
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych dnes u příležitosti za-
hájení nového školního roku oslovil
nejprve naše školáky a popřál jim ús-
pěšný školní rok s mnoha novými po-
znatky. Prvňákům pak hezký a pří-
jemný vstup do školních lavic, které
pro ně znamenají jiné prostředí a ji-
né návyky, než na jaké byli dosud
zvyklí. Věřím, že rodičům budou svý-
mi pokroky přinášet jenom radost.
Pedagogům pak chci poděkovat za
jejich péči o vzdělání, za jejich snahu
vést děti k samostatnému myšlení
a jednání. V prvních měsících budou
mít více organizačních povinností
v souvislosti se stravováním žáků. 
Všichni rodiče žáků byli seznámeni
s tím, že se na základě požadavků
nové hygienické normy modernizuje
kuchyňské zařízení v ZŠ Bellova. Děti
se budou po dobu stavebních úprav
stravovat ve Střední polygrafické
škole, takže časová prodleva bude
minimální. Práce na rekonstrukci
probíhají podle časového harmono-
gramu, takže s počátkem nového 
roku se budeme těšit z nového mo-
derního vybavení. Různé fámy
o zpoždění prací nemají žádné opod-
statnění.
Vás, vážení spoluobčané , chci touto
cestou pozvat na veřejné jednání 
o návrhu Urbanistické studie MČ Pra-
ha - Petrovice, které se uskuteční
v úterý 23. září t.r. v 18.00 hod. 
v sále Střední polygrafické školy, 
Bellova 352.
Zájemci se mohou i nadále seznámit
s návrhy Urbanistické studie, které
jsou vystaveny v zasedací místnosti
ÚMČ. Opravdu nás těší Váš zájem
o tuto studii, který jste dosud proje-
vili.

Přeji Vám hodně zdaru.
Otto SEMECKÝ
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Urbanistická studie Petrovic

Vážení petrovičtí občané,

jak jsme slíbili v průběhu zpracování Urbanistické studie Pet-
rovic, předkládáme Vám dnes Petrovický zpravodaj s přílohou
věnovanou urbanistické studii tak, jak bude předložena k ve-
řejnému projednávání. Současně Vás touto formou zveme :

1)) 2222..  zzáářříí  22000033  vv 99..0000  hhoodd..  nnaa  zzaahháájjeenníí  vveeřřeejjnnééhhoo  pprroojjeeddnnáá--
vváánníí  UUSS    PPeettrroovviicc,,  kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnníí  vvee  vveellkkéémm  ssáállee  ((II.. ppaatt--
rroo))  nnaa  sseekkccii  ÚÚttvvaarruu  rroozzvvoojjee  hhll..mm..  PPrraahhyy,,  PPrraahhaa  11,,  HHrraaddččaann--
sskkéé  nnáámm..  88,,

22)) 2233..  zzáářříí  22000033  vv 1188..0000  hhoodd..  nnaa  vveeřřeejjnnéé  pprroojjeeddnnáávváánníí  UUSS
PPeettrroovviicc  ss oobbččaannyy,,  kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnníí  vv ssáállee  SSttřřeeddnníí  ppoollyy--
ggrraaffiicckkéé  šškkoollyy  PPrraahhaa,,  PPrraahhaa  1100  --  PPeettrroovviiccee,,  BBeelllloovvaa  335522..

PPřřiippoommíínnáámmee,,  žžee UUrrbbaanniissttiicckkáá  ssttuuddiiee  PPeettrroovviicc  jjee  pprroo  vveeřřeejjnnoosstt
ppřřííssttuuppnnáá  oodd  3300..77..  22000033  ddoo  2233..1100..  22000033  vv zzaasseeddaaccíí  mmííssttnnoossttii
((IIIIII..  ppaattrroo))  ÚÚMMČČ  PPrraahhaa  --  PPeettrroovviiccee,,  MMoorrsseeoovvaa  225511,,  aa ttoo::
ppoonndděěllíí  aa ssttřřeeddaa  oodd  88..0000  hhoodd..  ddoo  1111..0000  hhoodd..  aa oodd  1122..0000  hhoodd..
ddoo  1188..0000  hhoodd..  PPoo  ppřřeeddcchhoozzíí  tteelleeffoonniicckkéé  ddoohhoodděě,,  jjee  mmoožžnnéé
ssjjeeddnnaatt  ii jjiinnýý  tteerrmmíínn..
VVaaššee  ppřřiippoommíínnkkyy  aa nnáámmiittkkyy  kk UUrrbbaanniissttiicckkéé  ssttuuddiiii  PPeettrroovviicc  jjee
mmoožžnnéé  ooddeessllaatt  ddoo  2233..  1100..  22000033  nnaa  aaddrreessuu::

MMHHMMPP
sseekkccee  ÚÚttvvaarruu  rroozzvvoojjee  hhll..mm..  PPrraahhyy
OOddbboorr  úúzzeemmnněě  pplláánnoovvaaccíícchh  ppooddkkllaaddůů
aa ddookkuummeennttaaccíí
HHrraaddččaannsskkéé  nnáámm..  88
111188  5544  PPrraahhaa  11

nneebboo
MMěěssttsskkáá  ččáásstt  PPrraahhaa  --  PPeettrroovviiccee
MMoorrsseeoovvaa  225511
110099  0000  PPrraahhaa  1100  --  PPeettrroovviiccee..

DDnnee  1166..  řřííjjnnaa  22000033  oodd  1188..0000  hhoodd..  ssee  uusskkuutteeččnníí  mmiimmoořřááddnnéé  zzaa--
sseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  MMČČ  PPrraahhaa  --  PPeettrroovviiccee  vv zzaasseeddaaccíí  mmíísstt--
nnoossttii  ((IIIIII..  ppaattrroo))  ÚÚMMČČ  PPrraahhaa  --  PPeettrroovviiccee,,  kktteerréé  pprroojjeeddnnáá  ppřřiippoo--
mmíínnkkyy  aa nnáámmiittkkyy  ppeettrroovviicckkýýcchh  oobbččaannůů  aa vvllaassttnnííkkůů  ddoottččeennýýcchh
nneemmoovviittoossttíí  kk UUrrbbaanniissttiicckkéé  ssttuuddiiii  PPeettrroovviicc..
VV ppřřííppaadděě,,  žžee bbuuddeettee  zzaassííllaatt  VVaaššee  ppřřiippoommíínnkkyy  aa nnáámmiittkkyy  ppřříí--
mmoo  nnaa  sseekkccii  ÚÚttvvaarruu  rroozzvvoojjee  hhll.. mm..  PPrraahhyy,,  žžááddáámmee  VVááss  oo zzaa--
sslláánníí  jjeejjiicchh  kkooppiiee  ii nnaa  sshhoorraa  uuvveeddeennoouu  aaddrreessuu  mměěssttsskkéé  ččáássttii
PPrraahhaa  --  PPeettrroovviiccee,,  aabbyy  jjee  zzaassttuuppiitteelléé  mmoohhllii  pprroojjeeddnnaatt  nnaa  ssvvéémm
mmiimmoořřááddnnéémm  zzaasseeddáánníí..

Urbanistická studie Petrovic obsahuje variantu řešení A a B.
Předkládáme Vám přehledný popis řešených lokalit s tím,
že konečný čistopis US může být vytvořen i kompilací řešení
lokalit z obou variant.

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 11
CCeennttrruumm  PPeettrroovviicc  --  bbuuddoouuccíí  nnáámměěssttíí

PPlloocchhaa  zzaa  SSttřřeeddnníí  ppoollyyggrraaffiicckkoouu  šškkoolloouu  mmeezzii  uulliicceemmii  AArrcchhiimméé--
ddoovvaa,,  BBeelllloovvaa  aa NNoovvooppeettrroovviicckkáá..

VVaarriiaannttaa  AA
Je zde řešeno umístění centra Petrovic (náměstí), které je na-
vrženo zastavět nízkopodlažní zástavbou (2 a 4 NP). Budovy
jsou z hlediska využití určeny pro obchodní aktivity a admi-
nistrativu, což by v budoucnu umožnilo do této lokality pře-
místit i Úřad MČ Praha - Petrovice.

VVaarriiaannttaa  BB
Je zde řešeno umístění centra Petrovic (náměstí), které je navr-
ženo zastavět 3 věžovými domy (20 NP) s administrativní a by-
tovou funkcí, která je doplněna obchodními objekty (2 a 4 NP).
V obou variantách je parkování vozidel řešeno v suterénu na-
vrhovaných objektů (varianta A: 320 stání, varianta B: 600
stání). Budoucí náměstí bude mít charakter parkově uprave-
né plochy s vodními prvky. Dojde k prostorovému i funkčnímu
propojení s areálem sousední Střední polygrafické školy.

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 22
EEddiissoonnoovvaa  uull..

OObbjjeekktt  bbýývvaalléé  ssaammoooobbsslluuhhyy  VVččeellaa  ssppoolluu  ss rreessttaauurraaccíí  vv ssaammoo--
ssttaattnnéémm  ppaavviilloonnuu..
Je zde navržen objekt dvoupodlažních garáží (156 stání). Stá-
vající objekt restaurace je ponechán (je možné posléze pře-
stavět). Na navrhovaném objektu garáží je uvažováno s vý-
stavbou objektu občanské vybavenosti (cca 1 000m2).

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 33
TTzzvv..  ŠŠvváábboovvoo  ppoollee

NNeezzaassttaavvěěnnáá  pplloocchhaa  mmeezzii  MMoorrsseeoovvoouu  aa EEddiissoonnoovvoouu  uull..
VVaarriiaannttaa  AA
Je zde navržena zástavba plochy rodinnými domy.
VVaarriiaannttaa  BB
Zástavba plochy je navržena bodovými bytovými domy (4
NP).

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 44
DDrruužžssttvvoo  SSMMĚĚRR

V současnosti je lokalita zastavěna výrobními objekty družstva
Směr. Pokud by v budoucnu došlo k uvolnění řešené plochy, je
navrženo její využití pro rodinné domy s ohledem na stávající
okolní zástavbu a pro jeden nebytový objekt při Bellově ulici.

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 55
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  BBeelllloovvaa

Naplnění stávající možné kapacity školy spolu se školou v Edi-
sonově ulici vyhoví i pro uvažovanou bytovou zástavbu vol-
ných ploch v Petrovicích a samotný objekt školy je možno roz-
šířit dostavbou patra nad středním traktem a výstavbou patra
nad jídelnou. Pozemek školy je dostačující.

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 66
SSttřřeeddnníí  ppoollyyggrraaffiicckkáá  šškkoollaa

Stávající škola je plně provozována, není požadována žádná
rozsáhlá potřeba dostavby či přestavby objektu. Do budouc-
na je navrhováno těsnější propojení školy s navrhovaným
centrem Petrovic (náměstí).

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 77
ZZaa  ppaanneelloovvýýmm  ddoommeemm  vv RReezzlleerroovvěě  uulliiccii

PPlloocchhaa  mmeezzii  nnoovvýýmm  ppeettrroovviicckkýýmm  hhřřbbiittoovveemm  aa ppaanneelloovvýýmm  ddoo--
mmeemm  vv RReezzlleerroovvěě  uulliiccii  čč..pp..  330022  aažž  331100..
Je zde navržen objekt dvoupatrových podzemních garáží (272
stání). Jde o návrh, jak řešit značné lokální deficity v parko-
vacích místech. Návrh využívá stávající terénní konfiguraci
(uměle vybudovaný protihlukový val) a navrhuje zahloubit ga-
ráže pod terén valu a využít travnatou plochu střechy garáží
stejně jako doposud. Vjezd do garáží je odsunutý od oken
obytných místností panelového domu (z Novopetrovické ul.,
cca 50 m od stávající autobusové zastávky směr Uhříněves).
Realizace vyžaduje přeložení Novopetrovické ulice podle již
platného územního plánu.

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 88
PPoollee  vvýýcchhooddnněě  oodd  DDoobbrréé  VVooddyy  kk UUhhřříínněěvvssii

VVaarriiaannttaa  AA
Jde o plochu určenou již v platném územním plánu k využití
jako funkce čistě obytná. Návrh studie tuto funkci respektuje
a na základě požadavku městské části řeší rozsáhlejší zasta-
vění plochy oproti platnému územnímu plánu, zejména na je-
jí jihovýchodní hranici. Toto řešení by mělo znemožnit vybu-
dování komunikace v trase JVK nebo jakékoli jiné sběrné
komunikace v této lokalitě.
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Celkově je navržená geometrická zástavba spočívající v kom-
binaci řadových rodinných domů a izolovaných rodinných do-
mů s bytovými domy vysokými 2 - 4 NP. Mezi řadovými RD
jsou navržené zelené polosoukromé dvory využívané obyva-
teli přiléhajících rodinných domů.

VVaarriiaannttaa  BB
Odlišuje se pouze přidáním severního bytového domu. Tento
bytový dům je situován na ploše uvolněné posuvem vedení
220 kV, což je v zásadě jedním z hlavních principů varianty B,
kdy se uvolňuje významný pás pozemků podél Novopetrovic-
ké.

Garážová stání jsou situována na podnoži bytových domů
s kapacitou ve variantě A: 120 stání a variantě B: 200 stání.

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 99
DDoobbrráá  VVooddaa

Jde o plochu západně od sídliště Dobrá Voda, vzniklou na-
vážkou zeminy při budování sídliště. Tato plocha byla v plat-
ném územním plánu definovaná jako plocha sportovní a ur-
banistická studie tento návrh respektuje.

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 1100,,  1111  aa 1122
VVýýcchhoodd  --  HHoorrnnoomměěcchhoolluuppsskkáá

PPlloocchhaa  vvýýcchhooddnněě  oodd  nnoovvééhhoo  ppeettrroovviicckkééhhoo  hhřřbbiittoovvaa  mmeezzii  uullii--
cceemmii  HHoorrnnoomměěcchhoolluuppsskkoouu  aa NNoovvooppeettrroovviicckkoouu..
Územní plán řeší tuto plochu s realizací po roce 2010. Zpra-
covatel urbanistické studie navrhuje přečasování lokality do
bližšího návrhového období a domnívá se, že tato lokalita je
jednou z mála míst na území Petrovic, kde lze zahájit vý-
stavbu neprodleně v případě, že budou vyřešeny restituční
spory. Funkční využití lokality je navrženo ve shodě s plat-
ným územním plánem, byť v jiných hranicích. Je navržena
kombinace bytové a nebytových funkcí, garáže a sportovní
areál, krytý před vlivem dopravy na Novopetrovické objek-
tem garáží. Na místě tras VTL plynovodu, kde je velmi obtíž-
ná zastavitelnost pozemků, je navržen park. Je respektováno
rozšíření hřbitova a stávající trasa Novopetrovické je pone-
chaná jako přístupová komunikace ke hřbitovu. Garážová
stání jsou situována na podnoži bytových domů s dostateč-
nou kapacitou.

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 1133
ZZáámmeekk

Vzhledem k nevyřešeným restitucím zámek postupně chátrá
a je velmi obtížné předpokládat jeho příští skutečnou funkci.
Urbanistická studie navrhuje pouze zlepšení příjezdu k zám-
ku z ulice Bellova a dále se jeho řešením nezabývá.

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 1144
RRuuggbbyyoovvéé  hhřřiiššttěě

Stávající sportovní plocha je v souladu s platným územním
plánem. Vzhledem k nutné velikosti standardního rugbyo-
vého hřiště je částečně upravena východní hranice plochy
SP (sloužící sportu) na úkor plochy ZN (přírodní nelesní plo-
chy) s vyloučením jakéhokoliv zásahu do přilehlého bioko-
ridoru.

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 1155
UUlliiccee  UU bbřřeehhuu

LLookkaalliittaa  jjee  ssiittuuoovváánnaa  nnaa  vvýýcchhooddnníímm  ookkrraajjii  HHoossttiivvaařřsskkéé  nnááddrr--
žžee..
Plocha je v platném územním plánu vedena jako plocha PSZ
(sady a zahrady). Na základě požadavku MČ a po souhlas-
ném projednání na výrobních výborech k urbanistické studii je
navrženo využití plochy pro výstavbu 4 rodinných domů.

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 1166
EEddiissoonnoovvaa  uull..  čč.. 5511

Jde o plochu ve vlastnictví MČ Praha - Petrovice, která by mě-
la být využita pro výstavbu polyfunkčního objektu s využitím
pro dočasné umístění ÚMČ, klubovny pro mládež, denního
stacionáře pro seniory, prodejny se základním sortimentem
potravin (do 200 m2) a provozovny služeb. Úřad MČ by se po
vybudování centra (viz LOKALITA č.1) přestěhoval na náměs-
tí a v polyfunkčním domě by se uvolněné prostory upravily na
byty.

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 1177
EEuukklliiddoovvaa  uull..

Jde o malou plochu u příjezdu z Novopetrovické ul., kde je na-
vržena výstavba 2 RD.

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 1188
NNoovvooppeettrroovviicckkáá  uull..

LLookkaalliittaa  jjee  ssiittuuoovváánnaa  mmeezzii  uull..  FFrroossttoovvoouu  aa NNoovvooppeettrroovviicckkoouu..

VVaarriiaannttaa  BB
Lokalita se nachází v ochranném pásmu energetických sítí
(220 kV) s plánem na výstavbu 110 kV. Na základě požadav-
ku MČ zpracovatel studie navrhl spojit v tomto úseku stáva-
jící vedení 220 kV s vedením 110 kV a uložit obě skupiny vo-
dičů na společné sloupy. Dalším požadavkem MČ bylo
vyosení trasy společného vedení co nejblíže k ulici Novopet-
rovické tak, aby se uvolnilo stávající ochranné pásmo pro vý-
stavbu garáží (480 stání) v kombinaci s malometrážními byty
na jejich půdorysu. Tyto objekty by současně plnily funkci pro-
tihlukové bariéry pro stávající zástavbu na sídlišti Dobrá Voda
a zároveň by vyřešily deficit v počtu parkovacích stání v loka-
litě Dobrá Voda. Vzhledem k potřebě rozsáhlých jednání o re-
alizaci této varianty a vzhledem k tomu, že se liší od platné-
ho územního plánu (zejména trasy energetických vedení),
bylo toto řešení zpracováno pouze jako doporučené řešení ve
variantě B.

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 1199,,  2200
UUlliiccee  VV PPiittkkoovviiččkkáácchh

LLookkaalliittaa  zzaahhrrnnuujjee  nneejjvvýýcchhooddnněějjššíí  ččáásstt  ppoollee  mmeezzii  ssííddlliiššttěěmm
DDoobbrráá  VVooddaa  aa UUhhřříínněěvvssíí..

VVaarriiaannttaa  BB
Na základě požadavku MČ je navržena zástavba východního
okraje lokality jako čistě obytná (rodinné domy a bytové do-
my o 2, 4 a 6 NP). Principy této zástavby jsou shodné jako ná-
vrh varianty A v lokalitě č. 8. Rovněž tato varianta předpoklá-
dá změnu ve vedení tras vysokého napětí. Pokud by k této
změně nedošlo, není zcela zastavitelný severní okraj řešené
lokality. Mezi touto lokalitou a lokalitou č.8 je navrženo spor-
toviště, které je umístěno v trase VTL plynovodu a podmínky
jeho návrhu byly projednané s Pražskou plynárenskou a.s. To-
to řešení by mělo v maximálním rozsahu zastavěnosti zne-
možnit vybudování komunikace v trase JVK nebo jakékoliv ji-
né sběrné komunikace v této lokalitě.

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 2211
HHoorrnnoomměěcchhoolluuppsskkáá  uull..

Tato lokalita se nachází mimo k.ú. Petrovice a je řešena
v rámci územního rozvoje MČ Praha 15. Principem řešení je
umístění bytových domů a garáží.

LLOOKKAALLIITTAA  čč.. 2222
EEuukklliiddoovvaa  uull..

LLookkaalliittaa  jjee  ssiittuuoovváánnaa  mmeezzii  nnoovvoouu  zzáássttaavvbboouu  nnaa  zzááppaadděě  PPeett--
rroovviicc  aa hhiissttoorriicckkýýmm  jjááddrreemm  mměěssttsskkéé  ččáássttii..

VVaarriiaannttaa  BB
Na základě požadavku MČ byla do studie zahrnuta tato plo-
cha, i když je v platném územním plánu vedena jako lesní po-
rost a louky a pastviny (varianta A). Je zde navržena výstavba
27 rodinných domů. Tato navržená varianta by měla být pod-
kladem pro žádost o změnu Úpn. hl. m. Prahy.

ZZáákkllaaddnníí  kkoommppoozziiččnníí  aa pprroossttoorroovvéé  zzáássaaddyy  aa rreegguullaattiivvyy  vvýýssttaavv--
bbyy  vv UUrrbbaanniissttiicckkéé  ssttuuddiiii  PPeettrroovviicc::
a) Zachování historického jádra obce.
b) Omezení stavebních zásahů v novější zastavěné části Pet-

rovic, zejména v lokalitách rodinných domů. Návrh tako-
vých řešení, která jsou schopna bezproblémové integrace
do stávajícího prostředí (pozemek družstva Směr, lokalita
v Morseově ul.). Spolu s tím i ponechání stávajících pane-
lových domů v Morseově ulici se stávajícím počtem podla-
ží a jejich nezvyšování nástavbami.

c) Nezvyšování stávajících panelových domů jakýmikoliv ná-
stavbami.

d) Akcentování středu území, plochy centra MČ, návrhem vě-
žových domů. Motivem je narušení, oživení, stávajícího
panoramatu Petrovic o nový prvek kontrastující s horizon-

tální zástavbou panelových domů. Vzhledem k neobvy-
klosti navrženého řešení a vzhledem k nejednoznačnosti
jeho přijetí je návrh zařazen jako varianta B.

e) Zpevnění východního okraje lokality výstavbou kompakt-
ního bloku přestupujícího před stávající panelové domy
a vytvářejícího výškový přechod mezi volnou krajinou 
a 8mi podlažními stavbami bytových panelových domů.

f) Kompaktní zástavba volných polí na JV okraji území jako
kontrastujícího prvku s krajinou a stávající panelovou zá-
stavbou.

Urbanistická studie obsahuje ve shodě se zadáním návrh re-
gulativů pro navrženou zástavbu a její urbanistickou a pro-
storovou strukturu. Základním východiskem pro návrh regu-
lativů je platný územní plán a jím definovaná míra využití
území. Regulativy jsou zpracované pro obě varianty A a B.

Vážení petrovičtí občané, Urbanistická studie Petrovic byla
zpracovávána od roku 2001 na základě požadavku naší měst-
ské části. Věříme, že se nám podaří s vaší aktivní účastí schvá-
lit konečnou podobu urbanistické studie, která vytvoří před-
poklady pro další rozvoj Petrovic. To ale neznamená, že se
můžeme těšit na to, že navržená výstavba začne být realizo-
vána v celém rozsahu. Velkým problémem jsou pro Petrovice
nedořešené restituční spory, a tím i nejasné majetkoprávní
poměry k řadě nezastavěných pozemků. Urbanistická studie
nám zajistí do budoucna architektonické a urbanistické řeše-
ní rozvoje, který pro nás bude zárukou, že se Petrovice nebu-
dou rozvíjet živelně a nahodile. Po schválení závěrečného pro-
tokolu budeme mít závazný územně plánovací dokument.

JJUUDDrr.. OOllggaa  HHrroommaassoovváá
zzáássttuuppkkyynněě  ssttaarroossttyy

INFORMACE K REKONSTRUKCI
ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY

v Základní škole Bellova
V příštím roce oslaví ZŠ Bellova 15. výročí zahájení výuky pro
petrovické děti. Za tuto dobu neprošla budova školy ani škol-
ní kuchyně a jídelny žádnou zásadní rekonstrukcí ani opra-
vou. V posledním období se zde stravuje kolem 450 dětí, a to
jak ze ZŠ Bellova a ZŠ Edisonova, tak i ze Střední polygrafic-
ké školy. A nesmíme rovněž zapomenout ani na 30 petrovic-
kých seniorů. Školní kuchyně i jídelna se potýkaly dlouhodo-
bě se špatnou funkcí vzduchotechniky, nevyhovující tepelnou
izolací a po tolika letech provozu vyvstala potřeba vyměnit
veškeré rozvody, odpady a současně s tím i odstranit ezalito-
vé desky, které zde byly použity jako izolační materiál již při
výstavbě budovy. S ohledem na nové hygienické předpisy
a technologie uplatňované i v hromadném stravování bylo
třeba vyměnit i zastaralou gastronomickou techniku a doplnit
vybavení kuchyně novými přístroji, které umožní kvalitnější
zpracování potravin a přípravu pokrmů.
Předběžný celkový odhad nákladů na realizaci této investiční
akce činil 8 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že celkovou částku ne-
měla naše městská část k dispozici, požádalo vedení petro-
vické radnice o dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy. Finanční podíl
naší MČ činí 3,5 mil. Kč a zastupitelstvo jej schválilo na zase-
dání v červnu letošního roku. Dotaci ve výši 4,5 mil. Kč jsme
obdrželi koncem měsíce června, takže s celkovou přípravou
této organizačně i finančně náročné akce mohlo být započa-
to až v prázdninovém období. Znamenalo to připravit celou
rekonstrukci po stránce projektové dokumentace, stavebního
a výběrového řízení, ale i zajistit náhradní stravování pro žá-
ky a důchodce. Po dobu celé rekonstrukce se mají možnost
děti stravovat v prostorách Střední polygrafické školy, kam jim
jsou obědy dováženy ze školní jídelny v Uhříněvsi. Pro rodiče
tento způsob stravování nepřinesl zvýšení ceny obědů, pro žá-
ky znamená jen nutná organizační opatření při zajištění této
náhradní formy stravování.
Vlastní rekonstrukce jídelny byla zahájena již počátkem srp-
na, a to odstraněním ezalitových desek, provedením násled-
ných hygienických měření, nutných demolic a přípravných sta-
vebních prací. Všechny firmy, které se na této rekonstrukci
podílejí, dodržují časový harmonogram tak, aby v průběhu
prosince mohl být zahájen zkušební provoz a nejpozději od
začátku ledna příštího roku provoz rekonstuované kuchyně
a jídelny v plném rozsahu.

JJUUDDrr.. OOllggaa  HHrroommaassoovváá
zzáássttuuppkkyynněě  ssttaarroossttyy  ppoovvěěřřeennáá  oobbllaassttíí

úúzzeemmnnííhhoo  rroozzvvoojjee  aa vvýýssttaavvbbyy

PRAHA - PETROVICE
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IIVV..řřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  ZZMMČČ  
ddnnee  1122..  ččeerrvvnnaa  22000033

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  mměěssttsskkéé  ččáássttii
SScchhvváálliilloo::
• navýšení rozpočtu MČ na rok 2003 o 3.500.000,-Kč převodem
z VHČ za účelem rekonstrukce kuchyně v ZŠ Bellova;
• rozpočtovou změnu - navýšení rozpočtu MČ Praha - Petrovice na
rok 2003 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 199.000,-Kč na po-
krytí nárůstu výdajů v souvislosti s nařízením vlády č. 582/2002 Sb. ke
zvýšení platových tarifů;
• rozpočtovou změnu - navýšení rozpočtu MČ Praha - Petrovice na
rok 2003 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 340.000,-Kč na vý-
daje spojené s přípravou a konáním referenda o přistoupení ČR k Ev-
ropské unii.

VVzzaalloo  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci o sociálních a pečovatelských službách, které od
1.5.2003 zajišťuje městská část Praha - Petrovice;
• zápis z jednání Kontrolního výboru a ukládá ÚMČ vyžádat si chy-
bějící doklady do konce července 2003.

SSoouuhhllaassiilloo::
• s navrženými investičními záměry MČ v období 2003 - 2006;
• se změnou splátkového kalendáře Bytového družstva Rezlerova
298 podle návrhu bytového družstva;
• se změnou účelu použití dotace dle žádosti Tělocvičné jednoty So-
kol Petrovice I ze dne 12.5.2003.

PPoozzaassttaavviilloo::
• vyplacení příspěvku subjektům s nedokončeným vyúčtováním a po-
věřuje Radu MČ k uvolnění finančních prostředků po odstranění zá-
vad na základě usnesení Kontrolního výboru.

UUlloožžiilloo::
• starostovi zjistit u starostky MČ Praha - Zbraslav případný zájem
o využití objektu Edisonova 51 pro občany městské části Praha - Zbra-
slav postižené povodněmi. V případě, že tento zájem nebude, ZMČ
souhlasí s odprodejem věcí dle seznamu stávajícím uživatelům objek-
tu za 50 % pořizovací ceny.

2200..zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1122..  ččeerrvvnnaa  22000033

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii
SScchhvváálliillaa::
• návrh Komise výchovy a vzdělávání na setkání talentovaných dětí
se starostou městské části;
• uvolnění částky 10.000,- Kč na odměny pro tyto děti.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• návrh na vydání publikace o městské části Praha - Petrovice. V sou-
vislosti s nabídkou vytvoření této publikace bude realizováno po-
ptávkové řízení u dalších vydavatelství kvůli objektivizaci ceny.

2211..zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2266..ččeerrvvnnaa  22000033

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii
JJmmeennoovvaallaa::
s účinností od 1.7.2003
• Ing. Danu Rosolovou, MBA předsedkyní Komise územního rozvoje
a dopravních vztahů;
• Ing. Helenu Rybníčkovou členkou Komise územního rozvoje a do-
pravních vztahů;
• Pana Josefa Raichmana členem Komise životního prostředí.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s prodloužením nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 10 v Morseo-
vě ul. čp. 253 paní Evě Frankové do 30.9.2004;
• se stavební dokumentací na stavbu rodinného domu pana Roberta
Martinovského za předpokladu zachování poměru zastavěné a neza-
stavěné plochy.

SScchhvváálliillaa::
• v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice
č.IV/12/2 ze dne 12.6.2003 a po projednání usnesení Kontrolního vý-
boru ZMČ ze dne 24.6. příspěvky organizacím, u kterých nebyly zjiš-
těny závady ve vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z loň-
ského roku.

UUlloožžiillaa::
• tajemnici úřadu zabezpečit přístup k internetu pro veřejnost v pro-
storách místní knihovny v termínu do 15.8.2003.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci České pojišťovny o ukončení pojistné smlouvy k datu
30.9.2003 a schválila uzavření následné pojistné smlouvy s pojišťov-
nou Kooperativa;
• informaci starosty doc. Semeckého a místostarostky JUDr. Hroma-
sové o projektu rekonstrukce kuchyně ZŠ Bellova a zajištění stravo-
vání po dobu stavebních úprav;
• informaci o podané výpovědi nájmu prostor ve III. patře budovy
Úřadu MČ k 30.9. 2003 a uložila tajemnici vyvěsit záměr následného
pronájmu těchto uvolněných prostor.

2222..zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1100..  ččeerrvveennccee  22000033

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii
VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci starosty o zahájení prací stavebních úprav ZŠ Edisonova
dne 14.7.2003;
• informaci starosty o přípravných pracích rekonstrukce kuchyně ZŠ
Bellova a postupu jednání zajištění stravování;
• informaci starosty o přípravě plánu zimní údržby komunikací MČ
a pověřuje dalším jednáním radního p. Vojtu.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s vydáním stavebního povolení firmě Golf s.r.o. na stavbu „Přístav-
ba bazénu“ na pozemku kat.č. 521/3 a 521/13 v k.ú. Petrovice podle
projektu č. 02-3-011 z května 2003;
• se zadáním veřejné zakázky na odstranění azbestu v ZŠ Bellova pod-
le § 49b zákona o zadávání veřejných zakázek spol. SITA Moravia a.s.

2233..zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2233..ččeerrvveennccee  22000033

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii
VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci starosty o podepsání smlouvy s MHMP na poskytnutí
částky 20 mil. Kč pro účely půjček z FMOBF a o dalších jednáních ve
věci splátek;
• informaci starosty o projektu odvodnění pozemků u Botiče;
• písemnou rezignaci Ing. Dany Rosolové, MBA na funkci předsedky-
ně Komise územního rozvoje a dopravních vztahů a do této funkce
jmenuje JUDr. Olgu Hromasovou;
• předběžnou zprávu ing. Filipského - firma INSET s.r.o. o důvodech
propadů okolí kanalizačních vpustí a dalších míst v MČ Praha-Petro-
vice a ukládá tajemnici zajistit kompletní znalecký posudek.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s podáním požadavku na účelovou dotaci na investiční akci stavby
polyfunkčního domu v Edisonově ul. čp. 51 ve výši 14 mil. Kč a polo-
žení nové střechy a zateplovacího pláště panelového domu 
čp. 251-253 v Morseově ul. ve výši 2,4 mil. Kč;
• s vydáním stavebního povolení na výstavbu rodinného domu o dvou
bytových jednotkách na parcele č. 504/4 a 504/3 v k.ú. Petrovice pod-
le projektu č. 289/02 ze srpna 2002 žadatele ing. J. Pokorného;
• se zřízením vjezdu na parcelu č. 363/1 - Voltova ul. žadatele p. Jo-
sefa Holíka za podmínky uvedení veřejného prostranství do původní-
ho stavu (zámková dlažba);
• s vjezdem na komunikace Edisonova a Dieselova nákladním vozid-
lem do 3,5 t za účelem dopravy materiálu potřebného k přestavbě
chaty na parcele č. 122 a 123 v k.ú. Petrovice - žadatel Daniel Hejzlar;
• se zahájením chemické likvidace plevele v MČ a ukládá firmě Lou-
ka neprovádět v sobotu a neděli práce rušící hlukem (sekání apod.).

SScchhvváálliillaa::
• s účinností od 1.8.2003 Organizační řád ÚMČ a Pracovní řád ÚMČ
podle návrhu předloženého tajemnicí ÚMČ.

11..  mmiimmoořřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ
ddnnee  2299..ččeerrvveennccee  22000033

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci JUDr. Hromasové, že dnešního dne bylo městské části

předáno 1 vyhotovení Urbanistické studie Petrovic k veřejnému pro-
jednávání.

SSoouuhhllaassiillaa::
• se zahájením veřejného projednávání Urbanistické studie Petrovic
a ukládá JUDr. Hromasové požádat sekci Útvaru rozvoje MHMP, aby
se veřejné jednání uskutečnilo nejdříve po 15.9.2003.

PPoovvěěřřiillaa::
• od 1.8.2003 p. Lamberka - správce hřiště Rezlerova - rovněž dozo-
rem hřiště na Dobré Vodě.

2244..zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1144..ssrrppnnaa  22000033

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii
PPrroojjeeddnnaallaa::
• předložený materiál o čerpání rozpočtu za I. pololetí 2003 a dopo-
ručuje Zastupitelstvu MČ jej schválit.

NNeessoouuhhllaassiillaa::
• s prodloužením doby nájemních smluv na byty ve vlastnictví MČ na
dva roky;
• s instalací klimatizace v ordinaci MUDr. Kryzánkové na náklady MČ,
avšak dává souhlas s instalací této klimatizace nájemcem.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci starosty o dokončení nové učebny v ZŠ Edisonova a in-
formaci o podané žádosti o kolaudaci;
• informaci pana Vojty o odstraňování kůlů palisády u hřbitova z dů-
vodu jejich ztrouchnivělého stavu. Způsob náhrady bude řešen ve
spolupráci s Komisí životního prostředí;
• podanou žádost o pronájem místnosti ve 3.patře Úřadu MČ pana
Jana Svobody a žádá o doplnění žádosti o počet el. spotřebičů, příkon
spotřebičů - tedy energetickou náročnost a počet osob, které by pra-
covaly v pronajaté místnosti;
• informaci starosty o probíhajících jednáních ve věci cyklostezky
v Petrovicích;
• informaci JUDr. Hromasové o zahájení projednávání Urbanistické
studie Petrovic.

UUlloožžiillaa::
• starostovi předložit zprávu o činnosti Rady MČ za I. pololetí 2003
Zastupitelstvu MČ dne 4. září 2003;
• tajemnici vyzvat společnost Gartensta s r.o. k provedení revize a pří-
padné opravě hracích prvků sportovních a dětských hřišť Petrovic.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s vyhlášením výběrového řízení na stavební rekonstrukci a zabudo-
vání vzduchotechniky a zdrojů energie kuchyně v ZŠ Bellova a na
zhotovení projektu polyfunkčního domu Edisonova 51 ve smyslu 
§ 49b zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek a na gas-
tronomické vybavení kuchyně v ZŠ Bellova ve smyslu § 49a zákona
č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek;
• s projektem pro stavební řízení novostavby polyfunkčního domu
v Petrovicích, parc. č. 63 z července 2003 investora pana L. Rokose;
• s tím, že atletické závody v MČ dne 7.9.2003 proběhnou pod zášti-
tou městské části a na tuto akci vyčleňuje částku 1.200,- Kč;
• s umístěním firemního stojanu před vchodem do polikliniky Optiky
HORUS - Jana Horká;
• s pronájmem místnosti 045 v přízemí polikliniky panu MUDr. Vladi-
míru Kolaříkovi.

SScchhvváálliillaa::
• obsah Petrovického zpravodaje č. 4;
• návrh programu V. jednání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice dne
4.září 2003.

JJmmeennoovvaallaa::
• členkou Komise pro informace a zpravodaj paní RNDr. Vlastu Křížo-
vou.
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Předpokládám a doufám, že většina
čtenářů Petrovického zpravodaje se
mohla s Vaším uměním již několi-
krát setkat - ať již v Hudebním diva-
dle v Karlíně nebo dokonce i při
představení v Petrovicích. Jak vůbec
funguje divadlo rok po povodni?
Divadlo funguje, hrajeme, ale hrajeme
pohostinsky v Kongresovém centru. Ny-
ní se však v budově usazujeme definitiv-
ně - stěhujeme se totiž do prostor po
zkrachovalém muzikálu Drákula. Karlín-
ské divadlo je stále mimo provoz a až
teprve nyní jsou vyřízeny všechny forma-
lity a zajištěny finanční prostředky pro
jeho rekonstrukci.

Překvapuje mě, že i takové muziká-
lové projekty, jako byl Drákula, neu-
spěly. Jak je to s klasickou operou
a operetou - má stále své poslucha-
če? Nepředpokládám totiž, že při ce-
ně vstupného si někdo může dovolit
podobný luxus jako moje břevnov-
ská babička, která viděla Prodanou
nevěstu 36x a libovala si, že to bylo
pokaždé jiné.
I dnes má klasický žánr své stálé přízniv-
ce a diváky, kteří sledují různá nastudo-
vání a režijní ztvárnění. Na nedostatek
diváků si zatím opravdu stěžovat nemů-
žeme. 

Nastudovali jste přes prázdniny ně-
jakou premiéru do nové divadelní
sezóny?
Léto jsem měl natolik nabité prací, že se
o prázdninách v podstatě nedá mluvit.
V HDK nyní začínáme zkoušet Bernstei-
novu West side story, kde se představí
celá řada nových mladých tváří a dou-
fám, že tento skvělý titul přiláká i přimě-
řeně mladé obecenstvo a nejen nás no-
stalgiky. 

Připadá mi, že je v současné době
zájem více o muzikály než o klasické
operety. Co vy a muzikál?
V Hudebním divadle Karlín se muzikály
hrály vždy souběžně s klasickými i lido-
vými operetami a v řadě z nich jsem
i hrál. A co se týče těch velkých výprav-
ných muzikálů, které máte zřejmě na
mysli, tak na jaře jsem uspěl v konkursu
na roli hostinského Thenardiéra v muzi-
kálu Bídníci. Alternuji tuto roli s Jiřím
Kornem a mimo to zpívám ještě několik
menších rolí. Postava se mi velice líbí, je
to komická role - protiklad serióznosti

a lyriky hlavních protagonistů. Text po-
stavy je nadčasový - nejen Paříž, ale i my
jsme měli svou revoluci, a to, jak se kdo
orientuje v revoluční době a jak komu
revoluce slouží, se zřejmě moc nezměni-
lo. Neučím se však jenom jeden text.
Muzikál je velkolepý projekt, ale stejně
každý ze zpěváků hraje několik rolí. Tři-
cet herců postupně vytvoří na jevišti té-
měř stovku postav. Bídníci jsou soukro-
mým projektem Františka Janečka a po
neúspěchu jiných muzikálů je jeho od-
vaha obdivuhodná a všichni se budeme
ze všech sil snažit, aby projekt vyšel

a vložené náklady, které dosáhly mnoha
milionů Kč, se vrátily.

To jsou těžko představitelné finance
na divadelní představení, za to by se
dal natočit výpravný film.
Samozřejmě, že obrovskou část z této
částky spolkne reklama, pak teprve je až
scénické ztvárnění a honoráře účinkují-
cích. Zatím zkoušíme a pilujeme -
a zkoušíme zadarmo. Premiéra byla
16.září a i další reprízy muzikálu se bu-
dou hrát v Pyramidě na Pražském výsta-
višti. Pokud budou chodit diváci, tak bu-
de třeba i na ty honoráře.

Když si to zrekapitulujeme - na plný
úvazek jste v Hudebním divadle
Karlín, budete několikrát do měsíce
zpívat v Bídnících, to už Vám asi moc
času na další aktivity nezbývá..?
Když se budeme bavit jen o těch pracov-
ních nebo tvůrčích, tak v současné době
režijně připravuji Lehárovu Veselou vdo-
vu v originálním německém nastudová-
ní. Mimo to ještě zvažuji, jestli si v tom-

to představení i zazpívám. Premiéra bu-
de 17. 12. v Bordeaux. No a mimoto 
stále ještě zpívám s Rožmberskou kape-
lou, která vystupovala i v Petrovicích - ale
to už je opravdu „na doraz“ .

Jak jste vůbec schopen si zapamato-
vat doslovně tolik rolí, tolik postav -
tolik textů?
Je to dřina. Jsou tu samozřejmě nějaké
dispozice, ale je to dřina. Člověk z toho
nesmí vypadnout. Nesmíte se vypnout.
Proto i nesnáším delší dovolené bez prá-
ce. 

A co Vy a Petrovice - nejezdíte se
sem jen vyspat?
Do Petrovic mě „mrštil osud“. Do svých
28mi let jsem bydlel u rodičů na Národ-
ní třídě. Dnes bych Petrovice za centrum
neměnil. Centrum města se příliš vzdáli-
lo od toho, co by mělo svým obyvatelům
poskytovat. Je to nákupní zóna a „Dis-
neyland“ pro cizince, který navíc v noci
ovládnou prostitutky, narkomani a bez-
domovci. Tady mám potok, přehradu,
přírodu - volnost. A v divadle jsem za 
30 minut.

Byl jste zvolen zastupitelem - co plá-
nujete udělat pro Petrovice?
Času je opravdu málo, do zastupitelstva
jsem se dostal neplánovaně z nevolitel-
ného místa díky preferencím. Přesto
bych se chtěl podílet na práci pro Petro-
vice a Petrovičáky. Těší mě, že se tu už

změnily vztahy. Kdysi mi totiž připadalo,
že jsem mezi Řeky a Turky na Kypru, ta-
kové bylo ovzduší mezi novými a starý-
mi Petrovicemi. Těším se i na příští rok,
kdy by pro Petrovice zase měla vystupo-
vat Rožmberská kapela.

Děkuji za rozhovor a určitě za nás
všechny si budu přát, aby se do Pet-
rovic vrátila jen Rožmberská kapela
a ne rozmíšky minulého období.

Připravil Petr Říha

PŘEDSTAVUJEME VÁM

Zpěvák a herec, sólista Hudebního divadla v Karlíně

Libor Žídek
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Rada naší měst-
ské části připra-
vuje autobusový
tematický zájezd
pro seniory na
zámek KUKS
a do Nového
Města nad Me-
tují.
Termín zájezdu:
sobota 27.září
tohoto roku.
Sraz účastníků 
v 7.45 hod. před

budovou ÚMČ,
Morseova 251.
Cena zájezdu:
2OO,- Kč.
V ceně je zahr-
nuta doprava,
pojištění a vstupy
do zámků.
Zájemci se mo-
hou přihlásit na
ÚMČ u paní Len-
ky Riedlové, I.po-
schodí, v úřed-
ních hodinách,

Tematické zájezdy

Dne 19. června 2003 se konalo v ZŠ Bellova
tradiční vítání nových petrovických občánků.
Za naši městskou část přivítal 26 nejmlad-
ších obyvatel Petrovic zástupce starosty Ro-
man Vojta a členky Komise bytové a sociální
Zdenka Novotná, Jana Kutičková a Jana
Koutníková. Všichni noví občánci a jejich ro-
diče obdrželi od městské části pamětní min-
ci a několik dalších drobných dárečků.

Vítání občánků28. července jsme měli příležitost popřát k život-
nímu jubileu paní Jarmile Šulcové, na jejímž svě-
žím vzhledu a životnímu optimizmu se projevuje
její dlouholetá činnost v sokolském hnutí.

OOSS
Také starosta naší městské části oslavil své naro-
zeniny a na jeho svěžím vzhledu a životnímu
optimizmu se projevuje nejen jeho dlouholetá
činnost v sokolském hnutí, ale i jeho odpor k al-
koholickým nápojům. I o narozeninách si s gratu-
lanty připil limonádou zvanou „Rychlé špunty“.

PPŘŘ

Jubilea

je název soutěže pro žáky petrovických škol, kterou vy-
pisuje petrovický kronikář. Účelem soutěže je, v dnešní
přeglobalizované době, umět se také ohlédnout a uvě-
domit si minulost a historii místa, kde nyní žijeme. Lé-
pe řečeno, kam se jezdíme po práci vyspat. Mnozí z nás
ani neví, že Petrovice byla kdysi samostatná svéprávná
obec. Protože v minulých letech byl v Praze nedostatek
bytů (a to je i dnes), byla obec Petrovice připojena
k Praze s tím, že na vyvlastněných pozemcích se vysta-
věly obytné domy. Jediné, co zůstalo Petrovicím, je
vlastní (dnes magistrátem Prahy značně okleštěná) sa-
mospráva. Což z druhé strany není tak zcela málo. Jest-
liže si vezmeme na příklad Vršovice, o co jsou větší
a samostatnost nemají.
Ale teď k vlastní soutěži - okolo nás žije mnoho zají-
mavých lidí, děje se mnoho zajímavých věcí. Jsou mezi
námi pamětníci, kteří znají různé, pro Petrovice důleži-
té, události, ať už z vlastních zkušeností nebo z vyprá-
vění. Tyto příběhy je zapotřebí zaznamenat, udělat fo-
tografie (pomůžeme vám), rozhovory, fotokopie listin
a podobně.

Materiály vyhodnotí Komise vzdělávání a výchovy spo-
lečně s Komisí pro informace a zpravodaj a tři nejlepší
odmění finanční částkou, která se celkem rovná roční
odměně kronikáře městské
části Praha - Petrovice, který se
jí tímto vzdává. Materiály bu-
dou použity v kronice a jejich
autoři se mohou podle svého
přání na tvorbě kroniky spolu-
podílet.
Všechny materiály budou zve-
řejněny, a to na stránkách Pet-
rovického zpravodaje a inter-
netové stránce
http://soutez.praha-petrovi-
ce.com.
Soutěž začíná dnem vydání
Petrovického zpravodaje a kon-
čí 15. prosince 2003.

JJaann  EEffffeennbbeerrggeerr

(Malá inspirace: Kdo jsou lidé na fotografii? Jak jsou
spojeni s Petrovicemi? Znáte někoho z nich? Co je to
za budovu, před kterou stojí?)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

KRONIKA

Kronika je když ...

Všem našim občanům, kteří se ve III.čtvrtle-
tí dožili nebo dožijí  svého významného ži-
votního jubilea, upřímně gratulujeme a pře-
jeme jim hodně zdraví, pohody a chuti do
života.

Setkání jubilantů se uskutečnilo 25.6. v za-
sedací místnosti ÚMČ. Další setkání se
uskuteční 29.9. v 15.00 hod. v suterén-
ním prostoru bývalé jídelny v poliklini-
ce Ohmova.

do 23. září včetně.
Pro širokou veřejnost pak městská část při-
pravuje předvánoční dvoudenní autobuso-
vý zájezd do Norimberka s prohlídkou
Karlových Varů ve dnech 12. a 13. prosin-
ce t.r.
Předběžná cena zájezdu je 1.500,- Kč.
V ceně zájezdu je ubytování v hotelu v ČR,
večeře, snídaně, balíček na cestu a pojiště-
ní.
Zájemci se mohou přihlásit na ÚMČ u paní
Lenky Riedlové.
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U nás v Petrovicích bydlí paní Daniela Linhartová.
Čím je zajímavá? Jako jedna z mála oživuje tra-
dice starých uměleckých řemesel - ruční zpraco-
vání vlny, předení a tkaní v novodobém výtvar-
ném pojetí.
Na začátku bylo jen nadšení a obrovská chuť za-
čít s něčím novým. V květnu 1999 Danielu Lin-
hartovou zaujal článek v časopise, ve kterém pa-
ní ze Skotska líčila, jak se svým manželem -
chovatelem ovcí - zpracovávají ostříhanou vlnu.
Chov ovcí v Praze manželé Linhartovi vyloučili
hned, předení a tkaní je nadchlo. Díky internetu
a znalosti angličtiny se začala naplňovat touha
po dalších informacích. Otevřel se zcela nový svět
milých a příjemných lidí stejných zájmů od Falk-
landských ostrovů, přes USA, Kanadu, Skotsko až
po Austrálii a Nový Zéland.
Rodina Linhartova, Čechy a Praha - Petrovice se
rázem staly součástí tohoto zajímavého spole-
čenství. Všichni zkušenější je ochotně zahrnuli ra-
dami a informacemi. Zbývalo navázat kontakt

s výrobcem kolovrátků a absolvovat praktické
konzultace v zahraničí.
Po náročném začátku přišla první uznání: výstavy
a kurzy (předení, tkaní): v Berouně, Klatovech,
Lounech, Praze (Letňany-Agro, Vinohrady-Zlaté
české ruce i v zasedací
místnosti Úřadu měst-
ské části Praha-Petrovi-
ce), Lysé nad Labem
(Senior 2002) nebo dět-
ském hospicu v Malejo-
vicích či na některých
základních školách
v Praze. Spolupracuje
i s redakcí časopisu
Praktická žena a Dorka.
V televizi jsme mohli
sledovat práci paní Lin-
hartové v pořadech ČT 1
Sama doma - předení,
Sama doma - tkaní

a Barvy života. Daniela Linhartová se ráda podě-
lí o své zkušenosti i doma v Petrovicích. Obohať-
te se i Vy novým koníčkem a radostí z vlastní
tvorby.

JJ..  AAuuřřeeddnnííkkoovváá

KULTURA

Zapomenutá řemesla

Kurzy předení i tkaní jsou vždy naplněny množstvím zájemkyň
Foto: archív D.Linhartové 

SPORT

Vážení čtenáři, začíná nový školní rok a s ním no-
vá sportovní sezóna. Rádi bychom Vás proto pro-
střednictvím Zpravodaje blíže seznámili s činnos-
tí TJ Sokol Petrovice.V naší jednotě mají sportovci
k dispozici malou tělocvičnu, halu, nohejbalový
kurt a 4 tenisové kurty. Máme oddíl tenisový, no-
hejbalový, volejbalový a stolního tenisu, dále cvi-
čení rodičů a dětí, předškolní, mladších a starších
žákyň a žáků a cvičení žen zaměřené na aerobic,
stepy, Power Yogu a zdravotní cvičení. Členové
nohejbalového i volejbalového oddílu mají mož-
nost hrát ve večerních hodinách a v jarním a let-
ním období na kurtu venku.
A nyní už slíbené informace o činnosti jednotli-
vých oddílů i o ostatních cvičení.

NNoohheejjbbaalloovvýý  ooddddííll skončil v pražském přeboru
takto:
A družstvo na 6. místě 1. třídy
B družstvo na 9. místě 2. třídy
C družstvo na 7. místě 3. třídy
D družstvo je nově vytvořeno.
Dosažené výsledky lze vhledem k věku, zkuše-
nostem a zdraví hráčů hodnotit jako velmi dobré.
Mimo soutěže pořádáme neligové turnaje pro ši-
rokou veřejnost.

VVoolleejjbbaalloovvýý  ooddddííll se zúčastnil celé řady turnajů. Na
podzim odehrál celkem 5 turnajů v rámci pražské
rekreační volejbalové ligy a na jaře i na podzim
zorganizoval 2 turnaje v naší TJ. Oddíl je rozdělený
na členy, kteří se zúčastňují pravidelně turnajů
(herně zdatní) a na členy zaměřené na rekreační
volejbal. Rádi přijmeme nové členy z řad mužů.

OOddddííll  ssttoollnnííhhoo  tteenniissuu se zúčastňuje soutěží orga-
nizovaných Pražským svazem stolního tenisu
s tímto výsledkem :
družstvo A a B 2. třída výkonnosti okres. přeboru
družstvo C 3. třída
družstvo D a E 4. třída.

OOddddííll  tteenniissuu - družstvo dorostu dokázalo v silné
konkurenci obstát a udržet druhou třídu i pro dal-
ší rok. Ve skupině obsadilo třetí místo. Družstvo
mládeže v kategorii starších žáků obsadilo čtvrté
místo ve skupině, družstvo mladších žáků obsa-
dilo v kategorii páté místo.
V soutěži jednotlivců ve všech kategoriích jsme
také sklidili nemalé úspěchy a oddíl zorganizoval
několik turnajů. V rámci oddílu funguje tenisová
školička pro začátečníky, tréninky jsou úterý
a čtvrtek od 16 hod. a nejlepší děti jsou vybírány
do žákovských družstev našeho oddílu.

DDoo  vvššeessttrraannnnééhhoo  ccvviiččeenníí patří veškeré cvičení dě-
tí a žen. Mezi nejoblíbenější patří cvičení pro
předškoláky a rodičů s dětmi. V tomto roce jsme
rozšířili aerobic žákyň a oddíl mažoretek.
Ženy mají možnost si zacvičit aerobic, stepy, ba-
lony a Power Yogu, v neděli pak náročnější aero-
bic.
Cvičitelky spoluorganizují s Komisí výchovy
a vzdělávání sportovní a kulturní akce (MDD, Pá-
lení čarodějnic, Hurá do školy). V naší TJ pořádá-
me Mikulášskou besídku, společenský večer a ve-
řejnou cvičební hodinu.
TTěěllooccvviiččnnáá  jjeeddnnoottaa  oossllaavvíí  vv lleettooššnníímm  rrooccee  ssvvéé  
8855..  vvýýrrooččíí..  KK ttoommuuttoo  vvýýrrooččíí  bbuuddoouu  oorrggaanniizzoovváánnyy

ttuurrnnaajjee  aa vvššee  bbuuddee  zzaakkoonnččeennoo  ssppoolleeččeennsskkýýmm  
vveeččeerreemm..
Přehled o chodu a hodinách bude vyvěšen v in-
formační skříňce před TJ a ve vrátnici. Bližší in-
formace Vám podáme na tel. čísle 274866024.

HHaannaa  MMiinnaařřííkkoovváá,,  DDaaggmmaarr  KKoozzeellkkoovváá

rrookk  11993300

rrookk  22000033

Informace o činnosti TJ Sokol Petrovice
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Je to jako včera, co se rozdávalo vysvědčení.
Prázdniny uběhly jako voda a opět je tu začátek
školního roku. Pro mnohé bez problémů, někde
s napětím a obavami, nemluvě ani o „prvňáč-
cích“, kterým se svět změní důkladně. A to i jejich
rodičům. Velký kolektiv dětí přináší možnost zvý-
šené nemocnosti jak bakteriálního a virového pů-
vodu, tak i řadu neurčitých obtíží typu únavnosti,
bolení bříška, hlavy a podobně.
Preventivně lze zasáhnout rozumným denním re-
žimem, mimoškolní zátěží dle snášenlivosti a kon-
stituce dítěte, nepřetěžováním fyzickým ani psy-
chickým, dostatkem pohybu, relaxace, vhodným
stravováním a pitným programem dle věku dítěte.
S nástupem do školy a po volnosti prázdnin se zá-
sadně mění styl života dítěte. Stravovací podmín-
ky jsou zcela odlišné od domácích. Ráno je třeba
vstávat raději dříve, neboť ranní spěch do školy
nesmí ovlivnit snídani. Ranní příjem tekutin
a energeticky a výživově vhodné stravy podstatně
ovlivní výkon během dopoledního vyučování.
Mozkové buňky bez vody a energie nemohou
pracovat. Dopolední i odpolední svačiny by měly
mít opět dostatek tekutin a ovoce. Je dobře vyu-
žívat „školní“ obědy, což bývá někdy problém
u dospívající mládeže. Někde školní jídelny nejsou
pro středoškoláky k dispozici. Mladí to řeší různě,
mnohdy ani neobědvají. V současné době se jídlo
a nápoje stávají stále více uniformní a nealkoho-
lické nápoje nahrazují mléko a vodu.

Pokud se zaměříme na pitný režim dítěte, ten by
měl pokrýt potřebu dle věku zhruba takto :
Potřeba tekutin v mililitrech (na kg váhy
a den)

Věk : množství tekutiny
do jednoho roku 130 - 150 ml
1. až 3. rok 120 ml
4. - 6. rok 100 ml
7. - 12.rok 75 ml
13. - dospělý 50 ml

Tato orientační spotřeba musí být samozřejmě na-
výšena při mimořádných ztrátách (horečka, sport,
okolní teplota,zažívací obtíže apod.).
Oddělení nápojů v prodejnách Supermarketů
a hlavně všudypřítomná reklama propagují tzv.
„soft drinks“, o jejichž vlivu na výživu se velmi dis-
kutuje. Řada z nich je kartonovaných,slazených
cukrem, s vysokým obsahem fruktózy, kukuřičné-
ho sirupu a sladidel. Spotřeba těchto nápojů stou-
pá celosvětově, zejména mezi 4. až 20. rokem vě-
ku. Mají vysoký obsah sacharidů (cukrů) a mohou
mít, spolu s nízkým energetickým výdajem a zvý-
šeným příjmem tuků, podíl na vzniku obezity dě-
tí. U větších dětí by denní spotřeba těchto nápojů
neměla převýšit 500 ml. Pocit „sytosti“ z nápojů
s vysokým obsahem fruktózy sníží příjem jiných
výživově důležitých složek potravy, a mohou tak
vyvolávat v krvi zvýšený obsah cholesterolu. Ně-

kdy vyvolávají i průjmy. Nápoje typu Coca - Coly
obsahují vysoké množství fosforu, kterého je
v současné době ve stravě již dostatek.
Dnes též moderní „iontové nápoje“, určené spor-
tovcům, ne vždy jednotlivci poslouží. Zatím probí-
hají studie, které by u dětí a mladistvých podpoři-
ly nebo vyvrátily teorie o vlivu konzumace těchto
látek na vznik vysokého krevního tlaku se všemi
jeho důsledky.
Abychom zvolili „zlatou střední cestu“ a spíše
prospívali našemu tělu, je vhodné, dle možnosti,
jíst stravu pestrou, energeticky úměrnou fyzické
zátěži,nevyhýbat se žádným složkám. Vegetarián-
ství pro děti a dospívající je zcela nevhodné. V pit-
ném režimu optimální množství tekutin rozdělit
do průběhu dne a kromě mléka a mléčných vý-
robků preferovat: vodu, stolní vody neperlivé, mi-
nerálky s nízkým obsahem soli, a to bez příchutí.
Tzv. 100% džusy ředit na polovinu vodou, nekta-
ry (jsou již ředěné) pít asi do 400 ml denně, „pi-
tíčka“ s brčky minimálně. V horkých letních dnech
osvěží neslazené čaje, ovocné čaje, šťáva z čer-
stvého ovoce - nechlazené, bez ledu.
A ještě jedna rada pro celou rodinu: „Denně
všichni spolu ráno klidně posnídat“!

MUDr. Věra Melicharová
praktická lékařka pro děti a dorost

Od dubna si mů-
žete vypůjčit
v místní knihovně
nejen knihy, ale
také tři videoka-
zety z produkce
firmy Pluto film
a video. Možná
znáte cyklus video-
kazet o rodičov-
ství a výchově dě-
tí Rodičovský rok,
který se věnuje
různým obdobím
od těhotenství až
po předškolní věk
dítěte. V navazují-

cí edici „Rodičovský rok speciál“ byly vydány videopořa-
dy Děti a drogy, Školáci versus drogy a Rodiče a svět drog.
Ke krátkému představení využijme informací z přebalů vi-
deokazet.

DDěěttii  aa ddrrooggyy
Pomocí této videokazety můžete začít s protidrogovou vý-
chovou už v předškolním věku Vašeho dítěte. Podstatnou
část z 55 minut budete sledovat společně - uvidíte čtyři
animované pohádky, namluvené herečkou Věrou Galatí-
kovou. Pohádka Opilá studánka nevyžaduje vysvětlení,
pohádka Jak Voříška neměl nikdo rád je o kamarádech
a „kamarádech“, Jak to chodí v pohádkách vypráví o zá-
zračném prášku, který prý přináší úspěch, a Jak kotě ne-
chtělo spát zase o povzbuzujících tabletkách.
Na těchto jednoduchých a sdělných příbězích si děti začí-
nají uvědomovat nebezpečné účinky návykových látek.
Následné cílené otázky pomáhají dětem osvojit si nové
poznatky, vytvářet si hranice toho, co je v životě správné
a co pomýlené, co je zdraví prospěšné a co škodlivé.

ŠŠkkoollááccii  vveerrssuuss  ddrrooggyy
Tato videokazeta, určená rodičům dětí mladšího školního
věku, nabídne v 55 minutách odpovědi na řadu důležitých
otázek. Jak mluvit s dětmi o drogách, jak v nich vytvářet
odmítavé postoje, jak pomoci dětem zvládat stresové si-

tuace, jak v nich pěstovat zdravé sebevědomí, jak je učit
spoléhat se na vlastní síly, jak je důležité umět prožívat
skutečnou radost.
Videokazeta nabízí spektrum témat a postojů. Pokud se
Vám je podaří dětem vštípit, dáváte jim reálnou šanci vy-
hnout se drogám.

RRooddiiččee  aa ssvvěětt  ddrroogg
Poznáte na Vašem dítěti, že bere drogy? Víte, jak to zjistit
a jak se zachovat? Víte, na koho se obrátit s žádostí o ra-
du a pomoc? Víte, jak probíhá tzv. drogová kariéra? Víte,
jaký je rozdíl mezi víkendovým a problémovým užíváním?
Pokud ne - právě Vám je určen třetí díl protidrogového
cyklu.
Na ploše 50 minut Vám přední odborníci, psychologové
a psychoterapeuti poskytnou základní informace, které by
měli znát všichni rodiče. Součástí pořadu jsou i autentické
výpovědi rodičů, kteří prožili se svými dětmi drogovou zá-
vislost. Je v nich bolest, ale i naděje…

MMUUDDrr.. MMiirroossllaavv  PPáátteekk

ZDRAVOTNÍ PREVENCE

Než jdou děti do školy .....

Protidrogová prevence na videu

Kopírování
Jako další službu veřejnosti zavedl Úřad MČ kopírování listin. Po-

kud tedy potřebujete ověřit nějaký dokument, nemusíte již před

tím hledat reprografické služby. Vše vyřídíte při jedné návštěvě

našeho úřadu.

Pronájem
Městská část Praha - Petrovice zveřejňuje tímto svůj záměr pro-

najmout kancelářské prostory s příslušenstvím ve třetím patře

budovy Úřadu MČ, Morseova 251. Bližší informace poskytne ta-

jemnice úřadu paní Milada Vondráčková na tel. 274 860 731
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PPaalliissááddaa  vv RReezzlleerroovvěě  uulliiccii
V zadní části Rezlerovy ulice směrem k Uhříněvsi má naše
MČ rozpadající se palisádu. Jednotlivé kůly jsou uhnilé
a RMČ stála před rozhodnutím, zda tuto palisádu zrekon-
struovat či nahradit jiným vhodným řešením, abychom
v maximální míře zachovali původní účel její výstavby - uza-
vření herního prostoru za domem a případné částečné od-
hlučnění panelového domu v Rezlerově ulici. Již v minulých
letech bylo průběžně několik desítek kůlů vyměněno. Přes-
tože šlo o tlakově naimpregnované dřevěné kůly, dochází
v jejich spodní části zapuštěné v zemi k rychlému trouchni-
vění. Opravy palisády vždy stály několik desítek tisíc korun,
které musela naše městská část neplánovaně uvolňovat
z vlastního rozpočtu. Palisáda dosluhuje a výstavba nové by
zatížila náš rozpočet částkou 420.000,00 Kč. Efekt by ale byl
pouze dočasný, za několik málo let bychom stáli před stej-
nými problémy, jako jsme v současné době.

V uplynulých letech došlo v okolí palisády k nárůstu zele-
ně, a to takovým způsobem, že je schopna převzít obě úlo-
hy palisády. Navíc je schopna eliminovat i další negativní
vliv z Novopetrovické ulice - zachytávání prachu. Rádi by-
chom v průběhu podzimu tuto zeleň ještě doplnili, aby
převzala kompletně funkci palisády. Znamená to relativně
rozsáhlou výsadbu především vzrostlejších stálezelených
dřevin, aby i v zimním období plnila zeleň svou funkci. Ná-

klady na výsadbu nebudou tak vysoké a ani údržba nedo-
sáhne nákladů na výstavbu a opravy palisády. Rovněž
z hlediska estetického bude dosažen příznivější výsledek.

OOpprraavvyy  cchhooddnnííkkůů  ppookkrraaččoovvaallyy

Tímto článkem navazuji na informaci z minulého čísla Pet-
rovického zpravodaje. Během prázdninových měsíců po-
kračovaly opravy některých petrovických chodníků. Jed-
nalo se hlavně o chodníky v zadním traktu Rezlerovy ulice
a u polikliniky v ulici Lessnerova, které byly už v havarij-
ním stavu. Náklady na jejich opravy byly finančně velice
náročné. Chtěl bych touto cestou poděkovat za velmi dob-
rou spolupráci panu Borlovanovi z firmy Acton, která
opravy zrealizovala mimo rozpočet městské části.

RRoommaann  VVoojjttaa,,  zzáássttuuppccee  ssttaarroossttyy

Vážení spoluobčané z Petrovic,
dovolte mi, abych svým příspěvkem navázal na člá-
nek našeho pana starosty Semeckého z posledního
čísla Petrovického zpravodaje.
Přivítal jsem jeho snahu nelakovat vše na růžovo, ale
seznámit nás občany i s méně příjemnými záležitost-
mi, které nám znepříjemňují život (nekázeň pejskařů,
motoristů a cyklistů, devastování různých zařízení,
dopravních zastávek apod.). Tato témata se projed-
návala na neformálních veřejných setkáních, kterých
jsem se zúčastnil. Užitečné bylo, že se druhého set-
kání zúčastnili i zástupci Městské policie a Policie ČR.
Zde se každý mohl vyjádřit nejen kriticky, ale před-
nést i svoje vlastní návrhy na řešení. Bohužel, jako ve
většině případů se na těchto jednáních málo z pří-
tomných zapojilo do diskuse. O to více kritiků zůsta-
lo doma. Je velká škoda, že možná mnoho podnět-
ných návrhů zůstává utajeno.

Velice oceňuji dobudování sportovního areálu
u místního hřbitova včetně jeho umělého povrchu
a následného oplocení.
Musím se však kriticky zmínit o části mladých lidí,
kteří snahu a peníze nás všech, tedy i jejich rodičů, se
snaží cíleně a systematicky ničit. Právě tato část mla-
dých lidí je lákána několika málo jedinci, kteří svoji
osobnost a vůdčí postavení prokazují ničením spor-
tovního zařízení, rozbíjením lahví po vypitém alkoho-
lu, pohazováním petlahví, cigaretových krabiček, ne-
dopalků či použitých papírových kapesníků po svém
hodování na hřišti či jeho okolí. Kritika těchto skupi-
nek či jednotlivců měla za následek hrubé odpovědi,
urážky, fyzické napadání a pokračování v devastaci.
Postupně však ve spolupráci s Městskou policií i Po-
licí ČR byl vytvořen tlak na tuto skupinu mladých lidí
a stav na hřišti u hřbitova se zklidnil. Je možné opět
vidět zdejší lidi posedávat na lavičkách, vrací se mlá-

dež, která zde dříve hrávala míčové hry a která pat-
řila mezi tu slušnou a ukázněnou část.
Ukazuje se jako velmi užitečné opatření naší radnice
vydání provozního řádu hřiště a ustavení správce,
který má oprávnění provoz, čistotu a kázeň na hřišti
sledovat a v případě potřeby spolupracovat s policií.
Chci však zdůraznit, že nejen ve spolupráci s těmito
orgány, ale i s občany, kteří bydlí v této lokalitě, je
možné kázeň a pořádek udržet.
I přes toto zlepšení se však stále nacházejí malé sku-
pinky mládeže, které v pozdních večerních hodinách
pálí papíry či zhasínají cigarety o umělý povrch hřiště.
Chtěl bych proto požádat spoluobčany, aby si více vší-
mali těchto „aktivit“ a nebáli se projevit svoji občan-
skou odvahu alespoň zavoláním ruky zákona. Svým
jednáním můžeme všichni napomoci k omezení van-
dalizmu, ke zlepšení prostředí, ve kterém žijeme.

KKaarreell  LLaammbbeerrkk

Vážení petrovičtí občané,
již od loňských povodní sledují mnozí z nás,
že v Petrovicích došlo k nadměrnému výskytu
potkanů. Nejprve jejich neobvykle vysoký výskyt
zaregistrovali a hlásili občané ze sídliště Dobrá
Voda, kam měli potkani od Botiče nejblíže. Poslé-
ze se potkani rozmnožili i v oblasti Rezlerovy ulice
a v části staré petrovické zástavby.
Přestože vysoký výskyt potkanů po povodních je
hlášen i na mnoha jiných místech hlavního města,
nejsou zatím k dispozici dostatečné finanční pro-
středky na provedení celoplošné deratizace. Po
déle trvajících jednáních se podařilo docílit prove-
dení speciální ochranné deratizace v naší městské
části. Pro Petrovice se podařilo získat část finan-
čních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy, aby mo-
hla být provedena alespoň tzv. ohnisková deratiza-
ce. Za tyto prostředky bude provedena celková
deratizace zelených ploch - jedná se především
o předzahrádky kolem panelových domů a plochy
zeleně v klidových zónách starých Petrovic, kde je
výskyt potkaních nor nejvyšší. Tato deratizace bu-
de však efektivní pouze za podmínky, že bude pro-
vedena i ve všech domech, a to jak panelových,
tak rodinných. PPoovviinnnnoosstt  zzaajjiissttiitt  pprroovveeddeenníí  ssppeeccii--
áállnníí  oocchhrraannnnéé  ddeerraattiizzaaccee  uukkllááddáá  vvllaassttnnííkkůůmm  nneemmoo--
vviittoossttíí  zzáákkoonn  čč..225588//22000000  SSbb..,,  oo oocchhrraanněě  vveeřřeejjnnééhhoo
zzddrraavvíí,,  jjeessttlliižžee  jjee  zzjjiiššttěěnn  zzvvýýššeennýý  vvýýsskkyytt  šškkooddlliivvýýcchh

aa eeppiiddeemmiioollooggiicckkyy  vvýýzznnaammnnýýcchh členovců, hhllooddaavv--
ccůů a dalších živočichů. Tuto deratizaci provádějí
vlastníci nemovitostí na své vlastní náklady.
Touto cestou apelujeme na všechny vlastníky ne-
movitostí v Petrovicích, aby umožnili provedení
deratizace firmou Ekosa Praha, která je provede-
ním deratizace pověřena naší městskou částí, nebo
si případně její provedení zajistili jinou odbornou
firmou a na vyžádání předložili potvrzení o tom,
že deratizaci již provedli. Náklady na provedení
deratizace firmou Ekosa Praha činí 150,- Kč na 
1 vchod nebo rodinný dům. Ještě jednou tedy ape-
lujeme na všechny vlastníky, aby v součinnosti
s naší městskou částí provedli deratizaci ve svých
objektech, aby tato finančně i organizačně ná-
kladná akce přinesla kýžený efekt.
V současné době již probíhá deratizace v domech
na sídlišti Dobrá Voda a oodd  2200..  zzáářříí  zzaahháájjíímmee  ddee--
rraattiizzaaccii  zzeelleennýýcchh  pplloocchh.
A ještě krátká informace o chování potkanů po
požití otrávené návnady. K úhynu potkana dojde
v průběhu 5 dnů od požití návnady. V tomto ob-
dobí potkani nejsou již příliš ostražití a jsou rov-
něž daleko pomalejší ve svých reakcích a po pře-
chodnou dobu to může působit dojmem,
že potkanů je více než doposud. V drtivé většině
případů potkani v tomto stavu zalézají do nor, kde
pak následně uhynou. Ojediněle se může stát,

že potkan uhyne mimo noru - na povrchu. Jestliže
uhynulého potkana naleznete, zzaavvoolleejjttee  nnaa  tteell..
čč.. 227722  991188  882222 a pracovník firmy Ekosa provede
jeho odklizení.

ZZaa  RRaadduu  MMČČ  PPrraahhaa  --  PPeettrroovviiccee
JJUUDDrr.. OOllggaa  HHrroommaassoovváá

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Deratizace potkanů



Až se zima zeptá
V prvních zářijových dnech poklesl teploměr
o patnáct stupňů oproti tropickým srpnovým tep-
lotám. Po dlouhém teplém období jsme měli opět
možnost vidět „husí kůži“ na těle těch zimomři-
vějších a mnozí z nás začali hledat dlouho opo-
míjené oděvní svršky. Dnes už nám může být jas-
né, že za několik týdnů se nás zima zeptá, co jsme
dělali v létě. Více než
povídání o dovádění
v mořském příboji ji
však bude zajímat třeba
to, jak máme připrave-
nou lyžařskou výzbroj
a výstroj na sezónu. Až
začnou vzduchem pole-
tovat sněhové vločky,
bude už pozdě hledat
na tuto otázku odpově,. Pro sebe i pro Vás jsem
se tedy vydal hledat odpovědi na alespoň ty nej-
základnější problémy spojené s lyžováním. Na-
štěstí jsem nemusel daleko. Přímo v sousedství
Úřadu městské části se nově usídlil servis, půj-
čovna a bazar lyží. Jeho majitel pan Bronislav
Klinger mi ochotně odpověděl na mé dotazy. 
Vidím kolem sebe nepřeberné množství lyží.
Většina z nich jsou carvingové, a tak se nabízí
otázka, zda jsou tyto lyže vhodné pro začáteční-
ky nebo jen pro pokročilé?
Carvingová lyže je vhodná pro všechny kategorie
lyžařů. Pro začátečníky je příjemná tím, že je „po-

slušná“. Nemusíte ani dodržovat zásady pro lyžo-
vání a vytváříte krásné obloučky - stačí jen pře-
nést lehce váhu na příslušnou nohu. Podle rozdí-
lu šířky mezi střední a ostatními částmi lyže
můžeme poznat, jak nám lyže pojede. Čím je roz-
díl větší, tím více lyže „točí“. Připočteme-li k to-
mu elektronický stabilizátor vibrací, který některé
typy mají, pak už je jízda opravdu pohodou.
Podle čeho si máme lyže vybírat?
Lyže si kupujeme jednak podle velikosti, kdy by
carvingové lyže měly být v rozmezí ± 10 cm k na-
ší postavě. Na paměti musíme mít, že delší lyže
mají větší stabilitu, kratší jsou „živější“. Pokud
kupujeme starší lyže, tak musíme dbát zejména
na stavbu lyže. Nesmí být prošlápnutá. Dále je to
typ a stáří vázání. Je dobré, když mají lyže vázání
s posuvnou deskou, která nám umožní změnu re-
žimu jízdy podle toho, jestli lyžujeme na uprave-
ném nebo neupraveném svahu. Toho je docíleno
odlehčením nebo naopak větším zatížením špičky
lyží posunutím těžiště lyžaře vpřed či vzad. V ne-
poslední řadě je třeba dbát na stav skluznice včet-
ně hran. Ale těmto případným vadám umíme od-
pomoci v našem servisu.
Co všechno si u Vás můžeme dát opravit nebo
seřídit?
Provádíme jednak výše zmíněný servis skluznice
a servis vázání, kde opravujeme a seřizujeme vá-
zání podle aktuální výšky a váhy. Od minulé zimy
se tyto parametry u většiny z nás změnily, a tak je
seřízení vázání namístě. Pokud toto seřízení ne-
absolvujeme, mohou praskat i kosti. Aby se to

nestávalo u petrovických dětí, nabídli jsme škole
Bellova i Edisonova, že zdarma seřídíme vázání
všem dětem, které budou odjíždět na lyžařský vý-
cvik nebo na školu v přírodě. Servis skluznice je
neméně důležitý. Každý šrám mění mírně rych-
lost a směr lyže. Každá lyže pochopitelně utrží ji-
né šrámy a pak taky každá jede jinak. Večer to pak
cítíte na svalech, když ten rozdíl celý den vyrov-
náváte. Šrámy zaléváme, skluznice brousíme
a voskujeme na speciální voskovačce. Pak se
vosk zažehlí a skluznice vyleští.

Množství lyží a bot, které tu vidím kolem sebe,
je zarážející. Domnívám se, že v Petrovicích ani
není tolik vyznavačů tohoto sportu.
Snažíme se tu mít výběr lyží pro různé kategorie
lyžařů a boty ve všech velikostech. V jedné veli-
kosti máme až 20 párů bot. Potom se lehce do-
stáváme ke konečným součtům, kdy tu v prodej-
ně máme na sezónu připraveno 350 sjezdových
lyží a stejný počet párů bot. Mimoto máme při-
praveny i snowboardy a běžky.
Děkuji za zodpovězení otázek a přeji Vám i nám,
aby byl letos dostatek sněhu nejen na horách, ale
i v lesoparku - a vy abyste měli „prázdný krám“.

Připravil Petr Říha
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INZERCE

Pronajmeme prostory
k podnikání

vhodné jako prodejna,
sklad či kancelář. 
Místnost 17 m2

s přívodem vody 
v přízemí panelového

domu, 
Rezlerova č.p. 300.

Cena dohodou.
Kontakt ing Čermáková.

tel.: 777217262

Milí pacienti,
ráda bych Vám všem, kteří jste byli zvyklí navštěvovat ordina-
ci v Tenisové ulici, tímto oznámila, že jsem se přestěhovala do
nových prostor. Ordinace je umístěna v zadním traktu budovy
SOU, SOŠ ve Weilově ulici č.4 ( v bývalém areálu Vltava).
Ordinační doba:
Pondělí 7.30 - 12.30 návštěvní služba
Úterý 13.00 - 18.00
Středa 7.30 - 12.00 návštěvní služba
Čtvrtek 7.30 - 12.00 odpol.pro objednané
Pátek 7.30 - 12.00 návštěvní služba
Děkuji Vám za zachování přízně a těším se na Vaši návštěvu

MUDr.Květoslava VERNEROVÁ

ANGLIČTINA, NĚMČINA,
FRANCOUZŠTINA

Kurzy všech stupňů pro dospělé a mládež,
zápis PO - PÁ 16 - 18 hod. v kanceláři JŠ VAN,

Praha 4, Kosmická 746 (na terase u st.metra Háje).
Malé skupiny, kurzovné na pololetí 1 700.-Kč

tel.: 9 -11 hod. 244 912 101, 
16 - 18 hod. 272 911 939
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Základní škola Praha 10, Bellova 351
zahájila dnem 1. září 2003 již pat-
náctý rok svého působení; rok,
ve kterém bychom chtěli intenzívně
pracovat na image školy, tj. nejen
tvořit a zlepšovat vzdělávací a vý-
chovnou práci školy, ale hlavně roz-
šiřovat a upevňovat spolupráci s ro-
diči žáků, s naším zřizovatelem
a ostatními subjekty, které v Petrovi-
cích působí. Chtěli bychom navázat
na velmi podařené společné akce
loňského školního roku, jako byly
Čarodějnice nebo Dětský den. 

A které zajímavé akce v tomto škol-
ním roce, kdy se na škole učí v 16ti
třídách 367 žáků, pracuje 23 učite-
lů, 4 vychovatelky, 6 pracovnic škol-
ní jídelny a 9 provozních zaměstnan-
ců, uskutečníme? 
V podzimních měsících by měla na
našem školním hřišti proběhnout
lehkoatletická olympiáda pro žáky II.
stupně. Ti nejlepší pak budou naši
školu reprezentovat v obvodních at-
letických soutěžích.
Samozřejmě to bude také Den otev-
řených dveří, který máme napláno-
vaný na čtvrtek 27.11.2003. Připra-
víme opět bohatý program, ve
kterém se chceme prezentovat před
rodiči i širokou veřejností s výsledky
naší práce. Chceme je ale seznámit
i s běžným pracovním dnem ve ško-
le. Našim žákům i příchozím nabíd-

neme možnost
zúčastnit se
různých soutě-
ží a pracovních
dílen. 
Žáci 7. ročníků
pojedou jako
každý rok na
lyžařský výcvi-
kový kurz; ten-
tokrát do
Š p i n d l e ro v a
Mlýna v období
od 14.2.2003
do 21.2.2003.
V jarních měsí-
cích mohou vy-
jet všechny tří-
dy na školu
v přírodě; tady
bude záležet na zájmu žáků a mož-
nostech rodičů. 
Na jarní měsíce nově připravujeme
Den projektů, o který bývá mezi žá-
ky tradičně velký zájem. 
V loňském školním roce naši žáci 
5. a 9. tříd absolvovali sérii srovná-
vacích testů se žáky ZŠ Veronské ná-
městí a ZŠ Gutova. Byly to vlastně
testy „nanečisto“ před přijímacím ří-
zení na střední školy a víceletá gym-
názia. I pro letošní „páťáky a devá-
ťáky“ takovéto testy chystáme.
Pro mimoškolní aktivity žáků je opět
připraven bohatý a široký výběr.
Škola nabízí žákům uplatnit se ve
školním pěveckém sboru, v kroužku
užitého výtvarného umění (o úspě-
ších tohoto kroužku byla letos infor-
mace v Petrovickém zpravodaji č. 2),
v kroužcích informatiky pro děti
I. stupně, sportovně orientovaní žáci
zase mohou navštěvovat školní flor-
balový oddíl nebo sportovní hry. Ani
letos nezapomeneme na přípravu
žáků k přijímacímu řízení na střední
školy; otvíráme pro ně nepovinné
předměty Cvičení z českého jazyka
a matematiky. Pro žáky 1. až 3. tříd
pořádá v budově školy soukromá ja-
zyková škola Gold English Line kurzy
anglického jazyka.

Kromě toho budou na škole opět
otevřena některá hudební oddělení
ZUŠ Trhanovské náměstí, velmi bo-
hatý program má pro naše žáky při-

praven i Dům UM Prahy 10 a spor-
tovní vyžití najdou žáci i v klubu
KPDM Petrovice, který má rovněž
pro naše žáky připraveny zajímavé
nabídky.

Tak jako loni se budeme i letos sna-
žit školu co nejvíce otevřít veřejnosti
a doufáme, že k nám cestu najdou
nejen naši žáci a zaměstnanci.

Mgr. Eva Hradská,
ředitelka školy

Foto: Ing. Petr Říha

1. září 2003 znamenalo pro mnohé děti jejich 
první cestu do školy

První den ve škole navštívil prvňáčky starosta naší městské části doc. Semecký
s předsedkyní Komise výchovy a vzdělávání Dr. Křížovou a předali jim Vítací listy

jako upomínku na tento den.

Poprvé v lavici

Základní škola Bellova vstupuje do školního roku 2003/2004
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Během letních prázdnin jsme získali novou
učebnu ve druhém poschodí budovy naší
školy. Výstavbu učebny zajistila městská
část Praha - Petrovice a my samozřejmě dě-
kujeme. Naše malá škola se tímto trochu
zvětší a bude se zde učit asi 85 dětí, máme
z toho velkou radost, zájem o naši školu je
v poslední době velký a my můžeme přeci

jen přijmout nové žáky z prvního až pátého
ročníku.

Jinak naše plány pro školní rok 2003/ 2004
zůstávají tak, jak byly prezentovány před
prázdninami: výuka angličtiny už od první
třídy, otevření školního počítačového krouž-
ku a postupné využívání počítačů při výuce,

činnost školní družiny, kroužek bojových
umění, taneční kroužek atd. Na prvním mís-
tě je i nadále náš záměr udržet nízké počty
dětí ve třídách, klidné prostředí malé prvo-
stupňové školy a spolupráce se Základní
uměleckou školou, Trhanovské nám. 8, Pra-
ha 10 - Hostivař.

Prázdninová činnost

Letní rekreační pobyt v krásné přírodě Orlic-
kých hor - letní tábor - zorganizovala ZŠ
Edisonova pro zájemce z řad svých žáků
v době od 12. do 26. července 2003. Tato
prázdninová mimoškolní akce se uskutečni-
la v rekreačním objektu Bedřichovka v blíz-
kosti Orlického Záhoří a zúčastnilo se jí 
20 dětí z naší školy.
Náplní bylo plnění jednotlivých zkoušek - lo-
vení bobříků - podle námětů z knih Jarosla-
va Foglara, zejména dle jeho nejpopulárněj-
ší knížky Hoši od Bobří řeky. Ulovení bobříka
rychlosti, bobříka vytrvalosti, bobříka mršt-
nosti a síly znamenalo prokázat tělesnou
zdatnost a sportovní dovednosti. Bobřík zá-
chrany znamenal projevit dokonalé vědo-
mosti z oblasti první pomoci a zdravovědy.
Bobřík stopař nás zavedl hluboko do nitra
nádherných lesů v okolí místa pobytu. Při
plnění bobříka odvahy jsme se sice tak hlu-
boko do lesa nedostali, ale zato okraj lesa,
kaplička i neobydlené stavby v okolí lesní
cesty působily dost strašidelně, protože
bobřík odvahy byl samozřejmě v noci.

Následoval bobřík míření, bobřík střelby, ml-
čení, otužilosti - přebrodit studený potok,
bobřík stopař - najít zakopaný poklad a vy-
stopovat družinu, která jej ukryla, bobřík
zručnosti - samostatně založit ohýnek pouze
se třemi zápalkami a bez veškerých dalších
pomůcek a připravit z přírodních materiálů
a větví přístřešek na přenocování v lese. Me-
zi největší akce patřilo plnění bobříka orien-
tace - tj. úspěšně a v časovém limitu proběh-
nout tříkilometrovou trasu přes les a přírodní
překážky a splnit všechny úkoly na stanoviš-
tích. Problémem se zde ukázalo určování
druhů horských a lesních rostlin a stromů.

Z dalších větších akcí lze jmenovat například
celodenní turistický výlet po hřebenech hor
na nejvyšší vrchol Orlických hor Velkou
Deštnou či jiný celodenní turistický výlet za-
měřený na poznávání historického vojen-
ského opevnění, které bylo vybudováno
v době před 2. světovou válkou - zejména
se nám líbila vojenská pevnost Hanička.
Navštívili jsme také zámek Opočno a v Do-
brušce rodný dům F. L. Věka. Oblíbené bylo
samozřejmě koupání a vybíjená, kde mohl
být beztrestně vybit i ředitel školy.

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy
Foto: JUDr. Olga Hromasová

Historie Silmarilů

Poslední tři týdny o letních prázdninách se
jako každý rok konal letní tábor, který pořá-
dá Klub přátel dětí a mládeže Petrovice. Prv-
ních 14 dní probíhá v Hodějovicích u Pelhři-
mova, poslední týden pokračuje u moře.
Letos se jelo do Dalmácie.
V Hodějovicích byla hlavním tématem celo-
táborová hra na námět „Pána prstenů“ .
Děti byly rozděleny do čtyř družstev - Nol-
dor, Vaniar, Teleri a Sindar, ve kterých sou-
těžily a získávaly pro své družstvo body.

Spalo se ve stanech s podsadou, menší děti
spaly v tesco budově. Kromě toho probíha-
ly zábavné hry, konala se i noční bojovka.
Na začátek i na ukončení tábora se pálil
slavností oheň. V závěrečné pokladovce
každý něco vyhrál.

V Dalmácii už bylo pokračování tábora ve
volnějším tempu. Děti byly celý den u vody
a konaly se i 3 výlety: mikrobusem na Ma-
karskou riviéru, lodí do městečka Igrahe
a na celodenní výlet na ostrov Hvar, kde se

koupaly v průzračném moři s písčitým dnem
plným mušlí.
Jako každý rok se nám tábor moc líbil a už
se těšíme na příští prázdniny.

Olga Bělohlávková, IX. A
ZŠ Bellova

Foto : Jiří Jiráček

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Základní škola Edisonova informuje!

První den ve škole 1. A 1. B
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Vážení čtenáři, začíná nový školní rok,
a proto bychom Vám chtěli podat prostřed-
nictvím Zpravodaje pár informací o naší ma-
teřské škole. Další údaje najdete na interne-
tových stránkách
www.acein.cz/MS Jakobiho - výhledově na
www.prahapetrovice.cz .

Mateřská škola Jakobiho je už tradičně za-
měřená na hudební a estetickou výchovu
dětí. Naše malé zpěváčky a budoucí muzi-

kanty již od útlého dětství vychovává „hu-
dební tetička“ ze základní umělecké školy -
pí Jindřiška Auředníková. Děti vystupují bě-
hem roku několikrát na veřejných koncer-
tech nebo při setkáních pro dříve narozené.
Na konci minulého školního roku uvedla
naše MŠ pro rodiče muzikál „Zlatovláska“.
Tuto akci připravoval celý pedagogický ko-
lektiv a v Polygrafickém učilišti v ní vystupo-
valy všechny děti z MŠ. Muzikál podpořila
a zasponzorovala petrovická radnice. 
V naší mateřské škole vedeme děti k návy-
kům zdravého životního stylu. Pro každo-
denní pobyt dětí venku, téměř za každého
počasí, můžeme využívat naši pěknou za-
hradu a rozsáhlé přírodní okolí školky. Na-
vštěvujeme s dětmi plavecký bazén v Hlou-
bětíně, kde se učí ve slané vodě základům
plavání. Pravidelně jezdíme s dětmi na

ozdravné pobyty do čistého ži-
votního prostředí v Krkonoších
a na Českomoravskou vysočinu. 

Paní učitelky připravují nejstarší
děti na úspěšný vstup do základ-
ní školy. Ještě před zápisem se
děti seznámí s prostředím ZŠ,
když si zkusí zasednout vedle
starších kamarádů do školních la-
vic. Již několik let se pod vedením

paní učitelky Klodne-
rové připravují hra-
vou formou na 
budoucí výuku anglic-
kého jazyka. V ma-
teřské škole máme už
i velmi úspěšné spor-
tovce. Mezi děti, kte-
ré byly v letošním ro-
ce starostou naší
městské části odmě-
něny za své znalosti,
úspěchy a výsledky
v celostátních soutě-
žích patřil i pětiletý
Dušan Drdaj - vítěz
nejmladší kategorie
motocyklů do 50 ccm
na Mistrovství Mora-

vy juniorů v motokrosu.
V následujícím školním roce
2003 - 2004 chceme osvědčené
programy a akce dále rozvíjet
a zlepšovat. Připravujeme mno-
há kulturní a zábavná představe-
ní pro děti přímo v naší mateřské
škole. Budou to divadelní před-
stavení, kouzelnická vystoupení,
koncerty. Chceme dětem nabídnout mož-
nost navštěvovat keramický kroužek. Opět
začínáme s kurzy plavání v bazénu v Hlou-
bětíně. Plánujeme výlety na kolech do krás-
ného přírodního okolí školky. V tomto roce
nás též navštíví zástupci hasičského sboru
a předvedou dětem výcvik a techniku. Již
tradiční je návštěva dopravní policie, protože
dopravní výchovy dětí není nikdy dost. Kon-
cem roku nás čeká Mikulášská nadílka a Vá-

noční koncert. Na jaře pojedeme s dětmi na
ozdravný pobyt v Krkonoších a na školu
v přírodě na Vysočinu. Na konec školního ro-
ku plánujeme výlety po Praze a okolí.
Naším cílem je, aby děti u nás prožívaly co
nejradostněji své první životní krůčky, kdy
jsou bez maminek, a za pár let se z nich sta-
li šikovní školáci.

Jana Beránková, ředitelka MŠ

V posledním týdnu loňského školního roku
se uskutečnilo setkání představitelů obce
s talentovanými dětmi našich ZŠ Bellova,
Edisonova a MŠ Jakobiho. Své úspěšné žá-
ky doprovodili do zasedací místnosti ÚMČ
Praha-Petrovice paní ředitelky Mgr. E. Hrad-
ská, J. Beránková a Mgr. P. Zeman.
Pan starosta doc. Semecký poděkoval dě-
tem za vzornou reprezentaci naší městské
části v oblastech vědomostních, výtvarných
i sportovních a předal Pamětní listy a knižní
poukázky těmto mladým obyvatelům Petro-

vic: P. Hubínkové, T. Maternové, P. Chybo-
vi, L. Karáskové, P. Nečasové, B.Šebkové,
M. Voborné, O. Bělohlávkové, J. Suché-
mu, M. Jelínkovi, O. Kapustovi, Le Thanh
Duy, A. Hodoušovi, J. Šatalíkovi, K. Rosen-
heimovi, J. Ruckému, M. Honzovi, V. Slád-
kovi, O. Loukotovi, O. Kloučkovi (ze ZŠ Bel-
lova), J. Suchánkovi, M. Černovskému,
L. Kottové, D. Hlaváčkovi, L. Kočvarové (ze
ZŠ Edisonova) a D. Drdajovi (z MŠ Jakobiho).

VlaK
Foto: Dr. Vlasta Křížová

ŠKOLY

K největším „projektům“ patřil bezpochyby muzikál Zlatovláska,
který by se určitě zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů největ-

ším počtem Zlatovlásek na jednom jevišti.

Na startu i na trati - nemít srovnání - nepoznáte, že jde o závod-
níky, kteří doma ještě trénují na tříkolce.

Foto: Dušan Drdaj sn.

Pětiletý „petrovičák“ Dušan Drdaj se zlatou medailí 
na stupních vítězů.

Foto: Dušan Drdaj sn.

Setkání talentovaných dětí se starostou

Mateřská škola Jakobiho ve školním roce 2003/2004
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SBOHEM PRÁZDNINY aneb HURÁ DO ŠKOLY
Ve čtvrtek 4.září tohoto roku proběhla v Petrovicích před vchodem do ZŠ Bellova akce u příležitosti zahájení nového 

školního roku pod názvem Sbohem prázdniny aneb hurá do školy. Na akci spolupracovaly: MČ Praha-Petrovice, 
Dům UM, TJ Sokol Petrovice I, taneční oddíl Calipso a ZŠ Bellova.

Hlavním tématem akce byly poslední prázdniny. Děti kreslily na chodník svoje zážitky, příhody,
dobrodružství ale i sny barevnými křídami. A jak už to u snů bývá, první deštík babího léta
všechny křídové příběhy smaže a přijdou nové zážitky. Děti kreslily opravdu s vervou, a tak se
celé prostranství před školou změnilo ve velký obraz. Tuto vervu ještě umocňoval fakt, že na-
malovaný obrázek byl oceněn skákankou (volnou vstupenkou na skákací hrad Domu UM).

V Petrovicích probíhají již po řadu let školní kola dámy, odkud nejlepší hráči postupují do finá-
lových turnajů. Proto velká „chodníková“ dáma přitáhla velké množství hráčů, kteří si mohli
vyzkoušet svoje kombinační schopnosti jak mezi sebou navzájem, tak proti zkušenému hráči,
paní.D.Lazárkové z Domu UM. Jejich šachovnice pak na konci akce představovala poslední ne-
pokreslený ostrůvek před vchodem školy.

Paní E.Kuchařová, která po léta vede výtvarný ateliér (jako kroužek Domu UM), měla náročný
úkol - rozdávala skákanky. V některé momenty byl počet zájemců, kteří již namalovali své
vstupné, tak velký, že měla i s pomocnicí plné ruce práce. Ale hrad není nafukovací, vlastně je,
ale jeho kapacita je omezena, a tak se před ním tísnil pěkný zástup. K dobré náladě všem pak
hrála hudba. Aparaturu zapůjčila ZŠ Bellova.

Akce se zdařila díky přízni počasí a příjemné atmosféře, kterou všichni přítomní dokázali vytvořit. Všem dětem patří dík za pěknou výzdobu chodníků, všem do-
spělým za pozornost. Velký dík patří i všem dětem a dospělým z výše uvedených subjektů, kteří se na organizaci akce podíleli.

Martin Nešpor, Dům UM, RNDr.Vlasta Křížová, ZMČ

Vyfouknutí hradu pak upozornilo všechny přítomné, že prázdniny už definitivně skončily. Ale
nezoufejte, milé děti: nemůžete-li si zaskákat na nafukovacím hradě, zkuste nějaký sportovní
či jiný kroužek. Nabídku mimoškolních aktivit pro Petrovice a okolí formou informativní bro-
žurky jste si buď z akce odnesly, a nebo ji dostanete přímo ve škole. Tuto brožurku pro Vás a Va-
še rodiče připravila Komise výchovy a vzdělávání RMČ Praha-Petrovice společně s Domem UM.

V rámci akce bylo umožněno subjektům, které se věnují dětem a mládeži v rámci petrovického regionu, prezentovat svoji činnost. Taneční oddíl Calipso informoval přítomné o přijímání nových
tanečníků - dětí od 6 let. Při té příležitosti se zájemci dověděli, že mohou country tančit i na populární Maxíky. Sokolové připravili obruče hula-hop, házení do otevřené tlamy - některé to dis-
ciplíny, které děti mohou provádět v rámci cvičení dívek, předškoláků či dětí s rodiči v místní Sokolovně. Dům UM připravil hadrového brankáře „Karla“, na kterého si zájemci mohli zastřílet ne-
jen florbalkou, ale i lakroskou. Zdatnými pomocníky byli členové KPDM Petrovice, jehož sportovní kroužky jsou zaměřeny především na žáky 2.stupně a středoškoláky.
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