
Vážení spoluobčané,
v listopadových komunálních volbách jste rozhodli
o novém složení zastupitelstva naší městské části
Praha – Petrovice. 
Jako člen bývalého zastupitelstva se necítím
oprávněn hodnotit úroveň jeho práce. To přísluší
Vám, občanům. Z výsledků voleb však mohu sou-
dit, že jste nebyli úplně nespokojeni, když jste
i nyní zvolili dvě třetiny stejných zastupitelů.
Myslím, že se práce dařila na kulturním poli,
i ve školství, při údržbě veřejné zeleně a v dalších
komisích. Stanoviska  zastupitelů týkající se jihový-
chodního dopravního okruhu Prahy byla jasná
a neměnná. 
Oblast výstavby je záležitost především získávání
financí a územního řízení. Jednání o nich jsou
složitá a dlouhodobá. Přesto se podařilo realizovat
a uvést v život světelnou křižovatku Novopetro-
vická – Archimedova. 
Začalo nové čtyřleté volební období a s ním i práce
nového zastupitelstva, které se sešlo na ustavu-
jícím zasedání 27. listopadu. Na něm byla zvolena
pětičlenná rada MČ ve složení: JUDr. Olga
Hromasová (zástupkyně starosty), ing. František
Kříž, ing. Petr Říha, doc. dr. Otto Semecký, CSc.
(starosta), Roman Vojta (zástupce starosty). 
Patnáctičlenné zastupitelstvo je tvořeno sedmi
volebními subjekty, které k Vám promlouvaly
prostřednictvím svých volebních programů. Přes
tuto pestrou škálu a na základě zkušeností z mi-
nula, kdy některá jednání zastupitelstva byla
ovlivněna vzájemnými mezilidskými vztahy, se tito
zastupitelé domluvili, že vyvinou velkou snahu
o plnění těch slibů, které považují za nejdůležitější,
a nehledě na odlišné názory, budou při jejich
prosazování postupovat jednotně. 
Na důkaz toho podepsali prohlášení, které otisku-
jeme v plném znění na jiném místě tohoto prvního
čísla našeho Petrovického zpravodaje. Věřím, že se
nám podaří v průběhu nového čtyřletého období
většinu záměrů splnit, a přispět tak k úspěšnému
rozvoji naší městské části. 
Dovolte mi poděkovat za důvěru, kterou jste nám
svou volbou projevili. Přeji Vám v novém roce
hodně zdraví, rodinné pohody a pracovních
úspěchů. 

Otto SEMECKÝ

Představujeme členy rady městské části SLOVO STAROSTY

Na snímku před začátkem 
jednání rady naší městské části
jsou zleva 
ing. František Kříž, 
ing. Petr Říha, 
starosta 
doc. PhDr. Otto Semecký, CSc,
druhý zástupce starosty
Roman Vojta 
a první zástupkyně starosty
JUDr. Olga Hromasová.

Foto Rudolf HUK
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Ing. František KŘÍŽ,
člen rady,
se narodil 14. května 1960 v Praze, je technik.
V Petrovicích, v rodinné zástavbě, bydlí od roku
1960. Má syna a dceru (17 a 13 let). Je absolven-
tem elektrotechnické fakulty Českého vysokého
učení technického, jeho zaměstnání je v oboru
kabelových televizí, pracuje jako manažer. Kdo ho
volil, nejspíš ví, že v listopadových volbách kandi-
doval za Sdružení občanů Petrovic a dostal 460
hlasů. Členem zastupitelstva je už od roku 1990,
od té doby působí v několika komisích. Má rád
sport jako takový, nejvíc kopanou. 

Ing. Petr ŘÍHA,
člen rady,
se narodil 23. února 1953 v Kolíně, je lesák.
V Petrovicích, v panelovém domě, žije od roku
1981. Má tři syny (25, 22, 13 let). Ukončil střední
lesnickou technickou školu v Trutnově a lesnickou
fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Byl volen
528 hlasy, za OPTIM–EKO, je členem ČSSD. I on je
členem zastupitelstva od r. 1990, 1990 až 1994 byl
radním, 1990 až 1999 předsedou komise
pro životní prostředí. Od roku 2000 je předsedou
komise pro práci s informacemi a zpravodaj. O jeho
koníčku, jenž se mu stal natrvalo profesí, ví u nás
asi každý – jsou to bonsaje. A také rybaření,
dodává on sám. 

doc. PhDr. Otto SEMECKÝ, CSc.,
starosta,
se narodil 1. srpna 1932 v Uhříněvsi. Pyšní se
dvěma dospělými dcerami a čtyřmi vnoučaty.
V naší obci žije od roku 1957, v rodinné zástavbě.
Začínal studie na Vysoké škole pedagogické, z níž
přešel na Fakultu tělesné výchovy a sportu, hodně
přednášel, až do roku 1994, na Vysoké škole eko-
nomické. Voliči pro Sdružení občanů Petrovic se
mu rozhodli dát nejvíce - 616 hlasů. Je členem
ČSNS. Členem zastupitelstva byl hned od roku

1990, od té doby byl do roku 1999 místostaros-
tou, roku 2000 radním, v letech 1999 až 2002
předsedou povodňové komise. Jeho život se točí
také kolem sportu, dříve v atletice a basketbalu,
teď léta působí v sokolském hnutí. Zajímá se také
o antickou historii a sociologii. Je členem
Masarykovy české sociologické společnosti.

Roman VOJTA,
druhý zástupce starosty,
narozen 16. srpna 1961 v Třebíči, vystudoval gym-
názium a v roce 1980 maturoval. V Petrovicích,
v rodinné zástavbě, bydlí od roku 1989. Má tři děti:
syny 18 a 5 let, dceru 13 let. Jako předseda vede
místní sdružení ODS. Za ODS šel do voleb a získal
387 hlasů podpory od svých spoluobčanů. Je člen-
em petrovického zastupitelstva a radní od roku
1998, v letech 1999 až 2001 vedl komisi životního
prostředí. Od roku 1990 soukromě podniká v
oblasti brusné a vrtací techniky. Z jeho koníčků je
asi největší cyklistika – horská kola, lyžování a
squasch.

JUDr. Olga HROMASOVÁ,
první zástupkyně starosty,
se narodila 13. srpna 1957 v Praze, je právnička.
Vystudovala gymnázium a Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze. V Petrovicích bydlí
od roku 1993 na sídlišti Dobrá Voda. Má dva syny
(18 a 5 let). V petrovickém zastupitelstvu pracuje
od roku 1998, nejprve jako předsedkyně komise
územního rozvoje, od roku 1999 jako radní
a od roku 2001 jako zástupkyně starosty. Během
svého dosavadního působení se věnovala přede-
vším oblasti územního rozvoje, dopravy a v posled-
ním období i problematice školství. V listopado-
vých volbách kandidovala za sdružení nezávislých
kandidátů Občané pro Petrovice a získala 205
hlasů. Není členkou žádné politické strany, ani poli-
tického hnutí. Jejím koníčkem je studium cizích
jazyků.
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O ČEM JEDNAJÍ ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA -  PETROVICE

Ustavující zasedání
zastupitelstva 27. 11.

Schvaluje
• návrh, aby 1. zástupce starosty vykonával
funkci jako uvolněný,
• návrh, aby 2. zástupce vykonával funkci
jako neuvolněný.
Volí
na čtyřleté volební období starostou
doc. PhDr. Otto Semeckého, CSc., prv-
ním zástupcem starosty (uvolněným)
JUDr. Olgu Hromasovou, druhým (neu-
volněným) Romana Vojtu, dalšími členy
rady městské části ing. Františka Kříže
a ing. Petra Říhu.
Přijímá návratnou finanční výpomoc 20 mi-
liónů z Fondu obnovy a modernizace byto-
vého fondu hl. m. Prahy. Ukládá starosto-
vi neprodleně uzavřít smlouvu o poskytnutí
této výpomoci. Souhlasí s výměnou stáva-
jících oken za plastová v ZŠ Bellova na seve-
rozápadní a západní straně objektu firmou
Alkuprimus, s. r. o., do výše 1 976 567 Kč
bez DPH.

První zasedání rady 2. 12.

Schvaluje rozdělení pravomocí členů
rady městské části takto: starosta 
doc. Semecký - oblast sociální, bytová, kul-
tury, školství, bezpečnostní, zástupkyně
starosty JUDr. Hromasová - oblast územ-
ního rozvoje, výstavby a dopravy, zástupce
starosty p. Vojta - oblast životního pro-
středí, povodňová komise, radní  ing. Kříž

- oblast finanční, radní Ing. Říha - oblast
informací pro veřejnost, Petrovický zpravo-
daj, webové stránky.
Bere na vědomí informaci starosty o dopi-
su MHMP, jímž byl dán pokyn k úhradě 
13 218 035 Kč na účet magistrátu. Jde o daň
z převodu nemovitostí za převody uskuteč-
něné MČ Praha-Petrovice (privatizace).
Ukládá starostovi jednat na toto téma
s kompetentními osobami na MHMP.
Souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy
na byt 10, Morseova čp. 253 paní
Frankové, do 30. 6. 2003.

Druhé zasedání rady 12. 12.

Schvaluje
• uspořádání plesu městské části 22. 2.; or-
ganizací a pořadatelskou službou pověřuje
Zdenu Novotnou, ing. Petra Říhu a RNDr.
Vlastu Křížovou,
• provedení rozpočtových úprav.
Bere na vědomí
• informaci starosty o jednáních ve věci da-
ně z převodu nemovitosti. Na magistrát by-
la předána žádost o odstranění tvrdosti při
vymáhání daně z převodu nemovitostí,
• informaci starosty o projednání návrhu
změn Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy Z0719/00 - „Zátopová území“.
Odvolává z funkce šéfredaktorky
Petrovického zpravodaje doc. PhDr. Danu
Pickovou, CSc.
Jmenuje do funkce šéfredaktora PhDr.
Rudolfa Huka.

První řádné zasedání
zastupitelstva 16. 12.

souhlasí s hospodařením MČ do doby
schválení rozpočtu na r. 2003 v rámci roz-
počtového provizoria, tedy do výše 1/12
loňského rozpočtu.
Schvaluje rozpočtovou změnu, snížení roz-
počtu na rok 2002 o 5 500 000 korun a po-
výšení rozpočtu o 187 tisíc jako účelovou
dotaci na zabezpečení voleb.
Bere na vědomí zprávu o výměně oken
bytového objektu Morseova 251 - 253 
a z nedostatku finančích prostředků upouští
od budování lodžií na západní straně domu.
Odvolává členy stávajícího finančního
a kontrolního výboru zastupitelstva.
Volí 
• předsedu finančního výboru zastupi-
telstva ing. Františka Kříže a členy ing.
Campra, ing. Čižinského, paní Effen-
bergerovou, ing. Jankovského, Mgr. Ma-
tyáška, Mgr. Lippertovou, Mgr. Petrá-
ně, ing. Rosolovou, ing. Völfla, paní
Zdobinskou,
• předsedu kontrolního výboru zastupi-
telstva MUDr. Miroslava Pátka a členy
pana Dvořáka, ing. Jankovského, Mgr.
Petráně, JUDr. Šurku, ing. Vejražku,
JUDr. Venclíkovou.

Odvolává 
• členy Rady ZŠ Bellova Mgr. Miloslavu
Lippertovou, PaedDr. Jaroslava Picku, Janu
Šlajerovou,
• členy Rady ZŠ Edisonova Mgr. Miloslavu
Lippertovou, PaedDr. Jaroslava Picku, Janu
Šlajerovou.
Volí
• členy Rady ZŠ Bellova doc. PhDr. Otto
Semeckého, CSc., RNDr. Vlastu Křížovou,
ing. Petra Říhu,
• členy Rady ZŠ Edisonova doc. PhDr.
Otto Semeckého, CSc., JUDr. Olgu
Hromasovou, RNDr. Vlastu Křížovou.
Bere na vědomí změnu ve funkci šéfredak-
tora Petrovického zpravodaje, souhlasí
s ukončením dosavadní koncepce k 31.12.
a ukládá radě MČ připravit ve spolupráci
s dr. Hukem návrh nové koncepce do příštího
jednání zastupitelstva MČ.

Schvaluje plán zasedání zastupitelstva MČ
na rok 2003: 
20. 2., 27. 3., 12. 6., 4. 9., 6. 11., 11. 12.

Třetí zasedání rady 30. 12.

Ukládá ing. Říhovi projednat dodatek ke
smlouvě ze 17. 1. 2000 s ing. Janem
Lankem - Ofsetová tiskárna SWL v souvis-
losti se změnou grafiky, zvýšením počtu roč-
ně vydávaných čísel na šest a zvýšením ná-
kladu na 2700 výtisků,
zplnomocňuje pro jednání s tiskárnou
doc. PhDr. Semeckého, CSc., JUDr. Hroma-
sovou, PhDr. Huka, ing. Říhu a paní tajem-
nici Vondráčkovou,
souhlasí, aby výtvarnou stránku zpravoda-
je navrhoval akad. malíř Jindřich Žáček.

Zřizuje pro svou práci poradní orgány - ko-
mise a zároveň jmenuje jejich předsedy:
• komise výchovy a vzdělávání - RNDr.
Vlasta Křížová,
• komise bytová a sociální - Zdeňka
Novotná,
• komise výstavby - ing. Václav Kovářík,
• komise životního prostředí - Daniel
Jančík,
• komise kulturní - Mgr. Petr Svoboda,
• komise územního rozvoje a doprav-
ních vztahů - ing. Soňa Dederová,
• komise protidrogová a zdravotní -
MUDr. Miroslav Pátek,
• komise pro informace a zpravodaj -
ing. Petr Říha,
• komise bezpečnostní - ing. Jaroslav
Endršt,
• komise povodňová - Roman Vojta.

Bere na vědomí dopis občanů z Kelvinovy
ul., kteří žádají o řešení výjezdu z Kelvinovy
ul. do Euklidovy a ukládá starostovi projed-
nat instalaci dopravního zrcadla v Euklidově
ul. a přemístění kontejneru na tříděný odpad.
Dále bere na vědomí stížnost paní Čížkov-

Pestrý program po volbách

ZASTUPITELSTVU veselé Vánoce a velký dík
za křižovatku od celé Dobré Vody, píší v tom-
to vánočním a novoročním blahopřání, adre-
sovaném místní radnici, naši občané. 
K tomu není třeba už nic dodávat, viďte?



ské na nedodržování zavírací doby restaurace
Na Višňovce a s tím související hluk v okolí
provozovny a ukládá starostovi projednat
stížnost s provozovatelem restaurace.

Schvaluje plán zasedání rady na I. polo-
letí: leden 9., 16., 23., únor 6., 12., 27.,
březen 6., 20., duben 3., 17., 24., květen
15., 29., červen 12., 26.

Čtvrté zasedání rady 9. 1.

Stanovuje termín uzávěrky zpravodaje č. 1
na 17. 1. s tím, že příspěvky do tohoto čís-
la je možné předat do podatelny úřadu MČ
do 12 h. Rada bere na vědomí, 
že zpravodaj bude 20. 1. předán do tisku.
Souhlasí v souladu se svým usnesením a po
projednání možnosti pronájmu s žadatelka-
mi – s uzavřením nájemní smlouvy na neby-
tové prostory v Morseově 253 (cukrárna) na
dobu neurčitou od 1. 2. 2003
Schvaluje umístění rubriky Diskusní fórum
na webové stránky městské části a ukládá
ing. Říhovi předložit do 31. 1. návrh této
rubriky včetně finanční kalkulace.
Bere na vědomí usnesení rady hl. m. Prahy
o schválení splátkového kalendáře na úhra-
du daně z převodu nemovitosti, kterou je
naše MČ povinna uhradit do konce roku
2003 v pravidelných měsíčních splátkách.

Jmenuje členy poradních orgánů - komisí:
Komise bezpečnostní: Jaroslav Vrána,
ing. Václav Kovářík, Pavel Škrdle, ing. Pavel
Šafařík, Václav Žemla, Jiří Šrámek.
Komise bytová a sociální: Lenka Riedlová,
Blanka Klimendová, MUDr. Olga Chalupová,
Jana Kutičková, Magda Staňková, Miroslava
Kotlíková, Jana Koutníková, PaedDr. Jaroslav
Picka, Dagmar Bělohlávková, ing. František
Kříž, Vlasta Finkousová.
Komise pro informace a zpravodaj:
PhDr. Rudolf Huk, Mgr. Marta Urbanová,
Tomáš Žilinčár, Jan Svoboda, Jan
Effenberger, Jana Šlajerová, Barbora
Kubíčková, David Bodeček, Jindřich Žáček.
Komise povodňová: doc. PhDr. Otto
Semecký, CSc., JUDr. Ladislav Bakeš, 
ing. František Kříž, Václav Kříž, Josef
Reichmann, Jan Vaněček, Josef Vaněček.
Komise protidrogová a zdravotní:
Dagmar Bělohlávková, Pharm.Dr. Helena
Drbohlavová, MUDr. Jan Kolář, Jana
Koutníková, Hedvika Křížová, MUDr. Alena
Ochová, PaedDr. Jaroslav Picka, Aleš Rubek,
ing. Iva Smrčková, Pharm.Dr. Petr Slavíček.
Komise územního rozvoje a dopravních
vztahů: ing. Zuzana Čermáková, ing. Dana
Rosolová, Mgr. Miloslava Lippertová,
Markéta Čižinská, Petr Nezveda, JUDr. Olga
Hromasová, Libor Kulišan, ing. Petr Červin-
ka, ing. Václav Kovářík, ing. Pavel Šafařík,
Jana Havlíčková, Otokar Šváb, Zdeněk
Aron, Blanka Klimendová.
Komise výstavby: Markéta Čižinská, 
JUDr. Olga Hromasová, Jiří Jiráček, ing. Petr
Košler, ing. František Kříž, ing. Pavel
Meloun, ing. Pavel Šafařík, ing. Věra
Moravcová, ing. Radomír Klon, ing. Lubomír
Vejražka, Petr Gondek.

(pokračování na straně 6)
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My, zastupitelé městské části Praha -
Petrovice, pokládáme následující uvede-
né body z jednotlivých volebních progra-
mů pro volební období let 2OO2 - 2OO6
za nejdůležitější:

• Vyjmutí komunikace v trase JVK a příslušné
křižovatky na dálnici D1 z územního plánu 
hl. m. Prahy.
• Vypracování společného návrhu městských
částí na řešení místní dopravy v jihovýchod-
ním regionu bez komunikace v trase JVK
a bez křižovatky na dálnici D1, která by mohla
být zneužita pro dálniční okruh. Návrh musí
řešit dopravní problémy všech MČ v území ji-
hovýchodu, s přihlédnutím k dosud zpracova-
né Studii jihovýchodu Prahy. Po veřejném pro-
jednání návrhu místní dopravy usilovat o jeho
začlenění do územního plánu hl. m. Prahy.
• Prosazení a podpora obytné zástavby ve
stopě trasy JVK i dřívější trasy A tak, aby
v územním plánu hl. m. Prahy bylo toto úze-
mí pro dálniční či rychlostní komunikaci 
navždy zneprůchodněno.
• Prosazení oddálené trasy okruhu JVD do
závazné části územního plánu hl. m. Prahy
a tlak na urychlené zahájení výstavby JVD.
Dále za stěžejní úkoly pokládáme:
• V oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
budeme na Policii ČR a městské policii poža-
dovat častější kontrolu a dohled v problema-
tických částech Petrovic.
• Ve spolupráci s Policií ČR zkvalitníme a roz-
šíříme kamerový systém pro větší bezpečnost
obyvatel Petrovic.
• Zajistíme dopracování Urbanistické studie
Petrovic. Zaměříme se zejména na:

a/ využití volných ploch směrem k Uhříněvsi
(lokalita Dobrá Voda) k výstavbě rodinných 
a bytových domů

b/ vytvoření urbanistického centra Petrovic
s náměstím, službami a kulturními zařízeními.

c/ architektonické řešení regenerace sídliště

d/ nástavby na stávající panelové domy
v ul. Morseova budeme řešit v souladu s ur-
banistickou studií. 
• Zaměříme se na získání prostředků na vý-
stavbu víceúčelové budovy pro úřad MČ 
v Edisonově ulici 51, dosavadní kanceláře
úřadu MČ uvolníme na byty.
• Zaměříme se na širší spolupráci s vedením
obou základních škol, mateřské školy a míst-
ní farností.
• Podpoříme občanská sdružení a další sub-
jekty, které se zaměřují na aktivity volného ča-
su, především mládeže. 
• Budeme postupně renovovat sídlištní hřiště
a obnovovat drobnou architekturu na dět-
ských hřištích.
• Chceme pečovat stejnou měrou o životní
prostředí v sídlištní i v rodinné zástavbě.
• Podpoříme zajištění chybějících služeb. 
• Zlepšíme komunikaci s občany a informo-
vanost prostřednictvím internetových a we-
bových stránek. Petrovický zpravodaj zaměří-
me na objektivní a aktuální informace.
• Zaměříme se na vytvoření a podporu pri-
márního protidrogového programu.
• Ve spolupráci se sousedními městskými
částmi prověříme možnost zřízení Lékařské
služby první pomoci na poliklinice Ohmova.
• Zajistíme pořádání osvětových besed pro
seniory a podpoříme kulturní akce včetně te-
matických zájezdů.
• Rozšíříme spolupráci s občanskými sdruže-
ními.

V Praze dne 16. listopadu 2002

Připojením svého podpisu se zavazuje-
me k jejich plnění a pokládáme za samo-
zřejmost usilovat o plnění dalších bodů
programů volebních stran, za které jsme
byli zvoleni.

(Následují podpisy všech patnácti zastupitelů)

PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELŮ

Den otevřených dveří 

v ZŠ Bellova str. 5

Údajný vrah dopaden str. 5

Kopaná: jedenáctkrát 

bez porážky str. 6

Dům splněných přání str. 8

Calipso z Boleslavi dovezlo 

pohár Mistrů ČR str. 9

Volný čas dětí str. 9

Ze zajímavostí Petrovic str. 10

Cesta vánočního stromu 

od paní Vitvarové str. 11
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Vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostává první číslo dvanác-
tého ročníku Petrovického zpravodaje. Přál
bych nám všem, aby nebyl jen v novém ka-
bátě, ale aby i obsahově byl pro Vás - jeho
čtenáře zajímavější a užitečnější v kvalitě při-
nášených informací. Kolektiv lidí, kteří se na
jeho tvorbě budou podílet, nemá - i přes své
nesporně značné zkušenosti - jiný cíl, než při-
nášet jasné, srozumitelné a pravdivé zprávy
ze života naší městské části. Vám budeme
vděčni za veškeré připomínky, podněty a in-
formace, kterými bychom mohli časopis obo-
hatit. Petrovický zpravodaj byste měli ve
schránce najít ne pětkrát, ale šestkrát v roce,
takže informací, které redakce shromáždí
a zpracuje, bude požehnaně k naplnění 
devadesáti šesti stran  každého ročníku časo-
pisu. 
Novou tvář Petrovickému zpravodaji vtiskl
akademický malíř Jindřich Žáček. Jako grafik
jednoho renomovaného grafického studia se
věnuje mj. i grafické úpravě časopisů - a jako
petrovický občan nemohl přece naší prosbu
o spolupráci na tvorbě petrovického časopisu
odmítnout. Kromě grafické úpravy zpravoda-
je a kreseb, které budete mít možnost v ča-
sopise vídat, bychom Vám rádi také jeho oso-
bu i práci přiblížili v rubrice s názvem
Představujeme vám. Zde bychom Vás rádi  se-
znamovali se zajímavými i známými lidmi,
kteří mají s námi jedno společné, adresu trva-
lého bydliště – Praha Petrovice.
Hlavní podíl práce bude určitě spočívat na no-
vém šéfredaktorovi PhDr. Rudolfu Hukovi. Od
první chvíle je z jeho vystupování znát, že je
to novinář tělem i duší. Začínám dokonce po-
chybovat o tom, jestli ho práce v tak „drob-
ném“ periodiku bude uspokojovat. Ale doma
mi vždycky říkali: „Když nevíš, tak se zeptej!“
A tak jsem se ptal a rozhovor s dr. Hukem
Vám přinášíme v první rubrice Představujeme
Vám.

ing. Petr ŘÍHA,
předseda komise pro informace

a zpravodaj

PhDr. Rudolf Huk 

Tak jako basa tvrdí
muziku a koření 
dělá dobrý guláš,
tak bezesporu jen
dobrý šéfredaktor
může dělat dobré
noviny. Petrovický
zpravodaj není až
tak významné peri-
odikum, aby ho ve-
dl renomovaný no-
vinář s takovými
zkušenostmi a praxí. Přesto se však podobný
případ může stát a tak místní rada mohla do
funkce šéfredaktora schválit dr. Rudolfa Huka
(64), emeritního šéfredaktora Svobodného

slova a nového týdeníku vlády České republi-
ky - Státní správa a samospráva.
• Jak jste se, pane doktore, dostal k mož-
nosti spoluvytvářet Petrovický zpravo-
daj?
V létě před místními volbami mne požádal
docent Semecký, zda bych kandidoval na
patnáctičlenné kandidátce za Sdružení obča-
nů Petrovic jako nezávislý. Vážím si ho, zná-
me se více let, hlavně z období, kdy jsem pra-
coval v deníku Svobodné slovo. Petrovice
mám po léta, jak jsem je poznal, rád. Jsme tu
čtvrtým rokem, koupili jsme totiž od bytové-
ho družstva byt 2 + kk na Dobré Vodě, 
v němž předtím od začátků sídliště žil náš syn
s rodinou. Mám zájem o to, co se tu kolem
nás děje, ve starší i v novější zástavbě. A tak
jsem souhlasil. Když jsme jako sdružení u vo-
ličů v Petrovicích uspěli a docent Semecký byl
zvolen starostou a další z naší kandidátky –
ing. Kříž, členem pětičlenné rady městské
části, nabídli mi, abych se věnoval zpravo-
daji.
• Co pro Vás novinařina znamená?
Té jsem v životě úplně propadl. Kromě pěti let
ve fabrice, když jsem se po škole vyučil fréza-
řem - a to už i tehdy jsem psal i fotil pro
Mladou frontu a pro Mladý svět, kromě
dvouleté vojny a pěti let denních studií
na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy
jsem vlastně nic jiného nedělal. I na vojně
a při studiích jsem stihl psát a fotit.
Novinařina mě dostala. Když se to vezme ko-
lem a kolem, vlastně nic moc jiného kromě
psaní, focení a redaktorování ani neumím.
• Mnozí novináři jsou autory i trvalejších
literárních děl, než jsou noviny. Je tomu
tak i ve Vašem případě?
Bylo by to na delší vyprávění, ale jsem rád, že
jsem jako novinář v minulých časech knížku
nevydal. Mnozí kolegové se za něco takové-
ho dnes stydí. A zase František Nepil ani
Rudolf Křesťan, kterým to psalo nebo píše
dokonale, to vím, že nejsem. Tak se držím
svého kopyta.
• Které ze svých fotografií si nejvíce ce-
níte a která Vám dala nejvíce zabrat?
Bylo by bezvadné některou z Vašich fo-
tografií uveřejnit - je to možné?
To musím zavzpomínat. Třeba publikované
snímky z vrtulníku nad dálněvýchodním čin-
ným vulkánem chrlícím do neskutečné výšky
a dálky balvany, kamení i prach, doopravdy
jsme se při té fantastické podívané v jednom
okamžiku propadli ve žhavém lehkém vzdu-
chu o desítky metrů nad tím běsnícím pek-
lem.
Nebo když se mi jako študákovi při nedělním
lovu pro pondělník Mladé fronty dostal do
záběru v jedné žižkovské protipožární nádrži
chlapec, pod nímž se protrhl led a táta za-
chránce ho vytáhl, taková fotka šla hned ten
den na první stranu deníku. Jako dík jsem
tehdy za ni dostal i neobvyklý honorář.
Nebo si zkuste představit, že poprvé fáráte
do šachty, při přestávce padne doprostřed,
přímo na havířské svačiny, utržený kus uhel-
né sloje, nikoho nezabila, vy potom tam,
stovky metrů pod zemí, flexaretou fotíte a na
Nový rok se jedna z tváří objeví na čtyři sloup-
ce od shora až dolů přes celou první stranu
Mladé fronty, s P. F. 1962. Tehdy jsem teprve
začal studie, byl to pro mne šok. Cením si ta-
ké záběru režimem dosti pronásledovaného

Eduarda Pergnera v tehdejší poetické kavár-
ně Luxor z jeho autorského kabaretu. Vyšla
k recenzi představení v Mladém světě.
A nejvyššího ocenění se mi dostalo, když
jsem ve smíchovské hlubotiskové tiskárně,
dávno po vyjití reportáže z olympiády, viděl
na okně, jak tam měli tiskaři sami pro sebe
vystavený můj záběr z barevné titulní strany,
na němž byl zářící Ota Zaremba se zlatou
medailí pro Československo. Jenom se mi
zdá, že publikovat podobné snímky tady
a teď by mohlo být neskromné a hlavně by
zabíralo místo na události z našich Petrovic.
A o ty nám půjde především.
• Dostal jste se ve své profesi i k temati-
ce, týkající se problematiky obecní politi-
ky?
Nejraději v této souvislosti vzpomínám na
více než patnáct roků v deníku Mladá fron-
ta. Tam jsme jako zpravodajové hodně po-
zornosti věnovali lidem a jejich životu v ob-
cích. Po konkursu v roce 1990 jsem několik
let řídil nový týdeník vlády - v době, kdy byl
premiérem Petr Pithart a Václav Klaus. Je to
tentýž týdeník, který se dnes jmenuje
Veřejná správa a je určen obcím, zastupite-
lům a starostům. Převzal jsem jeho vedení
v okamžiku přeměny týdeníku Národní vý-
bory na S 90, což zašifrovávalo jinak dlouhý
a tudíž dosti nemotorný název Státní sprá-
va a samospráva, jak ho rok po listopadu
1989, když jsem tam nastupoval, na civil-
něsprávním úseku Ministerstva vnitra ČR,
pod nějž časopis spadal, pojmenovali. V tis-
kárně v Malešicích si mu navykli říkat dale-
ko jednodušeji: „S“ jako starosta.
Další noviny, kde jsem se věnoval psaní
o tom, co se dělá pro obyčejné lidi, bylo
Svobodné slovo... Jako redaktor pražské
a středočeské mutace, i pak, když jsem dělal
šéfredaktora deníku. Stejnou problematikou
jsem se zabýval i později, v deníku Právo.
Tam jsem byl léta jedním z editorů stránek
pro jednotlivé kraje. Připravovali jsme denně
každý z nás nejméně dvě celé novinové stra-
ny s touto tematikou.
• Ještě v Právu působíte?
Teď už ne na trvalý pracovní poměr.
Přesluhoval jsem dost dlouho a přijdu, když
mne potřebují jako výpomoc, občas na pár
týdnů. Takže budu mít dostatek času právě
na Petrovice.
• Co a kdo Vám pomáhá a co nového
mohou obyvatelé od svých „novin“ če-
kat?
Rozhodující je pro mne rodinné zázemí, děl-
nost zvoleného zastupitelstva a rady, jejich
aktivní pomoc. Cítím, že časopis považují za
svůj a pomáhají mu. V posledním čase se jím
několikrát zabývala rada, jeho novou koncep-
ci bude projednávat i zastupitelstvo. Počítáme
s tím, že namísto dosavadních pěti vydáme
letos šest čísel. Zaměření vidím jednoznačně:
Co nejvíce informací pro obyvatele potřeb-
ných, aktuálních. Aby jim, i radnici, dobře
sloužil. Náklad zvyšujeme o dvě stě výtisků,
na 2700, aby se dostal ještě lépe mezi obča-
ny, do rodin, mezi zdejší podnikatele.
Zavádíme také obyčejnou řádkovou inzerci,
užitečnou pro každého. Budeme reagovat na
podněty, které kolem sebe uslyšíme i uvidíme.
Děkuji a těším se na spolupráci.

Rozmlouval Petr ŘÍHA

NÁŠ REDAKČNÍ SLOUPEK

PŘEDSTAVUJEME VÁM
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Každý člověk se rád pochlubí tím, co
umí a dokáže. My jsme se o to pokusili
3. 12. 2002, kdy se v naší škole konal
Den otevřených dveří. Pro rodiče, žáky
i ostatní návštěvníky jsme připravili bo-
hatý program. 
Ve vstupní hale, kde jsme s žáky IX.A a je-
jich třídní učitelkou Hanou Kuthanovou zří-
dili informační centrum, si všichni mohli na
výstavě Poezie prohlédnout výtvarná díla
žáků. Také si zde výrobky našich dětí měli
možnost zakoupit ve stánku. Peníze, které
jsme získali, 3980 korun, jsme věnovali
pražské zoologické zahradě; jsme totiž ado-
ptivními rodiči pandy červené. 
Dopoledne, kdy probíhala běžná výuka,
mohl každý volně vstoupit do jakékoli hodi-
ny, a tak sledovat, jak se učíme a bádáme.
Navíc jsme žáky 5. třídy ZŠ Edisonova po-
zvali na hodinu zajímavé matematiky, kde
pro ně paní učitelka Iva Paloučková se žáky
VII.A připravila pohádkový příběh s početní
zápletkou. Mohli se tak přesvědčit, že i ma-
tematika může být zábavná, a možná, že
některé zaujala natolik, že je v příštím roce
uvítáme v naší třídě s rozšířenou výukou
matematiky.
Dopoledního vyučování se zúčastnily spo-
lečně se svými učitelkami i děti z MŠ
Jakobiho. Připojily se k našim prvňáčkům
a vyzkoušely si, jaké je to ve velké škole.
Zastavily se u stánku s hádankami, které si
pro ně přichystali žáci VI.A pod vedením pa-
ní učitelky Maškové, a pak si v naší učebně
informatiky za pomoci našich nejstarších

žáků z IX.A chvíli zkusily jednoduché hry na
počítačích.
Odpoledne se konalo ve znamení soutěží
a pracovních dílen. Naši žáci a s nimi i ná-
vštěvníci si zahráli piškvorky, které hlavně
pro ty mladší zorganizovaly učitelky I. stup-
ně pod vedením paní učitelky Vonešové.
V tělocvičnách probíhaly turnaje v malé ko-
pané a stolním tenisu; ty řídili páni učitelé
Pondrelli a Střída. Vítězové byli odměněni
sladkými cenami, ale s prázdnou neodešel
žádný účastník.
V matematické dílně paní učitelky
Paloučkové jste si mohli potrápit mozek nad
různými hlavolamy, ve fyzikální dílně paní
učitelek Krňanské a Štefkové si zase společ-
ně s žáky IX.C při pokusech ověřit některé
fyzikální zákony. Kroužek ČČK děvčat
IX.A předvedl ukázky první pomoci. Kdo
chtěl, nechal si dokonce změřit tlak.
Návštěvníci si vyzkoušeli aranžování a vázá-
ní suché vazby, vyráběli různé drobné šper-
ky nebo papírové krabičky a japonské sklá-
danky origami. 
S výsledky práce se mohli rodiče i ostatní
hosté seznámit i při procházení školy pro-
střednictvím různých nástěnek, panelů a vý-
stav. Při Zpívání v knihovně střídavě vystu-
povaly naše dva žákovské sbory, které vedly
paní učitelky Říhová a Poláková.
Věříme, že se nám den vydařil a že všem,
kteří přišli, se líbil aspoň tak jako našim žá-
kům.

Mgr. Eva HRADSKÁ,
ředitelka školy

SSttrráážžnnííkkůů  vv oobbccii  ppřřiibbýývváá

Městská policie, jak víme, zahájila opět svou čin-
nost v Petrovicích loni v dubnu. Pro novou okr-
skovou služebnu byly tentokrát vybrány prostory
hned vedle radnice.
Do listopadu zde působili pouze dva strážníci,
avšak od 1. prosince se jejich počet zvýšil hned
na čtyři. Předpokládáme, že ještě do konce toho-
to roku se bude moci o veřejný pořádek v obci
starat dokonce šest strážníků.
Naše čtenáře bude určitě zajímat, že úřední hodi-
ny pro veřejnost byly na služebně stanoveny
s účinností od 1. února na každé pondělí a stře-
du, v čase od tří do šesti hodin večer.
Mimo tyto úřední hodiny mohou však občané
městské strážníky kontaktovat na čísle 272 65 56
36, a to po celých 24 hodin.

BBcc..  PPeettrr  SSAABBOOLL,,  
ředitel OŘ MP Praha 15

ÚÚkklliidd  ssii  vvzzaallii  zzaa  ssvvéé

Strážníci okrskáři se zaměřili zejména na
Rezlerovu ulici ve vnitrobloku, kde docházelo vel-
mi často k porušování veřejného pořádku a zne-
čišťování veřejného prostranství mladými lidmi,
kteří se zde scházejí.
Proto se jim okrskáři přímo tam věnovali, upo-
zornili je na nevhodnost některého chování, pou-
čili je o možných důsledcích jejich chování a pří-
padných sankcích, u nichž by bylo samozřejmě
lépe, kdyby k nim vůbec nedocházelo.
Mládež připomínky akceptovala s tím, že úklid
prostranství, místo oblíbených schůzek, si vezme
za své.
Podobný postup byl zvolen s mládeží, která se
schází u trafostanice v Dieselově ulici. S odstu-
pem času se ukazuje, že dohoda splnila svůj účel
a stížnosti občanů na nepořádek v těchto prosto-
rách takřka vymizely.

Strážníci MMiirroossllaavv  BBOOUUŠŠKKAA,,
LLuuddvvííkk  VVIINNOOPPAALL

ÚÚkkllaaddnnáá  vvrraažžddaa

Nejzávažnější událostí, která z bezpečnostního
hlediska zneklidnila Petrovice, byla před časem
úkladná vražda. Obětí se stal místní bezdomovec
v petrovickém zámečku Jan Šimůnek, „Otík“.
Strážníci okrsku svými poznatky a výpovědí přispě-
li k rychlému dopadení údajného pachatele.
Byli také pozváni k asistenci při rekonstrukci to-
hoto závažného trestného činu.

Den otevřených dveří v ZŠ Bellova

Foto Roman VOJTA

Pohřeb bez obřadu se konal 24. ledna.
Zádušní mše za zemřelého se slouží 
v kostele sv. Jakuba Staršího v sobo-
tu 15. února v 18 h. Poděkování patří
všem spoluobčanům, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na vypravení pohřbu.

Úřad MČ
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77 FFCC  AACC//DDCC 1111 55 22 44 2266  ::  2288 1122

88 11..  FFCC  DDiieesseell 1111 44 00 77 2266  ::  4488 88

99 XXiicchhttiieess  FFCC 1111 44 00 77 1199  ::  3311 88

1100 AAnn..  OOffeennzzíívvaa 1111 33 22 66 2244  ::  3366 88

1111 SSttrráážžccii  ppoommeerraannččee 1111 11 11 66 1155  ::  4477 33

1122 RRoobboottii 1111 00 00 1111 55  ::  110022 00

Postup do 7. ligy, 
byť z druhé pozice, 

je zasloužený. 
Po celých 11 kol jsme 

nepoznali hořkost porážky

Po třech letech účinkování v Hanspaul-
ské lize se podařilo týmu Petrovic pro-
bojovat do 7. ligy.
Hlavní příčinou zlepšených výkonů z posled-
ní sezony byla lepší sehranost celého muž-
stva a v neposlední řadě také vhodné posíle-
ní kádru. 
Hned první utkání bylo zřejmě klíčem k po-
stupu, protože na úvod ligy se podařilo po-
razit pozdějšího vítěze skupiny a připravit ho

tak o jediné body, které během sezony ztra-
til. Že reálným cílem bude postup ze skupiny,
si hráči začali uvědomovat po čtvrtém zápa-
se, kdy převálcovali doposud jasně vedoucí
celek Dobrmanů.
Situace se ale zkomplikovala hned v dalších
dvou duelech, ve kterých Petrovice musely
na velmi těžkém terénu pokaždé dotahovat
náskok soupeře a spíše bojovností než fot-
balovým umem se podařilo v závěrečných
minutách alespoň vydřít remízy. Po dvou
smolných zápasech se tým opět probudil
a odnesl to klub 1. FC Diesel. Zápas nakonec
skončil hokejovým skóre 12 : 2.
Od tohoto okamžiku nejenže Petrovice ve
zbývajících čtyřech utkáních neprohrály, ale
také již neinkasovaly žádný gól. 

Za zmínku stojí, že tato sezona se dohrávala
do poloviny prosince kvůli  záplavám a za-
vření šesti hřišť v Karlíně. Hráči si tedy v po-
sledních zápasech příliš „fotbalového“ poča-
sí neužili a na zmrzlém terénu moc
pohledných akcí k vidění nebylo. 
Po celých jedenáct kol nepoznaly Petrovice
hořkost porážky, a proto byl postup, byť
z druhé pozice, zasloužený. Nyní se již při-
pravují na příští sezonu a od 1. února začí-
nají hrát přátelské zápasy.
Tímto bychom také chtěli oslovit hráče,
kteří by měli zájem za náš tým hrát, aby
kontaktovali vedoucího mužstva Davida
Vojáčka, tel. 604 208 107.

David VOJÁČEK 

KOPANÁ

S P O R T

VVýýsslleeddkkyy::

11..  kkoolloo  77..  99..  22000022  1166  ::  1155  PPeettrroovviiccee  ––  FFCC  PPrrootteeccttoorr  11332200  22::11  ((22::11))

22..  kkoolloo  1144..  99..  22000022  1155  ::  0000  PPeettrroovviiccee  ––  RRoobboottii  77::11  ((44::11))  

33..  kkoolloo  2211..  99..  22000022  1133  ::  4455  PPeettrroovviiccee  ––  SSttrráážžccii  ppoommeerraannččee    33::11  ((33::00))  

44..  kkoolloo  2288..  99..  22000022  1133  ::  4455  PPeettrroovviiccee  ––  FFCC  DDoobbrrmmaannii      55::11  ((22::00))  

55..  kkoolloo  1122..  1100..  22000022 1155  ::  0000  PPeettrroovviiccee  ––  FFCC  AACC//DDCC      33::33  ((11::22))      

66..  kkoolloo  1199..  1100..  22000022 1133  ::  4455  AAnn..  OOffeennzzíívvaa  ––  PPeettrroovviiccee      22::22  ((22::11))  

77..  kkoolloo  2266..  1100..  22000022 1155  ::  0000  PPeettrroovviiccee  ––  11..  FFCC  DDiieesseell      1122::22  ((44::00))  

88..  kkoolloo  33..  1111..  22000022  88  ::  4455  FFCC  HHooddkkoovviiččkkyy  ––  PPeettrroovviiccee      00::55  ((00::11))  

99..  kkoolloo  1166..  1111..  22000022 1122  ::  3300  PPeettrroovviiccee  ––  XXiicchhttiieess  FFCC      44::00  ((22::00))

1100..  kkoolloo 88..  1122..  22000022  1111  ::  1155  PPeettrroovviiccee  ––  PPoossáázzaavvsskkýý  ppaacciiffiikk    00::00  ((00::00))

1111..  kkoolloo 1144..  1122..  22000022  1122  ::  3300  PPrraaggaa  CCaallcciioo  CCCC  ––  PPeettrroovviiccee        66::00  ((00::00))

(dokončení ze strany 3)

Komise životního prostředí: Jan Vaně-
ček, Jindřich Žáček, ing. Petr Říha, Roman
Vojta, Zdeněk Aron, Zdeňka Novotná.

Páté zasedání rady 16. 1.

Schvaluje
• návrh ceníku inzerce v Petrovickém zpra-
vodaji,
• koncepci Petrovického zpravodaje, ukládá
starostovi předložit ji zastupitelstvu.
Jmenuje členy komise výchovy a vzdě-
lávání: Mgr. Eva Hradská, Jana Beránková,
Mgr. Petr Zeman, PaedDr Jiří. Cikán,
Roman Urbanec, Dagmar Kozelková.
Bere na vědomí informaci, že dle eviden-
ce obyvatel Úřadu MČ Praha-Petrovice zde
žije k 1. lednu letošního roku 6182 obyva-
tel.
Nesouhlasí s provozem restaurační za-
hrádky při restauraci Na Višňovce po 22. h
a trvá na zachování dosavadní zavírací doby,
vzhledem ke stížnostem občanů.
Souhlasí s bezúplatnou výpůjčkou pozem-
ku parcely č. 532/1 a přilehlého parkoviště
firmě Hochtief VSB divize 9, Okružní 544,
Č. Budějovice, za účelem umožnění přístu-
pu na stavbu Vodní dílo DH Hostivař a do-
časné uložení materiálu.
Prověřuje možnost zřízení Lékařské služby
první pomoci v poliklinice Ohmova 271, ve
spolupráci s MČ Praha 15 a MČ Praha 22.
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KOUPÍM 2+1
V TÉTO LOKALITĚ

OSOBNÍ NEBO
DRUŽSTEVNÍ VLASTNICTVÍ

Volejte
603 898 326

Servis elektrospotřebičů
Josef Pelikán

Průhonice, Stará 518

tel.: 608/959 424   večer 267 750 308

Opravy: el. bojlerů

el. sporáků

akumulačních kamen

PRODÁM DRUŽSTEVNÍ 4+1

HORNÍ MĚCHOLUPY

Kvalitní, po rekonstrukci
Nová kuch. linka, 2x WC,

velká koupelna

Volejte 603 898 326

K pronájmu, k prodeji 
pro naše klienty

hledáme

domy a byty
zde v okolí

Provize pro vás za dobrý tip

Telefon:
603 898 326, 604 206 677

Domov na klíč - domov
s úsměvem

www.dnk.cz, info@dnk.cz

Pohřební ústav hl. m. Prahy

člen Evropské federace

pohřebních služeb

V případě úmrtí v rodině

můžete využít nepřetržitou

službu našeho ústavu

tel. 724/230 856

pí Zdenu Novotnou

Zajistíme vyřízení všech

potřebných formalit spojených

s úmrtím vašeho blízkého

Kvalitní plastová okna

Okna a dveře na celý život
Zimní slevy až 25%.
Dodáváme a montujeme :

• Plastová okna a dveře z profilů VEKA
• Dřevěná EURO okna a dveře

• Žaluzie horizontální a vertikální
• Sí/ky proti hmyzu

• Parapety vnější i vnitřní
Zdarma zaměření a vypracování

cenové nabídky
Mikroventilace u plastových oken zdarma

Krátké dodací termíny

Obchodní zástupce:
Josef Panec,

K Šeberovu 628, Praha - Šeberov
tel.: 244911435, 604 796 141

Vzorkovna:
Hostýnská 520, Praha 10 - Malešice

Tel./fax.:274815247,
mob.: 777 132 156, 777 578 929

Vyměním
3+1 v osobním vlastnictví

a 3+kk za domek v Petrovicích

(případně i doplatím)
tel. 603316767
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Dům UM, středis-
ko pro volný čas
dětí a mládeže,
který již řadu let
organizuje aktivi-
ty ve volném čase
pro zájemce z celé

Prahy 10, má pro Petrovice speciálně
zřízené detašované pracoviště.
Dům UM nabízí dětem a mládeži širokou
škálu kroužků, kam je možné přihlásit se po
celý rok (pokud není kapacita kroužku zapl-
něna), dále otevřené kluby, otevřené jedno-
rázové akce, tábory o jarních a letních prázd-
ninách a různé víkendové akce. Dům se tak
zapojuje do prevence proti drogám, kouření
a alkoholu tím, že proti nudě nabízí různé
formy pravidelné i jednorázové zájmové čin-
nosti pro děti, mládež i dospělé.
V tomto školním roce Dům UM v Petrovi-
cích otevřel následující kroužky:

SPORT
• Florbal (středy od 16,30 - začátečníci,
od 17,30 - pokročilí do 12 let, od 18,00 -
dívky a od 19,00 - pokročilí nad 12 let), tě-
locvična ZŠ Bellova
• Interkros - halová a bezkontaktní verze
lakrosu (středy od 15,00), tělocvična ZŠ
Bellova
• Sportovní hry (čtvrtky od 16,30), těloc-
vična ZŠ Bellova 
• Turisticko-sportovní oddíl (čtvrtky od
15,00), tělocvična a klubovna ZŠ Bellova

ESTETIKA
• Výtvarná výchova (pondělky od 13,00 -
děti 4 až 6 let, od 14,30 - děti 7 až 15 let),
klubovna v ZŠ Bellova
• Dívčí klub (pondělky od 16,00), klubov-
na v ZŠ Bellova 
• Keramika (pondělky od 15,30 - děti od
11 let, úterky od 16,00 - děti 5 až 11 let,
středy od 15,30 - děti s rodiči, čtvrtky od
16,00 - děti od 11 let), keramická dílna ZŠ
Bellova
• Dramatický kroužek - divadlo (úterky od
14,00 - děti od 10 let), klubovna ZŠ Bellova
• Kytara a zpívání s kytarou (čtvrtky od
16h), kancelář Domu UM, Morseova 251

TECHNIKA
• Modelář (středy od 15,30 - děti od 6 let),
klubovna na ÚMČ Petrovice, Morseova 251,
v suterénu

OTEVŘENÉ KLUBY
• Klub LARP - dobrodružné a historické
hry (pondělky od 15,00), klubovna na ÚMČ
Petrovice, Morseova 251, v suterénu

• Klub strategických karetních her (pátky
od 16,00), klubovna na Úřadu městské čás-
ti Petrovice, Morseova 251 - suterén
Volná místa jsou ještě v následujících
kroužcích. Ceny jsou na 2. školní pololetí:
Florbal dívky 450 Kč, Interkros 200 Kč, Dívčí
klub 400 Kč, Keramika rodičů s dětmi – ro-
dinná cena 500 Kč, Dramatický kroužek
250 Kč, Zpívání s kytarou 500 Kč, otevřené
kluby LARP i Strategické karetní hry zdarma.
Váháte-li, přijďte se podívat nezávazně na jed-
nu schůzku a rozhodnout se můžete později.

JARNÍ PRÁZDNINY - TÁBORY
• Krkonoše, Černý Důl (ve spolupráci
s KPDM Petrovice) pro děti 10 až 16 let, ce-
na 2300 Kč
• Šumava, Lipno nad Vltavou pro děti 7 až
16 let, cena 2750 Kč
• Tři Studně, Českomoravská vrchovina
pro děti 7 až 15 let, cena 2150 Kč
• Krkonoše, Horní Mísečky - pro rodiče
s dětmi od 4 let, cena okolo 4000 Kč (mimo
termín jarních prázdnin)

OTEVŘENÉ AKCE
Přesné termíny a podrobnosti o akcích na-
jdete s předstihem na vývěskách Domu UM.

V posledním období jsme uspořádali:
• Vánoční malování na sklo 
• Jednodenní lyžařské zájezdy

V nejbližší době chystáme:
• Velikonoční malování a zvyky
• Pálení čarodějnic
• Den dětí 

LETNÍ TÁBORY
Dům UM připravuje 10 letních táborů. Jejich
nabídka bude inzerována později na vývěs-
kách Domu UM a pro členy kroužků na
schůzkách a akcích pořádaných Domem
UM.

SPOLUPRÁCE S DOMEM UM
Bylo-li Vám 18 let a máte chuť pracovat
s dětmi - organizovat akce či vést kroužek
pro děti, kontaktujte nás, rádi Vám vytvoří-
me veškeré potřebné podmínky.

KDE NÁS NAJDETE?
Dům UM, detašované pracoviště Petrovice:
v budově Úřadu MČ Praha - Petrovice
v Morseově ulici 251 v Praze 10,
Petrovicích, ve 3. patře.

Telefon: 274 866 433
E-mail: petrovice@dumum.cz
martin.nespor@dumum.cz

Hodiny pro veřejnost:
pondělí 14,30 a čtvrtek 15-17(pracovník je
však přítomen i od pondělí do čtvrtka 8,00-
17,00 hodin a pátky odpoledne).  

INFORMACE O ČINNOSTI DOMU UM:
Informace můžete získat nejen v kanceláři
Domu UM, ale i v našich vývěsních skříň-
kách, které jsou umístěny před ZŠ Bellova,
u polikliniky, za mostem či na úřadu MČ. 

Doufám, že Vás nabídka Domu UM na akti-
vity pro děti a mládež upoutala a že nalez-
nete a vyberete si některou z možností.
Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na
kancelář Domu UM. Rádi Vám podáme veš-
keré potřebné informace.

Martin NEŠPOR,
vedoucí detašovaného pracoviště

Domu UM, Petrovice

Dopis pro radost
Většinu z občanů Petrovic určitě potěší po-
hled nebo i procházka udržovanými chodní-
ky s upravenou zelení. Je to i výsledek prá-
ce zahradnické firmy Loukota, která se 
o svěřenou zeleň stará opravdu příkladně.
Jelikož se považuji za pečlivého čtenáře
zpravodaje, nezaznamenal jsem asi za tři
roky žádnou opodstatněnou výtku na adre-
su této zahradnické firmy. Doufám, že i na-
dále bude firma Loukota pokračovat ve své
záslužné činnosti úpravy zeleně ke všeobec-
né spokojenosti obyvatelů Petrovic.

Tomáš BŘEZINA, Frostova ulice

Místo mnoha splněných přání

Plaváček Vás zve
V prvním pololetí na Vás čekají události,
které chystá dětská agentura Vilda a pla-
vecká škola Plaváček. Nejdříve to budou po-
loletky v Aquacentru - výlet do Aquacentra
Příbram, kde na děti čekají bazén, dětský
bazén, chrliče vody, výřivky, tobogány, sau-
na, pára a jiné radovánky.
Jarní výlet vláčkem se chystá až na začátek
května, pojede se za lesními zvířátky do ma-
lé zoo v Břežanském údolí, kde bude i plno
soutěží a her.
Podrobnosti se dovíte i na letáčcích v prů-
běhu roku. Přihlásit se můžete už nyní, ne-
boť počty dětí jsou omezeny vzhledem k ro-
dinnému typu akcí (maximálně 40 osob), na
tel. 604  978 761 J. Kolářová, 603 296 733
B. Čutková nebo na bazénech plavecké ško-
ly Plaváček Třebešín v úterý mezi 16. a 17.30 h,
na Zeleném Pruhu ve středu mezi 15. a 17.
hodinou.                    (rh)

REDAKČNÍ POŠTA
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Už jste o nás určitě slyšeli, a proto víte,
že ti nejstarší z nás tancují už devátým
rokem. Zabýváme se country tanci, ste-
pem, tanci všech možných národů
(Skotsko, Irsko, Mexiko aj.), dále se sna-
žíme naučit standardním a latinsko-
americkým tancům. 
V neposlední řadě si vytváříme svá vlastní
předtančení různých typů – show dance (ta-
nec obsahující děj), line dance (tanec v řa-
dách) a moderní country. S našimi výtvory
se účastníme všemožných tanečních soutě-
ží po celé ČR. 
A tak i tentokrát jsme se vypravili na
Otevřené mistrovství ČR dětských country
tanečních skupin v Mladé Boleslavi. Jako
každoročně se sem sjíždějí skupiny z celé
ČR i Slovenska. Boje jsou urputné, vyhrát
mohou jen nejlepší, kteří na své formě pra-
cují týdny, měsíce, někdy i roky, ale snaha se
vyplatí. Odměnou je prestiž a ocenění celé
české country scény. V porotě usedli odbor-
níci na slovo vzatí včetně tří tanečních ex-
pertů ze Slovenska a dvou vrcholných z čes-
kého country.
Jak už asi dobře víte z minulého roku, kdy
se mistrovství konalo u nás v Petrovicích,
soutěží se ve třech kategoriích: klasické
country, show dance a line dance.
My jsme letos obsadili kategorie dvě, show
a line dance. 
Do show jsme se pustili s choreografií pří-
značného názvu: Vilém. Hudbu k předtan-
čení nám půjčila Naďa Urbánková. Znalci
tuší, že skladba nese název Můj Vilém peče
housky. Promiňte nám, ale zvyk je zvyk.
Choreografii jsme stvořily my dvě (Markéta
Hejnicová a Jana Šopejstalová).
Od samého začátku jsme tušily, že to bude
trhák, a taky byl! Dokonce i porotě tekly sl-
zy proudem, dojetím nad naším strhujícím
výkonem, smíchem nad výrazy a komičnos-
tí samotných tanečníků. Z čehož vyplývá, že
jsme milou kategorii vyhráli a z Boleslavi
jsme si odvezli nádherný pohár a s ním za-
sloužený titul Mistra ČR v show dance.
A aby pohárku ve vitrínce slávy nebylo
smutno, čtěte dál.
Kategorie line dance se rok od roku stává
oblíbenější. Nezanedbali jsme tedy ani tuto
přípravu. Tentokráte se choreografie ujal již,
oproti nám dvěma, zkušený tvůrce z našich

řad - Jakub Gibon Žák. Kdo ho zná, dobře
ví, že učit se jeho tance není vůbec jedno-
duché. Je to rozený perfekcionista, proto
mu neunikne nejdrobnější chybička. Takže
si asi dovedete trochu představit hodiny
strávené na nohou, upocené tváře a úna-
vou padající víčka. Je trochu paradox, že
zrovna toto předtančení nese název
Bezstarostně, kdo tohle vymýšlel, to tedy
opravdu nevíme. Písničku nám k tomu za-
notila Shania Twain, která je po celém svě-
tě oblíbenou zpěvačkou tohoto žánru. Naše
úsilí se vyplatilo, titul mistra nás neminul.
Ke vzteku jiných tanečních skupin jsme si
opět odvezli domů, do Prahy, do Petrovic
pohár a s ním i titul mistra ČR v line dance.
Nesmíme zapomenout zvláštní cenu poroty
za osobnost mistrovství, kterou kupodivu
dostala naše „pekařka“ Jana Šopejstalová. 
Z mistrovství se nám odjíždělo krásně. Byli
jsme plni dojmů a nejeden kapesník nezů-
stal suchý.
Ale řekli jsme si, že nesmíme usnout na vav-
řínech a hned další trénink jsme se pustili
do nových choreografií.

Děkujeme všem maminkám, tatínkům, ba-
bičkám, dědečkům, tetičkám, strýčkům,
přátelům a všem lidičkám, kteří nám drželi
palce a kteří nás podporují v tancování,
a doufáme, že dlouho ještě podporovat bu-
dou. Děkujeme našemu vedoucímu za to,
že to s námi vydržel a ještě vydrží.
Na úplný závěr snad ještě pozvánka na
Country tančírnu 2003, konanou námi
u nás v Petrovicích 7. až 9. března, kde bu-
dete mít jedinečnou možnost zhlédnout ne-
jen naše vystoupení, ale i ostatních taneč-
ních skupin.
A kdyby někdo z Vás někdy náhodou
pořádal nějakou zajímavou akci, na
které byste toužili vidět naše vystoupe-
ní, není problém. Stačí zvednout slu-
chátko a vytočit číslo (604 923 062) na
naše vedení (Ondřej Zítka).

Markéta HEJNICOVÁ, 
Jana ŠOPEJSTALOVÁ

Foto Ivan SVOBODA

Veni, vidi, vici!!! - Calipso

• TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU BESÍDKU uspo-
řádal 4. 12. Klub přátel dětí a mládeže
Petrovice ve spolupráci s Domem UM. Ve
velké tělocvičně ZŠ Bellova se sešlo téměř
150 dětí v doprovodu rodičů a paní druži-
nářek. Celé odpoledne se soutěžilo, tančilo
a zpívalo. Ke konci besídky pěvecký sbor
Petrklíč vánočními písněmi přivolal Mikuláše
s čerty a anděly, kteří dětem rozdali slad-
kosti a vánoční dárky.

• KPDM PETROVICE NABÍZÍ na druhé
školní pololetí volná místa ještě v těch-
to kroužcích:
• volejbal pro starší dívky, od 5. třídy
(úterý 19.00 až 20.00 h ve velké těloc-
vičně ZŠ Bellova),
• basketbal (čtvrtek 15.30 až 16.30 tam-
též),
• pěvecký sbor Petrklíč (čtvrtek 15.30 až
17.00 v knihovně ZŠ Bellova),
• turistický oddíl Atlantis (čtvrtek 17 až
19 h v klubovně úřadu MČ).
Informace získáte u předsedkyně Klubu
Vlasty Křížové, tel. 274 867 629. Těšíme
se na vás!

CO SE BUDE DÍT v tomto čtvrtletí:
• V únoru soutěž ve šplhu na tyči O petro-
vického šplhavce,
• v březnu soutěž ve zpěvu Petrovická snít-
ka. Aktuální informace naleznete ve vývěs-
kách.                                                             (vk)

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Na našich snímcích z nedávné republikové soutě-
že vidíte členy petrovické skupiny při line dance
(foto nahoře) a show dance, ve dvou kategoriích,
v nichž zvítězili.Foto Jiří JIRÁČEK
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V roce 2002 jsme v naší městské části
přivítali 49 maličkých nově narozených
děťátek. Z toho je 28 chlapečků 
a 21 děvčátek. Dvojčátka si objednali ve
dvou rodinách.
Za sociální a bytovou komisi všem šťastným
rodičům gratulujeme a těm malým hodně
zdraví a štěstí vinšujeme.

A všichni přicházíme, abychom zas ode-
šli. V loňském roce nás také navždy opusti-
lo 20 našich spoluobčanů.

Dáme si do bytu, dáme si - židli… zpívá
se v jedné starší pěkné písni. A víte, kolik
bylo loni u nás přiděleno bytů? Osm: 
Čtyři žadatelé získali malometrážní byty
v obytném domě v Morseově ulici. Dalším
čtyřem žadatelům byly příděleny byty z kvó-
ty Magistrátu hlavního města Prahy, a to
mimo území naší městské části.

Pojďme se u příležitosti započatého nového
roku ještě podívat, co všechno sociální
a bytová komise chystá:
• Setkání seniorů jubilantů. Kde? V zase-
dací místnosti úřadu městské části. Kdy?
Vždy o 15. hodině.
Pro jubilanty narozené
v I. čtvrtletí 26. března
ve II. čtvrtletí 25. června 
ve III. čtvrtletí 29. září
ve IV. čtvrtletí 17. prosince
Srdečně Vás na ně zveme.
• Dva přitažlivé zájezdy. Blíže vás s jejich
termíny a programem seznámíme v příštím
čísle zpravodaje.

V Petrovicích jsou manželské páry, které se
dožívají zlaté (50 let) nebo diamantové 
(60 let) svatby. Obracíme se na všechny,
kteří o tomto slavném jubileu vědí, aby nás
o něm informovali.
V našich možnostech je uspořádat přijetí
jubilantů u starosty, návštěvu starosty
v bytě oslavenců nebo jiný způsob set-
kání oslavenců s panem starostou.
Informace o jubilantech sdělte prosím paní
Lence Riedlové v budově úřadu městské
části, Morseova 251, 1. patro, číslo dveří 4.
Děkujeme všem za Vaši spolupráci.

V únoru připravujeme v zasedací míst-
nosti úřadu také něco poučného. Především
• besedu s lékařem o tom, co dál po pa-
desátce,
• První pomoc v praxi na pokračování.
První část se bude jmenovat Víš, co dělat?

V březnu se můžete těšit, rovněž v naší
zasedačce, na
• Křeslo pro hosta. S kým? To si zatím po-
nechme jako překvapení.
• druhý díl tématu První pomoc v praxi.
Tak takhle vypadá očekávaný program na
první čtvrtletí letošního roku.

A nyní se obracíme k váženým spoluobča-
nům, na ty z Vás, kteří z jakýchkoli důvodů
jste odkázáni na pomoc jiné osoby, tj. na

zdravotně postižené a osamělé. Můžete vy-
užít pečovatelské služby Úřadu městské
části Praha 15. Lze se obrátit na paní
Hanzlíkovou, na telefon 271 962 089, kte-
rá Vám podá potřebné informace.
Napovězme, že jde především o možnost
dovážení obědů, ale i o zajišťování ná-
kupů a o pomoc při základní hygieně.
Senioři, kteří jsou mobilní, mohou využít
možnost stravování v Domě pečovatelské
služby na Praze 15. Dále je možno vyu-
žít na Praze 15 Centrum sociální a ošet-
řovatelské pomoci. Toto centrum je urče-
no pro občany seniory, nejdéle však na
dobu určitou, a to tří měsíců. Tuto službu je
nutné předem objednat u paní Podrazské
na tel. 274 870 065.

Své názory, nápady a připomínky, klad-
né i záporné, nám můžete sdělit píse-
mně a vhodit je do nově umístěné
schránky u vchodu do polikliniky s ná-
pisem Nápady, názory, připomínky.

Zdena NOVOTNÁ,
za bytovou a sociální komisi

Jak přežít prvního prevíta
aneb v zajetí mezi regály

Prosím Vás, znáte náhodou životopisy takových
fascinujících osobností našeho divadla a filmu,
jakými jsou třeba Květa Fialová, sluníčko
Mařenka Rosůlková nebo Nataša Gollová? Četli
jste někdy o výstřední princezně Margaret?
A což takhle Tibet? Cestovali jste, možná aspoň
ve svém snění, do tibetských velehor? Víte něco
o Praze-babce měst? Což státy světa! V pohodl-
né domácí lenošce, namísto v křesle v Milionáři,
se člověku hned zdá, že pokud jde o státy světa,
vyhrál by na celé čáře.
Nebudu vás dlouho napínat. Nechal jsem se in-
spirovat v naší místní knihovně, ano, v té, co síd-
lí v našem petrovickém „radničním“ domě, pod-
le názvů na hřbetech některých zdejších knížek.
Když jsem se odtud vrátil po dosti dlouhé době
domů z venčení našeho pudlíka, těžko jsem ženě
vysvětloval, že jsem se nemohl odtrhnout od rad,
jak pěstovat pokojové květiny, jak vyzrát na ma-
lého tyrana. Nebo od Orwellovy nesmrtelné kníž-
ky s prostým názvem 1984… Představil jsem si
naši dceru, jak by hltala dívčí romány. Jako když
už je vidím, děcka s pohádkovým čtením, a ty ne-
jmenší s leporely svítícími novotou. Nakonec jsem
se rozhodl, že z ruky jen tak nepustím dílko, je-
hož pojmenování jsem si vypůjčil do titulku této
kurzívky.
A co na to všechno milovaná manželka?
Nechtěla věřit, když jsem si namátkou vzpomněl
na pár autorů a titulů detektivek - a už jsem ji ne-
viděl pěknou chvíli zase já. Dokud si jich pár ne-
vybrala a nepřivlekla domů. Mám si prý něco
ohřát z ledničky, pravila, tváře jí hořely nedočka-
vostí. A zmizela s jednou pěknou detektivkou
vedle na gauči…
À propos: Řekl jsem Vám, v tom prohlížecím zá-
palu, že všechny tyto pěkné knížky jsou poslední
novinky ve zdejších regálech paní knihovnice
Václavy Křížové? Nevěříte? Přesvědčte se, pro-
sím! (rh)

Zimní údržba komunikací

Zimní údržba motoristických i nemotoristic-
kých komunikací hl. m. Prahy se řídí vyhláš-
kou hl. m. Prahy č. 39/1997 Sb. v platném
znění a vyhláškou hl. m. Prahy č. 45/1997
Sb. v platném znění.
Stanovené časové limity ke zmírnění
závad ve sjízdnosti a schůdnosti vozo-
vek při zimní údržbě komunikací: 1 a.
pořadí od výjezdu do dvou hodin, 1 b. po-
řadí od výjezdu do čtyř hodin, 2. pořadí od
výjezdu do 12 h, 3. pořadí po ošetření vo-
zovek 1. a 2. pořadí, nejpozději do 48 h.
Časové limity k odstranění závad ve
sjízdnosti a schůdnosti vozovek, při zim-
ní údržbě v celé šíři vozovky s výjimkou při
okraji vozovky, kde bude ponechán zbytek
sněhu po pluhování: 1. pořadí od výjezdu
do 48 h, 2. pořadí od výjezdu do 72 h., 3.
pořadí po odstranění závad na 1. a 2. pořa-
dí do 48 h.
Časové limity k odstranění závad ve
schůdnosti chodníků a ostatních pěších
místních cest při zimní údržbě:
Vznikne-li závada ve schůdnosti v době od
7 do 17 h, musí být ve lhůtě 12 h, určené 
k jejímu odstranění, zahájeny práce na její
zmírnění, a to zejména: u chodníků, které
slouží jako přístupové cesty k objektům, 
v nichž mají sídlo státní orgány, orgány měs-
ta a jeho částí, k objektům zdravotnickým,
ke stanicím metra, k vlakovým a autobuso-
vým nádražím, dále pěších zón, schodů 
a přechodových lávek, zastávek veřejné do-
pravy a přístupů k nim.
Závady ve schůdnosti chodníků se od-
straňují na části chodníků sloužící výhradně
chůzi:
a) u chodníků širších než 2 m, min. 1,5 m
b) u chodníků širokých do 2 m, min. 1 m
c) u chodníků širokých do 1 m se odstra-
ňují závady pouze v šíři chodníku bez ob-
rubníku (na těchto chodnících se sníh shra-
buje podél obrubníku).
Tolik předpisy. Jak vypadá situace v Petrovi-
cích a jak je údržba zajištěna? Do prvního
pořadí patří ulice Archimedova, Bellova,
dolní část Edisonovy, Euklidovy, část Kurča-
tovovy a Novopetrovické.
Do druhého pořadí je zařazena Ampérova,
horní část Edisonovy, Rezlerova a část
Ohmovy.
Spravuje je, jejich údržbu zajišťuje a hradí
Technická správa komunikací společně 
s údržbou Dopplerovy zařazené do 3. pořa-
dí. Údržbu provádějí Pražské služby, a.s.,
Pod Šancemi 444/1, Praha 9.
Místní cesty v rodinné zástavbě spravuje na-
še městská část. Jejich údržbu smluvně za-
jišťují Pražské služby a hradí ji MČ.
Místní motoristické komunikace na Dobré
Vodě byly vyhláškou hl. m. Prahy přes nesou-
hlas MČ vyřazeny z údržby, občané však ne-
musí mít žádné obavy, supluje jako vždy MČ.
Chodníky na Dobré Vodě, v ul. Rezlerova 
a Lessnerova udržuje ACTON, Suchařská 14,
Praha 7, údržbu hradí město.

(ÚMČ)

AKTUÁLNÍ INFORMACEHrst petrovických zajímavostí
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Cesta velkého
vánočního stromu

Již se stalo petrovickou tradicí, že kaž-
dým rokem obstarává úřad naší měst-
ské části vánoční strom, který nám
v období adventu a Vánoc krásně svítí
na zelené ploše u polygrafického 
učiliště.
A tak i tentokrát, počátkem prosince, jste
někteří měli možnost zhlédnout nelehkou
cestu stromu na tuto centrální zelenou plo-
chu. Nelehkou proto, že tento dvacet met-
rů vysoký kolos o průměru spodních větví
10 m a o váze tři tuny byl na místo určení
převážen z Wattovy ulice. Ta je sice vzduš-
nou čarou od místa určení vzdálena pouze
několik stovek metrů, ale po úzkých petro-
vických ulicích to řidič nákladního automo-
bilu s návěsem neměl jednoduché a dostal
se do několika problematických situací. 
Přesun stromu velice komplikoval i promá-
čený terén, který způsobil uvíznutí jeřábu
a nechtěné zastavení dopravy v ul. Bellova
a Archimédova. Vše nakonec dobře dopad-
lo a 4. prosince stanul strom na místě.
Chci touto cestou poděkovat paní Věře
Vitvarové, která nám věnovala tento nád-
herný smrk. Dále bych rád poděkoval fir-
mám Stamet spol. s r.o., Loukota a Stapo
Praha, a.s., které se ochotně podílely na za-
bezpečení celé akce.

Roman VOJTA, 
zástupce starosty

(Autorovy fotografie k článku o smrku i jeho snímky 

ze zpívání pod vánočním stromem najdete na zadní stra-

ně obálky.)

Emilie Štěpničková
osmdesátiletá

Starosta Otto Semecký poděkoval paní
Emilii Štěpničkové u příležitosti jejího život-
ního jubilea za její dlouholetou činnost ve
prospěch Petrovic. Popřál jí do dalších let
hodně zdraví a pohody.

Je tomu již neuvěřitelných deset
let, co se začala psát jedna z tradic
petrovické kultury. Setkání seniorů
s kulturním programem a pohoště-
ním, kterému se dostalo pojmeno-
vání Posezení dříve narozených, se
poprvé konalo v roce 1993.
Na tom prvním jarním vystupovali žáci
ZUŠ Hostivař a v knihovně ZŠ Bellova se
tehdy sešlo osmnáct petrovických 
seniorů.
Účastníci druhého, vánočního posezení
se již nemohli do nevelkých prostor kni-
hovny ani vměstnat, a proto se příští
setkání „přestěhovalo“ o kousek dál,
do velkého sálu Polygrafického učiliště.
Tam bylo možné přítomným nabídnout
mnohem velkorysejší program: vystou-
pení starší generací tolik oblíbených de-
chovek (hrála tu Veselka, Strahovanka
a Krajanka) nebo lidových kapel
(Vosika, cimbálovka Kunovjan) a do-
konce i divadelní představení (na jaře
jsme mohli obdivovat působivý herecký
projev Jana Přeučila a Evy Hruškové). 
Vedle umělců zvučných jmen dostaly
příležitost vystoupit i naše děti, v po-
slední době především ty nejmenší
z MŠ Jakobiho.
Nakonec si vždycky všichni společně po-
chutnali na něčem dobrém a rádi si po-
povídali při kávě nebo doušku vína.

Také letošní milé předvánoční posezení
zahájily děti z Mateřské školy
Jakobiho, které pod vedením své hu-
dební „tetičky“ Jindřišky Auředníkové
nacvičily velmi působivé vystoupení.
Zazpívat přišlo s pomocí paní ředitelky
Beránkové a dalších pedagogů dvaa-
čtyřicet svátečně nastrojených človíč-
ků, z nichž nejmladším nebyly ještě ani
čtyři roky.
Ke slovu přišli profesionální umělci. Na
programu měli slavné operní a operet-
ní melodie. Sólistka Národního divadla
Jana Jonášová (soprán) a Pavel Klečka
(bas), které na klavír doprovodila
Ladislava Vondráčková, zazpívali nejpr-
ve árie z Mozartových oper a poté pro-
slulé výstupy z operet J. Offenbacha, 
J. Strausse, F. Lehára, R. Frimla 
a O. Nedbala. Na závěr zazněly vánoč-
ní zpěvy J. J. Ryby a F. X. Brixiho a tři
nejznámější koledy, které si zanotovali
všichni dohromady.
Účast na posezení byla neobvykle vyso-
ká a spokojenost přítomných, zdá se,
velká.
O organizaci se postaral osvědčený kul-
turní tým Petra Svobody a Jaroslava
Picky a finanční náklady na sebe vzala
jako vždy městská část Praha - Petro-
vice.

doc. PhDr. Dana PICKOVÁ, CSc.

Milá tradice: 
setkání dříve narozených

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Foto JUDr. Olga HROMASOVÁ

Foto Roman VOJTA



Kouzlo půlnoční
I tentokrát mohli všichni, kteří se odhodlali
opustit rozzářené vánoční stromky Ště-
drého večera (a televizní obrazovky)
a navštívili kostel sv. Jakuba Staršího, prožít
zcela výjimečný zážitek.
Mše, která má pro své zvláštní kouzlo
jedinečný náboj, je i proto tak hojně
navštěvována – nejen věřícími – ale všemi
lidmi dobré vůle. Vždyť je okouzlující
vdechnout atmosféru gotické stavby,
vyslechnout sváteční slova, i tóny varhan,
tak podobné těm, které slýchávali naši
předkové, popřát sousedům příjemné
prožití Vánoc a projít se znovu ztichlými
Petrovicemi k domovu...

Petr ŘÍHA
Foto Václav ČAREK

Zastupitelstvo městské části Praha – Petrovice 
Vás srdečně zve na

IIII IIII IIII ....     RRRREEEEPPPPRRRREEEEZZZZEEEENNNNTTTTAAAAČČČČNNNNÍÍÍÍ     PPPPLLLLEEEESSSS
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v sobotu 22. 2. 2003 od 19.00 hodin 
ve velkém sále Klubu Varta 

Boloňská 310, Praha – Horní Měcholupy

K tanci a poslechu hraje skupina 
COLOR CLUB
Předtančení: 

Kroužek společenského tance 
Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy

Kroužek irských tanců Domu UM
Vstupenky v předprodeji: 
TJ Sokol Petrovice (vrátnice)

Úřad městské části Praha – Petrovice 
sl. Dynybilová, Po a St  8 – 11  12–17.30 hod.

Vstupné : 80 a 100 Kč

Zpívání 
pod vánočním

stromem - 2002

Zpívání 
pod vánočním

stromem - 2002

Kolem vánočního stromu bylo
veselo, s účinkujícími a s ostat-
ními, kteří přišli, si rád zazpíval
koledy i pan starosta.

Foto Roman VOJTA

Cesta vánočního
stromu

Cesta vánočního
stromu

Foto Roman VOJTA

www.prahapetrovice.czn 22 n


