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SLOVO ÚVODEM

Vážení a milí petrovičtí spoluobčané,

tak tady máme  konečně jaro, přivítali  jsme je 
po letošní dlouhé zimě netrpělivě a radostně. 
Velikonoce jako každoročně část z nás strávila 
v přírodě, část poprvé vyrazila na chaty a chalupy, 
nadšenci lyžování a snowboardingu vyrazili ještě na 
hory za posledním sněhem a část z nás je prožila 
společně uprostřed petrovické farnosti v kostele  
sv. Jakuba Staršího. Každý z Vás si, doufám, 
alespoň trochu odpočinul, potěšil se jarní, ale na 
horách ještě i zimní přírodou, načerpal spoustu 
energie, ale i duchovních dojmů. Petrovičtí koledníci 
vyrazili jako každý rok na koledu, a že se vydařila, 
o tom svědčí fotografie na konci tohoto čísla.                                                                                                            
Rovněž nás všechny zasáhla neradostná zpráva 
o tragické smrti polského prezidenta Lecha 
Kaczyńského, jeho manželky a 94 čelních 
představitelů polského státu. Jejich památku jsme 
v naší městské části rovněž uctili a při té příležitosti 
jsme si vzpomněli i na polské občany a farníky  
z Kudowy Zdrój, kde jsme za poslední roky navázali 
velmi přátelské vztahy ...
Co se týká dění v naší městské části, tak petrovické 
zastupitelstvo schválilo počátkem února  rozpočet na 
rok 2010, který  se, i přes nelehkou ekonomickou 
situaci v našem státě, podařilo sestavit jako vyrovnaný. 
Museli jsme sice snížit některé položky v rozpočtu 
oproti uplynulým rokům, ale je třeba připomenout, 
že se škrtalo i v položkách, které se týkají Úřadu a 
Zastupitelstva. O něco jsme museli ponížit i příspěvek 
petrovické základní a mateřské škole, ale rozhodně 
to neznamená, že by oba tyto subjekty neposkytovaly 
i nadále plnohodnotnou a kvalitní péči našim 
školákům i předškolákům, a že by tím měl být nějak 
omezen jejich provoz a služby.  S hlavními položkami 
schváleného rozpočtu Vás seznámíme rovněž uvnitř 
čísla. Potěšující je rovněž zpráva, že i v rozpočtu 
hl.m. Prahy a z rezerv pro městské části obdržela 
naše MČ investiční dotaci, takže by se v brzké době 
měly rozběhnout práce na dokončení centra naší 
MČ. Bude zde vybudováno ještě jedno dětské hřiště, 
dokončen bezbariérový průchod územím a veškeré 
komunikace pro pěší včetně terénních úprav. Rovněž 
jsme se v Komisi územního rozvoje a dopravních 
vztahů a Radě MČ zabývali návrhem trasy vedení 
tramvajové tratě naší městskou částí. Po dlouhé  
diskuzi s projektantem a zástupci  Útvaru rozvoje 
hl.m. Prahy byla nakonec  schválena varianta, která 
povede ul. Hornoměcholupskou s konečnou stanicí  
u petrovického hřbitova, která by v budoucnu měla 
být protažena až na Jižní Město k dnešní konečné 
autobusů poblíž benzínové pumpy Shell. Jedná se 
zatím o prvotní návrh, a tak nepočítejme, že by se 
začalo stavět v dohledné době....
Závěrem mi dovolte pozvat Vás všechny k volbám 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se 
budou konat v pátek 28. 5. a v sobotu 29. 5. 2010 
ve společenském sále Domu občanské vybavenosti. 
S přáním prožití hezkých jarních dnů.

JUDr. Olga Hromasová
 starostka
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KVĚTEN 2010
NEPRODEJNÉ

Periodikum městské části Praha-Petrovice

Vývojové zatížení
Narodil jsem se v roce 1956. V té době 
československá medicína slavila. TBC pod 
kontrolou, dětská obrna minulostí, černé 
neštovice zlikvidovány… Lékaři se v těch 
dávných dobách zaklínali vakcínami, tvá-
řili se tajemně a o své práci hovořili jako 
o POSLáNí, úplně stejně jako indiánští 
medicinmani v dětských knížkách. Nutno 
říci, že vybavením ordinací, diagnostickou 
technologií, léčebnými postupy a občas  
i vzhledem je připomínali. My jsme to ne-
věděli, a tak jsme jim důvěřovali. 
Dnešní lékaři nám léčí srdce dírkou v noze 
stejně jako šamani, ale snad lépe vědí, 
co dělají a většinou při tom neposkakují 
a nekoulejí očima.  Alespoň myslím. Ob-
čas se svěří, že ty mašinky, co se jimi dělají 
dírky do nohy, aby se opravilo srdce, stojí 
moc peněz. Tehdy začínám pochybovat  
o tom, že mluvím s božími posly. Jakmile 
mi oznámí, kdože - podle nich – těch moc 
peněz má zaplatit, mám jasno. Nějak se 
mi ale zdá, že mají pravdu, a tak jim dů-
věřuji.  Je to obsese. 
Poliklinika je prima zařízení. Při troše hle-
dání a štěstí tu najdete komplexní am-
bulantní péči o rozum i tělo na jednom 
místě bez nedobrovolné potulky hlavním 
městem. Ale ani ona není poslem božím. 
Zastarává, vetší a stojí  moc peněz. Jsme 
rádi, že ji máme, podívejme se tedy, jak na 
tom chudák je.

Historie
V roce 1979 Výstavba hl. m. Prahy, Výstavba  
sídlišť  zadala skupině ak. arch. Kulišťáka 
v Pražském projektovém ústavu navržení 
projektu polikliniky v Petrovicích. Tím byla 
zahájena stavba naší polikliniky, která byla 
koncipována pro práci 34 lékařů. Stavba 
byla dokončena kolaudací v roce 1991 a 
předána do užívání OÚNZ Praha 10. Stála  
40 137 000 Kčs. Lidé v té době chodili 
pěšky a jezdili na jedné noze se zadrže-
ným dechem šouravou MHD, pracovali  
rukama a s kalkulačkou a při práci se poti-
li. Plány si kreslili tužkou na čtverečkovaný 
papír, aut měli 1/10 na člověka, chirurgové 
operovali skalpelem a pilou, anestezie byla 
známa. Pacienti stonali v nemocnici nebo 
doma. 

V roce 1998 byla správa polikliniky převedena  
vlastníkem, tj. pražským magistrátem na 
městskou část Praha–Petrovice. Dnes pracuje  
na poliklinice 49 lékařů, lidé jezdí auty a šou-
ravou MHD, pracují prsty na počítači a při 
práci usínají. Plány si dělají na monitoru, aut 
je stejně jako lidí. Místo chirurgů operují ro-
boty, anestezie je známa. Pacienti stonají am-
bulantně nebo ve volném čase. Někteří ne-
mají domov. Náhle nám, našemu životnímu  
stylu, poliklinika už nevyhovuje. Není na 
něj připravená. Proto musí dojít k zásadní  
technologické proměně, která se blíží  
reinkarnaci.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vize
Poliklinika v aktuálním světě má stále ros-
toucí opodstatnění. Její výhodou je kom-
plexní zaměření na ambulantní a preventiv-
ní zdravotnickou péči, protože jejich význam 
v důsledku technologického rozvoje a inten-
zifikace životního stylu explozivně roste. Tak 
jak klademe na tělo i mysl jiné nároky než 
dříve, trpíme jinak a máme jiné požadavky 
na zdravotní péči. Na druhou stranu někte-
ré dříve těžké operace je možno provádět 
kvalitněji a bezpečněji v ambulantním nebo 
skoro ambulantním režimu. To jsou nové vý-
zvy, kterým poliklinika čelí. Řešení jsou také 
nová, nejen technicky, ale i organizačně. 
Nemusí zde nutně působit jen lékaři na plný 
úvazek, ale je možno angažovat kapacity 
na omezený pracovní fond. Potřebujeme 
rychlou diagnostiku, prevenci onemocnění 
a, když už udeří kosa na kámen, tak rych-
lou léčbu. To všechno musí zajistit poliklini-
ka. Pro přeměnu její organizace vycházíme 
z následujícího schématu:

Nová koncepce polikliniky
Poliklinika má tedy tři části, které umožňují 
komplexní službu pacientovi. Základem jsou 
samozřejmě červeně vyznačené ordinace, 
které by měly být informačními technologie-
mi propojeny s diagnostickými laboratořemi 
a modrými zařízeními navazující péče, tedy 
s lékárnou, optikou a rehabilitačním kom-
plexem. Tak by měla vypadat páteř zdravotní 
péče.  Není zdravotně a hygienicky žádoucí 
nutit například pacienty s horečkou záso-
bit se potravinami a zbožím denní potřeby 
někde daleko a na veřejnosti, počítáme  
i  nadále s prodejem takového zboží přímo 
v areálu polikliniky tak, aby se pacient dostal 
co nejdříve domů a zahájil léčbu.
V červené skupině počítáme s mírným zvý-
šením počtu stálých lékařů a ve spolupráci 
se zdravotním radou a pojišťovnami vyty-

pováváme nejpotřebnější specializace. Nej-
větší rozvoj však plánujeme v modré oblasti, 

jmenovitě pak novým pojetím lékárny a re-
habilitačního komplexu. Plánujeme výrazně 
rozšířit nabídku  regenerační, relaxační a re-
kondiční péče, uvažujeme o dietetické po-
radně včetně nějaké formy bistra spojeného 
s celoročním přirozeným solariem na střeše 
budovy, jednáme o různě specializovaných 

cvičeních jógy apod. Nedávno bylo ukončeno 
výběrové řízení na provozovatele lékárny a 
adaptační práce se už rozběhly.

Peníze nebo život!
Po revoluci se právem zdálo, že socialistické 
zdravotnictví zkolabuje. Když nepočítáme 
názory pár ignorantů, že se tak už dávno 
předtím stalo, převládlo mínění, že dopad-
neme jako Američané nebo Švýcaři, kde 
jsou všichni bohatí proti své vůli, neboť zdra-
votní péče je tam jen pro bohaté. Aby se 
tak nestalo, odnárodnili jsme zdravotnická  
zařízení zřízením soukromých ordinací a lé-
kárny za symbolické nájemné. Po dvaceti le-
tech uplatňování této praxe můžeme s klid-
ným svědomím prohlásit, že se nelehký úkol 
povedl. Až na pár ignorantů nikdo bohatý 
není. Dokonce ani veřejné rozpočty, včetně 

toho na sanaci provozu polikliniky. Takže si 
bude muset na sebe vydělávat sama. Po-
čítáme se třemi modely financování, tedy 
s červeným, modrým a zeleným. Zatímco 
červená sekce je odkázána na regulovaný 
příjem od zdravotních pojišťoven a konec 
konců jde právě o tu službu, která dává 
poliklinice smysl, jsou v modré a zelené 
sekci polokomerční a komerční subjekty, 
které těmito omezeními zčásti nebo zcela 
netrpí. Jmenovitě mám na mysli lékárnu, 
oční optiku, rehabilitaci a související služby, 
prodejny, kadeřnictví a pedikúru a v nepo-
slední řadě skladové prostory. Ty by se měly 
v budoucnu stát hlavními pilíři financová-
ní rozvoje zařízení, zatímco lékaři by měli 
pouze hradit své provozní náklady. Vedle 
toho se postupně uvolňuje řada prostor, 
které vzhledem k technologické změně už 
původní nájemci nevyužívají a tyto prosto-
ry budou využity jak k rozšíření zdravotní 
péče, tak ke komerčním účelům. Je prio-
ritou správy polikliniky všechny uvolněné 
prostory co nejrychleji využít. Je jasné, že 
podnikatelsky využívaným prostorám vě-
nujeme maximální podporu tak, abychom 
jim umožnili prosperitu, která je pilířem 
zdravého hospodaření polikliniky. Bez lé-
kařů by však celá činnost byla nesmyslná. 
Proto hlavní investice MČ jsou směrovány 
na akce, které kromě nápravy a moderni-
zace technického stavu budov, přinesou  
i kulturnější, komfortnější a sofistikovanější 
podmínky pro práci zdravotníků a budou 
přívětivým prostředím pro pacienty. Při 
projektování důsledně přihlížíme k jednot-
nému vzhledu budov, specifikům věkových 
skupin pacientů a přání samotných nájem-
ců. V této souvislosti bych rád upozornil na 
probíhající rekonstrukci podzemí poliklini-
ky, kde se vedle výměny rozvodných sítí 
realizuje i modernizace interiéru, podlah, 
sociálních zařízení atd. Vstupem nového 
nájemce lékárny  a dalších komerčních ná-
jemců v nejbližší době se tento trend dále 
výrazně urychlí.

foto a text Jan Křeček, 
místostarosta MČ
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70. zasedání RMČ dne 6. 1. 2010
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
• rozpočtovou změnu č. 7/2009,
•  inzerci prodeje bytů v Domě občanské vy-

bavenosti.

Vzala na vědomí:
•  informaci starostky MČ JUDr. Hromasové 

k prodeji bytů v Domě občanské vybave-
nosti,

• úkoly z XVI. zasedání ZMČ pro RMČ:
 –  zpracovat koncepci služeb zdravotnické  

péče pro obyvatele MČ a obyvatele 
další územní spádové oblasti ve formě 
doporučení a zpracovat ekonomickou 
analýzu zajištění služeb budovy poli-
kliniky, ul. Ohmova 271,

•  informaci místostarosty Ing. Petra Říhy  
o stavu projednávání nájemních smluv s lé-
kaři v budově polikliniky, ul. Ohmova 271,

•  informaci starostky MČ JUDr. Hromasové 
o stavu předání rekonstruovaných prostor 
provozu rehabilitace v budově polikliniky, 
ul. Ohmova 271,

•  informaci starostky MČ JUDr. Hromasové  
o podání „Žádosti o čerpání z finanční  
rezervy hl. m. Prahy“, 

•  informaci starostky JUDr. Hromasové  
o zatékání střechou do objektu ZŠ – budova  
ul. Edisonova 40.

Uložila:
•  zpracovat koncepci služeb zdravotnické 

péče v budově polikliniky, ul. Ohmova 271 
pro obyvatele MČ a obyvatele další  územ-
ní spádové oblasti ve formě doporučení 
Ing. Křečkovi a  Ing. Říhovi,

•  zpracovat ekonomickou analýzu zajištění 
služeb budovy polikliniky, ul. Ohmova 271 
Ing. Křížovi a Ing. Šafaříkovi.

71. zasedání RMČ dne 18. 1. 2010
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
•  účast MČ ve 12. ročníku soutěže Zlatý erb 

2010 – o nejlepší webové stránky obcí a 
městských částí,

•  projektovou dokumentaci na stavbu RD 
na pozemku parc. č. 476/4 k.ú. Petrovice, 
při ul. Kelvinova stavebníkům Janu a Lucii 
Grollovým, včetně napojení nově budova-
ných inženýrských sítí a dopravního napo-
jení na ul. Kelvinova,

•  návrh rozpočtu Kulturní komise RMČ na 
literárně-hudební pořad dne 17. 2. 2010 
„Naše paní Božena Němcová“,

•  zadání znaleckého posudku firmě DEKPRO-
JEKT, s. r. o. na stav střechy budovy ZŠ,  
ul. Edisonova 40.

Vzala na vědomí:
•  informaci starostky MČ ohledně stavu 

prodeje bytů v Domě občanské vybave-
nosti,

•  dotazy občanů na zrušení autobusové linky 
MHD č. 271.

Uložila:
•  starostce MČ JUDr. Hromasové neprodleně 

objednat zhotovení znaleckého posudku na 
stav střechy budovy ZŠ, ul. Edisonova 40,

•  místostarostovi Ing. Říhovi neprodleně 
ověřit informaci ohledně údajného zrušení 
linky MHD č. 271 a o výsledku informovat 
na nejbližším zasedání RMČ.

Neschválila:
•  prezentaci MČ v příloze deníku MF DNES- 

-Praha 2010 z důvodu vysoké finanční ná-
ročnosti.

XVII. řádné zasedání ZMČ
dne 3.  února 2010

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice

Schválilo:
•  Ing. Jana Křečka do funkce neuvolněného 

místostarosty MČ Praha-Petrovice,
•  rozpočtovou změnu č. 7/2009,
•  změnu zřizovací listiny ZŠ Praha-Petrovice: 

v názvu „Základní škola Praha-Petrovice  
– se doplňuje čárka a za ní dodatek, „pří-
spěvková organizace“, čímž nový úplný 
název ZŠ zní: „Základní škola Praha-Petro-
vice, příspěvková organizace“, 

•  vyhlášení grantů MČ Praha-Petrovice  
na rok 2010, a to ve výši částky schvá-
lené v rámci rozpočtu na rok 2010,  
tj. 200 000 Kč,

•  termíny řádného zasedání ZMČ Praha- 
-Petrovice ve dnech  7. dubna, 9. června,  
8. září a 3. listopadu 2010. 

Vzalo na vědomí:  
•  zprávu finančního výboru k návrhu roz-

počtu na rok 2010,
•  informaci o stavu realizace odprodeje po-

zemku parc. č. 179/2 k.ú. Petrovice man-
želům Kabátovým.

Uložilo:
•  starostce neprodleně zveřejnit vyhlášení 

grantů na rok 2010 v souladu s pravidly  
MČ Praha-Petrovice  pro přidělení grantů,

•  starostce zabezpečit potřebné kroky k rea- 
lizaci usnesení ZMČ ze dne 9. 12. 2009  
k odprodeji pozemku parc. č. 179/2  
k.ú. Petrovice manželům Kabátovým.

72. zasedání RMČ dne 8. 2. 2010
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
•   návrh rozpočtu Komise výchovy a vzdě-

lávání na akci Dětský masopust, který se 
bude konat 21. 2. 2010 ve společenském 
sálu Domu občanské vybavenosti,

•  návrh rozpočtu a rozsah aktualizace webové 
prezentace MČ v souladu s projektem na 
zlepšení informovanosti veřejnosti,

•  objednání mobiliáře do společenského 
sálu Domu občanské vybavenosti – 40 ks 
stolů a 95 ks židlí,

•  návrh převodu majetku na poliklinice,  
ul. Ohmova 271 v prostorách rehabilitace 
stávající nájemkyni paní Kalašové.

Vzala na vědomí:
•  informaci místostarosty Ing. Říhy ohledně 

vyřazení Žádosti MČ o podporu projektu 
„Zateplení MŠ Jakobiho“, Operační pro-
gram ŽP-Realizace úspor energie,

•  zápis Kulturní komise ze dne 2. 2. 2010.

Oprava tiskové chyby
Na str. 7 Petrovického zpravodaje  
č. 5/2009 a 1/2010 byl chybně otiš-
těn údaj u 68. zasedání RMČ dne  
7. 12. 2009 týkající se registračního po-
platku v petrovické knihovně.

Registrační poplatek činí 80 Kč na 1 rok 
pro čtenáře od 15 let. 
Registrační poplatek nehradí děti do 
15 let.
Za otištění chybného údaje se omlouváme.

Redakce
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

Jako každý rok se provádí blokové čištění 
komunikací a jako každý rok dochází k odtahu 
vozidel. Tímto Vám sdělujeme termíny 
blokového čištění, které bude prováděno 
v níže uvedených termínech.  
Úřad městské části Praha 15 — odbor dopravy, 
příslušný podle ustanovení 124, odst. 6 zákona 
Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích stanovil přechodnou úpravu 
silničního provozu na místních komunikacích  
v silničním správním obvodu Praha 15, na 
kterých je z veřejného zájmu provádění 
komplexního úklidu komunikací dočasně 
zakázáno zastavení silničních vozidel a to  
v době od 7.00 do 14.00 hodin.  

Termín:  27. 4. 2010  a  13. 8. 2010 
komunikace:  Frostova, 
  parkoviště mezi komunikacemi 

Frostova a Jakobiho,  
 Jakobiho +  parkoviště,  
 Kurčatovova, 
 Edisonova,  
 Euklidova.

Termín:  19. 8. 2010
komunikace:   Archimedova 
 (Novopetrovická – Ohmova), 
 Rezlerova + parkoviště,  
 Lessnerova + parkoviště,   
 Ohmova 
 (Galvaniho – Archimedova),  
 Bellova,  
 Dopplerova + parkoviště, 
 Morseova 
 (Milánská – Galileova), 
 Galileova 
 (Morseova – Galvaniho), 
 Galvaniho.

Ilona Jančíková, správa majetku

Kostel sv. Jakuba Staršího v Praze – Petrovicích 
Pvabný ran gotický kostelík z druhé poloviny 13. stol. byl v roce 1910 péí hrabte Arnošta Emanuela 
Silva-Taroucy citliv regotizován do dnešní podoby. Díky tomu se mže pochlubit krásnými, ásten
dochovanými stedovkými freskami, pvodním gotickým sanktuáriem a zachovalým ostním 
zazdného portálu z téže doby. Jako farní kostel slouží pražským obcím Petrovice a Horní Mcholupy. 

Program Noci kostel 28. kvtna 2010 

17:50  Zvonní zvonu

18:00  Mše svatá
Bohoslužba se slavením Eucharistie. 

19:00  Poznej svého faráe!
Moderovaná beseda s administrátorem farnosti P. RNDr. Františkem Pevrátilem,
pírodovdcem, knzem a vzeským kaplanem. 

20:00  Co se skrývá v kostele?
Prohlídka kostela se zasvceným výkladem o jeho historii, architektue a sakrálním 
umní. 

20:30  Hudební rozjímání
tyhlasé meditativní zpvy z ekumenické komunity Taize – píležitost k poslechu nebo 
zpvu, k individuální tiché prohlídce kostela, ke ztišení, rozjímání, modlitb... 

21:30  Co se skrývá v kostele?
Noní prohlídka kostela se zasvceným výkladem o jeho historii, architektue a sakrálním 
umní. 

22:00  Hudební rozjímání
tyhlasé meditativní zpvy z ekumenické komunity Taize – píležitost k poslechu nebo 
zpvu, k individuální tiché prohlídce kostela, ke ztišení, rozjímání, modlitb... 

23:00  Požehnání na dobrou noc

Chceš – li se zeptat nebo popovídat: 
Od 19:00 po celý veer bhem programu jsou oznaení poadatelé z farnosti k dispozici k individuálním 
tichým rozhovorm dle zájmu: o život, kostele, farnosti, víe, náboženství, církvi... 

Kontakty:  e-mail:dan@pikalci.cz     http://farnost.petrovice.org/ 

MHD: BUS 154 ze stanice metra Skalka (trasa A) nebo Háje (trasa C) do stanice Morseova. Odtud cca 
200 m pšky z kopce ulicí Bellova. 

Projekt Noc kostel 2010, kterého se úastní mnoho eských, i zahraniních kostel, je: 
- pozváním všech lidí dobré vle ke spolenému setkání a k objevování krásy kesanských výtvarných 
a architektonických poklad, 
- projevem kreativity a dvry v život u lidí, kteí chrámy stavli a zdobili, ale i u tch, kteí je dnes 
obývají a chtjí se podlit o svou víru, o svj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti, 
- nabídkou zakotvené kesanské spirituality, modlitby a služby potebným, 
- znamením živé spolupráce kesanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých 
staletích. 

Morrell D. Bludičky  thriller            

McCulloughová C. Antonius a Kleopatra  historický román

Myronová V. Dewey beletrie

Jessop C. Mormonka  pravdivý příběh

Pecháčková M. Smutkem neobtěžuju  (Livia Klausová )

Barker C. Čtvrtá kniha krve horor

Porter L. Kdo jsou Ilumináti dějiny

Brown D. Ztracený symbol thriller

Cole M. Byznys thriller

Clark M.H. Zrychlený tep  detektivní román

Clark M.H.+ Clark C.H. Vánoční zloděj  detektivní román

Clark C.H. Prokletá  detektivní román

Wodehouse P.G. Strýc Dynamit  humorný román

Dahl K.O. Smrtící investice  norská detektivka

Weiss S.C. Poslouchej, zabíjej,  skutečný
 nebo zemři příběh

Godard J. Egypťanky  historický román

Schlogel G. VIP pacient  z lékařského prostředí

Crombie D. Zelený hrob  detektivní román

Robb J.D. Smrtící nesmrtelnost  detektivní román

Gregory P. Královský slib  historický román

Cartland B. Srdce v sázce  román pro ženy

Kvačková R. Očima tchyně  román pro ženy

Vandenberg P. Zapomenutý faraon historický román

Rendellová R. Všechno je jinak detektivní román

Sheldonová M. Pandora thriller

Lowellová E. Jantarová pláž román pro ženy

Maxwell R. Královský zločin historický román

Wassermann S. Vládkyně dvojí země historický román

Lynch P. Posedlí thriller

Deveraux J. Horský vavřín román pro ženy

Peters E. Kniha mrtvých detektivní román

Reilly M. Zlatý kámen dobrodružný román

Vandenberg P.  Tajné deníky  historický román
 císaře Augusta

Hofman R. Cesta černého zlata thriller

Mittelbach O. Po stopách thrillerů  Životopisy
 Dana Browna

NOVÉ KNIHY pro DOSPĚLÉ
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Rada hlavního města Prahy schválila 
konání veřejné sbírky za účelem 
shromáždění finančních prostředků 
na pomoc Republice Haiti postižené 
zemětřesením. Hlavní město již vyčlenilo 
ze svého rozpočtu finanční částku ve 
výši 12 mil. Kč, kterou rozdělilo mezi 
tři přední humanitární organizace 
k bezprostřednímu zajištění základních 
životních potřeb obyvatel. Rada hlavního 
města také schválila poskytnutí dalších 
20 mil. Kč na konkrétní vybrané projekty 
šesti humanitárním organizacím, které 
na ostrově působí. Dále pak systém 
prodeje triček 
se symbolikou 
pomoci Prahy pro 
Haiti, kdy část 
výdělku z prodeje 
těchto triček bude 
rovněž putovat na 
ostrov a pořádání 
h u m a n i t á r n í 
sbírky v rámci 
hlavního města. Sbírka se bude 
konat jeden rok od nabytí právní 
moci rozhodnutí o povolení této 
veřejné sbírky. Sbírka bude prováděna 
formou shromažďování finančních 
prostředků na zvláštním bankovním 

účtu hl. m. Prahy u PPF banky a. s., č. ú. 
7777772626/6000 a do pokladniček  
v místech určených k přijímání 
prostředků. Rada hlavního města 
požádala starosty městských částí 
o součinnost a zajištění umístění 
pokladniček na veřejně přístupných 
místech úřadů městských částí.

Na Úřadě městské části Praha-
-Petrovice je pokladnička 
umístěna v recepci Úřadu 
na adrese Edisonova 429.   

Do sbírky můžete přispět v pracovní 
době Úřadu.

. 5 .
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SBÍRKA NA POMOC HAITI

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí  8.00 –11.30 12.30 –18.00

Úterý  8.00 –11.30  12.30 –15.30

Středa  8.00 –11.30  12.30 –18.00

Čtvrtek  8.00 –11.30  12.30 –15.30

Pátek  8.00 –11.30

Od měsíce dubna je na poliklinice nově otevřená 
gynekologická ordinace GYNMIRRO, s. r. o., která již dostala 
předány zdravotní karty pacientek zemřelého MUDr. Pekaře. 

Nyní o Vás budou pečovat:

MUDr. Romana Krůtová
sestra: Milena Štruncová

Středa  8.00 –13.00  14.00 –16.00
 16.00 –17.00  konzultace

Čtvrtek  8.00 –12.00

Pátek  8.00 –12.30

MUDr. Miriam Jatelová
sestra: Milena Štruncová

Pondělí  8.00 –14.00  
 14.00 –14.30  konzultace

Úterý  8.00 –14.00  
 14.00 –14.30  konzultace

Čtvrtek  13.00 –16.00

tel.: +420 605 572 696

NOVÉ KONTEJNERY

Po dohodě s Pražskými službami, a.s. 
proběhne ve II. čtvrtletí 2010 v MČ 
Praha-Petrovice výměna  kontejnerů 
na sklo zelené za kontejnery stejné 
velikosti, ale půlené, kde bude 
možnost třídění skla na barevné a 
čiré sklo.

PRAVIDELNÁ 
DERATIZACE

Rada hlavního města Prahy i pro letošní 
rok schválila plán deratizace na rok 
2010. Deratizace je prováděna za použití 
chemických deratizačních prostředků, 
schválených hlavním hygienikem ČR, 
které nejsou kvalifikovány jako jedy. 
Jsou však při případném požití většího 
množství zdraví škodlivé, proto je 
třeba zajistit v průběhu deratizace 
zvýšený dohled nad dětmi a vodit psy 
na vodítku. V případě požití deratizační 
látky je nutné vyhledat lékaře. Nástrahy 
budou kladeny do vyhledaných nor 
a vyznačeny výstražnou cedulí, viz 
obrázek níže. Plošná deratizace v naší 
obci proběhne v červenci 2010. Věnujte 
této akci, prosím, zvýšenou pozornost.
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ 

V okolních školách a v sousední 
městské části působí již pátým 
rokem Dětské centrum Fialka, které 
zajišťuje celou řadu zájmových 
aktivit pro nejmenší, ale i pro starší 
školáky. Dětské zájmové kroužky 
jsou centrem Fialka organizovány 
většinou v odpoledních hodinách 

přímo v základních či mateřských 
školách v okolí Petrovic, ale kromě 
toho také prakticky po celé Praze. 
V okolí Petrovic se jedná o kroužky 
v Základních školách Nad Přehradou a 
Veronské náměstí a v Mateřské škole 
Boloňská. Děti jsou pod dohledem 
zkušených a kvalifikovaných lektorů 
seznamovány hravou a nenásilnou 
formou se základy různých druhů 
tance, sportů, také s prací na 
počítačích, zabýváme se i výukou 
anglického jazyka a dalšími aktivitami. 
Přikládáme několik fotografií, které 
dokumentují naši činnost, jsou zde 
děvčata z kroužků roztleskávaček, 
fotografie z vystoupení našich 
tanečních kroužků a další.

V letošním školním roce jsme 
spolupracovali také se Základní 
školou Praha-Petrovice a s panem 
ředitelem Mgr. Petrem Zemanem. 
V tělocvičně v budově Dopplerova 
(Bellova) probíhaly tréninky kroužku 
moderního tance a hip hopu. V příštím 
školním roce bude činnost tohoto 

kroužku pokračovat a ve spolupráci se 
ZŠ Praha-Petrovice nabídneme všem 
zájemcům další zájmové kroužky: 
 –  šachy a deskové hry (včetně 

oblíbené hry „dáma“),
 –  míčové hry a kopaná (za příznivého 

počasí bude probíhat na školním 
hřišti, v zimě v tělocvičně),

 –  turistický kroužek (některý všední 
den odpoledne – vždy jedenkrát 
za 14 dnů),

 –  moderní tanec a hip hop (pokračuje 
a rozšiřuje se).

Na začátek září (1. – 3. září 2010, pro 
další zájemce i později) připravíme 
přihlášky na jednotlivé kroužky. Podle 
počtu zájemců a podle toho, zda se 
bude jednat o děti z budovy Edisonova 

nebo o děti z budovy Dopplerova  
(Bellova), otevřeme kroužky v jedné 
nebo ve druhé, případně v obou 
budovách Základní školy Praha- 
-Petrovice.
Vážení rodiče, milí žáci ze tříd v obou 
budovách Vaší školy, pokud máte 
nápad na otevření dalšího zájmového 
kroužku, obraťte se na pana  
Mgr. Petra Zemana, ředitele školy, 
případně na Dětské centrum Fialka. 

Kontakty:
Základní škola Praha-Petrovice, 
pracoviště v budovách Edisonova 40 
a Dopplerova 351. 
Telefony:  274861548 
 nebo  739001029
e-mail: petr.zeman@zsprahapetrovice,
www.zsprahapetrovice

Dětské a Mateřské centrum Fialka, 
Rostovská 21, Praha 10-Vršovice. 
Telefony:  271742893 
 nebo  774711117
e-mail: info@centrumfialka.cz
www.centrumfialka.cz.

Jaroslava Vebrová, 
ředitelka Dětského centra Fialka

DĚTSKÉ KROUŽKY S FIALKOU
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KULTURA

Zámek Chýše a zámek Manětín jsou od sebe vzdáleny pouhých 15 km.

V Praze-Petrovicích jsme si už zvykli chodit na 
koncerty s výbornou úrovní programu  
i s příjemnou atmosférou. Kromě mnoha 
dalších kulturních akcí nabízí naše komise všem 
zájemcům a milovníkům hudby ve stylu country 
a folk dvě opravdové hudební lahůdky.

23. června 2010 v kulturním sále Domu 
občanské vybavenosti, Edisonova 429,  
Praha-Petrovice můžeme navštívit dvojkoncert 
Jitky Vrbové a Pavly Marianové.  
Začátek je v 19 hodin a vstupné 100 Kč. 

21. září 2010 také v kulturním sále Domu 
občanské vybavenosti (Edisonova 429,  
Praha-Petrovice) vystoupí Pavel Bobek a skupina 
Knezaplacení, začátek opět v 19 hodin  
a vstupné 150 Kč.

Kulturní komise MČ Praha-Petrovice

COUNTRY A FOLK V PETROVICÍCH

Kulturní komise RMČ připravuje 
pro seniory další ze série pozná-
vacích zájezdů. Tentokrát  s ná-
mětem a názvem „Po stopách 
Karla Čapka“. Během výletu  
navštívíme zámek Chyše a i 15 km  
vzdálený Manětín. Na zámku  
Chyše vykonával Karel Čapek 
své první stálé zaměstnání. Do té 
doby překladatel a začínající spi-
sovatel totiž v roce 1917 nastou-
pil jako vychovatel (preceptor)  
v  rodině hraběte JUDr. Vladimíra 
Lažanského a stal se domácím 
učitelem jeho třináctiletého syna 
Prokopa. V květnu toho roku při-
jel s hraběcí rodinou na „letní po-

SENIOŘI PO STOPÁCH KARLA ČAPKA

byt“ na zámek Chyše a toto pro-
středí ho zcela okouzlilo. V jeho 
dalších dílech lze pak najít kulisy 
i postavy právě z tohoto zámku  
a podzámčí.
Po druhé světové válce postihl 
Chyše smutný osud mnoha zámků, 
které byly majitelům konfiskovány 
a poté byly využívány v naprostém 
protikladu k jejich přirozené funk-
ci. Záchrana objektu započala až  
v roce 1996, kdy zámecký areál kou-
pili potomci příbuzných původních 
majitelů – manželé Vladimír a Mar-
cela Lažanští, kteří ihned započali 
velkorysou rekonstrukci objektu. 
Finanční krytí této obnovy zajišťuje 

z hlavní části Ministerstvo kultury  
ČR, s majiteli zámku účinně 
spolupracuje i Památkový ústav  
v Plzni. Díky těmto příznivým 
okolnostem a zejména obětavosti  
mnoha nadšenců, kteří chtěli 
tuto památku zachránit, se bě-
hem pouhých několika let poda-
řilo obnovit a zpřístupnit nejhod-
notnější interiéry zámku.
Termín: 20. května t. r.,  cena 
150 Kč. Přihlášky v úřední  
hodiny u pí Riedlové na  
Úřadě městské části na tele-
foním čísle 267 900 942.

Petr Říha,
Kulturní komise
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INZERCE

ZDE 
MŮŽE BÝT PŘÍŠTĚ VÁŠ 

INZERÁT
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KULTURA

NAŠE PANÍ – BOŽENA NĚMCOVÁ

Miroslav Sekera a Vladimír Matějček

                   Kulturní komise Rady M  Praha – Petrovice 
                   pořádá 6. ročník hudebních slavností 

        PETROVICKÉPETROVICKÉ
          JARO 2010JARO 2010
ve spole enském sále Domu ob anské vybavenosti

12. kv tna 2010 v 19 hod. 
Smy cový orchestr ZUŠ Hostiva

diriguje Jan Klaus
„LINHA SINGERS“

vokáln  instrumentální soubor

19. kv tna 2010 v 19 hod.
Smy cový soubor ZUŠ Hostiva

diriguje Jan Klaus
KINSKY TRIO PRAGUE

klavírní trio

23. kv tna 2010 v 17 hod.
Mladší p ípravný sbor ZUŠ Hostiva

sbormistryn  Miloslava Razáková
ENSEMBLE VARIÉE

komorní soubor
ENSEMBLE ACCENTO

soubor historických nástroj

27. kv tna 2010 v 19 hod.
Koncertní sbor ZUŠ Hostiva

sbormistryn  Lucie Valentová
Hostiva ský komorní orchestr ZUŠ

diriguje František Šterbák
GENTLEMEN SINGERS

vokální soubor

Vstupné na jednotlivé koncerty 100 Kč.
P edprodej vstupenek v recepci Ú adu M  Praha-Petrovice

telefon: 267 900 933, 274 860 731

Velikou českou spisovatelku Bo-
ženu Němcovou jsme si připo-
mněli 31. 3. t. r. Vzpomínku na 
ni nám zprostředkovali vynikají-
cím způsobem Vladimír Matěj-
ček přednesem úryvků z jejího  
nejznámějšího díla Babičky a 
Miroslav Sekera hudebním do-
provodem skladeb Bedřicha 
Smetany, jehož melodie pů-

sobivě dokreslovaly procítěný 
přednes jak úryvků z četby, tak 
básní Františka Halase, věno-
vaných paní Boženě Němcové. 
Jako např. Podobizna naší paní, 
Řeč naší paní, Chvála naší paní 
a dalších.

Vladimír Matějček má za se-
bou dlouhou řadu jevištních po-
stav (několik let působil jako host 
Národního divadla v Praze), reci-
tačních a koncertních vystoupení  
u nás i v zahraničí (např. Lon-
dýn, Sevilla, Madrid, Moskva, 
Vídeň, Lisabon  ap.). Hrál v desít-
kách našich i zahraničních filmů 
a televizních inscenací. Je auto-
rem scénáře rozhlasového cyklu  
„Tisíc a jedna noc“, „Kristianova 
legenda o sv. Václavu“ a dalších. 
V poslední době se věnuje vlast-
ním jevištním a koncertním pro-
jektům, mezi něž patří  i  Božena 
Němcová.

Miroslav Sekera  s hudbou za-
čínal již ve třech letech. Učil se 
současně hře na klavír i na housle.  

V šesti letech hrál malého Mozar-
ta ve filmu AMADEUS Miloše For-
mana. Později se rozhodl pouze 
pro klavír. Absolvoval pražskou 
konzervatoř a Hudební akade-
mii muzických umění v Praze. 
Je laureátem Celostátní soutěže  
F.  Chopina v Mariánských  Lázních.  
V r. 1999 získal I. cenu – stipendium  
Yamaha v soutěži pořádané 
AMU Praha. V r. 2002 zvítězil 
v mezinárodní soutěži J. Brahmse  
v rakouském Portschachu. V po-
sledních letech pravidelně kon-
certuje v USA.  
Komorní prostředí knihovny 
základní školy Praha-Petrovice  

umocnilo neformální ráz  tohoto  
koncertu  slova a hudby a za-
nechalo v posluchačích krásný 
kulturní zážitek.

Doc. PhDr. Otto Semecký, CSc.
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Pololetní vysvědčení jsme v letošním 
školním roce 2009/2010 v naší 
Základní škole Praha-Petrovice 
pře-dávali 28. ledna v divadle 
Minor a tohoto slavnostního 
předání vys-vědčení i připraveného 
programu se zúčastnily všechny 
naše třídy z prvního stupně, z obou 
pracovišť v budovách Edisonova 40  
a Dopplerova (Bellova) 351. Bylo tady:
z 1.  M 16 žáků, z 1.  A 12 žáků,  
z 2.  M 21 žáků, z 2.  A 17 žáků,  
ze 3.  M 20 žáků, ze 3.  A 13 žáků,  
ze 4.  M 23 žáků, ze 4.  A 18 žáků, 
z 5.  M 20 žáků, z 5.  A 15 žáků, 
některé děti byly v den předávání 
vysvědčení nemocné, ale všichni ti, 
kteří byli přítomni, byli spokojení a 
program se jim líbil. 

Jednalo se totiž o atraktivní vystoupení 
skupiny rockových bubeníků. Děti při 
jejich „šou“ zjistily, že bubnovat se 
dá potichu i nahlas, smutně i dravě a 
třeskutě, pomalu i neskutečně rychle, 
zvonivě i křaplavě, na vodovodní 
trubky, na dveře, na topení, na hlavu 

kolegy bubeníka, na zábradlí, hrnce, 
nábytek … a asi na padesát druhů 
bubnů a bubínků. Vybubnovat se 
dá stejně dobře známá melodie  
i rytmický nápad. To všechno jde, 
když se to umí tak pěkně, jak jsme 
28. ledna 2010 v divadle Minor 
slyšeli. Vrcholem byla bubenická 
smršť s použitím obrovské bicí 
sestavy malých i velkých bubnů a 
činel. 

Zpestřením programu pak bezpochyby 
byla přítomnost České televize. Dětem 
patří velký obdiv všech nás  přítomných 
pedagogických pracovníků – děti 
se naprosto vůbec nestyděly mluvit 
do mikrofonu a na kameru. Mluvily  
o svých známkách i o předpokládaných 
reakcích svých rodičů, co nastane, až 
vysvědčení uvidí. Známky byly ovšem 
vesměs pěkné, na prvním stupni nejsou 
žádné problémy s prospěchem ani 
s hodnocením chování žáků. Do televize 
děti také řekly svůj podnětný návrh 
pro ředitele školy – příště by mohl na 
rozdávání vysvědčení přijet na koni!!!!

No, úplně jisté to s tím koněm zatím 
není, každopádně i tentokrát bylo 
přebírání vysvědčení z rukou ředitele 
školy zajímavé – byl převlečen za 
rockového nebo spíš punkového 
bubeníka a na hlavě ho zdobilo 
krásně barevné a vysoko vyčesané, 
bohaté „číro“. 

Velké poděkování zaslouží všichni 
chlapci a dívky za vzorné chování 
během celé akce, za příjemnou 
atmosféru, která díky nim a díky 
jejich slušnému chování panovala 
v divadle a při přebírání vysvědčení. 
Maximální poděkování patří paní 
učitelce Winterové za přípravu 
celého tohoto slavnostního dne a 
poděkování patří také všem ostatním 
paním učitelkám a vychovatelkám 
z naší Základní školy Praha-Petrovice, 
nejen za vysvědčení, ale zejména za 
celoroční práci s žáky naší školy.

Žáci, pedagogičtí pracovníci  
a ředitel školy Mgr. Petr Zeman  
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ŠKOLY

VYSVĚDČENÍ OPĚT NETRADIČNĚ

To jsme my, celá škola.

Pololetní vysvědčení jsme předávali v divadle Minor.

Všichni jsme byli rockeři a všichni jsme bubnovali.

Vysvědčení všichni převzali s úsměvem.
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VÝZKUM POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI
Během dubna až června proběhne ve vy-
braných českých domácnostech pilotní 
šetření k mezinárodnímu výzkumu dospě-
lých, který je zaměřen na zjišťování do-
vedností, jež lidé uplatňují v každodenním 
životě (čtení, vyhledávání údajů, využívání 
počítačů a technologií), na jejich pracovní  
zkušenosti a vzdělávání. Naše městská 
část byla vybrána náhodným výběrem, 
aby se tohoto výzkumu zúčastnila. 
Výzkum budou provádět vyškolení ta-
zatelé společnosti SC&C v domácnos-
tech nebo na jiných místech, na nichž 
se s dotazovanými domluví, např. 
v knihovnách. Tazatelé budou mít prů-
kazku se jménem a fotografií a budou 
vybaveni materiály k výzkumu a pověře-
ním. Rozhovor zabere přibližně dvě ho-
diny a jeho dokončení bude odměněno 

částkou 500 Kč. Informace poskytnuté 
v rámci výzkumu budou naprosto dů-
věrné, neboť zpracovatel je vázán záko-
nem o ochraně osobních údajů. 
Výběr občanů, kteří budou požádáni  
o účast ve výzkumu, probíhá zcela 
náhodně. Je velmi důležité, aby se vý-
zkumu zúčastnilo co nejvíce občanů, 
kteří budou osloveni, neboť každý  
oslovený zastupuje tisíce dalších dospě-
lých po celé České republice a podle  
mezinárodních pravidel výzkumu  
nelze vybrané občany nahrazo-
vat jinými. Proto prosíme všechny  
oslovené, aby účast ve výzkumu neod-
mítali a pomohli se nám dozvědět více  
o znalostech a dovednostech občanů 
ČR, aby bylo možné získané informace 
porovnat s informacemi dalších zúčast-

něných zemí a využít je jako podklad 
pro rozhodování v oblasti vzdělávací  
a sociální politiky. 
Na mezinárodní úrovni je výzkum řízen 
Organizací pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD). V naší republice jej na 
základě pověření Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy provádí Ústav 
pro informace ve vzdělávání ve spolu-
práci se společností SC&C. Výzkum je 
spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR.
Další informace o výzkumu jsou uvedeny 
na stránce www.piaac.cz

Mediální partner

Ve čtvrtek 15. dubna opět zasedala 
Výkonná rada Sdružení pro výstavbu 
Silničního okruhu kolem Prahy (dále 
jen SOKP). Co se týče stavby č. 511 
(Běchovice – D1), která nás především 
zajímá, tak bylo konstatováno, že: 
– bylo vyhověno požadavkům na snížení 
hlučnosti - především v oblasti Běchovic, 
kde majitelé nemovitostí nesouhlasili 
s rozsahem ochranných hlukových 
opatření. Dokumentace byla doplněna 
projektantem o další řešení, včetně 
specielního povrchu vozovky, který 
dokáže snížit hlučnost projíždějících aut. 
Řešena byla také protihluková ochrana i 
všech dalších ploch, které jsou územním 
plánem navrženy k zástavbě.  Díky těmto 
opatřením by v měsíci květnu mělo 
být obnoveno územní řízení ke stavbě 
511. Vydání územního rozhodnutí 
se očekává na podzim (cca v říjnu) 
letošního roku. Od tohoto data se odvíjí 
další termíny. 12 – 15 měsíců bude trvat 
příprava stavby. Stavba jako taková by 
tudíž mohla být zahájena na jaře roku 
2012 a je rozplánována na téměř tři 
roky. Dle posledních propočtů by tak 

měla být dokončena počátkem roku 
2015, ovšem za předpokladu, že bude 
dostatek finančních zdrojů. Finance jsou 
prozatím v potřebné výši zajištěny pouze 
na stavby, které jsou v realizaci.

– Opět bylo zdůrazněno nebezpečí, které 
nastane v jihovýchodním sektoru Prahy 
díky opožďující se realizaci stavby 511.  Po 
zprovoznění tunelu „Blanka“ po okruhu 

přijede do prostoru křižovatky na D1 tisíce 
aut... a jejich řidiči zjistí, že mohou jet 
buď do Brna nebo po D1 zpět na Prahu 
a po místních komunikacích se budou 
dostávat dále na sever. Hlavní město 
Praha si je vědomo tohoto problému a 
chce se údajně na realizaci stavby 511 
finančně spolupodílet. Při cenách za  
1 km dálnice a při stále se ztenčujícím 
pražském rozpočtu to asi nebude 
pomoc zásadního významu. Nejasno 
je i ve financování dopravních staveb 
z peněz Evropské unie. V roce 2013 
končí současný systém rozdělování 
těchto finančních prostředků,  a tak nová 
politická reprezentace státu i města bude 
muset hledat nové zdroje i cesty k nim, 
tak aby ve Státním fondu dopravní 
infrastruktury bylo dostatek peněz.  
Zároveň bude muset přehodnotit priority, 
mezi něž by měla být páteřní dopravní síť 
bezpochyby zařazena. 

Ing. Petr Říha
člen Výkonné rady Sdružení pro 

výstavbu SOKP

KDY PRAŽSKÝ OKRUH VYTVOŘÍ KRUH   III. část

Na sever od dálnice D1 prozatím pražský 
okruh pokračovat nebude.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Pracovišt  Hostiva  – Petrovice
Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel./fax 274 862 574

ve spolupráci 
s

Komisí vzd lávání a výchovy RM  Praha–Petrovice, 
 ZŠ Praha-Petrovice a TJ Sokol Praha-Petrovice

si Vás dovolují pozvat
na 

Den d tí 
- ve znamení dopravních prost edk  

na h išti ZŠ Praha–Petrovice 
ve st edu 26. kv tna 2010 od 15.30 hodin 

M žete se t šit na sout že, závod na kole kách
(p ije te na svých kolob žkách, t íkolkách, in-line bruslích s chráni i a p ilbami),

vystoupení zájmových útvar  DDM, 
hudbu a skákací hrad.

T šíme se na Vás.
Pracovníci DDM a kolektiv

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

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

Základní škola Praha-Petrovice pořádá

BĚH NADĚJE 
Zveme Vás na Běh naděje, který byl inspirován patnáctiletou tradicí 
Běhu Terryho Foxe v ČR. Finanční dary všech účastníků posíláme na 

konto výzkumu rakoviny. Tratě jsou dlouhé 300 m, 800 m a 1300 m.  
Je možné je zdolat během, chůzí, na kole či kolečkových bruslích  

i v dětském kočárku.
I letos se Základní škola Praha-Petrovice připojí k více než stovce 

dalších organizací a měst a uspořádá již 3. ročník této humanitární 
akce.

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.
 Za Vaši účast a finanční příspěvek na výzkum rakoviny předem 

děkujeme.

Případné dotazy rádi zodpoví: 
PaedDr. Jana Jelínková a Mgr. Petr Zeman.

 Telefony: 274861548, 739001029, www.zsprahapetrovice.cz..

2. června

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-PETROVICE

PRACOVIŠTĚ EDISONOVA 40 A DOPPLEROVA  351

ZVE RODIČE A VŠECHNY ZÁJEMCE
NA PREZENTACI VÝSLEDKŮ PROJEKTU NAŠICH ŽÁKŮ

 ŽIJEME V PRAZE

KULTURNÍ SÁL DOMU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, 
EDISONOVA 429, PRAHA-PETROVICE
18. 5. 2010, ZAČÁTEK V 16.30 HODIN



www.prahapetrovice.cz . 13 .

ŠKOLY

Základní škola Praha-Petrovice, pracoviště v budovách Edisonova 40 a Dopplerova 351,
 obě 109 00 Praha 10-Petrovice, www.zsprahapetrovice.cz, 

telefony 274861548, 739001029

TŘETÍ POSLEDNÍ ČÁST „ŠKOLY NANEČISTO“

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO VŠECHNY DĚTI SPOLEČNĚ.

Účinkují:
Pavel Půta – zpěvák, herec, autor textů i hudby  

a Vítězslava Klimtová – autorka dětských pohádkových knížek 
„Lexikon ohrožených druhů strašidel“, „Pohádky lučních skřítků“, 

„O statečném skřítku Drnovci“, malířka, ilustrátorka dětských 
knih, herečka a vypravěčka pohádek.

POSKYTNEME 
INFORMACE PRO RODIČE: 

ZEJMÉNA  
O VHODNÝCH UČEBNÍCH 
POMŮCKÁCH, KONTAKTY 

NA ŠKOLU, ŠKOLNÍ 
DRUŽINU A JÍDELNU, 

ORGANIZACI ZAČÁTKU 
ŠKOLNÍHO ROKU 

2010/2011.

DOVOLUJEME SI POZVAT 
RODIČE A BUDOUCÍ ŽÁKY 
VŠECH TŘÍ PRVNÍCH TŘÍD 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA-

PETROVICE.

VŠECHNY BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY 1.  A, 1.  E, 1.  M (RODIČE  
I DĚTI) 27. KVĚTNA 2010 V 16 HODIN ZVEME DO KNIHOVNY 

V BUDOVĚ DOPPLEROVA (BELLOVA) 351.

Pedagogové naší školy, externí spolupracovníci 

a ředitel Mgr. Petr Zeman

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-PETROVICE
ŠKOLNÍ JÍDELNA A KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

DOPPLEROVA 351, PRAHA-PETROVICE
TELEFONY: 274861548, 739001029, 274860845

E-MAIL: petr.zeman@zsprahapetrovice.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA A KUCHYNĚ
ZŠ PRAHA-PETROVICE

NABÍZÍ VŠEM ZÁJEMCŮM
PRODEJ OBĚDŮ V CENĚ 59 KČ ZA JEDEN OBĚD,

KONZUMACE JE MOŽNÁ V NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

NEBO

PŘIPRAVÍME OBĚD
DO VAŠICH VLASTNÍCH DONESENÝCH NÁDOB  

(POLÉVKU, HLAVNÍ JÍDLO, SALÁT NEBO ZÁKUSEK).

MIMO HLAVNÍ ČINNOST JÍDELNY NABÍZÍME
NA OBJEDNÁVKU VÝROBU STUDENÉ KUCHYNĚ

PRO RODINNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE, OSLAVY, SVATBY, VEČíRKY, DĚTSKÉ 
AKCE, NAROZENINY NEBO ŠKOLENí. NABíZíME MOŽNOST PRONáJMU 

JíDELNY KAŽDÝ VEČER, BĚHEM DNŮ PRACOVNíHO VOLNA A ŠKOLNíCH 
PRáZDNIN. INFORMACE A OBJEDNáVKY U ŘEDITELE ŠKOLY MGR. PETRA 

ZEMANA OSOBNĚ NEBO 274861548, 739001029, TÉŽ U VEDOUCí ŠKOLNí 
JíDELNY PANí MARIE NOVáKOVÉ OSOBNĚ NEBO 274860845.

Výtvarná výchova a dětská tvorba 
v ZŠ Praha-Petrovice

Obrázky, malby, různé výrobky nebo prezentace výsledků 
v nejrůznějších projektech – to vše vzniká při výtvarné výchově, 
občas i v jiných předmětech, ale i ve školní družině a také při 
různých příležitostech jako jsou Vánoce, Velikonoce, výzdoba tříd 
před třídními schůzkami, před koncerty ve škole, při nedávném 
výročí školy a nebo jen tak, abychom to měli ve třídách a všude ve 
škole prostě pěkné a příjemné.

Vždy, když vznikne 
nějaké pěkné výtvarné 
dílo, obrázek či výrobek, 
je to bezvadné, ale  
i když se něco nepovede, 
je hodnotný a pro děti 
přínosný už jen pouhý 
vlastní proces vznikání 
jakéhokoliv výtvarného 
počinu. Společná tvo-
rba ve skupinách, dvoji-
cích, ve třídě vede žáky 
ke spolupráci, učí je 
dohodnout se, tříbí 
estetické cítění. 

Svatý Valentýn je patronem 
všech zamilovaných. Řada 
lidí sice tento novodobý 
svátek vnímá spíš jako 
importovanou a ryze 

komerční novinku, někteří 
chlapci a dívky u nás ve 
škole ale tuto příležitost 
využili ke sdělení svých 
sympatií ke spolužákům 

a spolužačkám. Jak se jim 
to povedlo, posuďte sami 

po shlédnutí krátkého 
fotoseriálu z naší Základní 

školy Praha–Petrovice.
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Autor si dovoluje tímto čtenáře upozornit, 
že případná podobnost vymyšlených 
pohádkových postav v tomto příběhu je se 
skutečnými osobami čistě náhodná.

Vodnický kluk Míra měl ještě v loňském 
školním roce v šesté třídě na vysvědčení jen 
tři dvojky, na škole v přírodě dostal diplom 
za pořádek na pokoji, chodil na florbalový 
kroužek a na keramiku a hrál na zobcovou 
flétnu. Letos se ale dost změnil, nic ho 
netěšilo a nebavilo, známky ve škole nic 
moc, na kroužky nechodil, doma odmlouval, 
to nemožné oblečení prostě nosit nebude, 
černé kalhoty jsou moc černé a červená 
mikina málo červená. Zato si našel nové 
kamarády – čerta Kamila a draka Víťu. 
Jednou večer, když se všichni tři zase potulovali 
v okolí školy, řekl Kamil Mírovi: „Na, zapal 
si,“ a podával mu načatou krabičku cigaret. 
Kamil i Víťa začali pokuřovat, jen Míra váhal: 
„Doma to poznají a budou se zlobit, že si 
kazím zdraví, u nás vodníků nikdo cigarety 
nekouří, protože pod vodou, kde většinou 
jsme i tam spíme a bydlíme, by to ani 
nehořelo. Kdysi pradědeček občas kouřil 
dýmku, když sedával večer na vrbě, ale 
už také přestal.“ „Výmluvy malejch dětí,“ 
ušklíbl se pohrdavě drak Víťa. Na něho ani 
na Kamila se rodiče určitě kvůli kouření 
nerozzlobí, v pekle je odjakživa kouře plno 
a také k drakům oheň i kouř neodmyslitelně 
patří. Míru na chvilku napadlo, že Kamil  
i Víťa pro něho nejsou vhodní kamarádi, ale 
to bylo jen na chvilku, potom si zapálil první 
cigaretu. Když ji dokouřil, bylo mu trochu 
nevolno od žaludku a dokonce trochu 
zezelenal v obličeji, toho si ale ani kamarádi, 
ani rodiče doma nevšimli, protože zelený byl 
už předtím jako všichni vodníci, teď byl jen 
trochu tmavší.
Všichni tři kluci chodili pokuřovat každý 
večer. V kupování cigaret se střídali, až 
jednou přinesl Kamil, jak říkal, něco lepšího 
– cigarety s růžovým filtrem! To bude něco, 
hned si všichni tři zapálili a sedli si v parku 
na lavičku. Přestože Kamil nové cigarety 
vychvaloval, sám ani moc nekouřil a Víťa 
také ne. Mírovi se zdálo, že čert i drak novou 
cigaretu většinou jen tak drží mezi prsty a 
přitom na sebe pomrkávají. „Poslechni, 
máš nějakou hodně divnou barvu,“ ozval 
se náhle Víťa a prohlížel při tom s naoko 
ustaraným výrazem Mírův obličej, „podívej 
se na ruce a na nohy.“ Čert Kamil i drak 
Víťa byli převážně černí a jejich současná 
barva byla po cigaretě s růžovým filtrem, 
kterou ani nedokouřili, pořád stejně černá, 
ale vodník Míra s dříve zelenou pletí byl 
teď výrazně a zářivě růžový! Celý růžový! 
Vyhrnul si rukávy i nohavice a zděšeně zíral 
na své svítivě růžové paže i nohy. „Máš 
růžový obličej a dokonce i vlasy,“ smáli se 
mu oba kamarádi, „tak se měj, musíme 
už domů! Ty se jdi léčit nebo se nějak 

přebarvi!“ „Počkejte, přece mě tu takhle 
nenecháte, potřebuji pomoc!“ volal Míra 
za odcházejícím čertem a drakem, ale ti se 
ani neohlédli. „Vodník si chtěl zapálit, dal se 
přitom napálit,“ zaveršoval posměšně Kamil 
na odchodu, když už byl k Mírovi zády, Víťa 
se jen nahlas smál.
„Oni mi to udělali schválně. Co si jen 
počnu, takhle nemůžu domů ani zítra do 
školy, každý si toho hned všimne, rodiče, 
učitelé, pan ředitel Zemánek! A což teprve 
spolužáci…., ještě aby si mě tak fotili na 
mobily,“ Míra byl zoufalý ze zrady kamarádů 
i ze své růžové barvy.
Kupodivu domů a do svého pokoje se Míra 
dostal nepozorovaně a snadněji, než čekal. 
Rodiče seděli v obývacím pokoji, sledovali 
v televizi zpravodajství a růžový Míra jim 

proklouzl za zády. Pokoušel se v koupelně 
zbavit růžového zabarvení, dřel kartáčem 
a mýdlem růžové paže, hrudník i obličej, 
jeho růžová barva byla snad ještě růžovější. 
„Musím na operaci,“ napadlo Míru, 
„půjdu na plastiku nebo uteču z domova“. 
Nešťastný růžový vodnický kluk se schoulil 
do postele pod přikrývku a ze všeho toho 
neštěstí a zrady kamarádů tvrdě usnul.
Vzbudil se, když byla ještě hluboká tma. 
U jeho postele stál neznámý starší člověk: 
„Jsem pohádkový dědeček, máš velké 
štěstí, protože jsme v pohádce, můžu ti 
pomoci, kluci ve světě lidí, tedy mimo 
pohádkový svět, to tak jednoduché nemají. 
Ovšem ani ty to nebudeš mít úplně snadné, 
aby ses zachránil, musíš splnit tři úkoly, to 
je taková nestárnoucí pohádková klasika. 
Více se dočteš na mých webových stránkách  
www.pohad.dedecek.cz.“ A zmizel.

Přestože byla hluboká noc, Míra netrpělivě 
zapnul počítač, kliknul myší a očima lačně 
hltal řádky textu, konečně se přes různé 
reklamy dostal až na rady a pokyny, které 
potřeboval. Bylo tu všechno:
 – jak se zbavit oslích uší,
 – jak se zbavit podoby žáby,
 –  jak se doučit matematiku, angličtinu, 

zeměpis,
 –  jak se doučit pravopis a slušné chování,
 –  jak získat zpět soustředění a pozornost 

při vyučování,
 –  jak získat zpět zelenou barvu !!!!!!!!!!!
Tady je to !! Míra už dál nečetl a soustředil 
se na podrobnosti k tomuto poslednímu 
bodu. Podle návodu musí splnit tři úkoly, 
dva základní a jeden finálový. Za prvé 
vlastní prací vydělat peníze, koupit za ně 
tři krabičky cigaret, v noci, potmě dojít na 
opuštěné místo, cigarety rozdupat, zničit a 
zakopat. 
Splněno !! Odškrtl si Míra ve svém zápisníku, 
když měl úkol za sebou. Ale neztrácí čas a 
hned se pouští do druhého. Má napsat 
článek o škodlivosti kouření a poslat jej 
nejméně do tří novin nebo časopisů. Míra 
sedl a psal a psal, zápisník mu skoro nestačil, 
hotový článek poslal do Mladé fronty Dnes, 
Lidových novin a Petrovického zpravodaje.
Splněno, splněno !! Je tu úkol třetí, finálový, 
rozhodující - osvobodit princeznu, kterou 
černokněžník unesl z domova a vězní ji ve 
svém hradě uprostřed jezera na skalnatém 
a jinak zcela pustém, lidmi i vším živým 
opuštěném ostrově. Přeplavat jezero nebude 
pro vodnického kluka problém. Druhý den 
časně ráno se Míra na břehu jezera krátce 
rozcvičil a už se odhodlaně vrhá do vln, 
plave, plave, střídá ouško, motýlka, prsa  
i znak. Princezna asi slyšela pod okny nějaké 
šplouchání nebo jen tak náhodou skrz 
železné mříže pohlédla na jezero, a když 
uviděla, že se někdo blíží k jejímu vězení, 
začala volat: „Pomoc, pomóóc, tady mě 
vězní, tady jsem!!“ Míra zaslechl zoufalé 
volání, nadechl se a ještě více zrychlil.
Když Míra s princeznou v náručí přeplaval 
zpátky a nesl ji kousek, několik kroků dál na 
břehu, aby ji nepustil z náruče a nepostavil 
ji přímo do bláta na kraji u vody, všiml si 
svých rukou a pak i zbytku těla – všechno 
bylo krásně zelené, po růžové barvě ani 
památka. Byl nesmírně šťastný, že je zase 
zdravotně v pořádku, že má svoji zdravou, 
přirozenou, zelenou barvu.
Všechno dobře  dopadlo. Míra kromě 
barvy získal i novou kamarádku, princeznu 
Simonu. (Simona je hezké jméno, že ano, 
chlapci ! Pozn. autora.) Její rodiče, pan 
král a paní královna, Mírovi děkovali, že ji 
zachránil. Míra byl šťastný, všemi chválený, 
zelený, spokojený, že má kamarádku, která 
ho nezradí jako čert a drak. Tyhle dva už 
nechtěl nikdy vidět. 

Petr Zeman

POHÁDKA O NAPÁLENÉM VODNÍKOVI
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ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Č. j.  0729/20010MCPPet  V  Praze  dne  24.  3.  2010 

OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu

České republiky

Starostka  Městské  části  Praha-Petrovice  podle  §  15  odst.  1  zákona  č.247/1995Sb.,  o  volbách  do  Poslanecké  sněmovny 
Parlamentu České republiky  o změně některých zákonů

o z n a m u j e:

1.  Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 

v pátek dne 28. května 2010 od 14.00 do 22.00 hod.
a

v sobotu dne 29. května 2010 od 8.00 do 14.00 hod.

2.  Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebních okrscích č. 938, č. 939, č. 940, 
č. 941 je volební místnost v Domě občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice (Polyfunkční dům), Edisonova 429, 
Praha 10 (společenský sál, vstup z ul. Edisonova).

Volební okrsek č. 938 zahrnuje tyto lokality:   ul. Morseova č. p. 242–247 
  ul. Morseova č. p. 251–254
  ul. Rezlerova č. p. 280–288
  ul. Jakobiho č. p. 328 a 329
  ul. Ohmova č. p. 271
  všechny  rodinné domky v k. ú. 
  Petrovice
Volební okrsek č. 939 zahrnuje tyto lokality:   ul. Lessnerova č. p. 261–270
  ul. Rezlerova   č. p. 272 - 279
  voliči s voličskými průkazy
Volební okrsek č. 940 zahrnuje tyto lokality:   ul. Rezlerova č. p. 289–300 
  ul. Rezlerova č. p. 302–310
Volební okrsek č. 941 zahrnuje tyto lokality:   ul. Kurčatovova č. p. 321–324
  ul. Frostova  č. p. 331–347
  ul. Jakobiho č. p. 325, 326, 330

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

4.  Pro voliče s neplatným občanským průkazem, bude v době konání voleb – tj. v pátek 28. 5. 2010 od 14.00 do 22.00 hod. a 
v sobotu 29. 5. 2010 od 8.00 do 14.00 hod. – k dispozici Odbor občanskosprávních agend Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478, 
Praha 15-Horní Měcholupy, kde volič s neplatným občanským průkazem obdrží náhradní doklad, s kterým bude moci odvolit.

5.  Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tj. 28. 5. a 29. 5. 2010 může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

JUDr. Olga Hromasová
starostka MČ Praha-Petrovice

M stská ást Praha-Petrovice
http://www.prahapetrovice.cz

Edisonova 429, 109 00 Praha 10
STAROSTKA

tel.: 274 860 731,  e-mail: hromasova@prahapetrovice.cz

Sekretariát starostky:
tel. úst .: 274 860 731, fax: 271 960 713, e-mail: kapucianova@prahapetrovice.cz

.j. 0729/20010MCPPet V Praze dne 24. 3. 2010 

OZNÁMENÍ 
o dob  a míst  konání voleb do Poslanecké sn movny Parlamentu

eské republiky

Starostka m stské ásti Praha-Petrovice podle § 15 odst. 1 zákona . 247/1995 Sb.,
o  volbách do Parlamentu eské republiky a o zm n  a dopln ní n kterých dalších
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis ,

o z n a m u j e:

1. Hlasování ve volbách do Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky
      se uskute ní 

v pátek dne 28. kv tna 2010 od 14.00 do 22.00 hod.
                                                a

v sobotu dne 29. kv tna 2010 od 8.00 do 14.00 hod.

2. Místem  konání  voleb  do  Poslanecké  sn movny  Parlamentu  R  ve  volebních
okrscích  .  938,  .  939,  .  940,  .  941  je  volební  místnost  v Dom
ob anské  vybavenosti  M  Praha-Petrovice,  Edisonova  429,  Praha  10
(spole enský sál, vstup z ul. Edisonova).

Volební okrsek .   938   zahrnuje tyto lokality:  ul. Morseova .p. 242 - 247,
  ul. Morseova .p. 251 - 254,
  ul. Rezlerova .p. 280 - 288,
  ul. Jakobiho  .p.  328 a 329,
  ul. Ohmova   .p. 271,

                                                                    všechny  rodinné domky v k.ú.
                                                                    Petrovice.
Volební okrsek .   939   zahrnuje tyto lokality: ul. Lessnerova .p. 261 - 270,

 ul. Rezlerova   .p. 272 - 279,
 voli i s voli skými pr kazy.
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Sousedství nám někdy připadá jako 
nudná nebo dokonce i otravná 
záležitost. Vztahy mezi sousedy se 
často přinejlepším zužují na letmý 
pozdrav pronesený ve spěchu na 
schodech, na ulici nebo třeba ve 
výtahu. Iniciativa, která vznikla 
v roce 1999 v Paříži, si klade za cíl 
prolomit anonymitu, kdy mnohdy 
ani nevíme, kdo bydlí v naší ulici 
ob dva domy nebo dvě patra pod 
námi. Vychází z prostého faktu, že 
s někým sdílíme stejný dům, ulici či 
čtvrť a  chce vytvořit příležitost ke 
sblížení sousedů a navodit atmosféru 
družnosti. 
Rádi bychom dali podnět k malým i 
větším projevům vzájemné podpory 
v každodenním životě. Svátek 
sousedů se může stát zkušeností 
a důvodem, díky němuž budeme 
schopni aspoň pár minut denně 
věnovat více pozornosti lidem, kteří 
kolem nás žijí. Je přece milé čas od 

času setkat se a povečeřet spolu, 
nechat děti chvíli na návštěvě u starší 
nebo osamělé paní, nebo třeba 
nakrmit kočku nebo zalít květiny, 
když soused jede na dovolenou. 
Doufáme, že i vy budete příjemně 
překvapeni, jaké možnosti nových 
vztahů se skrývají za sousedními 
dveřmi. Zkuste dveře i okna svého 
domova otevřít i vy a pozvěte své 

sousedy na neformální setkání. 

Letos se v Petrovicích bude Svátek 
sousedů konat 21. května. Pokud 
Vaši sousedé v ulici nebo domě 
se k setkání neodhodlají, přijďte 
– počínaje 16. hodinou do ulice 
Lebeděvovy, kde proběhne oslava 
pod patronací městské části. 

Petr Říha

.  16 .

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

T  e t í   p á t e k   v  m  s í c i  

21.kvtna od 19.00 hodin 
v sále domu obanské vybavenosti M Praha-Petrovice    

(Edisonova 429a, vchod vedle obchodu Žabka) 

DUCHOVNÍ PÉE
O PSYCHIATRICKÉ PACIENTY

o podobách spirituální pée u psychicky 
nemocných pacient pohovoí její 
koordinátor v Psychiatrické léebn               

v Bohnicích,  jáhen a terapeut 
  

           Mgr. Jaromír Odrobiák, 
pracovník v sociálních službách (Domovy senior na Vinohradech), dále 

nemocniní kaplan (FN Bulovka), poradce pro obti domácího násilí (BKB), lektor 
a supervizor v oblasti krizové intervence (RIAPS, CSSP, CKI, LB, SVSKI, ad.). 

Poádá ímskokatolická farnost sv.Jakuba Staršího 
v Praze – Petrovicích. 

Setkání je veejné, vstup volný, všichni zájemci srden zváni.  

SVÁTEK SOUSEDŮ POPÁTÉ
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KULTURA

Další ulice, na které narazíme, jdeme-li  
od jihu ulicí Celsiovou, jsou ulice 
Lebeděvova a Voltova. Ta prvně 
jmenovaná má také své specifikum –  
i když má jméno, paradoxně nevíme, 
po kom je pojmenovaná. Tak jako jsme 
měli u Slavkova Bitvu tří císařů, tak 
máme v Petrovicích ulici tří vědců.  Své 
jméno nese od roku 1971 a dnes se již 
neví, po kterém z Lebeděvů své jméno 
nese. Řekněme si tedy krátce něco  
o všech třech – a začněme chronologicky 
podle data narození:

Pjotr Nikolajevič 
Lebeděv  

(8. 3. 1866 –14. 3. 1912)

Ruský fyzik, věnující se měření dielektrických 
konstant par. V práci navázal na výsledky 
Heinricha Hertze. Sám si s minimálními ná-
klady konstruoval miniaturní přístroje, pomocí 
kterých objevil odraz, dvojlom a interferenci 
milimetrových elektromagnetických vln.  
V roce 1899 objevil tlak světla na pevná 
tělesa, v roce 1907 na plyny. Byl to další důkaz 
potvrzující Maxwellovu domněnku, že i svě-
tlo je elektromagnetické záření. Pracoval 
také na výzkumu ohybu nově objeveného 
rentgenového záření na krystalech a na 
výzkumu záhadné radioaktivity. 

Sergej Vasiljevič 
Lebeděv 

 (25. 7. 1874 – 2. 5. 1934)

Ruský chemik, který v roce 1910 vyrobil 
syntetický kaučuk. Byl prvním, kdo vyrobil 
kaučuk butadienový. Butadien vyrobil  
z ethylalkoholu a polymerizoval ho za 
katalýzy kovového sodíku. Jeho výroba se 
široce průmyslově uplatnila.

Alexandr 
Alexejevič 
Lebeděv  

(26. 11. 1893 –15. 3. 1969)

Sovětský fyzik – člen Akademie věd 
SSSR od roku 1943. V letech 1953 – 58 
poslanec Nejvyššího sovětu SSSR. Zabýval 
se technickou a elektronovou optikou 
a fotoelektrickým jevem, zkonstruoval 
polarizační interferometr a elektronový 
mikroskop.

Další ulicí v pořadí směrem na sever je 
ulice Voltova. Své jméno nese rovněž již 
od roku 1971, kdy byly v Petrovicích – po 
jejich připojení k hlavnímu městu (v roce 
1969) – přejmenovány stávající názvy ulic. 

Alessandro 
Giuseppe 
Antonio 

Anastasio Volta 
(19. 2. 1745 – 5. 3. 1827) 

Italský fyzik proslulý svými objevy  
v oboru elektřiny. Narodil se jako sedmé 
a poslední dítě ve šlechtické rodině. Do 
sedmi let nemluvil, jeho okolí proto mělo 
obavy, že je slabomyslný. Přesto zvládl 
vystudovat jezuitskou kolej a své zpoždění 
dohnat. Poté ale místo dráhy duchovního 
přestoupil na královský seminář. V té době 
se začal zajímat o výzkum elektřiny. Roku 
1769 publikoval knihu O přitažlivé síle 
elektrického ohně a jevech s tím souvisejících, 
v níž zveřejnil hypotézu o souvislosti 
elektřiny a magnetismu. Přišel na ni ale už  
o šest let dříve, v pouhých 18. letech. V dalších 

letech sestavil a zdokonalil mnoho přístrojů pro 
své pokusy. Mezi tím se stačil stát ředitelem  
lycea a v roce 1774 profesorem fyziky na  
gymnáziu v Comu. 
V letech 1775 –1780 zkoumal složení 
vzduchu a na základě pokusů formuluje 
hypotézu o jeho složení ze dvou různých 
plynů. V roce 1779 nastoupil na univerzitu 
v Pavii. Vrátil se tam opět k pokusům 
s elektřinou. Vynalezl kondenzátor a 
elektrometr, třecí elektriku, elektrický 
článek, formuloval hypotézu  o principech 
vzniku bouřek. Je po něm pojmenována 
jednotka elektrického napětí Volt.
V roce 1791 se dozvěděl o pokusech 
Luigi Galvaniho se žabími stehýnky, 
jejichž svaly se stahují při dotyku kovovým 
skalpelem. Odhalil, že se nejedná o živo- 
čišnou elektřinu, ale o reakci kovů.  
V roce 1799 sestrojil první elektrický článek 
– Voltův sloup. Sestavil také řadu kovů podle 
jejich elektrochemických potenciálů. 
O svých výzkumech přednášel 20. března 
1800 před Královskou společností v Londýně 
a 28. října 1801 v pařížském Institutu. 
Tam zaujal Napoleona Bonaparta, který jej 
podporoval, jmenoval hrabětem a roku 1809  
italským senátorem. Ani poté, co byl 
Napoleon poražen, neupadl Volta v nemilost 
a až do roku 1819 byl ředitelem fakulty 
matematiky a fyziky univerzity v Pávii. Od 
roku 1823 byl po srdeční mrtvici prakticky 
hluchý a slepý. 

S využitím encyklopedie  
http://sc.wikipedia.org zpracoval 

Petr Říha

ULICE – ANEB VÍM, KDE BYDLÍM   IV. část

Celkový pohled do Lebeděvovy ulice  
od ulice Morseova.

Východní část Voltovy ulice.
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Zastupitelstvo městské části schválilo na 
svém zasedání 3. února 2010 konečnou 
podobu návrhu rozpočtu na letošní rok, 
když jej před tím posoudila a dotvořila 
pracovní skupina zastupitelů a vyjádřil se 
k němu i Finanční výbor ZMČ. 
Kompletní tabulková část rozpočtu visí 
na webových stránkách nebo je v tištěné 
podobě k nahlédnutí na Úřadě městské 
části. Pro základní informaci jsem si dovolil 
vybrat z desítek kolonek  ty nejzávažnější 
nebo nejzajímavější.
Městská část by v letošním roce měla 
hospodařit s 20 655 000 korunami, což je 
zhruba o dva miliony méně, než jaký byl 
příslib finančních prostředků v loňském 
roce. Loni se však ještě, péčí starostky MČ  
JUDr. Olgy Hromasové a členky zastupitelstva 
Zdeny Novotné, podařilo získat další finance 
– ať již z Magistrátu nebo i z fondů Evropské 
unie. Díky tomu celkový objem finančních 
prostředků, s kterými městská část 
hospodařila, byl téměř 81 milionů korun. 
Doufejme, že i v letošním roce se podaří 
základní částku rozpočtu navýšit. Případný 
další příliv peněz zmizí v petrovických 
„černých dírách“, které jsou schopny 

pohltit finance v jakémkoliv množství  
– školy, poliklinika a občanská vybavenost.
Z celkové – výše uvedené - částky bude 
téměř 15 milionů představovat dotace 
od hl. města Prahy, 3 miliony si městská 
část vydělá vlastní hospodářskou činností 
a zbývající finance jsou z dalších místních 
zdrojů (poplatky ze psů,  za výherní hrací 
automaty, užívání veřejného prostranství 
atd.).
Výdaje na letošní rok – na rozdíl od státního 
rozpočtu – nepřevyšují příjmy. Největší 
výdajovou položkou, kromě činnosti místní 
správy,  je tradičně péče o vzhled městské 
části. Údržba zeleně a komunikací spolu se 
zimní údržbou „spolykaly“ v loňském roce 
téměř 3 miliony korun. Pro letošní rok je 

v těchto kapitolách vyčleněno dokonce 5,2 
milionu Kč. Ostatní kapitoly však byly citelně 
kráceny. Dokonce i školy dostanou o milion 
méně než v loňském roce – 4,74 milionu Kč.  
V minulých letech, kdy bylo finančních 
prostředků relativně dostatek, jsme ještě 
mohli školám přilepšit – v roce 2009 5,70 
milionu Kč, v roce 2008 4,95 milionu Kč. 
V letošním roce se bude muset uskromnit 
i kultura, která oproti loňským 435 tisícům 
bude letos hospodařit s pouhými 283 tisíci 
Kč. Zde však byl zvolen systém menšího 
množství ale kvalitnějších pořadů, o čemž 
svědčí i současná nabídka Kulturní komise 
na jiném místě tohoto čísla Zpravodaje. Na 
škodu je, že ze 6000 obyvatel se nenajde 
těch 200, kteří by pokaždé zaplnili sál, a 
tak se občas stává, že jsou umělci v početně 
větším zastoupení než diváci. I proto byl 
loňský poměr výdajů na kulturní akce a 
příjmů ze vstupného v poměru 435 : 80 
tisícům.  V loňském roce nastal poprvé stav, 
kdy jsme nemuseli z veřejných prostředků 
dotovat provoz a správu místního hřbitova, 
příjmy téměř na korunu pokryly náklady, 
které za loňský rok činily 226 tisíc Kč.
Letošní rok bude bezpochyby náročnější na 
uvážlivější vynakládání finančních prostředků, 
nicméně věřím, že současné zastupitelstvo 
předá v listopadu svým nástupcům dobře 
fungující „stroj“  s dostatečným množstvím 
„pohonných látek v nádrži“.

Ing. Petr Říha
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

ROZPOČET 
MĚSTSKÉ ČÁSTI 
SCHVÁLEN

Značná část rozpočtu městské části bude 
i letos věnována zlepšování stavu ob-
čanské vybavenosti a údržbě zeleně.

Tak jako každým rokem proběhne  
i letos v Petrovicích pietní vzpomínka 
65. výročí vypuknutí Pražského 
povstání a ukončení 2. světové války. 
V režii Českého svazu bojovníků 
za svobodu (ČSBS), kteří tento akt 
organizují na Staroměstském náměstí, 

PIETNÍ VZPOMÍNKA
přijede z centra Prahy do Petrovic kolona 
historických vozidel, která k jednotlivým 
pomníkům a památníkům v Praze 
bude rozvážet vojáky v historických 
uniformách, kteří zde budou držet 
po dobu jedné hodiny čestnou stráž. 
V koloně vozidel přijedou kromě členů 

ČSBS i bývalí účastníci Pražského 
povstání z května 1945.  
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti 
na této pietní vzpomínce ve středu  
5. května od 11.45. Příjezd kolony 
vozidel se očekává krátce po zahájení. 

Ing. Petr Říha

Z REDAKČNÍ POŠTY

Dobrý den pane Říha,
chtěl bych se zeptat, co bude jednou stát vedle bývalého učiliště, kde je v tuhle 
chvíli velká travnatá plocha? Myslím si, že většina obyvatel Petrovic by tam uvítala 
park, kam by chodili s dětmi za zábavou a odpočinkem.
Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem J. K.

Dobrý den, 
velká plocha vedle bývalé Střední školy polygrafické je v soukromém vlastnictví a patří do 
souboru  pozemků, o které se stále ještě vedou spory mezi restituenty majetku po bývalém 
majiteli petrovického statku Romanu Dannerovi. Jelikož se jedná o pozemky přímo ve středu 
městské části, předpokládá se, že výhledově by zde vzniklo přirozené kulturně-společenské 
centrum městské části – určitě i včetně parkové zeleně. Pokud se chcete s plánovaným 
rozvojem jednotlivých lokalit seznámit blíže, doporučuji Vám knihu Petrovice 1234 – 2004,  
kde je jedna z částí věnována právě rozvoji městské části. Knihu je možno zakoupit na 
recepci Úřadu městské části.

S pozdravem  Petr Říha
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INZERCE

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.cz
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VELIKONOCE V PRAZE
Velikonoce se v Praze moc nedrží. Zejména v anonymitě velkých pražských sídlišť koledníka s pomlázkou  
nepotkáte. A když potkáte, tak mu jen zřídkakdy někdo domovní dveře otevře a vajíčkem jeho snahu 
odmění. Naštěstí  Petrovice (zejména jejich starší část) si stále podržela charakter „vesnice“, a tak vyšlehané 
sousedky pentli navážou a koledníky odmění – podle velikosti – ty malé vejcem a ty větší vaječným či jiným 
koňakem.


