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SLOVO ÚVODEM

Vážení a milí petrovičtí spoluobčané, oslavili 
jsme velikonoční svátky. Někteří v Petrovi-
cích, někteří na chatách a chalupách, někteří 
v blízké i daleké cizině.  Nejvíce ale 
prožili ti, kteří si nenechali uniknout  duchov-
ní podstatu Velikonoc a o svátcích navštívi-
li náš petrovický kostel sv. Jakuba staršího. 
Mnohé zažili jistě i ti, kteří již tradičně na 
Velikonoční pondělí vyrazili s pomlázkou. 
Po velikonočních zážitcích se zase vracíme 
k normální práci.

Dva  roky v běhu dějin je jen zlomkem času, 
dva roky v životě malého dítěte je velký skok 
a poslední dva roky v Petrovicích znamenaly 
něco podobného. V místě, kde stál zchátra-
lý objekt bývalé prodejny Včely vyrostl za tu 
dobu dům, který splňuje parametry moderní 
architektury a stavitelství. Byl vyprojektován 
architektonickou kanceláří ADR a postaven 
firmou Skanska. Do výstavby investovala 
městská část finanční prostředky získané 
z privatizace obecních bytů a velkou měrou 
se rovněž finančně podílelo formou investič-
ních dotací hlavní město Praha. Zbývající část 
prostředků pak získala městská část z prode-
je nových bytů.
Jak jsme vás informovali již v jednom z mi-
nulých čísel, bylo zde vystavěno 28 bytů, 
nové prostory pro Městskou policii, prodej-
na potravin, moderní a nápaditá restaurace, 
komerční prostory pro podnikání, společen-
ský sál a v neposlední řadě nové prostory 
pro úřad městské části. V nich najdete nové 
informační centrum úřadu a městské části 
vybavené 5 místy pro veřejný internet, mo-
derním pracovištěm CZECH POINTU, kde 
můžete získat výpis z katastru nemovitos-
tí, obchodního, živnostenského a trestního 
rejstříku. Připravujeme zde také digitalizova-
ný archiv dokumentů městské části a úřadu, 
takže chcete-li získat informace, podklady 
a doklady, nemusíte z Petrovic do slova ani 
paty vytáhnout. Jsou zde připraveny i pro-
story pro Českou poštu, se kterou dále jed-
náme.Tím vlastně Petrovice získaly centrum, 
které zde doposud chybělo. 2. dubna byl 
dům úspěšně zkolaudován a nyní již zbývá 
jen dokončit venkovní úpravy. V rámci nich 
bude navezena nová zemina, do které bu-
dou vysázeny  stromy, keře, květiny, travní 
porost a popínavé rostliny. 

pokračování na str. 2
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ci s několika vylepšeními. Nejpodstatnější 
je zřejmě bezbariérový přístup pro zrakově 
handicapované spoluobčany, kdy je možné 
stránky nastavit tak, že jim je přečte speci-
ální program v jejich počítači.  Na stránkách 
je umístěna i  rubrika, kde by se mohly pre-
zentovat petrovické firmy a podnikatelé. 
Tu se nám však již před uzávěrkou soutěže 
nepodařilo naplnit. Pokud máte o umístění 
Vaší podnikatelské aktivity na petrovickém 
webu zájem, spojte se s tajemnicí Úřadu 
městské části, pí. Kurkovou.
Naše webové stránky byly hodnoceny 
v kategorii „obce“ spolu s ostatními „ma-
lými“ městskými částmi. Z prvního místa 
jsme postoupili do celostátního kola, kde 
je však obrovská konkurence všech malých 
obcí a měst s počítačovými nadšenci, kteří 
tvorbě a údržbě stránek věnují svůj veškerý 
volný čas. 
Potvrzení loňského prvenství nás pochopi-
telně potěšilo. Bereme ho však spíše jako 
signál, že stránky obsahují potřebné infor-
mace, jejich obsluha je uživatelsky „pří-
větivá“ a že by tudíž mohly sloužit k Vaší 
spokojenosti. Pochopitelně budeme rádi 
za každou připomínku nebo podnět na 
jejich vylepšení. V rezervě máme pochopi-
telně ještě mnohé další projekty a nápady,  
a tak věříme, že zase za rok uvidíte na titul-
ní stránce logo Zlatého erbu.

Petr Říha

Soutěž Zlatý erb je každoročně vy-
hlašována s cílem podpořit moderni- 
zaci místní a regionální veřejné sprá-
vy prostřednictvím rozvoje informač-
ních služeb poskytovaných občanům 
i specifickým skupinám uživatelů s vy-
užitím internetu a ostatních elektronic-
kých médií, a přispět tak k rozvoji kva-
lity života ve městech, obcích a krajích 
České republiky. 
Vyhlašovatelem za kraj Hlavní město Pra-
ha byl Magistrát hlavního města Prahy. 
Městská část Praha-Petrovice  přichystala 

pro letošní kolo zbrusu nové stránky, které 
odpovídají současným trendům a standar-
dům. Jejich zpracování zajistila firma Odys-
seus Net, která pro Petrovice zabezpečuje 
webovou prezentaci již sedmým rokem. Po 
úspěších v letech 2006 (2. místo) a  2008 
(1. místo) – v roce 2007 jsme se soutěže 
nezúčastnili, jsme nabídli novou prezenta-

Cenu pro vítěze pražského kola soutěže Zlatý erb převzali z rukou prvního ná-
městka primátora Rudolfa Blažka a ředitele magistrátu Ing. Martina Trnky  zá-
stupci městské části - místostarosta  Ing. Petr Říha, autor projektu výstavby 
stránek a  tajemnice úřadu Jana Kurková, DiS., která dovedla k dokonalosti část 
webu týkající se státní správy Za firmu Odysseus Net, která stránky postavila, 
cenu převzala ředitelka společnosti PhDr. Jindra Svitáková.



Ceník  inzerce

Pouze barevná Soukromá Podnikatelská spolky

celá strana 2 500 Kč 5 000 Kč 1 500 Kč

2/3 strany 1500 Kč 3 300 Kč 900 Kč

1/2 strany 1 250 Kč 2 500 Kč 750 Kč

1/3 strany 750 Kč 1 650 Kč 450 Kč

1/4 strany 625 Kč 1250 Kč 375 Kč

1/8 strany 320 Kč 625 Kč 190 Kč

1/16 strany 160 Kč 320 Kč 95 Kč

1/24 strany 80 Kč 160 Kč 50 Kč

Řádková inzerce - šíře sloupku

Tučný řádek 

(První je vždy 

tučný)

40 Kč -- --

Obyčejný řádek 15 Kč -- --

Opakování inzerátu

2x opak. inz. sleva 5 % sleva 5 % sleva 5 %

3x a více op. inz. sleva 10 % sleva 10 % sleva 10 %
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

22. 4. 2009 – středa,
komunikace:  
Frostova, 
parkoviště mezi komunikacemi Frosto-
va a Jakobiho, 
Jakobiho +  parkoviště, 
Kurčatovova,
Edisonova, 
Euklidova.

Ilona Jančíková
správa majetku

9. 4. 2009 – čtvrtek (již realizováno)
komunikace: 
Archimédova, 
Rezlerova + parkoviště, 
Lessnerova + parkoviště, 
Ohmova, 
Bellova, 
Dopplerova + parkoviště,
Morseova (pouze úsek Milánská – Less-
nerova). 

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

V souvislosti s dokončením a připravováním otevření Domu občanské vybavenosti MČ 
Praha-Petrovice v ul. Edisonova 429, Praha 10 oznamuje všem občanům Petrovic  

a návštěvníků Úřadu MČ Praha-Petrovice, že:

V týdnu od 20. dubna 2009  do 24. dubna 2009

bude z důvodu stěhování sídla Úřadu MČ Praha-Petrovice na adrese Morseova 251, 
Praha 10, částečně omezen provoz jednotlivých oddělení Úřadu MČ, a to následovně:

Ověřování listin a podpisů
  Po 8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 17.45 hod.
  Út 8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 15.15 hod.
  St 8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 17.45 hod.
  

Evidence obyvatel
  Po 8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 17.45 hod.
  St 8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 17.45 hod.

ostatní odbory úřadu a podatelna
  Po 8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 17.45 hod.
  St 8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 17.45 hod.

(v ostatních dnech v týdnu nebudou uvedená oddělení úřadu přijímat veřejnost)

Knihovna a Czechpoint
  Po 9.00 – 11.30 hod. 12.30 – 17.45 hod.
  Út  --------------------- 12.30 – 15.15 hod.
  St 9.00 – 11.30 hod. 12.30 – 17.45 hod.
  

V týdnu od 27. dubna do 30. dubna 2009
 bude Úřad MČ Praha-Petrovice na adrese Morseova 251, Praha 10, zcela uzavřen pro 

veřejnost, a to z důvodu fyzického stěhování Úřadu na novou adresu.

Úřad MČ Praha-Petrovice bude znovu pro veřejnost otevřen od 4. května 2009 na adrese 
Edisonova 429, Praha 10, a to v obvyklých úředních hodinách.

Prosíme Vás o akceptování výše uvedených otvíracích dob jednotlivých oddělení Úřadu 
MČ, a to především proto, abychom se v co nejkratší možné době přesunuli do nových 

prostor a mohli pokračovat v provozu bez delší časové prodlevy. V souvislosti s převodem 
telefonních linek, může dojít k dočasnému přerušení telefonního spojení. Aktuální infor-

mace budou k dispozici na webových stránkách MČ (www.prahapetrovice.cz).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás na nové adrese Úřadu MČ.

Jana Kurková, DiS.
tajemnice Úřadu MČ Praha-Petrovice

Oznámení 
pro občany Petrovic a návštěvníky Úřadu MČ Praha-Petrovice

Inzerát je nutno předat v souboru tiff, 
jpg nebo pdf. V případě jeho grafické-
ho zpracování (text a případně foto) 
účtujeme paušálně přirážku 300,- Kč. 
Velikost inzerátu je nutno vybírat i 
podle tvaru. 1/2, 1/8, a 1/16 strany 
na šířku, celá strana a 1/4 strany – na 
výšku.
Pro stanovení ceny za inzerci, jsou 
jako spolky rozuměny veškeré organi-
zace, které jsou závislé na příspěvcích 
svých členů, případně příspěvku měst-
ské části. 
Tento ceník byl schválen usnesením 
Rady městské části Praha-Petrovice  
ze dne 3. 3. 2008.

Je dokončován bezbariérový přístup z Ediso-
novy ulice přes park Višňovka. Rovněž probí-
hají práce na instalaci vodního prvku (umělý 
potůček), který ocení nejen obyvatelé domu 
a blízkého okolí, ale i jeho návštěvníci. V blíz-
kosti domu a jeho podloubí budou instalovány  
lavičky, které kromě seniorů jistě ocení i ma-
minky s dětmi, pro které zde  přibyde hřiště 
s moderními herními prvky, které v této loka-
litě doposud zcela chybělo. Věříme, že všem  
zde bude líbit a nové petrovické centrum se 
stane oblíbeným místem pro všechny věkové 
kategorie. A 14. května nás čeká slavnostní 
okamžik, kdy bude dům předán petrovické ve-
řejnosti za přítomnosti pana primátora, pana 
kardinála, zástupců hl.m. Prahy a dalších vzác-
ných hostů. Po slavnostním otevření si všichni 
můžeme dům prohlédnout. K této události 
připravila naše kulturní komise bohatý kulturní 
program, v rámci něhož se uskuteční slavnost-
ní zahajovací koncert našeho již tradičního fes-
tivalu Petrovické jaro. 
Milí spoluobčané, všichni jste srdečně zváni 
a těšíme se, že společně tuto událost oslavíme.

JUDr. Olga Hromasová
starostka

Jako každý rok se provádí blokové čištění komunikací a jako každý 
rok již došlo k odtahu vozidel, která překážela na místech určených 
pro úklid. Tímto Vám sdělujeme termíny, kdy bude blokové čištění 
prováděno v jednotlivých ulicích. Uvedené loklaity budou v předsti-
hu označeny přenosným dopravním značením - „zákaz zastavení“ 
s časovým omezením 
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v objektu Domu občanské vybavenosti 
MČ Praha-Petrovice.

Neschválila:
• zřízení bytové jednotky v nově zbu-
dované nástavbě domu Morseova 
254, Praha 10, panu Davidu Matuško-
vi, a to s ohledem na dodržení výško-
vých regulativů, kdy by stávající objek-
ty neměly být navýšeny o jakýkoli typ 
nástavby.

54. zasedání RMČ dne 30. 3. 2009 
Rada městské části Praha-Petrovice:     

Schválila: 
• zadání veřejných zakázek dle studie 
proveditelnosti projektu Petrovické 
centrum služeb veřejné správy,
• aby částka ve výši 105.000,- Kč z 
vrácených grantů roku 2008 byla dr-
žena jako finanční rezerva v kapitole 
rozpočtu Občanská sdružení, která by 
mohla být použita v 2. pololetí roku 
2009,
• přidělení grantů v intencích dopo-
ručení grantové komise ze dne 24. 3. 
2009,
• vyúčtování akce kulturní komise - 
Koncert Duo Brikcius, který se konal 
22. 3. 2009,

Neschválila:
• žádost fy Reparoservis, spol. s r. o., o 
snížení nájemného v pronajatých pro-
storách v objektu Jakobiho 328, Praha 
10.

52. zasedání RMČ dne 2. 3. 2009
Rada městské části Praha-Petrovice:   

Schválila:
• upravený návrh na rozdělení zlep-
šeného hospodářského výsledku ZŠ 
Praha-Petrovice a MŠ Jakobiho za rok 
2008, 
• návrh  programu festivalu „Petrovic-
ké jaro 2009“,
• odprodej vánočního stromu dle jedi-
né předložené nabídky panu Martino-
vi Kutičkovi, Lebeděvova 99, Praha 10. 
Vzhledem k výši nabídnuté ceny bude 
strom na náklady MČ pouze pokácen. 
 
Rozhodla:
• na základě připomínek občanů, o 
opětovném zavedení   rubriky Petro-
vického zpravodaje „O čem  jednala 
RMČ a ZMČ“.

53. zasedání RMČ dne 16. 3. 2009 
Rada městské části Praha-Petrovice:     

Schválila: 
• pronájem nebytového prostoru č. 4, 
2. NP, v objektu Domu občanské vy-
bavenosti MČ Praha-Petrovice, Ediso-
nova 429 o celkové výměře 92,3 m2, 
Praha 10 pí Marcele Lechnerové, 
• pravidla pro rozúčtování nákladů  
a ostatních služeb pro  nebytové pro-
story v objektu Domu občanské vyba-
venosti MČ Praha-Petrovice, 
• smlouvu o správě Domu občanské 
vybavenosti MČ Praha-Petrovice pro 
bytové jednotky,
• úpravy nebytových prostor č. 51 a 
52, (Optika Horus), v budově poliklini-
ky, Ohmova 271, Praha 10 na základě 
předložené dokumentace,
• plnění rozpočtu MČ Praha-Petrovice 
za rok 2008 v předloženém znění, 
•   úpravu Podmínek pro udělování 
grantů MČ v předloženém znění, 
• návrh rozpočtu akce kulturní komise 
Setkání s Naďou Konvalinkovou, 
• stavební úpravy žadateli p. RNDr. 
Janu Kubátovi, CSc., ul. Archimedova 
č.p. 222, Praha 10 - Petrovice, a to v 
rozsahu vybudování nového stání, 
• podání žádostí o dotaci z fondu EU 
na zateplení budovy MŠ Jakobiho  
a na vybavení centra veřejné správy  

50. zasedání RMČ dne 2. 2. 2009 
Rada městské části Praha-Petrovice:     

Schválila: 
• zveřejnění záměru pronájmu nebyto-
vých prostor č. 045, 046, 047, 048 a 
050, přízemí A budovy polikliniky, Oh-
mova 271, Praha 10, o celkové výměře 
39,06 m2, 
• zadání veřejné zakázky na úklid spo-
lečných prostor a garáží v objektu 
Domu občanské vybavenosti MČ Pra-
ha-Petrovice.

51. zasedání RMČ dne 16. 2. 2009 
Rada městské části Praha-Petrovice:     

Schválila: 
• pronájem nebytových prostor č. 218, 
216, 217, 213, 214, 1/3 222, 1/3 223, 
224, 2. NP v budově polikliniky, Oh-
mova 271, Praha 10, o celkové výměře 
64,03 m2 za účelem provozování chi-
rurgické praxe MUDr. Anně Matulíko-
vé s platností od 1. června 2006,
• návrh rozpočtu IX. plesu MČ Praha-
Petrovice, který se uskuteční 14. 3. 
2009,
• návrh rozpočtu koncertu „DUO BRIK-
CIUS“, 
• vybudování dalšího vjezdu na po-
zemek pana Otakara Skřivana, Am-
pérova 185, Praha 10 - Petrovice a 
napojení na veřejnou komunikaci Am-
pérova za podmínky, že stavebník na-
hradí rušenou zeleň zámkovou dlažbou  
a přesune zpomalovací práh na vlastní 
náklady. O dopravní napojení na ko-
munikaci stavebník požádá Odbor do-
pravy Úřad MČ Praha 15.

Jmenovala:
• grantovou komisi pro přidělení gran-
tů na rok 2009,
• plesový výbor IX. Reprezentačního 
plesu MČ Praha-Petrovice,

Uložila:
tajemnici Úřadu MČ zpracovat do kni-
hovního řádu návrh podmínek regis-
trace čtenářů a půjčování knih mimo-
pražským čtenářům a předložit toto 
radě MČ ke schválení. Dle usnesení 
pak podmínky zahrnout do knihovní-
ho řádu.
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ŠKOLY

ře patrné z fotografií.
Na první pohled to vypadá, že se neu-
číme, ale že pořád vymýšlíme nějakou 
zábavu. Není tomu tak – na dalších 
fotografiích je vidět učení o renesan-
ci, a protože se v této době lidé věno-
vali nejen vědám, umění a cestování, 
ale také válčili, proto i my jsme válčili. 
V TĚLOCVIČNĚ !!!

Ve škole proběhlo několik soutě-
ží a olympiád a také celoškolní tur-
naj v České dámě. Tato desková hra 
má nejen velkou oblibu mezi dětmi 
a mládeží, ale i své vlastní mistrovství 
republiky. Třeba bude mistrem České 
republiky právě žák nebo žákyně ze 
Základní školy Praha-Petrovice, uvidí-
me, talentů máme mnoho, jak je dob-

V Základní škole Praha-Petrovice se 
toho děje mnoho a nejlépe o tom vy-
povídají aktuální fotografie. Žákovská 
samospráva zorganizovala nejen čer-
venobílý ale i žlutomodrý den. Kdo 
v určený den nepřišel v oblečení jme-
novaných barev, zazpíval do školního 
rozhlasu píseň dle vlastního výběru – 
samozřejmě „DOBROVOLNĚ“.

CO SE DĚJE V PETROVICKÉ ŠKOLE aneb šum v naší základce

MLADŠÍ ŽÁCI
umístění jméno třída
1. místo Daniel Jurkovič 2.A
2. místo Vladimír Staněk 5.A
3. místo Jan Provazník 2.M
4. místo Michal Straka 4.M

STARŠÍ ŽÁCI
umístění jméno třída
1. místo Matěj Kalina 6.A
2. místo Kryštof Klus 8.A
3. místo Vojtěch Urban 8.A
4. místo Patrik Černohous 9.A

Základní škola 
Praha–Petrovice

Pracoviště ul. Edisonova
Pracoviště ul. Dopplerova

Školní kolo TURNAJE 
V ČESKÉ DÁMĚ, 
11. března 2009

ÚČAST 54 HRÁČŮ VE DVOU 
KATEGORIÍCH:

(viz následující sloupec)

ČESKÁ DÁMA
DÁMY TURNAJE V ČESKÉ DÁMĚ, tedy 
nejlépe hrající dívky:
Malá dáma  Lucie Říhová  5.M
Velké dámy  Petra Davídková  6.M
 Johana Sochůrková 6.M

Za organizaci děkujeme jmenovitě paní 
Mgr. Dagmar Lazárkové a dále děkujeme 
Asociaci České dámy. Vítězům turnaje 
blahopřejeme a všem ostatním přejeme 
mnoho chuti do dalšího hraní a přípravy 
na budoucí turnaje a soutěže.

Mgr. Petr Zeman,
ředitel školy
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Vážený pane řediteli,
tak Vás všechny zdravíme. Musíme s potěšením konstatovat, 
že náš 19tičlený lyžařský tým se s optimismem a bez vět-
ších problémů vyrovnává se všemi nástrahami Jizerských hor. 
Všechny děti bez větších problémů zvládají jízdu na vleku a ra-
dují se z pohybu na nelehké, kilometr dlouhé, místy boulovité, 

Na školy v přírodě jezdíme u nás v Základní škole Praha-Petrovice většinou v dubnu, květnu nebo červnu. Třída 1.M se vy-
dala na školu v přírodě i v zimě, v létě pojedou ovšem také. Týden od 9. 3. do 15. 3. 2009 prožily děti v Jizerských horách 
v Příchovicích u Kořenova. 

ŠKOLA V ZIMNÍ PŘÍRODĚ
ale bezpečné sjezdovce. Pro nás pedagogy je největším potě-
šením, že rodiče umožnili svým dětem tento pobyt na horách.  

Děkujeme a zatím se loučíme.
Lenka Vinická

PS: Snad nebude poslední?
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www.zsprahapetrovice.cz
Telefony: 739 001 029, 274 861 548

Možnost zápisu
STÁLE TRVÁ

do 1.M v budově Edisonova 
nebo do 1.A v budově Dopplerova!
Předchozí konzultace a prohlídku 

školy umožní 
Mgr. Petr Zeman, ředitel školy,

t.: 739 001 029.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-PETROVICE

 

Rok 2008 je již za námi a s ním i 1. ročník Běhu naděje, který 
byl inspirován patnáctiletou tradicí Běhu Terryho Foxe v ČR. 

V uvedeném roce se našeho běhu zúčastnilo 56 závodníků a na 
konto výzkumu rakoviny jsme odeslali 2150 Kč. Tato čísla jsou 

jen pouhou kapkou z celkového počtu účastníků běhů a peněz, 
které se při této sportovně - humanitární akci vybraly. 

V loňském roce se totiž konalo 113 běhů, kterých se zúčastnilo 
více než 33 000 osob a na konto sbírky Běhu naděje přibylo 

700 000 Kč.
Na startu našeho běhu se sešli lidé všech věkových kategorií – 

nejmladší účastnici byly dva měsíce. Tratě dlouhé 300 m, 
800 m a 1300 m absolvovali během, chůzí, na kole či kolečko-
vých bruslích i v dětském kočárku. I letos se naše škola připojí 
k více než stovce dalších organizací a měst a uspořádá již 2. 

ročník Běhu naděje. Bude se konat
ve čtvrtek 21. května 2009

na stejném místě jako vloni, tedy v Hostivařském 
lesoparku (směr od autobusové zastávky 

Řepčická – bus 154, 183 a 271). Start v 15.30. 
Přihlášky od 15 hodin na místě startu.

Přijďte nás, prosím, podpořit a svojí účastí se přidejte k tisícům 
účastníků po celé naší republice. Přijďte vyjádřit svoji solidaritu 
a svým dobrovolným startovným přispějte, prosím, na boj proti 

zákeřné nemoci, který, jak všichni doufáme, bude pro nás, 
lidstvo, jednou vítězný. Za Vaši účast a finanční příspěvek na 

výzkum rakoviny předem děkujeme. 
Dotazy rádi zodpoví: PaedDr. Jana Jelínková a Mgr. Petr Zeman, 

ředitel školy – osobně nebo na tel. 739001029.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-PETROVICE

Navštivte naše stránky 

www.zsprahapetrovice.cz

Základní škola Praha-Petrovice má 
v současnosti dvě pracoviště ve dvou 
budovách, v budově Dopplerova 351 

a v budově Edisonova 40, 
obě Praha 10 – Petrovice. 

Ředitelna je v budově /té větší/ 
Dopplerova 351, v prvním poschodí, 

v ředitelně je většinou 
přítomen ředitel školy 

Mgr. Petr Zeman, pokud není 
a potřebujete s ním mluvit, 

volejte 274 861 548 nebo 739 001 029.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-PETROVICE

K usnadnění rozhodování o budoucím 
povolání a dalším studiu se středoškolákům 

rozhodla přispět PhDr. Jolana Myslivcová, ředitelka 
TYRKYS, školy kultury podnikání 

v cestovním ruchu, s.r.o. Na vybraných 
středních školách uspořádala přednášku „Mladý 

podnikatel“, kde studenty seznámila s možnostmi 
a úskalími podnikání 
v České republice.

Přednáška byla zejména zaměřena na podnikání 
fyzických osob.

Vzhledem k tomu, že akce měla velký úspěch, roz-
hodl se TYRKYS nabídnout tuto přednášku studen-
tům středních škol  i ve školním roce 2009/2010.
Přednáška je zdarma pro studenty maturitních a 

předmaturitních ročníků.
Termíny přednášky si můžete dohodnout 

na telefonu 602 204 123.

Kontakt: PhDr. Jolana Myslivcová
www.tyrkys.cz , Na Moráni 5, 120 00 Praha 2

PŘEDNÁŠKA O PODNIKÁNÍ
STŘEDNÍM ŠKOLÁM ZDARMA

Edisonova 40

Dopplerova 351
Základní škola Praha-Petrovice pořádá

BĚH NADĚJE!!!
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Ujaly se mě šikovné ruce „osmáků“ ze 
Základní školy Praha-Petrovice. Nej-
dříve mě jen tak osahávaly a já slyšel 
hlasy, které se radily o mé příští vizáži. 
Chvíli jsem měl být dokonce holka a 
pak také obluda z moře. Ne že by se 
mi to nelíbilo, ale takhle je to nejlepší. 
Mám oči, pusu, nos, vlasy a taky pihy 
a  jsem krásně barevně polepený. Díky 
očím také vidím své ostatní kolegy pa-
pírožrouty. Je mezi nimi Šnek, Chlu-
páč,  Bílá paní, Ryba a nebo Čertice. 
Musím uznat, že jsme všichni krásní. 
A víte, co je nejlepší? Nenarodili jsme 
se u těch „osmáků“ zbytečně. Oni 
nás totiž dali jako dárky svým mladším 
spolužákům a ti do nás cpou papíry. 
Umíte si představit, že může papíro-
žrouta potkat něco lepšího? Oni tomu 
ti mrňouskové říkají, že třídí odpad, 
což je moc fajn, ale my máme prostě 
pořád plná břicha, a to je přece k ne-
zaplacení. Takže, „osmáci“,  díky a vy 
dětičky, nás pořádně krmte. Váš papí-
rožrout Pepa.
     
   Veronika Balíčková

dobře. Představoval jsem si, jak ležím 
celý rozmočený a rozlámaný někde 
vedle kontejneru a sem tam na mě ješ-
tě někdo dupne. Ale měl jsem štěstí. 

Jsem papírožrout Pepa a chci Vám 
vyprávět svůj šťastný příběh. Dlouho 
jsem byl jen obyčejná papírová krabi-
ce a bál jsem se, že nedopadnu moc 

„JSEM PAPÍROŽROUT PEPA“

MUZEUM UHŘÍNĚVES
si Vás v období  

10. – 29. května 2009  
dovoluje pozvat na 

VÝSTAVU OBRAZŮ
petrovického malíře

V l a d i m í r a    K a h o u n a
v prostorách výstavní síně muzea 

v Praze-Uhříněvsi
Nové náměstí 1251

104 00 Praha 10 – Uhříněves
výstava je přístupná:
Po – Čt  14 – 17 hod.
Pá           9 – 14 hod.
Ne         14 – 17 hod.

spojení:  
Metro“A“ (Depo Hostivař) bus 264, 265, 266 

do zast. Nové náměstí
Metro „C“ (Háje) bus 232, 267, 381, 382, 383 

do zast. Nové náměstí Petrovický statek od Novopetrovické ulice

Botič pod Petrovicemi
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v Erlangenu. Místo studování však trá-
vil mnoho času na tanečních zábavách 
a jinou činností než studiem. To pocho-
pitelně velmi zlobilo jeho otce, neboť se 
nemohl smířit s tím, že jeho syn nevyu-
žívá možnosti, které se jemu nedostalo. 
I přes tento laxní přístup ke studiu měl 
však mladý Ohm natolik hluboké zna-
losti, že po třech semestrech začal vy-
učovat matematiku ve Švýcarsku. Tam 
působil plných šest let. Během toho 
se však i nadále soukromě vzdělával 
v matematice. Po švýcarské přestávce 
se vrátil zpět do Erlangenu a 25. října 
1811 obdržel doktorát. Roku 1813 se 
stal profesorem na reálce v Bamberku 
a v letech 1817 - 1826 učil matematiku a 
fyziku na jezuitském gymnáziu v Kolíně 
nad Rýnem. Tam se také začal zabývat 
výzkumem elektřiny. Roku 1827 vydal 
svoji práci, ve které formuloval zákon, 
podle něhož je proud procházející ob-
vodem přímo úměrný elektrickému na-
pětí. Tento zákon – dnes nazývaný jeho 
jménem – formuluje uvedený vztah tak 
jednoduše, že zprvu nebyl německými 
vědci brán vážně. Až když Ohma v roce 
1841 vyznamenala Královská společ-
nost v Londýně za výsledky badatelské 
práce, se jeho věhlas v Německu rychle 

pouze z jedné strany a dále již byla jen 
pole.
Na polích petrovického katastru „vy-
rostla“ v osmdesátých letech polikli-
nika a bytový dům v Lessnerově ulici. 
Ale vraťme se do ulice Ohmovy a se-
znamme se blíže s tím, po kom nese 
své jméno.
Georg Simon Ohm se narodil  
16. března 1787 v Erlangenu v Bavor-
sku v protestantské rodině jako jedno 
ze 7 dětí – z nichž se však pouze 3  do-
žily dospělosti. Jeho otec mu osobně 

poskytl solidní vzdělání v matematice, 
fyzice, chemii a filozofii. V roce 1805 
začal Georg navštěvovat univerzitu 

V minulém čísle jsme se seznámili 
s dvěma páteřními komunikacemi – uli-
cemi Morseovou a Celsiovou - v bývalé 
zahrádkářské kolonii. Ta se však poča-
la od šedesátých let měnit na obytnou 
zástavbu výstavbou rodinných domů.  
Nyní se podíváme do ulic, které tyto dvě 
protínají. Od severu k jihu je to nejprve 
ulice Ohmova a pod ní Wattova.  Ulice 
Ohmova byla  na samém kraji zmíněné 
zahrádkářské kolonie. Zastavěná byla 

ULICE – ANEB „VÍM, KDE BYDLÍM“ 2. ČÁST

Problémy, které řešily Petrovice 
v době, kdy chtěly ze zahrádkářské 
kolonie mít regulérní část obce, lze 
vyčíst z dobového tisku - Večerní Pra-
hy z 5.8.1971, kde byl rozhovor s teh-
dejším předsedou MNV, Miloslavem 
Dolenským.

V Ohmově ulici můžeme vidět je-
den z posledních zahradních domků 
zmíněné kolonie – bez čísla popisné-
ho, ale s číslem, které se přidělovalo 
zahrádkám.

K Ohmově ulici dnes přiléhá park se zdravotnickým zařízením pro sídliště Petrovice 
– Horní Měcholupy. Petrovická poliklinika je spádovou pro cca 30 000 obyvatel.
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Zde při platu osmi šilinků týdně na-
byl dokonalé mechanické zručnosti. 
Po návratu do Glasgowa mu měst-
ská rada nepovolila otevření vlastní 
dílny, neboť nesplňoval podmínku 
sedmileté studijní přípravy. Díky svým 
přátelům se tak stal univerzitním me-
chanikem. V roce 1759 se dozvěděl 
o parním stroji Thomase Newcome-
na, ale prakticky se s ním seznámil až 
v roce 1763, kdy do univerzitní dílny 
dostal k opravě porouchaný školní 
model parního stroje. S důkladnos-
tí sobě vlastní stroj nejenom opravil, 
ale započal i s jeho vylepšováním. 
V roce 1765 sestrojil oddělený kon-
denzátor páry, čímž stávající konstruk-
ci výrazně vylepšil. V počtu objevů se 
J. Watt téměř vyrovnal geniálnímu 
českému vynálezci J. Cimrmanovi. 
Mezi jeho nejdůležitější objevy a vyná-
lezy patřily dvojčinný parní stroj, setr-
vačník parního stroje,  vyřešil utěsnění 
pístu, nezávislý objev složení vody, 
upřesnění fyzikálního pojmu práce, 
zavedení jednotky koňská síla, kterou 
později nahradil v soustavě SI po něm 
pojmenovaný watt, odstředivý regulá-
tor, vývěva, dvojcestný ventil a další. 
James Watt – jako velmi vážený občan 
- zemřel 19. srpna 1819 v Heathfiel-
du v Anglii. V Birminghamu stojí jeho 
pomník. 

Petr Říha

ní parních strojů. James Watt ve skuteč-
nosti nebyl vynálezcem parního stroje 
- jak se mu někdy přisuzuje - provedl 
pouze taková vylepšení, která umožnila 
jeho průmyslové využití. 
Zásluhou J. Watta se mohla průmys-
lová revoluce ve Spojeném království 
roztočit opravdu na plné obrátky. Ja-
mes Watt se během roku 1755 učil 
u mechanika T. Morgana v Londýně. 

rozšířil. Avšak ne jen elektřina se stala 
předmětem jeho zájmu. V roce 1843 
uvedl základní principy fyziologické 
akustiky, když dospěl k tzv. akustické-
mu Ohmovu zákonu: „Člověk sluchem 
vnímá jen jednoduché tóny. Složité 
tóny si ucho rozkládá na jednoduché 
kmitočty a vnímá je jednotlivě.“  Před 
koncem života byl jmenován profeso-
rem fyziky na Mnichovské univerzitě. 
Zemřel v 67 letech - 7. července 1854. 
Roku 1881 po něm byla pojmenována 
jednotka elektrického odporu - ohm.
Připomeňme si ještě slovní podobu Oh-
mova zákona: Proud procházející vodi-
čem je přímo úměrný napětí mezi konci  

vodiče a nepřímo úměrný elektrickému 
odporu vodiče. 
Nyní se můžeme přesunout o ulici dále 
k jihu. Wattova ulice je pojmenována 
po skotském mechanikovi, vynálezci 
a fyzikovi Wattovi.   James Watt  se 
narodil 19. ledna 1736 v Greenocku 
ve Skotsku.  Byl fyzik - samouk, známý 
především skrze své vynálezy a vylepše-

Po křížení ulice Morseovy, klesá Wattova ulice až k Edisonově, kde končí.
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K největší škodě však mohlo dojít ve středu 25. března po druhé hodině odpolední, kdy ze školního areálu zpozorovali dva   
žáci 9. A naší základní školy  kouř vycházející ze střechy bývalého chléva. Díky mobilnímu telefonu přivolali hasiče a souhrou 
šťastných náhod   projíždělo hasičské auto branou areálu ještě dříve, než David Kofroň a Radek Čapek k ní stačili doběhnout. 
Díky včasnému zásahu nedošlo ke způsobení škody na unikátním objektu, který se může údajně pyšnit největším klenutým 
stropem ve střední Evropě.  Nám nezbývá, než oběma chlapcům poděkovat za záchranu unikátní stavby a doufat, že za pár 
let nespadne sama, ale že ji čeká lepší osud.

Kdo projde vyraženou branou do areálu petrovického zámku, zůstane v úžasu stát nad tím, jakým způsobem může neobýva-
ný dům za pár let zchátrat. Dokud nebyly restituční spory vyřešeny, starali se potenciální majitelé o areál vcelku uspokojivým 
způsobem. Bohužel však soud přiřkl majetek paní, která se o něj zjevně starat nechce, ale nechce ani cokoliv na  stavu měnit. 
Městská část ji kontaktovala s několika zájemci o koupi a následnou rekonstrukci objektu – ale bezúspěšně.  A tak slouží zá-
mek pouze paintballovým  partičkám, které v jeho ruinách vedou své války.

Ze zámku je již ukradeno vše, co se ukrást dalo. Poslední zbytky ostění a dvoukřídlé dveře má někdo připravené k odvozu. 
Letos také některý z uměnímilovných zlodějů ukradl sochu sv. Floriána, která stála v nice nad hlavním vchodem. Zloději niku 
zevnitř probourali a sochu spustili pomocí  kladky, kterou zavěsili  na prkna vysunutá z podstřešního okna. Je ale možné, že 
tím sochu zachránili „pro příští generace“. Až zámek spadne, skončila by  mezi sutinami. Je smutnou skutečností, že stát je 
schopen památky pouze zapsat do seznamu „chráněných“ památek, ale na to, aby je skutečně chránil – je poněkud nemohou-
cí. Jeho aktivity se většinou zúží pouze na – někdy až přehnaný – „dohled“ nad rekonstrukcemi těch šťastnějších objektů. 
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Petrovice za pomoc při přípravě turnaje 
a za příslib pomoci při přípravě turnaje 
v roce 2010 a kolektivu pracovníků areálu 
eRZet za spolupráci při organizaci turnaje.

Václav Amort
RK Petrovice

Praha. Při předávání pohárů a upomínko-
vých předmětů starostka MČ Praha-Petro-
vice paní JUDr. Olga Hromasová vyjádřila 
přání, aby se z pořádání zimního turnaje 
v žákovském ragby vytvořila tradice a po-
zvala mladé ragbisty na II. ročník turnaje 
v únoru 2010. 
RK Petrovice děkuje městské části Praha 

RK Petrovice uspořádal 14. února 2009 ve 
spolupráci s městskou částí Praha-Petro-
vice I. Zimní turnaj žáků v ragby O pohár 
starostky MČ Praha-Petrovice. Turnaj se 
hrál ve dvou kategoriích, U11 a U13, na 
umělé trávě v areálu eRZet v Praze-Hosti-
vaři. Počasí turnaji přálo, byl lehký mrazík, 
vítr nefoukal a i sluníčko se ukázalo. 
Přes omluvy některých původně přihláše-
ných družstev v kategorii U11 proti sobě 
nastoupily týmy RC Sparta Praha, RK Pet-
rovice a Barbarians složení z hráčů Petrovic 
a Slávie Praha. Děti v této kategorii za vy-
datné podpory přítomných rodičů odehrály 
turnaj každý s každým dvoukolově. Pohár 
starostky získali mladí ragbisté ze Spar-
ty Praha. V kategorii U13 nastoupili hráči 
RC Tatra Smíchov, RC Sparta Praha, RC Pra-
ga Praha a domácí RK Petrovice. Hrálo se 
systémem každý s každým. Pohár starostky 
si v této kategorii vybojovali hráči RC Praga 

ZIMNÍ TURNAJ ŽÁKŮ V RAGBY
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Druhou únorovou sobotu proběhl v historickém sále petrovické sokolovny již IX. reprezentační ples městské části. K tanci a 
poslechu tradičně hrála skupina pana Křováčka. Velký zájem byl i o lístky do tomboly, a to nejen pro množství kvalitních cen, 
ale i z důvodu, že je prodávaly naše sličné mažoretky.

Poslední den před velikonočními prázdninami - 8. dubna - proběhl ve vestibulu základní školy v Dopplerově ulici velikonoč-
ní jarmark, spojený s divadelním představením. Divadlo v nastudování žáků ZŠ osvětlilo těm mladším velikonoční tradice  
a u stánků si pak všichni mohli zakoupit pomlázky a další předměty spojené se svátky jara. 

Tělocvičná jednota Sokol Petrovice

Cvičení žen 

Pondělí - Budokon nové cvičení (Eva) 
19.00 - 20.00 hod.

Balóny (Hana)
20.00 - 21.00 hod.

STŘEDA - AEROBIK (Lucka)
19.00 - 20.00 hod.                  

               
Čtvrtek - POWER YOGA (Eva) 

19.00 - 20.00 hod. 

Čtvrtek - Aerobik (Martina)
20.00 - 21.00 hod.
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INZERCE

Jan Rakovec            www.rakovec.cz
  Obklad • dlažba • zednické a malířské práce • bytová   
  jádra • rekonstrukce bytů  a koupelen • drobné práce

        Tel.: 608 709 716                       267 913 922 
        přes den                                    19.00–21.00

Od 4. 6. 2009 – 14. 6. 2009
Bude hostovat lunapark v Praze-Petrovicích -  

- v ulici Archimédova. Srdečně vás zveme, 
předem děkujeme za hojnou účast.

Josef Beck    

  

 

♦ kurzy kojeneckého, batolecího a předškolního plavání vedené zkušenými a        
   odborně školenými instruktorkami
♦ speciální vana (195x95x50 cm) v oddělené místnosti pro děti 3 – 6 měsíců
♦ cvičení a plavání těhotných, aquaerobic
♦ cvičení rodičů s dětmi
♦ výtvarné, hudební, pohybové a anglické kroužky i pro předškoláky
♦ školička pro děti od 3 let

♦ bazén 10 x 4 m, hloubka 130 cm, teplota vody 30  C
♦ plně automatická chlorová technologie
♦ bazén je neveřejný, parametry vody splňují hygienické normy pro     
   plavání kojenců a batolat
♦ šatny, sprchy, WC, velká herna, tělocvična, občerstvení, kočárkárna
♦ klubová prodejna Weledy

NABÍZÍME VÁM:

Tel.: 774 275 761-2  |  email: bazen@rc-ctyrlistek.cz  |   www.rc-ctyrlistek.cz

♦ kurzy kojeneckého, batolecího a předškolního plavání vedené zkušenými a        

♦ speciální vana (195x95x50 cm) v oddělené místnosti pro děti 3 – 6 měsíců

♦ bazén 10 x 4 m, hloubka 130 cm, teplota vody 30  C
♦ plně automatická chlorová technologie
♦ bazén je neveřejný, parametry vody splňují hygienické normy pro     

♦ šatny, sprchy, WC, velká herna, tělocvična, občerstvení, kočárkárna
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

můcky, které jsou klíčem k poznání 
světa. Pro malé děti to jsou pomůcky 
ke cvičení činností „praktického živo-
ta“ a speciální pomůcky pro rozvoj 
smyslů, rozvoj řeči, rozvoj matematic-
kých schopností  aj. V tomto procesu 
učení vychovatel ustupuje do pozadí 
a je rozhodující vnitřní tvořivost dí-
těte. Doktorka Montessori hovořila 
o tzv. fenoménu polarizace pozornos-
ti, který objevila, když pozorovala děti 
při práci – hře. Jedná se o mimořádně 
silné a dlouhé  soustředění na určitou 
činnost, jehož je schopné i malé   dítě. 
Při tomto zaujetí se dítě vnitřně  rozvíjí 
a mění. Vzdělávací princip Montessori 
pedagogiky lze shrnout do požadav-
ku     dítěte vůči vychovateli: „Pomoz 
mi, abych to mohl udělat sám.“ 

Charakteristické pro teorii vyučování 
dle koncepce Montessori je slučování 
dětí různého věku a odmítání jejich 
striktního rozdělování podle ročníků. 
V těchto věkově smíšených skupinách 
má vznikat na základě harmonické-
ho soužití, spolupráce a vzájemné 
pomoci jednotlivců vědomí   sociální 
jednoty, v níž je jedinec respektován 
ostatními subjekty a ve které se může 
bez překážek  uplatňovat.

Petr Říha

din. Veškeré dotazy Vám zaměst-
nanci rádi zodpoví na tel. číslech:  
774 275 761, 2 nebo na e-mailu: 
bazen@rc-ctyrlistek.cz.  

Alternativní  výuková metoda je na-
zvaná podle Marie Montessori (1870-
1952), italské lékařky, pedagožky, 
průkopnice mírového hnutí a orga-
nizátorky boje za práva dětí a žen. 
Původně se věnovala mentálně po-
stiženým dětem. V roce 1907 založila 
v Římě „Dům dětí“ (Casa dei bambi-
ni), kde vytvořila originální prostředí 
v duchu důvěry ve spontánní seberoz-
víjení dítěte. 
Základním smyslem Montessori kon-
cepce je vytvářet takové vzdělávací 
a výchovné prostředí, které umožňuje 
normální, přirozený vývoj dětí. Vnitřní 
potřeba „něčemu se naučit“ se vyvíjí 
v tzv. senzitivních fázích člověka a je 
třeba ji podpořit. Úkolem tohoto způ-
sobu výchovy je připravovat podněty 
a prostředky specifické pro tyto fáze. 
Teprve když okolní prostředí odpoví-
dá vnitřním potřebám dítěte, když je 
mu umožněno, aby jeho „absorbující 
duch“ přijímal nabídku od dospělého, 
může se uskutečňovat „normální“ 
výchova. Individualizaci vzdělávání 
umožňuje předem připravené pro-
středí. Zásadní roli hrají speciální po-

Přímo na katastrálních hranicích Pe-
trovic a Horních Měcholup najdete 
poměrně neobvyklé a málo známé 
zařízení - rodinné centrum Čtyřlístek. 
které již od roku 2007 nabízí celoroční 
pravidelné programy pro rodiny s dět-
mi. Můžete si zde vybrat z pestré pale-
ty kurzů pro děti i dospělé. V současné 
době probíhají zápisy do kurzů plavání 
kojenců, batolat a předškolních dětí, 
plavání a cvičení pro těhotné, aquae-
robiku pro ženy, cvičení na míčích, 
cvičení rodičů a dětí, hudebně-pohy-
bových a výtvarných hrátek, flétničky, 
angličtiny pro děti a montessori krouž-
ků. Novinkou je páteční školička pro 
děti od 3 do 6 let bez rodičů. Veškeré 
prostory včetně bazénu jsou uzpůso-
beny pobytu dětí a slouží výhradně 
rodičům a dětem z kurzů. Občerstvit 
se můžete v prostoru herny, kde jsou 
stolky, židle i dětské jídelní židličky, 
na recepci lze zakoupit dětské výživy, 
bagety, sušenky, džusy, minerálky, čaje 
nebo kávu. Prodej doplňují plavecké 
pomůcky, dětské plavky, drobné hrač-
ky a další zboží. Kurzovné je možné 
hradit i prostřednictvím zaměstnanec-
kých benefitů, na plavání dětí, cvičení 
rodičů a dětí i plavání a cvičení těhot-
ných lze čerpat příspěvky zdravotních 
pojišťoven. Během celého roku se lze 
účastnit i jednotlivých akcí – vánočních 
a velikonočních výtvarných dílen, vý-
tvarných večerů pro dospělé, zahradní 
oslavy dne dětí, plesu rodičů a přátel, 
podzimní a jarní dětské burzy nebo 
prázdninových táborů a školičky.
Centrum Čtyřlístek můžete navštívit 
na adrese Milánská 471, vchod D (viz 
orientační panel před objektem) od 
pondělí do čtvrtka od 9.00 do 19.00 
hodin, v pátek od 9.00 do 13.00 ho-
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Akce na druhou polovinu dubna

21.4. VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „ZOO v roce 2828“ – vyrobte, nakreslete, 
vymyslete a ztvárněte zadané téma libovolnou výtvarnou technikou. Výrobek, výkres 

či práci přineste k nám do Domu UM v Golfové od 4.5. do 12.5. V pátek 15.5. 
proběhne vyhlášení výsledků soutěže a bude zahájena výstava všech prací.

22.4. KLUBOVÝ VÍCEBOJ – akce je určena pro děti a mládež. Přijďte si zasoutěžit,
poměřit síly a dovednosti  s ostatními. Podrobná pravidla o víceboji získáte v klubu.

Turnaj začíná v 15.00 hodin. Klub Klinika.

27.4. VÝTVARNÉ PONDĚLÍ V ZŠ PRAHA – PETROVICE  – „Dřevěná skládačka“ – sestavení 
a malování dřevěného stojánku s koněm na psací potřeby.  ZŠ Praha-Petrovice,
od 18.00 do 19.45 hodin. Cena dílny 25,- Kč. S sebou pracovní oděv, přezůvky.

29.4. TURNAJ V KULEČNÍKU - akce je určena pro děti a mládež. Přijďte si zasoutěžit, 
poměřit síly

a dovednosti s ostatními. Turnaj začíná v 15.30 hodin. Klub Chodba.

29.4. KLUBOVÝ VÍCEBOJ – akce je určena pro děti a mládež. Přijďte si zasoutěžit,
poměřit síly a dovednosti  s ostatními. Podrobná pravidla o víceboji získáte 

v klubu.
Turnaj začíná v 15.00 hodin. Klub Klinika.

29.4. PÁLENÍ PETROVICKÝCH ČARODĚJNIC – ZŠ Praha-Petrovice, zábavné 
a sportovní odpoledne pro děti a jejich rodiče, soutěže, představení, oheň 

s opékáním buřtů, živá hudba. 
Od 17.30 hod., předpokládané ukončení akce ve 21 hod.

30.4.–3.5. SPORTOVNÍ VÍKEND NA MORAVĚ – akce pro děti a mládež ze ZÚ, 
rekreační středisko Zámeček (Hodonín u Kunštátu).

. 15 .

VOLNÝ ČAS

Městská část Praha 15 pořádá 
Česko-Slovenský den seniorů

Srdečně zveme všechny seniory 
a obyvatele Prahy 15 na 

1. Česko – Slovenský den seniorů
který se bude konat

dne 21. května od 14.00 hod.
v zahradě Domu s pečovatelskou 

službou ul. Janovská 486

Celým odpolednem Vás provede 
moderátor Zdeněk Vrba,

 k tanci nebo jen k poslechu Vás 
pobaví Viktor Sodoma, Karel Štědrý, 

Pavlína Filipovská, Josef Zíma, Iva 
Hajnová, Naďa Urbánková a další.
Speciálním hostem bude nejlepší 
český iluzionista Pavel Kožíšek.

Činnost na táboře je zaměřena na pobyt v přírodě, sport, koupání, hry a je 
motivována táborovou hrou. Poslední týden mohou starší děti strávit 

u moře ve slunném Chorvatsku. Předpokládaná cena je 2 800 Kč (Hodějovice) 
nebo 5 800 Kč (včetně pobytu u moře). 

Přihlášky ve vrátnici ZŠ Praha-Petrovice, Dopplerova ul. 
Informace na www.letni-tabor.unas.cz

nebo na tel.: 274 867 625 

Klub přátel dětí 
a mládeže Petrovice nabízí
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR,

v termínu od 8. 8. do 30. 8. 
(nebo do 21. 8.) 2009 

v Hodějovicích u Pelhřimova 
a v kempu u Šibeniku.

Dům dětí a mládeže - dům  UM
ve spolupráci  

s Komisí vzdělávání a výchovy 
RMČ Praha-Petrovice,

TJ Sokol Petrovice 
a ZŠ Praha-Petrovice

si Vás dovolují pozvat na 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
dne 29. dubna 2009 

od 17.30 do 21.00 hodin 
na hřišti ZŠ Praha-Petrovice 
zastávka Morseova bus 154 

či Jakobiho bus 271

Odpoledne a večer plný her, 
soutěží, různých vystoupení, živé 

hudby k poslechu i tanci, vyhlášení 
nejlepších masek (které budou 

odměněny), opékání buřtů. S sebou 
potřebujete čarodějnickou masku, 

buřty a dobrou náladu.

Na všechny se těší pracovníci Domu 
UM a kolektiv.

Více informací na tel. 274862574.
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www.bytypetrovice.cz

byt včetně garážového stání
lokalita Edisonova

tel.: 241 732 142 paní Střeštíková | mobil makléř: 733 571 194
e-mail: kdbeta@kdbeta.cz

Prodej nových bytů v Petrovicích

možnost pronájmu nebytových prostor: www.nebytoveprostorypetrovice.czIHNED K NASTĚHOVÁNÍ
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v kostele sv. Jakuba St. uskutečnil vio-
loncellový koncert věnovaný skladbám 
W. A. Mozarta, G. Rossiniho, P. Hin-
denmithe, G. Kleina a soudobé skla-
datelky I. Kosíkové. Interprety byli 
vynikající sólisté  Anna  a František 
Brikciusovi. Tento koncert se uskuteč-
nil v rámci projektu hl. města Prahy 
a je zařazen mezi české hudební  
festivaly. Zaplněný kostel poděkoval 
interpretům za jejich vynikající výkony 
a hluboký hudební zážitek spontán-
ním potleskem.
   O. Semecký 

přijali opět naše pozvání, a tak  
17. února t. r. jsme mohli přivítat  vyni-
kající interprety folkové hudby a vlast-
ních skladeb. Dlužno říci, že nezklama-
li nikoho z přítomných  v sále Střední 
polygrafické školy. Uslyšeli jsme nejen 
staré známé skladby, ale i řadu nových 
z dílny Ivana Hlase. Pozadu nezůstala 
ani doprovodná skupina Knezaplace-
ní. Všichni  účinkující připravili všem 
v sále velice příjemný hudební večer.
Na měsíc březen připravila kulturní 
komise koncert z jiného hudební-
ho zaměření. V neděli 22. března se 

IVAN HLAS  A SKUPINA KNEZAPLACENÍ

KULTURA

VÝSTAVA PRO KOČKU - jarní umisťovací výstava opuštěných koček
si také můžete vybrat kočičího společníka 
„on-line“ z databáze veterinárně ošetře-
ných zvířat z celé republiky. 
Fotografie z minulých výstav v tiskové kva-
litě jsou dostupné na www.kocky-online.
cz/vystava-pro-kocku/.

z několika desítek zvířat různého vzhledu 
i povahy.
• Výstava je příležitostí najít dobrý domov 
pro zvířata z lokalit, kde je o kočky mini-
mální zájem.
• Krmení, které se vybere na „vstupen-
kách“ a od sponzorů, zá-
sadním způsobem pomá-
há soukromým útulkům 
uživit jejich svěřence.
Výstavy pro kočku pořá-
dáme již šestým rokem. 
Akce jsou úspěšné jak 
z hlediska návštěvnosti, 
tak počtem umístěných 
zvířat. Na výstavě, kte-
rá v prostorách Chvalské 
tvrze proběhla na jaře,  
našlo domov 76 koček 
a dva psi. 
Akce se koná v prosto-
rách Chvalské tvrze (Pra-
ha 9 - Horní Počernice), 
19. dubna 2009 od 10 do 
17 hodin. Tvrz se nachází 
jednu zastávku autobu-
sem od konečné metra B 
Černý Most. Použít může-
te autobus číslo 221, 223, 
261, 273, 303, 304, 353 
nebo 398. 
Další informace?
Další informace o chysta-
né výstavě vám rádi po-
skytneme na emailu 
vystava@kocky-online.cz 
nebo na telefonu 603 705 
072. Podrobnosti o vý-
stavě najdete i na www.
kocky-online.cz/akce, kde 

V neděli 19. dubna 2009 se koná v prosto-
rách Chvalské tvrze (Praha 9, Horní Počer-
nice) VÝSTAVA PRO KOČKU - jarní umisťo-
vací výstava opuštěných koček. Cílem akce 
je najít domov kočkám z útulků a získat 
krmení pro ty, které si noví majitelé neod-
nesou. Vstupenkou na výstavu je konzerva 
krmení pro kočky, kterou je možné koupit 
i na místě. 
Co na Vás na výstavě čeká?
V Chvalské tvrzi bude k vidění více než 
stovka koček a koťat, která se těší na nový 
domov. Většinou se jedná o bytové mazlíč-
ky, mezi vystavenými zvířaty se ale najdou 
i kočky vhodné k domku se zahradou. Se-
známit se budete moci s kočičími doros-
tenci, kteří potěší Vaše dítě, i rozšafnými 
staršími kočkami, které snadno zapadnou 
do poklidného života většiny rodin. 
Všechny vystavované kočky jsou vakcino-
vané a v dobrém zdravotním stavu, který 
ještě na místě prověří veterinář. U zvířat 
starších 8 měsíců je samozřejmostí kast-
race. Kočky, které na výstavě uvidíte, mo-
mentálně žijí v některém z 10 soukromých 
útulků, převážně v Praze a okolí. Právě pro 
tato zařízení jsou určeny konzervy, které se 
získají ze vstupného. Umožní nakrmit další 
kočky a koťata, dokud se i pro ně nena-
jdou vhodné domovy. 
Pro děti je ve spolupráci s Muzeem dětské 
kresby přichystán výtvarný program. Navíc 
děti, které přinesou na výstavu vlastnoruč-
ně namalovaný obrázek kočky (čtvrtka ve-
likosti A4), mají vstup zdarma! 
Proč umisťovací výstava?
Důvody, proč umisťovací výstavy pořádá-
me, se dají shrnout do tří bodů: 
zájemci o kočky oceňují, že si mohou své-
ho budoucího domácího mazlíka vybrat  

INZERCE
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Tradiční  PETROVICKÝ MASOPUST letos probě-
hl 15. března. Do sálu Střední polygrafické školy 
v Dopplerově ulici se přišlo pobavit více než 100 
dětí v doprovodu rodičů či prarodičů. Pracovní-
ci Domu UM ve spolupráci s Komisí vzdělávání 
a výchovy RMČ připravili spoustu her a tancová-
ní, a také moc pěkná vystoupení těchto kroužků: 
Asijská cvičení, Moderní tanec a Country tan-
ce Sluníčko. Na závěr proběhla volba nejlepších  

masek, nechyběly sladkosti či hračky jako odměny 
pro soutěžící a samozřejmě masopustní kobliha na 
cestu domů.
Děkuji všem z Domu UM za skvěle připravené od-
poledne a moc se na Vás těšíme 29. 4. navečer při 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC.

RNDr. Vlasta Křížová,
předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy

PETROVICKÝ MASOPUST


