon: 274 863  977, 274 862 631

Těšíme se na Vás!

Jana Beránková – ředitelka školy,
učitelky a děti
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Pracoviště Hostivař – Petrovice
Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel./fax 274 862 574

Věříme, že jste prožili klidné a příjemné vánoční svátky a šťastně vykročili do nového roku.
I v letošním roce jsou pro Vás připraveny akce, dílny, výtvarná soutěž, turnaje. Stále 
přijímáme přihlášky do některých zájmových útvarů na 2. pololetí, nabídku najdete na 
www.dumum.cz (informovat se můžete také v kanceláři DDM nebo ne tel. 274 862 574).
 Z akcí bychom Vás rádi upozornili na probíhající výtvarné dílny (v DDM v Golfové 
a na ZŠ Praha–Petrovice), akce ve spolupráci s RMČ Praha–Petrovice, ZŠ Praha–Petrovice 
a TJ Sokol Petrovice, více informací v přehledu níže. Na našich internetových stránkách již 
naleznete také nabídku letních táborů, soutěží a turnajů. Můžete navštívit otevřený Klub 
Chodba, kde je k dispozici několik PC s připojením na internet, kulečník, stůl na stolní tenis, 
fotbálky, společenské, deskové a stolní hry, šipky, v klubu probíhají 2x měsíčně turnaje.
Doufáme, že si z naší nabídky vyberete a potkáme se na některé z akcí.
Krásné zimní dny.
Pracovníci DDM

VÝTVARNÉ DÍLNY:

ZŠ Praha–Petrovice
dílny probíhají od 18:00 do 19:45 hod (odchod průběžně, po dokončení výrobku), cena dílny 
je 25 Kč

14. 3. „Zdobíme šanon – Zima“
11. 4. „Zdobíme šanon – Léto“
16. 5. „Smaltované ozdoby“

DDM Dům UM, Golfová
dílny probíhají od 10:00 do 13:00 hod (odchod průběžně po dokončení výrobku), na dílny se 
můžete hlásit na tel.274862574 na e-mail: pistekova@dumum.cz , cena dílny je 25 Kč

26. 3. „Malování na sklo“
16. 4. „Velikonoční dekorace“
21. 5. „Práce s textilními barvami“
3. 6. „Hurá na prázdniny“

 AKCE PRO DĚTI A RODIČE

6.3. PETROVICKÝ MASOPUST  „S pohádkou“ 
 maškarní rej – vyhlášení nejlepších masek, tancování, soutěže, vystoupení. Společenský sál 
Domu občanské vybavenosti MČ Praha–Petrovice, od 15:30 do 17:30 hod.  

28.4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
zábavné odpoledne, plné soutěží, hudby, vyhlášení nejlepších masek. Hřiště ZŠ Praha–
Petrovice, od 17:30 do 21:00 hod (předpokládané ukončení soutěží a zapálení ohně v 19:00 
hod).

1.6. DEN DĚTÍ  „Pod pirátskou vlajkou 
soutěže, „závod na kolečkách“, skákací hrad. Hřiště ZŠ Praha–Petrovice, od 15:00 do 17:00 h

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - DŮM  UM
POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23, 100 00 PRAHA 10, E-MAIL: INFO@DUMUM.CZ, HTTP://WWW.DUMUM.CZ

TEL.,FAX: 274 772 081, MOBIL: 603 178 820

VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – DŮM UM
POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23, 100 00 PRAHA 10, E-MAIL: INFO@DUMUM.CZ, HTTP://WWW.DUMUM.CZ

TEL., FAX: 274 772 081, MOBIL: 603 178 820

Pracoviště Hostivař-Petrovice
Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel./fax 274 862 574

Věříme, že jste prožili klidné a příjemné vánoční svátky a šťastně vykročili do nového roku. I v letošním roce 
jsou pro Vás připraveny akce, dílny, výtvarná soutěž, turnaje. Stále přijímáme přihlášky do některých zájmových 
útvarů na 2. pololetí, nabídku najdete na www.dumum.cz (informovat se můžete také v kanceláři DDM nebo 
na tel. 274 862 574).
Z akcí bychom Vás rádi upozornili na probíhající výtvarné dílny (v DDM v Golfové a na ZŠ Praha–Petrovice), akce 
ve spolupráci s RMČ Praha-Petrovice, ZŠ Praha-Petrovice a TJ Sokol Petrovice, více informací v přehledu níže. Na 
našich internetových stránkách již naleznete také nabídku letních táborů, soutěží a turnajů. Můžete navštívit ote-
vřený Klub Chodba, kde je k dispozici několik PC s připojením na internet, kulečník, stůl na stolní tenis, fotbálky, 
společenské, deskové a stolní hry, šipky, v klubu probíhají 2x měsíčně turnaje.
Doufáme, že si z naší nabídky vyberete a potkáme se na některé z akcí.

Krásné zimní dny.
Pracovníci DDM

VÝTVARNÉ DÍLNY:

ZŠ Praha-Petrovice
dílny probíhají od 18.00 do 19.45 hod.
(odchod průběžně, po dokončení výrobku), cena dílny je 25 Kč

14. 3. „Zdobíme šanon – Zima“
11. 4. „Zdobíme šanon – Léto“
16. 5. „Smaltované ozdoby“

DDM Dům UM, Golfová
dílny probíhají od 10.00 do 13.00 hod.
(odchod průběžně po dokončení výrobku),
na dílny se můžete hlásit na tel. 274 862 574,
na e-mail: pistekova@dumum.cz, cena dílny je 25 Kč

26. 3. „Malování na sklo“
16. 4. „Velikonoční dekorace“
21. 5. „Práce s textilními barvami“
 3. 6. „Hurá na prázdniny“

AKCE PRO DĚTI A RODIČE

6. 3. PETROVICKÝ MASOPUST „S pohádkou“
maškarní rej – vyhlášení nejlepších masek, tancování,
soutěže, vystoupení.
Společenský sál Domu občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice,
od 15.30 do 17.30 hod.

28. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
zábavné odpoledne plné soutěží, hudby, vyhlášení nejlepších masek.
Hřiště ZŠ Praha-Petrovice, od 17.30 do 21.00 hod. (předpokládané ukončení soutěží a zapálení ohně v 19.00 hod.).

1. 6. DEN DĚTÍ „Pod pirátskou vlajkou“
soutěže, „závod na kolečkách“, skákací hrad. Hřiště ZŠ Praha-Petrovice, od 15.00 do 17.00 hod.

AKCE PRO ZÚ A KOLEKTIVY DĚTÍ

14.5. NEPOSTUPOVÁ TANEČNÍ SOUTĚŽ „Tančím, tančíš, tančíme v Petrovicích“
2. ročník taneční soutěže pro zájmové útvary, taneční kolektivy a všechny příznivce tance. Společenský sál Domu 
občanské vybavenosti MČ Praha–Petrovice.  
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Pracoviště Hostivař – Petrovice
Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel./fax 274 862 574

Věříme, že jste prožili klidné a příjemné vánoční svátky a šťastně vykročili do nového roku.
I v letošním roce jsou pro Vás připraveny akce, dílny, výtvarná soutěž, turnaje. Stále 
přijímáme přihlášky do některých zájmových útvarů na 2. pololetí, nabídku najdete na 
www.dumum.cz (informovat se můžete také v kanceláři DDM nebo ne tel. 274 862 574).
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Chodba, kde je k dispozici několik PC s připojením na internet, kulečník, stůl na stolní tenis, 
fotbálky, společenské, deskové a stolní hry, šipky, v klubu probíhají 2x měsíčně turnaje.
Doufáme, že si z naší nabídky vyberete a potkáme se na některé z akcí.
Krásné zimní dny.
Pracovníci DDM
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můžete hlásit na tel.274862574 na e-mail: pistekova@dumum.cz , cena dílny je 25 Kč
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Domu občanské vybavenosti MČ Praha–Petrovice, od 15:30 do 17:30 hod.  
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zábavné odpoledne, plné soutěží, hudby, vyhlášení nejlepších masek. Hřiště ZŠ Praha–
Petrovice, od 17:30 do 21:00 hod (předpokládané ukončení soutěží a zapálení ohně v 19:00 
hod).

1.6. DEN DĚTÍ  „Pod pirátskou vlajkou 
soutěže, „závod na kolečkách“, skákací hrad. Hřiště ZŠ Praha–Petrovice, od 15:00 do 17:00 h

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - DŮM  UM
POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23, 100 00 PRAHA 10, E-MAIL: INFO@DUMUM.CZ, HTTP://WWW.DUMUM.CZ

TEL.,FAX: 274 772 081, MOBIL: 603 178 820

VOLNÝ ČAS
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TEL.,FAX: 274 772 081, MOBIL: 603 178 820
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ve spolupráci

s Komisí vzdělávání a výchovy  RMČ  Praha-Petrovice
ZŠ Praha–Petrovice a  TJ Sokol Petrovice

si Vás dovolují pozvat
na

PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC

ve čtvrtek 28.04.2011 od 17.30 do 21.00 
hodin

 na hřišti ZŠ Praha-Petrovice
  (zastávka Morseova bus 154

či Jakobiho bus 271)

Čeká Vás odpoledne a večer plný soutěží, 
 živé hudby k poslechu i tanci, vyhlášení nejlepších 

masek, opékání buřtů.
Proto přijďte v čarodějnické masce, 

s buřty a dobrou náladou.

Na všechny se těší pracovníci Domu UM a 
kolektiv.

Více informací na tel. 274862574.
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INZERCE

Málokdo z návštěvníků polikliniky v Petrovicích si všiml, že v suterénu 
budovy kromě rehabilitace se nachází také kadeřnictví. Abych Vám toto 
kadeřnictví, které je sice malé, ale přesto je schopno poskytnout veške-
ré služby v péči o vlasy a nehty, přiblížila, položila jsem  několik otázek 
sympatické  kadeřnici Heleně Oklešťkové a manikérce Petře Juráňové.

Jaké služby nabízíte klientům?
Náš personál nabízí kompletní kadeřnické služby, při kterých 
ke své práci používá kvalitní vlasovou kosmetiku firmy MATRIX, 
a dámskou a pánskou manikúru. Naše zákaznice mohou využít  
i turbo solárium. Tyto služby nabízíme od 8.30 do 18.30 hodin ve všední 
den, ale jsme schopny se časově přizpůsobit dle potřeby zákazníků.

Kolik Vaše zákaznice a zákazníci za služby zaplatí?
Za kadeřnické služby, mytí, střih, barvení, melírování dámy zaplatí od 
210 Kč a pánové a děti od 90 Kč. Dámská a pánská manikůra stojí 200 Kč a nehtová modeláž Vás přijde na 350 Kč a 
jako bonus pro naše zákaznice je zdobení zdarma. Na Turbo solárium můžete využít 100 minutovou permanentku za 
900 Kč, jinak za minutu zaplatíte 11 Kč.

Co je Vaším hlavním cílem?
Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníka. 

Pokud chcete prožít v místě bydliště příjemné uvolnění a relaxaci, navštivte kadeřnictví na poliklinice a určitě nebudete 
litovat.

Nicola Šafaříková

NA POLIKLINIKU NEJEN K LÉKAŘI
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ŠKOLY

V dnešní době mají rodiče dost možností 
vybrat si školu, která bude jejich dětem 
tzv. „sedět“ a zároveň bude kvalitní. S po-
jmem kvalitní škola se u nás dosti často 
operuje a co člověk, to trochu jiný názor. 
Přidržme se proto mezinárodně uznávané 
definice kvality školy. Navíc tato kritéria 
musí být podpořena doložitelnými, tzv. 
„tvrdými daty“. Zkusme si projít některá 
kritéria a na konkrétních příkladech bu-
deme deklarovat, jak se je snažíme plnit 
u nás, na Soukromém gymnáziu ALTIS. 
Rodiče si mohou podle tohoto příkladu 
ujasnit, jak postupovat při výběru.

A. Kurikulum – Škola má jasně vyme-
zeny výchovně vzdělávací cíle.
Struktura Školního vzdělávacího progra-
mu našeho gymnázia – „Vědění je moc“, 
dává jasnou odpověď na otázku: Jaká je 
vlastně filozofie, jaké jsou základní vize? 
Náš vzdělávací program obsahuje vzdě-
lávací část PUK – Poznej, Utřiď, Konej, 
který je složen z částí STEP (Snadno TEx-
tům Porozumím), JUMP (Již Umím Ma-
tematiku Používat) a PAS (Perfektní An-
gličtina Samozřejmostí). Výchovnou část 
reprezentuje ESA – Empatie, Socializace, 
Angažovanost, který obsahuje části PRO-
JEKT (PRO Jeden Komunitní Tým) a JAS  
(Já A Svět). Mimo tyto povinné čás-
ti nabízíme mimoškolní anglický modul 
sestávající z humanitního modulu (Hu-
manitní základ, Literatura) a přírodověd-
ného modulu (Geografie, Matematika). 
Samozřejmostí jsou i zájmové kroužky. 
Podrobnější informace k jednotlivým mo-
dulům je možno vyhledat na webových 
stránkách nebo využít dny otevřených 
dveří či individuální konzultace.

B. Výsledky – Velmi dobré hodnocení 
ve standardizovaných testech.
Gymnázium ALTIS je dlouhodobě zapo-
jeno do testování společnosti SCIO, kde 
necháváme naše žáky testovat v primě, 
sekundě, tercii, kvartě, kvintě a oktávě. 
Kromě obecných studijních předpokla-
dů se testuje český jazyk, matematika, 
anglický jazyk a v kvintě a oktávě ještě 
přibývají další předměty jako základy 
společenských věd, dějepis, biologie, 
chemie, fyzika a zeměpis, popřípadě 
další cizí jazyk. Všichni žáci dostávají in-
dividuální zprávy. Naši žáci se pravidel-
ně umisťují na předních místech v rámci 
celé republiky. Tímto způsobem doplňu-
jeme naši vnitřní evaluaci a získáváme 
pro většinu našich žáků relevantní data. 
Navíc můžeme podrobně sledovat je-

jich výkony v čase a podle výsledků  
individuálně s žáky pracovat na odstraně-
ní nedostatků. 
Dalším nezávislým pramenem jsou výsled-
ky ČŠI, které zjistíte pro všechny školy na 
adrese www.cscri.cz.

C. Výstupy – Vysoký počet žáků přija-
tých na vysoké školy.
V posledních pěti letech je to 99 %.  
A o jakých vysokých školách hovoříme? 
Naši absolventi jsou úspěšní především 
na právnických, ekonomických a huma-
nitních fakultách. Často jsou v žebříčku 
přijatých na prvních místech. Máme ale 
také absolventy, kteří odcházejí úspěšně 
studovat do zahraničí. Zde kromě odbor-
ných znalostí musí splnit ještě náročné ja-
zykové zkoušky (anglický jazyk).

D. Klima školy – Existuje klima důvěry 
mezi učiteli a žáky i mezi žáky samot-
nými.
Na škole se provádí pravidelné (periodic-
ké) anonymní dotazníkové šetření ke kli-
matu ve třídě a škole a k vztahům mezi 
žáky ve třídě. Z těchto šetření se dá složit 
objektivní obraz o vztazích a klimatu ve 
škole. Na základě výsledků lze konsta-
tovat, že klima i vztahy jsou přátelské, 
spolupracující a žáci chodí do školy rádi. 
S výsledky těchto dotazníků pracujeme a 
mimo jiné jsou podkladem pro třídní pro-
gram, který se sestavuje pro každou třídu 
zcela individuálně v každém školním roce.

E. Učitelé – Škola má motivované a 
schopné učitele.
Učitelé jsou odborníci na svých místech a 
nesmí jim chybět ani lidský rozměr. Gym-
názium má dlouhodobě 100%  aprobo-
vanost a fluktuace je velmi nízká (odchody 
především souvisí s mateřskou dovolenou, 
odchodem do důchodu, či do zahraničí). 
Na Soukromém gymnáziu ALTIS je zpraco-
ván systém dalšího vzdělávání, který je za-
jišťován jak vnitřními zdroji, tak vnějšími.  
U každého učitele se sleduje a podporuje 
jeho profesionální rozvoj, neboť již dávno 
neplatí, že vystudováním vysoké školy vše 
končí. Naše filozofie je přesně opačná – 
vše teprve začíná.

F. Vedení – Schopnosti k zajištění 
efektivního řízení.
Škola je dosti složitý organismus a pro-
plétá se zde mnoho vztahů. Je nutno 
zajistit mnoho akcí a celá organiza-
ce vyžaduje precizní práci. Soukromé 
gymnázium ALTIS má vypracovanou 

dlouhodobou strategii rozvoje, kterou 
postupnými kroky naplňuje. Strategie 
zahrnuje všechny zmiňované oblasti  
(a pochopitelně i mnoho nezmiňovaných 
jako například ekonomika). Výsledky mů-
žete mít pouze tehdy, když víte, co chcete 
dosáhnout a máte stanoveny i nástroje, 
které Vám indikují současný stav. Na zá-
kladě analýzy tohoto stavu pak určujete 
sled dalších kroků.

Místo závěru několik použitelných 
rad:
 1.  Není nad lety prověřenou osobní zku-

šenost. Jestliže mají Vaši známí zku-
šenost s nějakým gymnáziem, je to 
zkušenost reálná (a ne pouze dekla-
rovaná na papíře).

 2.  Běžte se na několik gymnázií podívat 
a posuďte, jaká je tam atmosféra, jak 
toto prostředí vnímá Vaše dítě, jak 
Vás přijali, jak reagovali na dotazy.

 4.  Prostudujte učební plán (ten Vám na-
poví o profilaci více než leckteré slovní 
proklamace). Dále si prostudujte peč-
livě materiály, které Vám školy poskyt-
nou. Snažte se z několika stran ověřit 
pravdivost informací.

 9.  Buďte velmi obezřetní při slibech 
typu: Vzděláme Vaše dítě v několika 
jazycích a zároveň bude dobře ovlá-
dat český jazyk, matematiku i ostatní 
předměty. Máme certifikáty ze zahra-
ničí. Nic pro nás není problém! Zkuše-
nost by Vám měla říci, že tato tvrzení 
mají stejnou hodnotu jako tvrzení: 
spolkněte tuto tabletku a zhubnete, 
nemusíte měnit své stravovací návyky 
a více se hýbat či cvičit.

10.  Zjistěte si, jak dlouhou dobu gymná-
zium existuje, jakou má úspěšnost 
vstupu jeho absolventů na VŠ a jakou 
má s gymnaziální výukou vůbec zku-
šenosti.

11.  Pokud gymnázium nemá ještě své 
úspěšné absolventy, jejich výsledky a 
chvála si zaslouží mnohem více kritic-
ké pozornosti a rozhodování.

Hodně štěstí při Vašem výběru Vám 
přeje

PaedDr. Vladimíra Fišerová
ředitelka gymnázia ALTIS Petrovice

ALTIS INFORMUJE – VÝBĚR KVALITNÍ ŠKOLY
A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
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MASOPUST – PŮST – VELIKONOCE V PETROVICKÉ FARNOSTI
Masopust se nijak zvlášť neodráží v cír-
kevním kalendáři, je to období v předjaří 
před začátkem postního období, spoje-
né s hody, tancovačkami a dalším lido-
vým veselím. Vrcholí poslední den před 
začátkem postu. Letos toto masopustní 
úterý připadá na 8. března (MDŽ).
Postní doba začíná Popeleční středou, 
ta je letos 9. března. Je to den postu 
důkladnějšího než jindy. Každý, i nepo-
křtěný, může při bohoslužbě přijmout 
„popelec“ – znamení popelem na čelo 
– se slovy „Čiň pokání a věř Evangeliu“ 
nebo „Pamatuj, že jsi prach a v prach se 
obrátíš“. Půst pro křesťany není ani di-
etním opatřením, ani jen cvičením vůle, 
ale projevem duchovního života, vztahu 
k Bohu, k druhým i k sobě. Původním 
a hlavním významem tohoto období  
v církvi, které trvá – jako doba Ježíšova 
postu na poušti – čtyřicet dní (do Veli-
konoc, nepočítají se neděle), je vyvrcho-
lení přípravy katechumenů – čekatelů 
křtu. Ostatní farníci, již pokřtění, se za 
ně modlí a sami se připravují na obnovu 
svého křtu.
Po pěti postních nedělích přichází Květ-
ná neděle, kdy bohoslužba začíná mi-

mořádně venku, většinou na louce před 
kostelem. Věřící přicházejí s ratolestmi  
v rukou, na připomínku vítání Ježíše, 
který vjížděl do Jeruzaléma, vítán davy. 
V teplejších krajích se používají ratoles-
ti palmové, u nás větvičky vrby. Průvod 
vchází do kostela a začíná Svatý tý-
den. Ten vrcholí posvátným „triduem“, 
třemi dny: od Zeleného čtvrtka večer, 
kdy připomínáme ustanovení Poslední 
večeře Páně – přes Velký Pátek, den 
Kristova umučení a Bílou sobotu, kdy 
připomínáme, že ležel v hrobě – po slav-
nost Zmrtvýchvstání Páně, zvanou 
též Boží hod velikonoční. To je největ-
ší slavnost celého církevního roku. Hlav-
ní oslava začíná již v sobotu večer, za 
tmy, také na louce, u ohně, od kterého 
připálíme obrovskou velikonoční svíci, 
zv. paškál a neseme nocí do ztemnělého 
kostela. Nejprve ten, kdo nese svíci (vět-
šinou kněz), pak všichni ostatní účastní-
ci, každý se svou svící v ruce. V kostele 
svítí nejdřív jen paškál, pak si od něj věří-
cí převezmou plamen, který symbolizu-
je světlo víry ve vzkříšeného Ježíše. Jeho 
vítězství nad smrtí je hlavním tématem 
křesťanské oslavy Velikonoc. Navazu-

jeme na starší téma – židovský příběh 
o vysvobození z egyptského otroctví a 
přechod přes moře, které se rozestou-
pilo. Dlouhá řada čtení z Bible připo-
míná vývoj v dějinách spásy a směřuje 
ke zprávě o Kristově zmrtvýchvstání a  
k bohoslužbě křtu katechumenů. Za-
číná jejich nový život. Všichni ostatní 
obnovují své křestní vyznání víry a svůj 
křestní slib. Celá bohoslužba této „Vel-
ké noci“ je dost dlouhá, dvě až tři ho-
diny, ale tak krásná a nabitá duchovním 
obsahem, že je jím člověk až zavalen. 
Nebo přemožen, menší ministranti  
i děti v lavicích, v přítmí, občas začínají 
klimbat. Nevadí.
Něco tak velikého nelze prožít v pár ho-
dinách, pokračujeme přes den – celou 
neděli – a také v pondělí. Pondělí veli-
konoční je pozůstatkem tzv. oktávu ve-
likonočního, osmi dní, kdy každý z nich 
je repeticí slavnosti Zmrtvýchvstání. 
Lidové zvyky, koleda, veselí vyzdvihují 
tento jediný den, ale my slavíme dál.  
A dokonce i celých padesát dní veliko-
noční doby je takovou trvalou oslavou.

 

Začátek obřadů Květné neděle

Oheň „Velké noci“

<

<
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Před patnácti lety byla založena naše 
farnost u kostela svatého Jakuba Star-
šího v Praze-Petrovicích. Takové kulaté 
výročí se nedá přejít jen tak. Slavit jsme 
začali v sobotu 15. ledna dopoledne 
mší svatou v našem kostele, při níž se 
kostelní lavice zaplnily do posledního 
místečka. Přišli také bývalí zdejší kněží 
i kněží sloužící v okolních farnostech. 
Velmi nás potěšila návštěva paní sta-
rostky a některých členů zastupitelstva. 
Odpoledne jsme se – mladí i starší – se-
šli v sále Domu občanské vybavenosti  
v Edisonově ulici. Někteří farníci připra-
vili pro děti program her a zábavy, děti  
nám na oplátku zahrály divadelní hru 
o mladíku Bonifácovi, který čekal až při-
jde Ježíšek a při tom usilovném čekání si 

ani nevšiml, že Ježíš přišel vždycky, když 
do jeho domu zavítal člověk v nouzi. 
Až do večera se povídalo, zpívalo, na 
stolech nechybělo něco na zub. I tom-
bola byla. Promítali jsme si snímky z far-
ních akcí a vzpomínali jsme.
Večerní loučení netrvalo dlouho, vždyť 
se brzy uvidíme v petrovickém kostele.

Renata Černá,
farnost Praha-Petrovice

Foto J. Němcová (2,3),
I. Dobrovodský (1)

PATNÁCTINY PETROVICKÉ FARNOSTI

Máte-li zájem prožít něco z postní nebo velikonoční doby s námi,
srdečně Vás zveme do kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Petrovicích:

09.03. Popeleční středa, den velkého postu 18.30 mše sv. s udělováním popelce
13.03. a všechny následující neděle postní 9.00 a 10.30 mše sv.
17.04. Květná neděle 9.00 a 10.30 mše sv.,
  obě začínají před kostelem, žehnáním ratolestí a průvodem,
  při mši se čtou pašije
21.04. Zelený čtvrtek 18.00 mše sv. na památku Poslední večeře Páně,
  s obřadem mytí nohou, poté noční bdění „v Olivové zahradě“
22.04. Velký pátek 10.00 dětská křížová cesta v přírodě,
  15.00 křížová cesta v kostele
  18.00 velkopáteční obřady
23.04. Bílá sobota 9.00 modlitby u Božího hrobu
23.04. večer VIGILIE VZKŘÍŠENÍ, začátek na louce 21.00 mše sv. s křestními obřady
24.04. slavnost Zmrtvýchvstání Páně 9.00 a 10.30 mše sv.
25.04.  Velikonoční pondělí 9.00 mše sv.
01.05. a všechny následující neděle velikonoční 9.00 a 10.30 mše sv.

Podrobnější informace o programech v naší farnosti najdete na jejích vývěskách a internetových stránkách
http://farnost.petrovice.org/.

Miloš František Převrátil, kněz od sv. Jakuba

Kněží okolo oltáře (1)

Koledníci a mladík Boni-
fác v divadelní hře (3)

>

Harmonikář
a okolosedící (2)
<

PETROVICKÁ FARNOST
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Pololetní vysvědčení v ZŠ Praha–Petrovice

Žáci prvního stupně z budov Edisonova 40 a Dopplerova-Bellova 351, tedy všichni z 1.–5. tříd Základní školy 
Praha-Petrovice, dostávali svá pololetní vysvědčení v novém společenském sále Domu občanské vybavenosti 
MČ Praha-Petrovice. Vysvědčení našim žákům předávala starostka naší městské části paní JUDr. Olga Hro-
masová, místostarosta městské části pan doc. Dr. Otto Semecký, CSc., ředitel školy Mgr. Petr Zeman a samo-
zřejmě paní učitelky Základní školy Praha-Petrovice, které v 1.–5. třídách zastávají funkce třídních učitelek. 
Blahopřát k jedničkám na vysvědčení přišli i další hosté, například paní RNDr. Vlasta Křížová, předsedkyně 
Komise výchovy a vzdělávání RMČ Praha-Petrovice, pan Ing. František Kříž, místostarosta naší městské části 
a další hosté.
Jedničky na vysvědčeních měly jasnou převahu před ostatními známkami, ale úplně samé jedničky na někte-
rých vysvědčeních nebyly, přesto v sále vládla radostná až bujará nálada. Radostnou atmosféru navodilo totiž  
kouzelnické představení, které uvedl známý herec a moderátor Tomáš Háma, poté naši žáci i všichni přítomní 
s kouzly Pavla Kožíška a jeho partnerky Martiny Dvořákové obletěli celý svět. Letěli pomyslným letadlem a 
v každé zemi, kde přistáli, je čekalo typické a originální kouzlo. S kouzelníkem Pavlem Kožíškem se na jevišti 
objevil také Mexičan, Turek, Číňanka, indián, ale i pštros nebo ještě další kouzelník. 
Jako aktivní pomocní kouzelníci se představení zúčastnili někteří chlapci a děvčata, ale i paní učitelky, kterým 
šlo kouzlení výborně. V závěru představení Pavel Kožíšek ještě „přičaroval“ ředitele školy a začalo předávání 
vysvědčení. Vzhledem k tomu, že pololetní vysvědčení v minulých letech naši žáci dostávali už na parníku, 
v loutkovém divadle, v zoologické zahradě, ve výletním motorovém vlaku, na zámku i v pohádkové říši plné 
bludiček, vodníků a hejkalů, není divu, že řada žáků se už nyní zajímá o to, kde dostanou vysvědčení příště. 
To je ale zatím tajemství.

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy


