
Vážení spoluobčané,
věřím, že nepříjemnou zimu máme již za sebou
a můžeme se těšit na probouzející se jaro s příjem-
nými teplými dny… Jaro však pro nás také zname-
ná jarní úklid, čistění ulic, veřejné zeleně a jiné
úpravy, které by zpříjemnily náš denní život.
Dostávám od Vás řadu námětů a připomínek.
Mohu Vás ujistit, že se jimi zabýváme a pokud je
lze realizovat, snažíme se o to. Jsou to sice někdy
jenom drobnosti, ale i ty mohou přispět k naší spo-
kojenosti.
Například v Dobré Vodě jsme projednali protažení
chodníku až ke Kurčatovově ulici. Na upozornění
motoristů a uživatelů parkoviště v této části
Petrovic jsme požádali ÚMČ Praha 15 o osazení
dopravního zrcadla při výjezdu z parkoviště.
Jednali jsme rovněž o možnosti zřízení nástupního
ostrůvku na konečné autobusů 111 a 183. Přes
několikerá šetření a jednání na místě samém se ne-
podařilo změnit negativní stanovisko pracovníků
energetiky z důvodů bezpečnosti pod vedením vy-
sokého napětí. Bohužel v současné době nelze
tento záměr uskutečnit. Věřím, že brzy alespoň
protáhneme chodník a osadíme zde zrcadlo.
V Kelvinově ulici ho už mají. V Euklidově ulici je no-
vě zřízena poštovní schránka, která, jak doufám,
obyvatelům této části přijde vhod.
Víte, že na našem území jsou rozmístěny tři moni-
torovací kamery. Přesto dochází stále k pouličním
krádežím. Jednali jsme proto s pracovníky krizové-
ho řízení a požádali pražský magistrát o instalaci
jedné až dvou dalších kamer. Jednáme také s pra-
covníky městské policie o využití jejich monitoro-
vacího střediska v Hostivaři. Kromě toho jsme po-
žádali pracovníky místní služebny o zvýšený dohled
v nočních hodinách v inkriminovaných lokalitách.
Kromě těchto záležitostí nás však mrzí nekázeň
některých majitelů či chovatelů psů, kteří své mi-
láčky nechávají volně pobíhat i na dětských hřiš-
tích. Mezi neukázněné občany patří i ti, kteří za-
kládají na postranních komunikacích či jiných
místech černé skládky. Jejich likvidace nás stojí de-
setitisíce korun, které by mohly být vynaloženy
účelněji.
Pokud se týká investičních záměrů a výhledů do
budoucna, například urbanistické studie, jednáme
o nich a budeme Vás informovat.
Přeji vám hezké jarní dny.

Otto SEMECKÝ
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SLOVO STAROSTY

ROČNÍK XII. ČÍSLO 2 BŘEZEN/DUBEN 2003 NEPRODEJNÉ

Petrovický rozpočet schválen str. 2
Jaký byl náš třetí ples str. 4
Představujeme Vám str. 6
Matematická třída v ZŠ Bellova str. 7

Kopaná v této sezóně str. 8
Výkony petrovických dětí str. 9
Dům s pestrým výběrem str. 10
Klub přátel dětí pořádá str. 11

Dobrou tradici vytvořit dvakrát ročně výtvar-
ný projekt mají v zá-
kladní škole v Bellově
ulici. Letos měl téma
Poezie očima dětí.
Děti se seznamovaly
postupně s dílem 
našich básníků a ilus-
trovaly jejich verše
různými výtvarnými
technikami.
Jednou z nejtalentovanějších žákyň je dva-
náctiletá Petra Hubínková. Petra ráda kreslí

i maluje a že se jí daří, dokazuje tento pub-
likovaný obrázek Prahy. Už v minulosti byla
úspěšná v soutěži o dopravě, kde získala
v oblastním kole první a v celopražském tře-
tí místo.
Nyní se zúčastnila mezinárodní soutěže
v Polsku ve městě Toruň, kde za svůj výkon
obdržela diplom a její práce bude mít tu
čest připojit se k putovní výstavě po pol-
ských městech.
Přejeme Petře, ale i ostatním, aby se jim
práce dařila a aby bylo více talentů, kteří by
dělali naší škole čest. Jana VESELÁ

Úspěch v mezinárodní výtvarné soutěži

Praha očima dvanáctileté Petry Hubínkové.

Zlatá svatba
Manželé Olga a Antonín Jungovi oslavili 
14. února 50 let společného života. Rádi
jsme přivítali možnost popřát jim vše nej-
lepší k tomuto životnímu jubileu.
Během setkání jsme společně s místosta-
rostkou JUDr. Olgou Hromasovou ocenili
stálou životní aktivitu a elán manželů, s ja-
kým se věnují kromě jiného svému velikému
koníčku, rybaření. Stopy Petrova cechu to-
ho byly dokladem.
Do dalších let jim přejeme stálé zdraví, elán
a rodinnou pohodu. (OS) Foto Olga HROMASOVÁ
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O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA -  PETROVICE

II. zasedání zastupitelstva MČ
dne 20.2.2003

Zastupitelstvo Městské části Praha - Pe-
trovice:

Schválilo:
• výsledek hospodaření Městské části Praha
- Petrovice za rok 2002 
s tím, že schodek rozpočtu je kryt rezervním
fondem.

Příjmy 26 189 230,30 Kč
Výdaje 28 373 890,00 Kč

• výsledek hospodaření Městské části Praha
- Petrovice za rok 2002 ve vedlejší hospo-
dářské činnosti 
• rozpočet Městské části Praha Petrovice na
rok 2003

Příjmy 12 750 000,00 Kč 
Výdaje 22 206 000,00 Kč

s tím, že  rozdíl mezi příjmy a výdaji bude
hrazen z vedlejší hospodářské činnosti
Navíc je naše městská část povinna 
v roce 2003 uhradit magistrátu daň 
z převodu nemovitostí (za privatizova-
né bytové domy)  . . . . . . 13 218 035 Kč
Celkem  . . . . . . . . . . . . . . 22 624 035 Kč
(detailní rozpočet členěný podle jednotli-
vých kapitol najdete na internetových strán-
kách)
• poskytování další odměny neuvolněným
členům zastupitelstva za každé  kalendářní
pololetí dle ustanovení  nařízení vlády ČR
č.37/2003 Sb.

• s účinností od 1. 1. 2003 předloženou
koncepci Petrovického zpravodaje

Stanovilo:
• výši měsíční odměny neuvolněným čle-
nům zastupitelstva Městské části Praha 
- Petrovice v nejvyšší částce stanovené výše
uvedeným nařízením vlády.

Nesouhlasilo:
• se změnou splátkového kalendáře bytové-
ho družstva Dohoda daného kupní smlou-
vou ze dne 12.2.1999

III. zasedání zastupitelstva MČ
dne 27.3.2003

Vzalo na vědomí:
• informaci o chybě při součtu výdajové
části rozpočtu MČ na rok 2003 a schvaluje
rozpočet na rok 2003 ve výdajové části ve
výši 22.156.000 Kč.

Schválilo:
• navýšení rozpočtu na rok 2003 o částku
17.900 Kč jako účelovou dotaci na nákup
knižního fondu.
• navýšení rozpočtu na rok 2003 v příjmové
části o 138.000 Kč, ve výdajové části
o 207.000 Kč z důvodu napravení nepro-
mítnutí technické operace mezi účty.

Pověřilo:
• finanční výbor ZMČ finanční kontrolou
veřejné správy podle zákona č. 320/01 Sb.

Souhlasilo:
• s návrhem komise výstavby k podmínkám
půjček z FOMBF: Rozšířit  příjemce půjček
o vlastníky bytových jednotek.
• s návrhy komise výstavby k podmínkám
půjček z fondu pro rekonstrukci a moderni-
zaci bytového fondu: Účel poskytnutí půjčky
rozšířit o obnovu bytových jader v panelo-
vých domech. Jeden ručitel do 50.000 a dva
ručitelé do 100.000 Kč vč. Od 100.000 Kč
uplatnit zástavní právo. Do smlouvy o půjč-
ce zapracovat mechanismus kontroly nad je-
jich využíváním. Projednat postup pro pří-
pad, kdy je v katastru nemovitostí vloženo
již jedno zástavní právo, případně postup
pro vlastníka nemovitosti, kdy mu byla vlo-

žena v katastru nemovitostí dvojí zástava
u totožného věřitele.
• s návrhem pravidel MČ pro tvorbu a pou-
žití účelových prostředků fondu s odsouhla-
senými připomínkami finančního výboru ze
3. 2. 2003 a komise výstavby ze 17. 3. 2003.
• s podáním žádosti zastupitelstvu HLM
o svěření parcely č. 202/10 v k.ú. Petrovice
do péče MČ.

6. zasedání RMČ
dne 23. 1. 2003

Rada městské části
Souhlasila:
• s předloženou dokumentací pro územní ří-
zení na výstavbu polyfunkčního domu, Praha
10 - Petrovice, ul. Edisonova, č. parc. 63, k.ú.
Petrovice, z listopadu 2002, projektant Atelier
K2, Praha 5, investor L. Rokos, Praha 10.
Souhlasí s doplněním veřejné zeleně investo-
rem stavby v rozsahu stanoveném odborem
životního prostředí MČ Praha 15. Místo, kde
bude zeleň doplněna, bude určeno po pro-
jednání v komisi životního prostředí.
• s připojením nemovitosti (nově vybudova-
ných parkovacích stání) na místní komunika-
ci Einsteinova a Hertzova dle předložené do-
kumentace pro územní řízení na stavbu
polyfunkčního domu, Edisonova, č. parc. 63,
k.ú. Petrovice z listopadu 2002, projektant
Atelier K2, investor L. Rokos.

Vzala na vědomí:
• informaci o jednáních ve věci čistění kory-
ta Botiče a stavbě usazovací hrázky.

7. zasedání RMČ
dne 29. 1. 2003

Rada městské části
Pověřila:
• starostu MČ jednat s příslušnými orgány
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Náklad 2700 výtisků Neprodejné

INFORMACE K URBANISTICKÉ
STUDII PETROVIC

Vážení spoluobčané, jak jsme Vás již infor-
movali v předcházejících číslech Petrovické-
ho zpravodaje, je na základě požadavku na-
ší městské části zpracovávána Urbanistická
studie Petrovic jako závazný územně pláno-
vací podklad. Jedná se o důležitý doku-
ment, ke kterému budou muset po jeho ko-
nečném projednání a schválení přihlížet 
v rámci svého rozhodování jak příslušný od-
bor územního rozhodování, tak stavební
úřad MČ Praha 15. 
V současné době probíhají práce na vlastním
zpracování urbanistické studie a zástupci na-
ší městské části se průběžně zúčastňují jed-
nání na Sekci útvaru rozvoje hl.m. Prahy. Ře-
šení jednotlivých lokalit by mělo být
zpracováno v urbanistické studii ve varian-
tách. Urbanistická studie bude zejména ob-
sahovat návrh : nové zástavby na východě
Petrovic směrem k Uhříněvsi, zástavby cent-
rální plochy za polygrafickým učilištěm mezi

ulicí Archimédovou a Novopetrovickou, vý-
stavby garážových stání, zástavby některých
ploch ve starých Petrovicích včetně stanove-
ní výškového regulativu.
Urbanistická studie by měla být zpracovate-
li odevzdána nejpozději do 23. května le-
tošního roku. Předpokládáme, že koncem
měsíce června bude urbanistická studie při-
pravena k veřejné prezentaci Vám - obča-
nům Petrovic. Rada MČ spolu s komisí pro
územní rozvoj připraví její prezentaci tak,
abyste se s ní mohli v dostatečném předsti-
hu před veřejným jednáním seznámit 
a uplatnit vaše připomínky. Předpokládáme
vystavení kompletní dokumentace pro ve-
řejnost v zasedací místnosti petrovického

úřadu a představení studie na petrovických
webových stránkách www.prahapetrovi-
ce.cz, případně i v příloze Petrovického
zpravodaje. Vzhledem k tomu, že urbanis-
tická studie do budoucna výrazně ovlivní
„vzhled“ a další rozvoj Petrovic, budeme
Vás včas informovat o všech termínech jak 
v rámci etapy Veřejného projednávání, tak 
i o termínech schválení Závěrečného proto-
kolu k urbanistické studii.Touto formou zvu
všechny občany Petrovic k aktivní účasti na
tom, jak budou Petrovice budoucnosti vy-
padat a jak se budou dále rozvíjet.

JUDr. Olga Hromasová
zástupkyně starosty pověřená oblastí

územního rozvoje a výstavby
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o možnosti dotace na protipovodňové zá-
brany a objednáním nivelizace, ve spoluprá-
ci se zástupcem starosty Vojtou.

8. zasedání RMČ
dne 6. 2. 2003

Rada městské části
Uložila:
• starostovi MČ vyhlásit výběrové řízení na
údržbu veřejné zeleně v Petrovicích;
• předsedům komisí rady předložit plán ak-
cí na rok 2003 s tím, že u jednotlivých akcí
rada uložila předložit ke schválení rozpočet
- plánované příjmy a výdaje, nejpozději 
3 týdny před konáním akce. Rada uložila
předsedům předložit ke schválení do 
14 dnů po konání akce vyúčtování příjmů
i výdajů.

Nesouhlasila:
• s připojením nově budovaných parkova-
cích stání pro osm vozů u nemovitosti
Morseova 245 - 247 na komunikaci
Ohmova.

Jmenovala:
• členy kulturní komise: 
Mgr. Jindřiška Auředníková, Lenka Berán-
ková, Tomáš Bräunner, Štěpánka Čechová,
Mgr. Jaroslav Hájek, akad. malíř Václav Kříž,
ing. Veronika Pátková, doc. Dr. Otto Semec-
ký, CSc., Mgr. Jiřina Stehnová, František Ši-
ka, Jana Šlajerová, Zdeňka Veverková, 
Mgr. Petr Zeman, Libor Žídek.

Vzala na vědomí:
• informaci o dopisu, jímž byl požádán PKVT
o urychlenou opravu propadlých míst v bez-
prostřední blízkosti kanalizačních vpustí.

9. zasedání RMČ
dne 13. 2. 2003

Rada městské části
Vzala na vědomí:
• informaci o probíhající likvidaci ezalito-
vých desek v MŠ Jakobiho a měření eventu-
álních škodlivin;
• dopis odboru dopravy ÚMČ Praha 15, že
na základě žádosti MČ bude v ul. Euklidova
u odbočky do ul. Kelvinova instalováno do-
pravní zrcadlo;
• informaci o splátkách dlužné částky daně
z převodu nemovitostí vůči magistrátu
s tím, že 1. měsíční splátka se uskuteční do
28. 2. tr.;

Schválila:
• materiál Výsledek hospodaření za rok
2002 a souhlasí s jeho předložením zastupi-
telstvu;
• materiál Návrh rozpočtu na rok 2003,
souhlasila s jeho předložením zastupitelstvu
MČ.

Souhlasila:
• s nabídkou Domu UM uspořádat v březnu
nebo dubnu tzv. Dětský parlament.

Uložila:
• starostovi MČ projednat s doc. PhDr.
Pickovou, CSc. dokončení kroniky městské
části za léta 1998 - 2002.

10. zasedání RMČ
dne 26. 2. 2003

Rada městské části
Vzala na vědomí:
• zápis bytové a sociální komise rady z 18. 2.;
• informaci o jednáních starosty a zástupky-
ně starosty s ředitelem Policie ČR Praha 10
a starostou Prahy 15 o přesunu monitoro-
vacích obrazovek na služebnu Policie
ČR Praha 10, Milánská;
• informaci, že se koná za účasti starosty
a referenta odboru výstavby a správy majet-
ku místní šetření - projednání možnosti zří-
zení nástupního ostrůvku na otočce autobu-
sů 111 a 183 a instalace dopravního zrcadla
u výjezdu z parkoviště na Dobré Vodě.

Schválila:
• výměnu bytu manželů Lauerových,
Morseova 253 a Navarových, Wattova 224;
• pro rok 2003 k pronájmu pozemky MČ
kat.č. 178, 179 a 180, které jsou pronajaty
k zahrádkářským účelům, stanoví nájemné
7 Kč/m2/rok v souladu s cenovým věstní-
kem.

Rozhodla:
• o okamžité výpovědi z nájmu bytu č. 5,
Morseova 252 Vladimíry Járové kvůli zásad-
nímu porušení smlouvy, a to pronajímání
bytu jiné osobě a opakující se problémy
s úhradou nájemného a záloh na služby.

Souhlasila:
• se zřízením společného hrobu na hřbitově
pro uložení ostatků zesnulých, o jejichž
hrob nikdo nepečuje, ani nehradí nájemné;
• s ukončením nájmu nebytových prostor
Morseova 252, společností Minet elektro,
s.r.o., dohodou k 31. 3. 2003.

Jmenovala:
• členy komise pro otevírání obálek a pro
posouzení nabídek - výběrové řízení Údržba
veřejné zeleně MČ.

11. zasedání RMČ
dne 6. 3. 2003

Rada městské části
Pověřila:
• starostu a předsedu finančního výboru
jednáním na MHMP o finanční dotaci na
stavební úpravy a na další investice, spojené
s údržbou ve školách.

Vzala na vědomí:
• informaci starosty o jednáních o přidělení
dotací ze státního rozpočtu a ukládá staro-
stovi a místostarostce ve spolupráci s komi-
sí výstavby žádosti do 26. 3. aktualizovat;
• informaci místostarostky o jednání I. vý-
robního výboru ke zpracování Urbanistické

studie Petrovic a ukládá jí předložit zprávu
zastupitelstvu 27. 3.;
• ukončení smlouvy MČ se ZUŠ Hostivař
kvůli přechodu ZŠ Edisonova do právní sub-
jektivity. Bere na vědomí informaci o uzav-
řené smlouvě mezi ZŠ Edisonova a ZUŠ;
• informaci o jednáních s právním zástup-
cem paní Isholové - majitelkou pozemků
v k.ú. Petrovice;
• informaci o místním šetření a předběž-
ných jednáních o vybudování nástupního
ostrůvku autobusů 183 a 111 v lokalitě
Dobrá Voda.

Uložila:
• starostovi MČ předložit zastupitelstvu 
27. 3. návrh na provádění finanční kontroly
veřejné správy v souladu s doporučeným
postupem MHMP;
• tajemnici rozeslat předsedům komisí in-
formaci o uzavřené smlouvě s Polygrafic-
kým učilištěm o pronájmu sálu ke kultur-
ním, společenským a vzdělávacím akcím.

Souhlasila:
• se stavebními úpravami - zřízením nové
učebny ZŠ Edisonova.

12. zasedání RMČ
dne 20. 3. 2003

Rada městské části
Vzala na vědomí:
• materiál Záměry investičního rozvoje;
• informaci starosty o programu podpory
výstavby bytového fondu a uložila mu do
26. 3. poslat magistrátu žádost o finanční
podporu na opravu bytového fondu (opra-
va střechy a obvodového pláště objektu
Morseova 251-253);
• informaci o jednáních starosty a místosta-
rostky o bezpečnostním monitoringu MČ
s pracovníky krizového štábu magistrátu - žá-
dost o výměnu kamer na novější typ den-noc;

Uložila:
• starostovi MČ vypovědět stávající dodatek
č. 1 z 31. 1. 2001 smlouvy s Českou pojiš-
ťovnou.

Souhlasila:
• s pořadím vyhodnocených nabídek výbě-
rového řízení na údržbu veřejné zeleně
a úklid veřejných prostranství, podle dopo-
ručení komise;
• s uzavřením smlouvy na pronájem neby-
tového prostoru v Morseově 252 (pův.
Minet) s B. Klingrem - potápěčské centrum,
prodej a půjčování lyží a servis, od 1. 4.
2003;
• s nákupem dvou jízdních kol podle výběru
Městské policie a ukládá starostovi uzavřít
smlouvu o výpůjčce těchto kol městské policii;
• s prodloužením povolení parkování ná-
kladního vozidla Pavla Rindy, Galvaniho ul.,
do konce roku 2003;
• aby se v městské části  Praha - Petrovice
konala Velikonoční sbírka humanitární or-
ganizace Adra 15. a 16. dubna 2003;
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OPRAVA TISKOVÝCH CHYB

Prosíme čtenáře i dotčené osoby za
prominutí, že se nám do 1. čísla vlou-
dily chyby.
První se týká narozenin Emilie Štěpnič-
kové, které starosta neblahopřál k 80.,
nýbrž už dokonce k 89. narozeninám.
Druhou jsme poškodili akad. malíře
Václava Kříže, jemuž jsme ve výčtu čle-
nů povodňové komise omylem upřeli
jeho titul.
V obou případech se upřímně omlou-
váme.

• s výměnou bytu Morseova 253 H. Kocú-
rové podle dokumentace.

13. zasedání RMČ
dne 3. 4. 2003

Rada městské části
Souhlasila:
• s pověřením Centra sociální a ošetřovatel-
ské pomoci Janovská 486, Praha 10 zajišťo-
vat od 1. 5. 2003 služby pro naše občany.
Náklady budou zajištěny úsporami schvále-
ného rozpočtu;
• s připravenou rekonstrukcí rodinného do-
mu v Dieselově 365 i s využitím místní ko-
munikace k vjezdu do garáže. Ta musí být
opravena na vlastní náklady žadatele s po-
užitím zámkové dlažby;
• se záměrem komise sociální a bytové ko-
nat 15. 5. zájezd do Liberce a okolí;
• s předloženými návrhy kulturní komise na
pořádání akcí v druhém čtvrtletí. Dále sou-
hlasí s navrhovaným vstupným u divadel 20,
u koncertů v kostele 30 Kč;
• s rámcovým plánem akcí předloženým
předsedkyní komise výchovy a vzdělávání
RNDr. Křížovou;
• se žádostí BD Rezlerova 298 o splátkový
kalendář a doporučuje ho zastupitelstvu ke
schválení;
• s návrhem komise pro informace a zpra-
vodaj a jmenovala J. Effenbergera kroniká-
řem MČ s účinností od 1. 5. 2003;
• s nabídkou firmy PSO na práce spojené se
stavbou nové učebny v ZŠ Edisonova i s na-
bídnutou cenou.

Vzala na vědomí
• informaci starosty a místostarostky o změ-
ně Statutu hl. m. Prahy, kterou se úhrada
nákladů na sociální a pečovatelské služby
přesouvá do kompetence samosprávných
orgánů MČ;
• informaci o záměru MČ Praha 15 rozšířit
komunikaci k táboru, kde je plánováno zří-
zení sportovního areálu. Jakmile budou
známy podrobnosti o projektu, rada projed-
ná záměr s občany, kteří v této lokalitě byd-
lí;
• informaci o navrhovaných změnách finan-
cování mzdových nákladů školských zaříze-
ní.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Třetí petrovický ples

Dne 22. února se konal již III. reprezen-
tační ples městské části Praha-
Petrovice.
Velký sál klubu Varta v Horních
Měcholupech byl zcela zaplněn a účastníci
plesu seděli i v přilehlé restauraci. Je smut-
né, že v Petrovicích nemáme srovnatelný sál
pro pořádání podobných společenských ak-
cí s restauračním zázemím. V Petrovicích
jsme nenašli ani vhodné hudební těleso, 
a tak se o hudbu postaral taneční orchestr
COLOR CLUB z Prahy 9. Předtančení bylo 
v režii Kroužku společenského tance Domu
dětí a mládeže hlavního města Prahy 
- Tanečního klubu Heller a Kroužku irských
tanců Domu UM.
Při předtančení mám vždy smíšené pocity.
Obdiv a příjemný zážitek z dokonalého 
a ladného tance je poněkud kalen pocitem
vlastní nedokonalosti. Bylo tomu tak i tento
večer a bylo to o to horší, že perfektní ukáz-
ku společenského tance předvedl pár, jenž
sotva dosáhl plnoletosti (a to prosím při
součtu let obou tanečníků).  Také středově-
ké irské a později i latinskoamerické tance,

Dětský parlament

Pod tímto názvem se ve středu 9. dub-
na konalo setkání žáků ZŠ Bellova s ve-
dením samosprávy.
Zúčastnilo se ho 22 chlapců a děvčat, kteří
měli na starostu doc. Semeckého a jeho zá-
stupkyni JUDr. Hromasovou vícero dotazů
„na tělo“.
Největší bolestí mladých je nedostatek pro-
stor, kde by se mohli scházet. V diskusi jim
zástupci obce nabídli možnost využití stáva-
jících kluboven v suterénu budovy úřadu v
hodinách a dnech, kdy nejsou obsazeny ji-
nými zájmovými kroužky.
Mluvilo se také o sprejerství, kouření, užívá-
ní drog, o možnosti budování letního kou-
paliště, plaveckého bazénu v budově ZŠ
Bellova, o nových sportovních hřištích, o bu-
dování nového náměstí podle urbanistické
studie, o zámečku, o autobusech apod.
Setkání se zúčastnila doc. Picková a ředitel
Domu UM R. Urbanec.
Rozprava byla pestrá a užitečná. Děti se
shodly, že si zvolí tři svoje zástupce,
kteří budou ve styku s vedením obce.
Budeme se na další jednání těšit.

Otto SEMECKÝ

Královský nástroj harfa
zazněl v kostele
svatého Jakuba

V neděli 16. března se konal závěrečný kon-
cert pořádaný občanským sdružením Umění
dětem i dospělým.
Byl financován MČ Praha - Petrovice
a z grantu hl. m. Prahy.
Představili se nám dva špičkoví hudebníci
Hana Mühlerová-Jouzová, sólistka na harfu,
a Vojtěch Jouza, hráč na hoboj a anglický
roh, člen České filharmonie (jejich snímek
přinášíme na zadní straně obálky).
Program koncertu uvedl harfu i hoboj jako
inspiraci hudebních skladatelů v průřezu tří
století, od G. F. Telemanna až po Bohuslava
Martinů.
Hra obou muzikantů svou líbezností a bra-
vurou oslovila všechny posluchače v zaplně-
ném kostele. Koncert měl velký ohlas.
Mnozí odcházeli s díky a dojati.

Mgr. Petr SVOBODA

Setkání s jubilanty
se stávají pravidlem

První setkání seniorů jubilantů se konalo 
26. března. Našim jubilantkám Miladě
Hulinské (82), Martě Miškovské (80) a Anně
Vovsíkové (82) zazpívaly děti ze ZŠ
Edisonova směs národních a populárních
písní.
Oslavenkyně besedovaly s panem starostou,
místostarostkou a členy zastupitelstva.
Příští setkání seniorů jubilantů, narozených
ve druhém čtvrtletí, bude 15. 6. v zasedací
místnosti úřadu. Srdečně jste zváni. (ÚMČ)

které následovaly v dalších vstupech, byly
velmi příjemným rozptýlením. 
Půlnoční tombola se pro velký počet cen
musela začít losovat dříve a losovala se hod-
ně a hodně dlouho. Téměř na každého se
dostala některá z cen - ať již zakoupená z
rozpočtu plesu nebo věnovaná některým ze
sponzorů. A tak Pojišťovně Kooperativa, Že-
lezářství Rokos, Tabáku Šrámek i Pohřební-
mu ústavu hl. města Prahy patří náš dík.
Vždyť také jejich zásluhou si domů odnáše-
li účastníci plesu nejen pěkný zážitek, ale 
i mnoho užitečných předmětů. (PŘ)

Šťastný výherce 1. ceny
Foto Jiří SKUPIEN
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Složení kulturní komise uveřejňujeme na
straně 3 tak, jak ho schválila na svém
osmém zasedání rada MČ. Prozatím si její
členové činnost v komisi rozdělili takto:

• Kulturní a informační centrum, tj. pro-
pagace, vývěsky, internet, články do ča-
sopisů ing. Veronika Pátková, Mgr. Petr
Svoboda, Mgr. Jindřiška Auředníková.
• Koncerty pro veřejnost Petr Svoboda,
Auředníková, Libor Žídek, Mgr. Jaroslav
Hájek, Tomáš Bräunner, Lenka Beránková.
• Výchovné koncerty pro děti Svoboda,
Auředníková, Zdeňka Veverková, Štěpánka
Čechová, Mgr. Petr Zeman, Mgr. Jiřina
Stehnová.
• Kursy (tkaní a hudební), kroužky (pě-
vercký, dramatický a výtvarný), výlety
pro veřejnost, dle zájmu zajistí lektory
akad. malíř Václav Kříž, Auředníková, Šlaje-
rová, Svoboda.
• Za kulturou do centra Prahy Pátková.
• Kulturně-osvětová činnost, tj. slav-
nosti, průvody, poutě, diskotéky, kar-
nevaly, plesy Šlajerová, Beránková,
Zeman, Hájek, Veverková, Čechová,
Stehnová.
• Technická spolupráce František Šika,
Petr Svoboda.

• Finanční dotace a spolupráce MČ
Praha - Petrovice a občanské sdružení
Umění dětem a dospělým.
S některými nedostatky se budou potýkat
i nadále. Chybí zde kulturní zařízení, které
supluje SOU polygrafie svým sálem (těloc-
vičnou) pro koncerty i divadla. Rovněž hlav-
ní spojení s občany (dvě skříňky v Rezlerově
ulici - u stanice a vedle trafiky Šrámek) je
poněkud zastaralé, nesmírně aktivní spreje-
ři je velmi často znečitelňují. Místní úřad slí-
bil nejen pomoc, ale i inovaci a rozšíření
počtu skříněk. Máte-li dobrý tip pro umís-
tění skříňky, informujte paní tajemnici na
úřadě městské části.
Pozor, modernizujeme se. Informace o při-
pravovaných událostech bychom měli najít
na webové stránce www.prahapetrovi-
ce.cz . Další údaje je možné získat kontak-
tem na info@prahapetrovice.cz .
Spolupráce s novým vedením petrovické
radnice začala nadějně, zastupitelé odsou-
hlasili finanční požadavek pro činnost komi-
se. Lze tudíž zvyšovat množství a kvalitu
jednotlivých akcí tak, aby to přilákalo
a uspokojilo co nejvíce lidí.
I prostřednictvím občanského sdružení se
komise chystá obohatit petrovické dění. Žá-
dá o grant na finančně náročnější programy
(koncert J Nohavici, Pavla Šporcla, skupiny
Traband, divadla Comenius aj.)
Komise a její členové se jménem svého
předsedy těší na setkání s Vámi.

Mgr. Petr SVOBODA
ředseda kulturní komise

Za poznáním a zážitky
také do centra Prahy

Bydlíme v Praze - kulturní metropoli -
proč toho nevyužít. Jak často se Vaše dě-
ti dostanou do „kamenného divadla“, do
Národního muzea, na prohlídku
Pražského hradu, do Židovského města?
Kromě toho, že lze kulturu do Petrovic
dovézt, můžeme snadno za kulturou do-
jet metrem.
Kulturní komise pro Vás připravila výlety
do centra, zaměřené na mladší školáky 
a předškoláky s vlastním doprovodem.
Ten je nutný především ve fázi dopravy,
nemusí se nutně účastnit samotného
jádra akce. Je samozřejmě možné vytvo-
řit skupinky více dětí na jednoho dospě-
lého. Z velké (ale tím i nepřehledné) na-
bídky pražských kulturních akcí jsme
vybrali ty, které jsou pro děti z Petrovic
jednak zajímavé a jednak víceméně ne-
dosažitelné, pokud byste je chtěli navští-
vit samostatně. Budeme využívat zlevně-
ných hromadných vstupenek (ceny se
pohybují od 10 do 100 Kč) a možnosti
domluvit speciální program pro skupiny
dětí.
U většiny rezervovaných akcí je možné
platit vstupné až přímo na místě, pokud
by bylo potřeba část uhradit předem,
zvlášť Vás na to upozorníme a zajistíme
to jednorázově.
Termíny výletů: každou poslední sobotu
nebo neděli v měsíci. Pokusíme se vše na-
plánovat tak, abychom se mohli pravidel-
ně sejít v 10 h před ZŠ Bellova, použijeme
veřejnou dopravu. Pro ty, kteří pojedou ji-
nak, bude vždy udán i čas a místo srazu
před navštíveným objektem.
Na informačních tabulích kulturní komise,
vývěskách úřadu nebo na webové stránce
www.prahapetrovice.cz najdete:

• souhrnný seznam plánovaných výletů
na celý rok dopředu
• pozvánku na nejbližší výlet
• kontaktní telefon, popř. emailovou ad-
resu pro potvrzení Vaší účasti
• před každou akcí uveřejníme návod
(doprava, svačina, oblečení, vstupné, zda
bude možné se od dětí oddělit…)
Pokud budete mít zájem o zasílání těchto
nebo i dalších informací k plánovaným vý-
letům na Váš email, prosíme o zprávu na
info@praha petrovice.cz .

Rozvrh výletů:
• Pražský hrad - dětská prohlídka
• Národní divadlo - prohlídka budovy, po-
případě dětské představení
• Zbraslavský zámek - výtvarná dílna za-
měřená ma orientální sbírky
• Divadlo S+H
• Národní muzeum - lektorské programy
pro děti

• Muzeum voskových figurín české histo-
rie na Malé Straně
• Náprstkovo muzeum - Indiáni bez iluze
Karla Maye
• Památník národního písemnictví - lite-
rární a divadelní pořady pro děti a mládež
• Židovské muzeum - Golem, Noe a další
• Městská knihovna - lektorské programy
pro děti - motivace pro mladé čtenáře
• Dětské divadlo Říše loutek
• Výchovný koncert v Rudolfínu.

Nu a na konci výletu Vás kromě krás-
ných zážitků čeká i malý dárek.
Těšíme se na viděnou.

Ing. Veronika PÁTKOVÁ
kulturní komise MČ Praha-Petrovice  

Nejbližší program

• Za kulturou do Prahy - vždy poslední so-
bota v měsíci
• sobota 26. 4. pohádka O rohaté prin-
cezně 15 hodin SOU polygrafie
• neděle 4. 5. Svatojakubský sbor s or-
chestrem 18 hodin kostel sv. Jakuba
• sobota 10. 5. pohádka
• sobota 24. 5. Moravský večer, cimbálo-
vá muzika Čechovci, sólisté a tanečníci 19
h až do půlnoci SOU polygrafie, předpro-
dej MČ.
Zájemci z řad dospělých o dramatický
kroužek (ochotnické divadlo), sboro-
vý zpěv, kursy zobcové flétny se při-
hlaste u tajemnice ÚMČ Milady
Vondráčkové, předsedy kulturní ko-
mise 602 152 286 (večer), na
info@prahapetrovice.cz . Dle zájmu
zajistíme další náležitosti.

Představujeme Vám kulturní komisi v novém období

KULTURA

REDAKČNÍ SLOUPEK

Jsme velmi rádi za pozitivní ohlasy,
kterých se nám dostalo od některých
z Vás po vyjití prvního letošního čísla
Petrovického zpravodaje a velmi si jich
vážíme. Budeme rádi i za Vaše případ-
né písemné příspěvky do časopisu. Jak
již bylo předesláno v minulém čísle, ča-
sopis bude vycházet 6x ročně /únor,
duben, červen, září, říjen, prosinec/.
Redakční uzávěrky budou stabilně
v termínech 31. 5., 31. 8., 15. 10.,13.
11., 30. 11., 20. 1. a 31. 3. Pokud na
uvedené datum připadne den pracov-
ního klidu, budou se příspěvky přijímat
ještě následující pracovní den do 13
hodin.

Ing. Petr ŘÍHA
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Akademický malíř
Jindřich Žáček

Každý výrobek by měl pochopitelně
splňovat funkci, pro kterou byl svými
tvůrci stvořen a musí být natolik přitažli-
vým, aby dokázal zaujmout potenciální-
ho konečného spotřebitele. To platí
i o časopisech. Grafickým designem tis-
kovin se, mimo jiné, zabývá i akademic-
ký malíř Jindřich Žáček. Kromě komerč-
ních zakázek se uvolil vtisknout novou
podobu i našemu zpravodaji. Podle ve-
skrze pozitivních ohlasů na tuto jeho no-
vou tvář byla podmínka splněna a časo-
pis své čtenáře - alespoň svou podobou
zaujal. Aby tomu bylo i díky zajímavému
obsahu, o to se musíme snažit my ostat-
ní. Dnes bych Vám J. Žáčka tedy rád
představil jako dalšího z výjimečných
spoluobčanů.

• O akademických malířích mám
představu, že tvoří velká barevná
plátna, s (pro nás obyčejné smrtelní-
ky) mnohdy nepochopitelnými výje-
vy. Ta pak zdobí
stěny galerií,
případně pří-
bytky soukro-
mých sběratelů.
Čím jsou výjevy
nepochopitel-
nější, tím je ma-
líř nadčasovější
- avantgardnější
a jeho díla mno-
hem dražší, neboť jde o jakéhosi
průkopníka výtvarného umění. Jak
je to tedy s Vámi a drobnými realis-
tickými obrázky do časopisů?
Já a moje žena jsme studovali v ateliéru
monumentální malby - tedy obor, který
je přímo předurčen ke spolupráci s ar-
chitektem a investory. Takovéto kontak-
ty jsme si ale neuměli vytvořit, a protože
možnost uplatnit se v této oblasti byla
a je omezená také z důvodu malé spole-
čenské poptávky, začali jsme se brzy po
škole zabývat grafickým designem a ilus-
tracemi. To nám umožnilo zůstat v obo-
ru a uživit rodinu. Pokud jde o volnou
tvorbu, musí být výtvarník výraznou
osobností a dostat se do společenského
povědomí, dokázat se prosadit, anebo je
nucen se do jisté míry přizpůsobovat po-
ptávce. Chtěl jsem si v malování zacho-
vat volnost, proto svou tvorbu nepodři-
zuji komerčním tlakům a vše, co
namaluji, maluji víceméně pro sebe.
Není to příliš profesionální přístup ani to
zcela neuspokojuje a nenaplňuje moje
cíle a ambice, ale vyhovuje to mé potře-
bě nezávislosti. A naprostou svobodu
mám ve volbě témat i formě jejich zpra-
cování. 
A ke zmíněné srozumitelnosti jen tolik:
srozumitelnost každého díla je do znač-

né míry podmíněna přímo divákem a je-
ho schopností vnímat. Tu lze rozvíjet: na-
příklad návštěvami výstav a galerií, vlast-
ní výtvarnou nebo řemeslnou prací
a všeobecným zájmem o kulturu vůbec.
Podrobnější znalost výtvarných směrů
může pomoci k pochopení i abstrakt-
ních forem, ke kterým výtvarník zpravi-
dla dospěl vývojem - od prvotních realis-
tických studií přes stylizaci a expe-
rimentování s formou a technikami, hle-
dání vlastního výrazu až například
k vlastnímu osobitému projevu, popřípa-
dě i abstrakci. Při tomto procesu hledání
se může výtvarník dostat daleko za ob-
zor divákova chápání.

• Jakou technikou nejraděj pracuje-
te?
Teď k mým oblíbeným malířským techni-
kám patří akvarel. Umožňuje použití
v širším záběru - od ilustrace až k volné
tvorbě. A přitom zůstává technikou, kte-
rá je mimořádně inspirativní svou hra-
vostí, dynamikou a škálou možných pří-
stupů i kombinací s jinými technikami. Je
působivá čistotou barev, lehkostí
a vzdušností. Protože je to technika ne-
náročná na prostor, můžete s ní praco-
vat třeba v obývacím pokoji. Zčásti je má
obliba akvarelu podmíněna nynějším za-
měřením na komorní tvorbu, grafický
design a ilustraci, zčásti je to forma při-
způsobení pracovnímu prostoru - v pa-
nelovém domě. 
Další oblíbenou technikou je olejomal-
ba, ale ta je náročná na čas, materiál
i pracovní prostor. Nutně potřebujete
dostatečně velký ateliér, kde můžete na-
pínat a připravovat plátna a ponechat
rozpracované obrazy vysychat. Musíte
mít i vlastní depozitář, kam bezpečně
uložíte hotová plátna.

• Zabýváte se tedy spíše užitnou
(počítačovou) grafikou než kresbou.
Co Vás přivedlo na tuto cestu?
Díky orientaci na grafický design už
v osmdesátých letech jsem měl možnost
sledovat převratný vývoj v oblasti výpo-
četní techniky za posledních patnáct let.
Zatímco původně byla nezbytná těsná
spolupráce mnoha specializovaných pra-
covišť a odborníků a výsledný produkt,
brožura nebo plakát, vznikaly i několik
měsíců, dnes lze všechny nezbytné pro-
cesy, s výjimkou finálních předtiskových
operací a samotného tisku, provést na
jediném počítači. A náhled každé změny
si můžete v kterémkoli okamžiku ověřit
na monitoru nebo výjezdu z tiskárny po-
čítače. Přitom se nabízí prostor pro vyu-
žití mnoha standardních softwarových
pracovních nástrojů v kombinaci s tradič-
ními ručními výtvarnými technikami.
Počítač přitom neumí nahradit citlivé
oko fotografa, zručnost a barevný cit vý-
tvarníka, jenom rozšiřuje jejich možnosti

jako nový, mnohostranný pracovní ná-
stroj, který zkracuje cestu od prvotního
nápadu až k hotovému dílu, ať jde o tis-
kovinu, architekturu nebo nový design
auta.
Tento počítačový boom má ovšem i své
negativní stránky. Jednou z nich je únik
od skutečnosti do světa virtuální reality.
A spousta dětí místo na hřišti tráví svůj
volný čas v imaginárním světě počítačo-
vých her.

• Neinspirují Vás krásná zákoutí jiho-
východu Prahy ke krajinomalbě?
Ano i ne. Mne krajinomalba příliš nelá-
ká, neumím se v plenéru dostatečně
soustředit na vlastní práci. Dokázal bych
si venku malovat přípravné studie
a v ateliéru je přetvořit do vlastní vize,
ale není to moje tematická poloha. Do
přírody rád chodím relaxovat (a taky se
občas vztekat, když vidím, co všechno jí
živočišný druh Homo sapiens způsobu-
je), v přírodě mne baví pozorovat její
proměny, živé tvory a především ptáky.
Ty mám asi nejraději a rád je i používám
v ilustracích a dekorativních prvcích při
mé grafické práci. Vloni jsem tady v oko-
lí poprvé na vlastní oči viděl modrý dra-
hokam - ledňáčka, nedávno zase vpod-
večer sluku.

• Vaše paní je také malířka, jak se li-
ší Vaše vzájemné vnímání světa v ži-
votě a na plátně ?
Moje žena je ve svém malířském projevu
dále - ve smyslu větší volnosti při práci
s realitou, její rukopis i styl je dynamič-
tější, ráda experimentuje s barevnou
hmotou, strukturami a barevnými akor-
dy i kontrasty. Jí je krajinomalba rozhod-
ně bližší, ovšem nikoli krajinomalba rea-
listická, ale výtvarně stylizovaná. Řekl
bych, že můj malířský styl je konzervativ-
nější, více respektuji skutečnost, ze které
vycházím. A protože upřímně závidím
každému, kdo umí hrát na nějaký hu-
dební nástroj a zajímaly mne některé hu-
dební žánry jako jazz, rock a blues, začal
jsem muzikanty kreslit a malovat.
V životě jsou naše postoje obdobné,
moje žena bere věci s humornou nad-
sázkou a já někdy zbytečně upjatě rea-
listicky.

• Umění málokdy bývá jen profese,
předpokládám, že i u Vás jde záro-
veň o koníčka. Máte ale ještě čas na
jiné záliby?
Kdysi jsem se zabýval pěstováním někte-
rých druhů pokojových květin, ale postu-
pem času náš byt vypadal spíše jako sub-
tropický prales. Musel jsem tuto zálibu
radikálně omezit a dokonce mne to při-
vedlo k prvním pokusům s pěstováním
a tvarováním bonsají. Nemám ovšem
dost trpělivosti ani znalostí, abych tuto
zálibu dotáhl k nějakým tvarově zajíma-

PŘEDSTAVUJEME VÁM
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Na naší škole budeme opět otevírat tří-
du s rozšířenou výukou matematiky 
a přírodovědných předmětů pro žáky 
z pátých tříd.
Co můžeme žákům budoucí matematické
třídy nabídnout? Především je to 
• šest vyučovacích hodin matematiky týdně,
• hodiny matematiky obohacené různými
zajímavými úlohami,
• celoroční soutěž v matematice v rámci třídy,
• těm nejlepším účast na různých soutěžích
(Zdatný matematik, Pythagoriáda, Matema-
tická olympiáda, Pikomat apod.) obvodů
Prahy 15 a Prahy 10.
• v neposlední řadě také povinný předmět
Informační technologie v moderní počítačo-
vé učebně - 15 žákovských počítačů s pří-
stupem na internet.
Abychom jen neslibovali, pojďme se podívat
na některé úspěchy žáků ze současných tříd
s rozšířenou výukou matematiky v letošním
školním roce.

Zdatný matematik - soutěž P-15
7. ročník Ondřej Kanta 1. - 2. místo

Pavel Chyba 1. - 2. místo
8. ročník Tereza Maternová 3. místo

Pythagoriáda - obvodní kolo P-10 a P-15
6. ročník Lucie Karásková 3. místo

7. ročník Pavel Chyba 1. místo
Ondřej Kanta 4. místo

Matematická olympiáda - školní kolo
6. ročník 16 úspěšných řešitelů
7. ročník 4 úspěšní řešitelé
8. ročník 6 úspěšných řešitelů
Obvodní kolo olympiády probíhá v dubnu 
a pevně věříme, že i tentokrát v obvodním
kole budeme stejně, ne-li více úspěšní než
loni.
Pokud vás článek zaujal a máte-li zájem 
o bližší informace, čtěte dále nebo se
obraťte se svými dotazy přímo na ve-
dení ZŠ Bellova.

Přijímací testy:
matematika, všeobecný přehled

Přihlášky k vyzvednutí:
vedení ZŠ a vrátnice

Odevzdání přihlášek:
do 29. 4. 2003

Přijímací zkoušky:
6. 5. 2003 v 8.00 - řádný termín,
20. 5. 2003 v 8.00 - náhradní termín.

ing. Daniela VALENTOVÁ
zástupkyně ředitelky školy

Třídy s rozšířenou výukou matematiky
ve školním roce 2003/2004 v ZŠ Bellova

vým exemplářům. Snažím se spíše naše
pokojové květiny poněkud omezovat
v jejich růstu, aby neomezovaly ony nás.
Z dalších zálib jsem rád pracoval se dře-
vem. Dnes se k němu dostanu jen občas
při konstrukci drobného nábytku.
V poslední době se vracím k jiné velké
zálibě, ke knihám - odborným publika-
cím o historii a výtvarné kultuře, k litera-
tuře i poezii. Po letech jsem se dostal ke
knihám, které jsem kdysi začal číst a ne-
dočetl, nebo je koupil, zařadil do kni-
hovny a občas jen prolistoval.
• Jak dlouho žijete v Petrovicích a ja-
ký k nim máte vztah?
Do Petrovic jsme se nastěhovali v březnu
1987. Náš dům byl ještě několik let ob-
klopen ohyzdnými ohradami z vlnitého
plechu, spoustami bahna a dalších typic-
kých znaků socialistického stavitelství. Do
starých Petrovic a na Hostivařskou pře-
hradu jsme chodili na procházky - odrea-
govat se. Přestože jsem se nikdy úplně
nesmířil s omezeným životním prostorem
v panelové „králíkárně“, Petrovice se dí-
ky blízkosti přírody i komornějšímu rázu
sídliště i navázaným osobním kontaktům
staly mým domovem.
Když se v roce 1989 měla konečně otev-
řít nová základní škola v Bellově ulici, za-
čala moje spolupráce se školou - k mé-
mu velkému překvapení jsem se stal
předsedou SRPŠ, vedl jsem výtvarný
kroužek při ZŠ a navázal tak na svou
předchozí pedagogickou práci ve výtvar-
ných kroužcích Ústředního domu dětí
a mládeže ve vile Groebovka. Po zániku
SRPŠ jsme s několika dalšími rodiči zalo-
žili Klub přátel dětí a mládeže Petrovice,
který působí dodnes zejména při mimo-
školních aktivitách. Po několika letech
jsem byl nucen uzavřít výtvarné kroužky
a věnovat se naplno své profesi - na-
stoupil jsem jako grafik do ČKD.

• Co se Vám v Petrovicích nejvíce líbí
a naopak nelíbí?
Líbí se mi kultivovaná úprava cest sta-
rých Petrovic - obytné zóny i péče o ze-
leň. Podobná úprava chodníků s bezba-
riérovými přechody by sídlišti určitě také
slušela. I péče o kostel sv. Jakuba starší-
ho a většinu komunikací v Petrovicích je
příkladná. Naopak dlouhodobě žalostný
je stav zámečku a přilehlých hospodář-
ských budov - historicky cenné budovy
v posledních patnácti letech jenom chát-
rají - zřejmě kvůli lidské malichernosti.
Co se mi nelíbí, jsou zejména opakova-
né projevy vandalismu a především ne-
úcta k životnímu prostředí - zeleni a vo-
dě - Botič, Pitkovický potok stejně jako
Hostivařská nádrž jsou důkazem.

• Děkuji za rozhovor i za Vaši prá-
ci pro Petrovice a zejména pro Petro
vický zpravodaj.

Rozmlouval Petr ŘÍHA

ŠKOLA

Jeden z prvních jarních dní byl pro děti z dru-
žiny ZŠ Bellova obzvlášť příjemným. Přijaly
s nadšením nabídku na představení v Divadle
Minor. Návštěva byla pro všechny pěkným od-
poledním zpestřením.
„Hrozně se těším, paní učitelko,“ říkali žáci.
A dospělí se těšili spolu s nimi.
Hned ve vestibulu na děti čekali usměvaví her-
ci v kostýmech, šli je doprovodit do šatny a dál
do sálu. Originální řešení interiéru děti okouz-
lilo. A co teprve samo představení Tlukot
a bubnování! Herecké výkony, které doprová-

zela hudební skupina, roztomilé loutky, zpěv,
tanec a záhadné příšerky, co pobíhaly mezi
dětmi, to vše jako jedna velká barevná dětská
show úplně rozzářilo dětské oči.
Na otázku, jestli se jim to líbilo, za skupinu od-
pověděl Šimon Kuba: „Ano, ale mohlo to být
delší.“
O to více se už všichni těší, až pojedou v dub-
nu a v květnu na další divadelní kus a s ním
spojený hezký kulturní zážitek.

Renata NOVOTNÁ
vedoucí školní družiny

Děti okouzlila návštěva v Divadle Minor

Vycházka za dějinami Petrovic
Vychovatelky školní družiny Bellova připra-
vily pro děti, které družinu navštěvují, bese-
du a vycházku na téma Dějiny Petrovic.
Nejdříve děti byly v jednotlivých odděleních se-
známeny s nejpamátnějšími objekty Petrovic 
a s jednotlivými dějinnými údobími. Poznaly,
jak obec vypadala dříve a co se zde vše změ-
nilo (původní objekty a nová zástavba).
Následujícího únorového dne si děti své po-
znatky o obci ověřily na vycházce, kde měly

možnost se s původní a novou zástavbou
seznámit přímo.
Do bloků si děti zapisovaly všechny potřeb-
né a zajímavé údaje. Ve výtvarné výchově
potom malovaly ty budovy, které je nejvíce
zaujaly. Z výkresů vychovatelky spolu se žá-
ky připravily na školní chodbě výstavu
Dějiny Petrovic.
Děti si rozšířily historické poznatky o mís-
tech, kde žijeme. (RN)
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V souvislosti s novou koncepcí a podo-
bou časopisu jsme přistoupili i ke změ-
ně  systému podávání inzerátů a plateb
za inzerci. Inzerát lze podat buď v písemné
podobě na ÚMČ, Morseova 251 v kancelá-
ři pana Mgr. Sity, a zároveň zaplatit cenu za
otištění, nebo elektronicky na adresu 
info@prahapetrovice.cz . V tomto přípa-
dě je nutno v dostatečném předstihu před
otištěním /nejméně 14 dní před uzávěrkou/
poukázat platbu za požadovanou velikost
inzerátu na účet č. 19-2000717369, 
v. symbol 33192111, kód banky 0800. 
Inzercí se rozumí veškerá textová, příp. ob-
razová propagace zboží a služeb ve svém
důsledku směřující ke zvýšení poptávky po
tomto zboží. V textech inzertního charakte-
ru jsou zpravidla uvedeny údaje:

• specifikace nabízeného zboží nebo
služby

• cena nabízeného produktu
• adresa, tel. či jiné spojení na

inzerenta
• internetová adresa s odkazem

na komerční stránky
• otvírací hodiny a další doplňující

údaje
Texty, které je obsahují, jsou otiskovány za
úplatu.

Pro stanovení ceny za inzerci jsou jako spol-
ky rozuměna školská a předškolní zařízení 
a organizace, závislé na příspěvcích členů
případně na dotaci městské části.
Schematické znázornění velikosti inzerátů

Ceník je schválen usnesením rady MČ 
ze 16. 1. 2003.

Ing. Petr ŘÍHA
předseda komise pro informace a zpravodaj

Kopaná do premiérové
sezóny

Před začátkem naší premiérové sezóny
v 7. lize jsme v rámci dobré připrave-
nosti na soutěž odehráli několik pří-
pravných zápasů na hřišti s umělou trá-
vou na Praze 3.
Hned úvodem jsme si pozvali na rozehrání
relativně slabšího soupeře, který postupuje
stejně jako my do 7.ligy a díky vstupu do zá-
pasu nás také porazil, když jsme prohrávali
3:0 resp. 4:1.
Po tomto soupeři následovala série týmů,
které hrají vyšší ligu, ale paradoxně proti
těmto soupeřům se nám již dařilo lépe
a nenechali jsme se zaskočit hned v úvodu
zápasu a vždy zvítězili. Po 7 utkáních jsme
měli bilanci 6 výher a 1 prohra.  
Poslední akce, které jsme se účastnili a při-
kládali jsme jí velký význam těsně před za-
čátkem ligové soutěže, měl být místní tur-
naj v Petrovicích pořádaný týmem SK Višeň
dne 29. 3. na hřišti ZŠ Bellova.
Na turnaji, který se odehrál za nádherného
počasí, jsme ale úplně vyhořeli a v základní
skupině jsme tři zápasy prohráli a porazili
pouze jediný tým, čímž jsme si zajistili ales-
poň postup ze skupiny.
Ve čtvrtfinále jsme se střetli s vítězem druhé
skupiny a po základní hrací době byl stav
nerozhodný 0:0. Rozhodovaly tedy penalty,
které jsme ale prohráli, když jsme dokázali
proměnit pouze jedinou. Soupeři se to po-
vedlo dvakrát.
Jediný světlý moment je snad ten, že se  na
tomto terénu za celý turnaj nikdo (z našeho
týmu) nezranil.

Výsledky přípravných zápasů Petrovic

1. 2. s Vozovnou Hloubětín B 3:4
8. 2. se Studenty 3:2
16. 2. se Spalovnou 7:3
22. 2. s Hotelem Don Giovanni 5:2
2. 3. s Callidou CS 8:4
8. 3. s Pragou Calcio CC 5:1
15. 3. s Vozovnou Hloubětín B 3:0

Soutěžní zápasy

5. 4. 11.15 hřiště Podvinný mlýn
MTPCH – Petrovice

12. 4. 12.30 hřiště Angelova
Torpedo Praclub – Petrovice

19. 4. 12.30 hřiště Angelova
Petrovice – 1.FC Pneu Vulkán

26. 4. 12.30 hřiště Angelova
FC Reds – Petrovice

10. 5. 8.45 hřiště AFK Karlín
Petrovice – FC Řezník

17. 5. 10.00 hřiště AFK Karlín
FC Spirit bar A – Petrovice

Zbylá utkání nejsou zatím známa (svazem
budou upřesněna do konce dubna).

David VOJÁČEK

CCeennyy  iinnzzeerrccee
ČČeerrnnoobbíílláá ssoouukkrr.. ppooddnniikkaatteellsskkáá ssppoollkkyy
celá strana 2000.- 4000.- 1000.- 
2/3 strany 1300.- 2700.- 650.- 
1/2 strany 1000.- 2000.- 500.- 
1/3 strany 650.- 1300.- 330.- 
1/4 strany 500.- 1000.- 250.-
1/8 strany 250.- 500.-   130.-
1/16 strany 130.- 250.-   70.- 
1/24 strany 70.- 130.-   40.-
ŘŘááddkkoovváá  iinnzzeerrccee  --  ššíířřee  sslloouuppkkuu
Tučný řádek /první/ 30.-
obyčejný 10.-
Barevný inzerát +2000.- +4000.- +1000.-
2x opakovaný sleva 5% sleva 5% sleva 5%
3x a více opakovaný sleva 10% sleva 10% sleva 10%

Prosba ke spoluobčanům

Pro doplnění a zachování historických
skutečností, pro současníky i příští 
generace, bychom rádi soustředili 
a zdokumentovali maximum informací,
fotografického a dalšího materiálu,
souvisejícího s Petrovicemi.
Dovolujeme si Vás tedy tímto poprosit o za-
půjčení uvedených dokladů, případně o po-
skytnutí informací o Vašich prožitcích nebo
v rodině tradovaných zážitcích v písemné for-
mě. Zajímá nás zejména období let před ro-
kem 1923, kdy se ještě nezaznamenávaly in-
formace v obecní kronice, a léta 1955 až
1971. Z uvedených let v kronice rovněž nejsou
žádné informace - jelikož zápisy byly v období
normalizace  z kroniky odstraněny.
Rád bych Vás ubezpečil, že o Vaše dokumenty
bude náležitě postaráno a po jejich zdoku-
mentování a ofotografování Vám budou v po-
řádku vráceny. Jelikož chci být za tento slib
osobně odpovědný, kontaktujte mě, prosím,
na tel. 274 868 472 /večer/  nebo 724 248 445
/ celý den / a domluvíme se na dalším postupu.
Věřím, že s Vaší laskavou pomocí se nám po-
daří zrekonstruovat alespoň zlomek událostí
z uvedených let a zaplnit tak chybějící strán-
ky petrovické kroniky. Zvažujeme rovněž
druhé vydání publikace o Petrovicích, které
by mělo zachycovat i novodobější historii na-
ší městské části. Chceme ji zpracovat pro
Vás - petrovické občany - ale bez Vaší po-
moci to nedokážeme v potřebné kvalitě.

Ing. Petr ŘÍHA

INZERCEKRONIKASPORT

Výlety a besedy
pro seniory

PPrroo  sseenniioorryy  cchhyyssttáá  mměěssttsskkáá  ččáásstt  zzaa  ppoouuhhoouu  ssttoo--
kkoorruunnuu  zzáájjeezzdd  ddoo  kkrraajjsskkééhhoo  mměěssttaa  ppoodd  JJeeššttěěddeemm..
VV  cceenněě  jjee  ii  vvssttuuppnnéé  aa  ppoojjiiššttěěnníí..
Počítá se s jízdou závěsnou lanovou dráhou na
známý vrcholek nad Libercem, jenž je o kousek
výš než tisícovka nad mořem. Kdo tam už byl, ví,
jaký odtamtud tato hora skýtá výhled na panora-
ma Lužických a Jizerských hor i Krkonoš. Za ide-
álních podmínek je odtud viditelná velká část
Čech. Počítá se i s návštěvou zoo s unikátním kr-
mením lachtanů a také s prohlídkou jedné z nej-
krásnějších botanických zahrad u nás. OOddjjeezzdd  nnaa
sseevveerr  jjee  vvee  ččttvvrrtteekk  1155..  kkvvěěttnnaa  vv  sseeddmm  rráánnoo  oodd
ppeettrroovviicckkééhhoo  úúřřaadduu.. Je možné se přihlásit na úřa-
dě městské části u paní Riedlové.
Obdobně přitažlivý bude výlet vv  ssoobboottuu  3311..  kkvvěětt--
nnaa, který připravuje seniorům také MČ, nnaa  zzáámmeekk
HHoořřoovviiccee  aa  ddoo  bbllíízzkkééhhoo  ookkoollíí  vvččeettnněě  kkoonncceerrttuu  žžáá--
kkůů  ZZUUŠŠ  HHoossttiivvaařř,,  vvííttěězzůů  pprraažžsskkéé  ssoouuttěěžžee.
MČ ještě připravuje nnaa  1122..  ččeerrvvnnaa  zzáájjeezzdd pro se-
niory ddoo  JJiinnddřřiicchhoovvaa  HHrraaddccee  aa  TTřřeebboonněě.
Komise sociální a bytová Vás zve na bbeesseedduu  ss  lléé--
kkaařřeemm  BByylloo  mmii  ppaaddeessáátt v zasedací místnosti úřa-
du MČ 29. 4. od 17 h, PPrrvvnníí  ppoommoocc  vv  pprraaxxii  8. 5.
od 17 h tamtéž, přednáší Aleš Rubek ze
Záchranné služby. Pořad Křeslo pro hosta se koná
až v září.
BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  vvee  vvýývvěěsskkáácchh  úúřřaadduu.. ((rrhh))
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I letos máme možnost se několikerým
způsobem zdarma  zbavit objemného 
a nebezpečného odpadu.
Jde především o zářivky, chemikálie, nádob-
ky od sprejů, kosmetiku, teploměry, nepou-
žité léky, lednice, obrazovky, barvy, motoro-
vé oleje a mazací tuky, baterie včetně
akumulátorů.
Tento odpad by se v žádném případě neměl
dostat na skládku nebo do spalovny. Navíc
dochází již při přepravě k porušení obalů a
uvolňování toxických látek do okolního pro-
středí. Věřím, že jako vzrůstá naše uvědo-
mění při separování  odpadu a roste množ-
ství vytříděného skla, papíru  a plastů, bude
se zvyšovat i množství odevzdaného nebez-
pečného odpadu, i přes poněkud kompliko-
vanější systém sběru.

Tento odpad lze odkládat čtyřmi způsoby:
1) Ve stabilních sběrnách nebezpečné-
ho odpadu
Z Petrovic jsou nejbližší:
a) Areál Pražských služeb
Moskevská 418, Praha 10
Provoz: Po, Út, Čt, Pá 6.00 - 14.00,

St 6.00 - 17.00
tel. 276 310 118 

b) Sběrný dvůr Domeček
Dřevčická 224, Praha 10
Provoz: Po - Pá 7.00 - 19.00

tel. 274 784 035 -36 (i sběr lednic)
c) Areál RPS - Ekologie
Pražská 38/1321, Praha 15
Provoz: Po - Pá 8.00 - 16.00

tel. 296 339 945 (i sběr lednic)
d) Areál Papkov, nákl. nádr. Strašnice
V Korytech, Praha 10 
Provoz: Po - Čt 8.00 - 16.00

Pá 8.00 - 15.00
So 9.00 - 12.00   
tel. 274 822 929

2) V lékárnách
(cytostatika, léky, rtuť. teploměry)

3) V přízemí úřadu městské části a v zá-
kladních školách

(monočlánky)

4) Při zastávkovém sběru (mimo lednic 
a obrazovek)
svoz bude 2. 6. a 1. 9. na obvyklých stano-
vištích:
Frostova, u trafostanice 15.00 - 15.20
křiž. Rezlerova-Voltova 15.30 - 15.50

křiž. Archimedova-Ohmova 16.00 - 16.20
křiž. Morseova-Lessnerova 16.30 - 16.50
křiž. Edisonova-Galileova 17.00 - 17.20
křiž. Morseova-Voltova 17.30 - 17.50
Lazarevova, mezi ZŠ a SOU 18.00 - 18.20
Edisonova, u Botiče 18.30 - 18.50

Pokud termíny nestihnete, lze odpad ode-
vzdat i 4. 6. a 3. 9. na dvou místech:
Veronské nám., park. u Holoubkovské ul.

17.30 - 17.50
Milánská, u č. 451

18.00 - 18.20

Přistavování velkých kontejnerů
duben až červen

Rezlerova, park. proti čp. 307 23. 4. 
Euklidova, hráz u rybníčka 23.4.
Lessnerova, park. u Ohmovy ul. 14. 5. 
Frostova, u trafostanice 14. 5. 
Morseova, park. u Bellovy 28. 5. 
Dieselova, v hor. části u trafostanice 28. 5. 
Rezlerova, proti čp. 307 11 .6. 
Edisonova, slepá část u kostela 11. 6. 
Lessnerova, park. u Ohmovy 25. 6. 
Euklidova, hráz u rybníčka 25. 6. 

Ing. Petr ŘÍHA
komise životního prostředí

Sběr nebezpečného a objemného odpadu

Ocenili výkony
petrovických

VV bbřřeezznnuu  ssee  uusskkuutteeččnniillaa  kkrraajjsskkáá  kkoollaa  nnáárrooddnníí  ssoouu--
ttěěžžee  zzáákkllaaddnníícchh  uumměělleecckkýýcchh  šškkooll,,  kktteerroouu  vvyyhhllaaššuu--
jjee  MMŠŠMMTT..  VV ttoommttoo  rrooccee  ssee  ssoouuttěěžžiilloo  vvee  hhřřee  nnaa  ddee--
cchhoovvéé  ddřřeevvěěnnéé  aa žžeesstt́́oovvéé nnáássttrroojjee,,  zzppěěvvuu  aa hhřřee  vvee
ssmmyyččccoovvýýcchh  ssoouubboorreecchh  aa oorrcchheessttrreecchh..  UUmmííssttěěnníí
žžáákkůů  zzee  ZZUUŠŠ  TTrrhhaannoovvsskkéé  nnáámm..  nneeppoottřřeebbuujjee  kkoo--
mmeennttáářř.
HHKKOO  --  HHoossttiivvaařřsskkýý  kkoommoorrnníí  oorrcchheessttrr  ZZUUŠŠ pod ve-
dením dirigenta P. Louženského se stal absolut-
ním vítězem v kategorii orchestrů a ssmmyyččccoovvýý
aa ffllééttnnoovvýý  ssoouubboorr pod vedením J. Auředníkové
a P. Svobody, kteří působí na detašovaném pra-
covišti v ZŠ Edisonova v Petrovicích, zvítězil v ka-
tegorii smyčcových souborů. Porota navíc ocenila
výkon petrovických dětí cenou za příkladnou dra-
maturgii, výbornou barevnou instrumentaci a vý-
tečné nastudování a provedení soutěžního pro-
gramu.
Vedle tohoto mimořádného úspěchu, kdy jediné
dva orchestry naší školy, které se soutěže zúčast-
nily, získaly první ceny, uspěli i žáci vv kkaatteeggoorriiii
hhrraa  nnaa  ddeecchhoovvéé  ddřřeevvěěnnéé  aa  žžeesstt́́oovvéé  nnáássttrroojjee
aa zzppěěvv::

1. místo David Lisý - trubka (uč. J. Zettl),
2. Monika Abrahamová - příčná flétna 

(uč. J. Adamská),
2. Leo Lukáš - trubka (Zettl),
2. Martin Prachař - tenor (Zettl),
3. Dana Dvorníková - zpěv (uč. M. Jirglová),
3. Ondřej Picka - zobcová flétna

(uč. P. Svoboda),
čestné uznání Štěpán Kundrt - trubka (Zettl),
čestné uznání Tereza Chalupová - příčná flétna
(Adamská).
Názory na význam a smysluplnost soutěžení žá-

ků ZUŠ jsou různé od zapřísáhlých odpůrců až po
zaslepené „výsledkáře“ a jak to tak bývá, pravda
je někde uprostřed. Hodnotit školu nebo pedago-
ga podle toho, zda má úspěchy v soutěžích, je
stejně krátkozraké, jako se nepozastavit nad pra-
cí učitele, který za celou dobu své pedagogické
kariéry nedokázal připravit žáka tak, aby jeho vý-
kon mohl konkurovat výkonům žáků z ostatních
škol.
Co je platný výborný výsledek jednoho nebo něko-
lika žáků na soutěži, když zbytek třídy je frustro-
ván přehnanými nároky učitele. Co je platná práce
pedagoga, který na děti neklade žádné nároky, je
oblíben, ale zručnost a výsledek, kterého žák do-
sáhne po mnohaletém studiu, není k použití.

Nalezení toho správného vyvážení je jedním
z nejtěžších úkolů v pedagogické práci. Pro učite-
le je také důležité vnímat fakt, že každé dítě po-
třebuje svou vlastní metodiku přístupu, která se
v čase mění. G. B. Shaw jednou řekl:
„Nejrozumnější člověk, kterého znám, je můj
krejčí. Znovu mi bere míru pokaždé, když k němu
přijdu.“ Myslím, že tento postoj lze používat i ve
vztahu k dětem a k hodnocení jejich výkonů…
Všichni žáci, kteří dosáhnou ve svém hudebním
vzdělávání takové úrovně, že mohou své schop-
nosti porovnávat s žáky z celé Prahy, jsou hodni
ocenění. Pravidla soutěžení jsou ovšem přísná. Je
třeba výsledky v soutěžích nepřeceňovat a vnímat
soutěžení žáků jako dobrou přípravu pro uplatně-
ní ve zdravé konkurenci v dospělém životě.
Chtělo by se říci, že v žákovském věku je tato zku-
šenost z konkurence a zápolení, na rozdíl od dospě-
lého věku, bez následků a bezbolestná. To ovšem
nemusí být v případě citově vnímavějších dětí, kte-
ré navštěvují vzdělávání na ZUŠ, vždy pravda.
NNeejjeenn  pprroo  iinntteelleekkttuuáállnníí  rroozzvvoojj  jjee  ttřřeebbaa  ddííttěě  nneeuu--
ssttáállee  vvhhooddnněě  mmoottiivvoovvaatt..  TToouu  nneejjlleeppššíí  mmoottiivvaaccíí  jjee
ččaassttoo  ppoouuhháá  ppoocchhvvaallaa..  AA ttoo  ppllaattíí  ii uu dděěttíí,,  kktteerréé
zzrroovvnnaa  nneevvííttěězzíí  vv ssoouuttěěžžíícchh..

JJiiřříí  SSTTÁÁRREEKK
ředitel ZUŠ Trhanovské nám.

VOLNÝ ČAS DĚTÍ
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V tomto školním
roce se nabídka
Domu UM
v Petrovicích zvý-
šila.
Zatímco loni bylo
v nabídce 12
kroužků, letos jich
působí již 18

plus dva otevřené kluby. Většina kroužků je
zaplněna a některé zájemce jsme museli
z kapacitních důvodů odmítnout. Přece je-
nom keramická dílna či klubovna v MÚ
Petrovice má omezené prostory.
O tom, že si k nám děti cestu nalezly, svěd-
čí i jejich počet zapojených do pravidelně
pracujících kroužků. Ten se zvýšil z loň-
ských 161 na 225, což je v současném
trendu růst více než slušný. Do příštího
školního roku chystáme další rozšíření po-
čtu pravidelně pracujících kroužků i otevře-
ných klubů pro mládež tak, aby se dětem
nabízelo co nejširší spektrum aktivit pro
volný čas.
Dům UM uskutečnil také 4 lyžařské či zim-
ní tábory o jarních prázdninách (Krkonoše,
Krušné Hory, Šumava, Českomoravská vr-
chovina), kterých se celkem zúčastnilo více
než sto dětí. Vyjeli jsme také na oblíbený
jednodenní lyžařský zájezd pro rodiče
s dětmi, a pokud na horách sníh vydrží, ji-
stě ještě nějaký proběhne.

Úspěch petrovických dětí
Výtvarný kroužek Domu UM pod vedením
zkušené grafičky a výtvarnice paní Evy
Kuchařové se zúčastnil soutěže o návrh na
výzdobu dětského koutku v nákupním
centru Černý Most. Návrh petrovických dě-
tí, které společnými silami připravily velký
výkres s tematikou mořského světa, v silné
konkurenci vyhrál. Děti z kroužku se zú-
častnily slavnostního vyhlášení soutěže
a kromě drobných cen dostaly také velký
dort, který jim na místě spravedlivě rozdě-
lila vedoucí kroužku. Takže až někdy zaví-
táte do nákupního centra Černý Most, po-
dívejte se do dětského koutku na
podmořskou výzdobu, jejímiž autory jsou
malí výtvarníci z Petrovic (viz snímky na
zadní straně obálky).

Jednorázové otevřené akce
S jarem Dům UM připravuje celou řadu
otevřených akcí, jak sportovně, zábavně či
výtvarně zaměřených. V následujícím pře-
hledu najdete ty, které v poslední době
proběhly, nebo se brzy budou konat:
• 23. až 30. 3. Sněhovou stopou -
Krkonoše, Mísečky - týdenní lyžařský kurs
pro rodiče s dětmi od 4 let
• 24. 3. Výtvarné pondělky: Malování na
sklo II. - jarní a velikonoční motivy (ZŠ
Bellova, klubovna Domu UM)
• 7. 4. Výtvarné pondělky: Velikonoční
a jarní výzdoba - vystřihovánky na okno,
stojánky na vajíčka, ptáčci na zavěšení (ZŠ
Bellova, klubovna Domu UM)

• 14. 4. Výtvarné pondělky: Velikonoční
vejce - netradiční zdobení (ZŠ Bellova, klu-
bovna Domu UM)
• 17. 4. Za mláďátky do Afriky - zájezd
pro rodiče s dětmi do ZOO ve Dvoře
Králové - cena 100Kč+vstupné (20 Kč děti
do 6 let, 35 Kč do 15 let, 60 Kč dospělí)
• 12. 5. Výtvarné pondělky: Tisk na tex-
til - ubrousky, trička, šátky apod. (ZŠ
Bellova, klubovna Domu UM)
• 29. 5. Den dětí - zábava, vystoupení,
soutěže, ukázky práce kroužků 
• 2. 6. Výtvarné pondělky: Vyvazovaná
batika - trička ap. (ZŠ Bellova, klubovna
Domu UM)

Letní tábory pořádané Domem UM
Sice teprve začíná jaro, ale řada rodičů
a dětí se již jistě zajímá o možnost účasti
na nějakém zajímavém letním táboře. Dům
UM pořádá či spolupořádá 15 letních tá-
borů, z toho 4 v zahraničí. V případě zájmu
se obraťte na uvedené kontaktní osoby či
na Dům UM, kde lze získat podrobnější in-
formace a přihlášky.

• Za středověkými rytíři - Žďárské Vrchy,
Tři Studně, 27. 6. až 12. 7. - sport, soutě-
že, koupání, lodě, napínavá táborová hra -
děti 7-16 let, cena 3380 Kč (Dům UM) 
• Tábor v indiánských tee-pee pod
Tatrami - Važec (spolupráce s PS Kraken
M), 27. 6. až 17. 7. - turistika, sport, hry -
pro chlapce 11-15 let, cena 2750 Kč
(Roman Urbanec, Dům UM)
• Letní lakrosový tábor - Chanovice
u Horažďovic, 28. 6. až 13. 7. - sportovní
tábor zaměřený na lakros a interkros, tábo-
rová hra, soutěže, turistika, cena 2600 Kč
(Martin Nešpor, Dům UM - 274 866 433)
• Chorvatsko - tábor u moře, Biograd
(30 km od Zadaru), 4. až 13.7. - kemp ve
stanech, koupání, sport, kola, turistika -

pro rodiče s dětmi od 4 let, cena 5250 Kč
(Mgr. Jiří Vašek, Dům UM)
• Cesta za minulem - Žďárské Vrchy, Tři
Studně, 12. až 26. 7. - sport, soutěže, kou-
pání, lodě, noční tajuplné hry, táboráky
s kytarou - děti 7-16 let, cena 3370 Kč
(Dům UM)
• Divadelní tábor - Lipnice nad Sázavou,
11. až 20. 7., pro handicapované děti
a mládež (Mgr.Monika Homolová, Dům
UM)
• Sedmikráska 1 - Dolní Úpa, Krkonoše,
12. až 19. 7. - ubytování v penzionu
Permoník, společné výtvarné, hudební,
sportovní aktivity, keramika - pro rodiče a
prarodiče s dětmi od 4 let, cena: děti do 
12 let 2620 Kč, ostatní 3190 Kč (Nikoleta
Justová, Dům UM)
• Sedmikráska 2 - Dolní Úpa, Krkonoše,
19. až 26. 7. (ostatní informace i cena - ja-
ko Sedmikráska 1 - Justová, Dům UM)
• Itálie - výměnný pobyt - Sezze (60 km
jižně od Říma) - ve spolupráci s PS Kraken
M, 24. 7. až 6. 8. - koupání u moře, turisti-
ka, výlety, děti 11 až 14 let, (pobyt italské
výpravy v Praze zajišťuje PS Kraken M, pro-
gram v ČR je však v rámci akce přístupný
všem), cena 4500 Kč (Roman Urbanec,
Dům UM)
• Integrovaný tábor - Žďárské Vrchy, Tři
Studně, 26. 7. až 9. 8. - táborová hra,
sport, soutěže, koupání, lodě, keramika -
děti 7-16 let, cena 3360 Kč (Mgr.Monika
Homolová, Dům UM)
• Tábor turistického oddílu Tuláci -
Keblov, Zátoka pláňat, 8. až 23. 8. - letní
stanový tábor s turistickým oddílem Tuláci
(Dům UM)
• Tajemství Velkého Druida - Žďárské
Vrchy, Tři Studně, 9. až 23 .8.- táborová
hra, sport, netradiční hry a soutěže, desko-
vé hry, keramika, výlety, koupání, rafty -
děti 7-16 let, cena 3350 Kč (ing.Dagmar
Lazárková, Dům UM)
• Tábor s oddílem MOP Stopy - Jižní Če-
chy, 10. až 20 .8. - letní stanový tábor v tee-
pee, přírodovědné zaměření, cena 3000 Kč
(kontakt: Roman Andres 732 906 107 - ve-
čer, Michal Hradecký - 777 803 878)
• Mezinárodní tábor - Tři Studně, Žďár-
ské Vrchy, 23. až 30. 8. - společný pobyt se
sportem, turistikou, zábavou, komunikací -
pozvaní hosté z Anglie, Německa, Finska,
Švédska, Norska - pro mládež nad 15 let,
cena 1250 Kč (Roman Urbanec, Dům UM)
• Německo - výměnný pobyt -
Regensburg, Mnichov - ve spolupráci s PS
Kraken M, 25. 8. až 6. 9. - poznávání, ko-
munikace, výlety, koupání (pobyt německé
výpravy v Praze zajišťuje PS Kraken M, pro-
gram v ČR je však v rámci akce přístupný
všem), cena 2200 Kč (Roman Urbanec,
Dům UM)
A nezapomeňte, že náš telefon pro
Dům UM je 274773407
nebo 603178 820.

Martin NEŠPOR
Dům UM, DP Petrovice

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Dům UM, MČ Praha – Petrovice, 
ZŠ Bellova a Sokol Petrovice

pořádají každoroční

PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC

které započne dne 30.dubna 2003 
na prostranstvích školního hřiště 

ZŠ Bellova v 18.00 hodin
• Pálení čarodějnice Háty zvané Ropucha 
• Soutěže a hry
• Kapela hrající k poslechu
• Přehlídka malých čarodějnic
• Šermířské vystoupení
• Zapálení ohně v 19,30 hodin
• Opékání buřtů (buřty s sebou)
• Konec programu do 22 hodin
• Vstup zdarma



Co pro děti připravil
ve 2.pololetí školního roku?

SSoutěž O PETROVICKÉHO ŠPLHAVCE
Stejně jako v minulých letech zorganizoval
KPDM Petrovice, letos ve spolupráci s DDM
Praha 10, tradiční sportovní soutěž
O PETROVICKÉHO ŠPLHAVCE.
Třídní kola proběhla začátkem roku, jejich ví-
tězové postoupili do petrovického finále, kte-
ré se konalo 5. března ve velké tělocvičně ZŠ
Bellova.
I když startovní pole trochu zdecimovala pro-
bíhající chřipková epidemie, ti co přišli, nelito-
vali. Kromě sportovního zážitku si odnášeli di-
plomy a pěkné věcné ceny.
Petrovickými šplhavci se v kategoriich od 1. do
9. třídy stali:
Barbora Bendová, Ondřej Moša, Tadeáš
Thelen, Tomáš Klásek, Václav Šika,
Zuzana Jarošová, Jan Filip, Tereza Šťastná
a Dominik Jánoš.

Pěvecká soutěž PETROVICKÁ SNÍTKA
Dne 26. března uspořádal KPDM Petrovice
další z tradičních a velmi oblíbených soutěží -
pěveckou soutěž PETROVICKÁ SNÍTKA.
V knihovně ZŠ Bellova se sešlo okolo čtyřiceti
zpěváčků, držet palce jim přišli rodiče, praro-
diče, paní učitelky i kamarádi.
O pěkný úvod se postaral dětský pěvecký sbor
PETRKLÍČ pod vedením paní učitelky 
Mgr. A. Procházkové, která celou soutěž zajiš-
ťovala organizačně.
Téměř dvouhodinové pěvecké klání pečlivě sle-
dovala porota ve složení: Mgr. Lenka Veselá
z oddělení ZUŠ, Luboš Čuta z oddělení mláde-

že, oba z pražského magistrátu, a Mgr. Lidie
Poláková ze ZŠ Bellova. Velký dík patří také pa-
ní učitelce Mgr. Lence Říhové, která neúnavně
soutěžící omladinu doprovázela na klavír.
Jak je již naší tradicí, nikdo neodešel s prázd-
nou. Ti méně úspěšní se sladkostí a pamětním
listem, jejich úspěšnější spolužáci s diplomem
a pěknou cenou.

A jak to tedy všechno dopadlo?
Nejvýše ocenila porota tyto soutěžící:
Kategorie sólisté: Jiří Obraz, Simona
Baierová, Jakub Kolman
Kategorie dua, tria: Alena Karnošová
a Khank Ly Tran, Kamila Rybková
a Zuzana Jarošová, Lenka Němcová
a Vendula Fišerová.

A na co se ještě můžete s námi těšit:
• Pohádkový les (1.června)
• Výroční koncert pěveckého sboru
PETRKLÍČ
• Dva letní tábory (červenec, srpen)

Veškeré dotazy ohledně činnosti KPDM
Vám ráda zodpoví jeho předsedkyně
RNDr. Vlasta Křížová, tel.: 274867629
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MĚSTSKÁ POLICIE

Úřední hodiny ÚMČ Praha-Petrovice
Pondělí 8.00 - 11.00 12.00 - 17.30
Středa 8.00 - 11.00 12.00 - 17.30

Úřední hodiny ověřování listin
a podpisů

Pondělí 8.00 - 11.00 12.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 11.00 12.00 - 15.00
Středa 8.00 - 11.00 12.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 11.00 12.00 - 15.00
Pátek 8.00 - 11.00 ZAVŘENO

Úřední hodiny evidence obyvatel
Pondělí 8.00 - 11.00 12.00 - 17.30
Středa 8.00 - 11.00 12.00 - 17.30

Nová výpůjční doba v knihovně
od května 2003

Pondělí 8.00 - 11.00 12.00 - 18.00
Úterý ZAVŘENO ZAVŘENO
Středa 9.00 - 11.00 12.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00 - 11.00 12.00 - 15.30
Pátek ZAVŘENO ZAVŘENO

Seznam nových knih si můžete prohlédnout
na internetu na adrese www.prahapetrovi-
ce.cz . Knihy je možné rezervovat na adrese
knihovna@prahapetrovice.cz .

Nový zákon značně zvýšil
pravomoci městské policie

Novela zákona o obecní policii, která
nabyla účinnosti 1. 1. 2003, přináší ví-
cero změn.
Rozšiřují působnost i pravomoci měst-
ských policií (MP) a umožňují tak jejich
těsnější zapojení do plnění úkolů obcí ve
veřejném pořádku. Měly by napomoci 
i těsnější spolupráci s úřadem obce 
a s Policií ČR.
Velmi významnou změnou je konstituo-
vání MP jako orgánu obce, v jehož čele
stojí primátor nebo člen zastupitelstva
pověřený řízením MP.
Změna v postavení MP zabezpečuje sou-
lad mezi faktickým postavením stráž-
níka a jeho posuzováním jako veřej-
ného činitele. Jednoznačně rozšiřuje
jeho základní povinnosti.
Oprávnění MP k projednávání pře-
stupků v blokovém řízení se rozšiřuje
na všechny přestupky, které je podle
zákona oprávněna projednávat obec,
hlavně při bezpečnosti a plynulosti silnič-
ního provozu. Tam se odstraňuje dosa-
vadní nejasná úprava.
V dopravě mohou nyní strážníci řešit pře-
stupky spáchané nedovoleným stá-
ním nebo zastavením vozu a přestup-
ky spáchané vjezdem do míst, kde je
to zakázáno.
Velký význam má pro MP též oprávnění
požadovat na osobě předložení po-
třebných dokladů. Což v zákoně citelně
chybělo. Dosud směl strážník od osoby po-
žadovat pouze doklad totožnosti, ne však
např. potvrzení o povolení ke zvláštnímu
užívání pozemní komunikace, doklad o
vlastnictví vozu, řidičský průkaz, doklad o
povolení ke zvláštnímu užívání veřejného
prostranství apod.
Stejně významné je pro MP i nové
oprávnění vyžadovat od příslušných
orgánů údaje z jejich informačních
systémů, potřebné pro práci MP.
Rozšíření oprávnění strážníků ke zjišťová-
ní totožnosti osob na žádost jiné osoby,
která má na tom právní zájem, může po-
moci v případě stížnosti na strážníky od
cestujících bez jízdenky, jejichž osobní
údaje předávají strážníci revizorům
Dopravního podniku.
Novela rozšiřuje oprávnění strážníků 
v dopravě při zastavování vozů, které je
rozšířeno na všechny případy, kdy je stráž-
ník oprávněn řešit přestupek v blokovém
řízení, i při usměrňování provozu.
MP je nyní oprávněna i k odtahu vozů
tvořících překážku provozu a vozů, které
neoprávněně stojí na parkovišti tělesně
postižených.
Konečně - v zákoně bylo dále doplněno
ustanovení, kterým se MP vyrovnávají s
požadavky zákona o ochraně osobních
údajů a ustanovení o oprávnění strážníků

k pořizování obrazových a zvukových záz-
namů z veřejného prostranství.
S novelou byla provedena úprava někte-
rých dalších zákonů, při jejichž změnách
se v posledních letech pozapomnělo na
existenci obecních policií a vznikaly tak
rozpory mezi zákony.

Bc. Petr SABOL
ředitel OŘ MP Praha 15

Podivná noční škodovka

V noci, ve čtvrt na tři, 29.1., spatřila hlíd-
ka v Hornoměcholupské ulici v Praze 10
Škodu 120L červené barvy, jejíž řidič ne-
zvládl řízení levotočivé zatáčky a vyjel ze
silnice přes chodník do veřejné zeleně,
kde vůz zůstal stát.
Po příchodu k podivné škodovce hlídka
zjistila, že jde o muže, kteří již byli po půl
druhé v Hostivařské ulici v Praze 15 upo-
zorněni, aby s autem nikam nejezdili.
Pro důvodné podezření ze spáchání pře-
stupku byli oba vyzváni, aby se legitimo-
vali, načež bylo vyrozuměno místní oddě-
lení Policie ČR v Horních Měcholupech.
Za pár minut se na místo dostavila jejich
hlídka a převzala věc k dalšímu šetření.

Kradli benzín z aut
v Kurčatovově ulici

Pět minut před osmou hodinou ranní,
12.2., bylo oznámeno policisty z Prahy
10, že na parkovišti v Kurčatovově madíci
odčerpávají benzín z aut.
Dvě minuty před osmou se tam dostavily
hlídky MP a spatřily dva muže, jak z nádr-
že škodovky šedé barvy, 105L, OVO 73-
41, kradou benzín. Byli vyzváni k legiti-
mování, lustrací přes Policii ČR se
ukázalo, že první z pánů byl v posledních
třech letech pravomocně odsouzen za
majetkovou trestnou činnost. Byl omezen
na svobodě a předán policistům z Prahy
10 k dalšímu šetření. Protože benzín z vo-
zidla stále unikal, byli zároveň přivoláni
hasiči.

Bílého fiata chtěli odvézt

do nenávratna

V Janovské ulici u domu č. 367 spatřila
před půlnocí 13.2. hlídka MP zaparkova-
ného bílého fiata, TV 972O43, s otevře-
nými dveřmi, přičemž spínací skříň nesla
známky násilné manipulace.
Prostřednictvím Policie ČR bylo zjištěno, 
že se vůz nachází v evidenci odcizených.
Pro důvodné podezření ze spáchání trest-
ného činu byla přivolána hlídka PČR, kte-
rá záležitost dále šetří.

(MP)

REDAKČNÍ
POŠTA

Upozornění majitelům psů

Ke dni 31. 3. končil termín splatnosti každoroční-
ho poplatku ze psů, nečiní-li více než  400 Kč roč-
ně. Jde tedy o poplatek ze psů držených v rodin-
ných domcích, poplatek ze psů v sídlištní
zástavbě, jejichž majitelé jsou důchodci, a popla-
tek za pololetí pro majitele psů na sídlišti.
Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné
výši, vyměří správce poplatku (tj. ÚMČ) poplatek
platebním výměrem a může ho zvýšit až o 50%.
Každý majitel psa si na ÚMČ může vyzvednout
zdarma sáčky na psí exkrementy. Nyní jsou k dis-
pozici sáčky papírové, ale podle zájmu občanů
budou zajištěny i mikrotenové. Věříme, že každý
majitel psa si je vědom své povinnosti uklízet po
svém psovi a že nikomu z nás není lhostejné, v ja-
kém prostředí žije. ÚÚřřaadd  MMČČ

V létě jsme se po více než 30 letech bydlení
v Hostivaři přestěhovali do Morseovy ulice
v Petrovicích. Jelikož máme psa /kokršpaněla/
a hodně volného času /jsme v důchodu/, prochá-
zíme všemi těmi nádhernými uličkami. Bez nad-
sázky jsou Petrovice, v porovnání s jinými praž-
skými čtvrtěmi, velmi krásné a upravené,
v dosahu jsou velmi dobré obchodní služby
i zdravotní péče. Všude klid a pohoda, čisté ulice
- s výjimkou psích výměšků. Nechápeme, proč
majitelé psů nejsou schopni po svých miláčcích
uklidit a nerušit tak čistotu ulic i zeleně.
I navzdory tomu jsme s manželkou rádi, že jsme
se přestěhovali do této krásné lokality a pevně
věříme, že se úřadu podaří vyřešit i tento problém
a Petrovice budou nadále vzkvétat ku spokoje-
nosti místních občanů. Manželé FFEEDDOORROOVVII
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INZERCE

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 zdar-

ma
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

Servis elektrospotřebičů
Josef Pelikán

Průhonice, Stará 518

tel.: 608/959 424   večer 267 750 308

Opravy: el. bojlerů

el. sporáků

akumulačních kamen

VMĚNÍM BYT
2 + kk

v osobním vlastnictví
Jakobiho ulice

za 3 + 1
v Petrovicích

tel.: 274 869 920

603 230 861

Tělocvičná jednota Sokol Petrovice I,
Bellova 56 Praha 10

Naše Tělocvičná jednota zve děvčata
od věku 7 let do nového oddílu

MAŽORETEK
ve čtvrtek od 18.00 - 19.00 hodin
Děvčata se zde naučí ladným pohybům,

správnému držení těla a zacházením
s hůlkou pro mažoretky

Zveme Vás
do kosmetického salonu

Frostova 345
v dubnu - velikonoční

slevy 10 %
Po, Út, Čt - 14 - 19 hodin

tel.: 607 250 149

ÚPRAVA ODĚVŮ

Klára Soukupová

tel.: 608 060 874

274 866 617
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VÝTVARNÝ KROUŽEK DOMU UM se zúčastnil soutěže
pro nákupní centrum v Černém Mostu. Návrh petrovic-
kých dětí, které připravily velký výkres s tematikou moř-
ského světa, v silné konkurenci vyhrál. Až tam zavítáte,
podívejte se do dětského koutku na podmořskou výzdo-
bu, jejímiž autory jsou malí výtvarníci od nás. Čtěte 
o Domu UM v tomto čísle. Foto Eva KUCHAŘOVÁ

DVA ŠPIČKOVÍ HUDEBNÍCI Hana Mühlerová-Jouzová, só-
listka na harfu, a Vojtěch Jouza, hráč na hoboj a anglický
roh, člen České filharmonie. Čtěte na str. 4. Foto archív

LATINSKOAMERICKÉ TANCE na petrovickém plesu v po-
dání Jany Bátovské a Michala Necpála z TK Heller.

Foto JIŘÍ SKUPIEN


