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LÉKÁRNA NA POLIKLINICE V NOVÉM
Koncem září (23. 9.) loňského roku
fyzicky převzala městská část prostory lékárny po původním nájemci dr.
Horáčkovi, který je musel opustit na
základě soudního rozhodnutí. Do uvolněných prostor nastoupili projektanti,
kteří dostali za úkol rozdělit „socialisticky“ předimenzované prostory na více
funkčních celků, které by byly schopny
samostatné existence – a mohly být pronajaty potenciálním zájemcům. V takto
zpracovaných variantách byly prostory
i nabídnuty. Do výběrového řízení se
přihlásilo 12 subjektů, které soupeřily
nejenom co se nabízené ceny za pronájem týče, ale i v délce otevírací doby
a dalších službách pro občany. Nejlepší
nabídku dala městské části firma KaN7
s.r.o., která po podpisu smlouvy započala s rozsáhlou rekonstrukcí prostor.
Ta byla ukončena 28. května kolaudací a svého prvního zákazníka v lékárně
přivítali v úterý 1. června. Vám ostatním
zaměstnanci lékárny vzkazují:
„Vážení občané Petrovic, máme pro Vás
dobrou zprávu - Vaše lékárna v poliklinice je pro Vás zcela nově zrekonstruována a opět otevřena. Bloudění s recepty
od lékaře - bez možnosti vyzvednout je
přímo v poliklinice, končí. Rekonstrukce
byla důkladná, a proto se můžete těšit
na moderní a větší lékárnu. Co lékárna
v petrovické poliklinice nabízí Vám, občanům Petrovic?
- Prodloužená je proti původnímu
stavu pracovní doba   pondělí až čtvrtek 7–18 hod., v pátek 7–17 hod.
  

- Šíře sortimentu   se zvětšila. Záměrem je mít okamžitě k dispozici takový
sortiment, aby byly Vaše léky na skladě
a nemusely se objednávat. Kdyby k této
situaci došlo, tak to samozřejmě lékárna ráda udělá.
- Poradna spolu s prodejem léčebné
kosmetiky bude pro Vás otevřena během krátké doby.
-   Největším překvapením pro Vás budou ceny za volný prodej a odměna za
vyzvednutí receptů v lékárně v petrovické poliklinice: speciální bonus až 90 Kč
za vyzvednutý recept  je nejlepší nabídka v Praze!
Ceny volně prodejných léků, léčivých přípravků a kosmetiky   jsou připraveny výhodněji než jinde. Vyplatí
se Vám tedy vyzkoušet služby lékárny
v petrovické poliklinice i v případě, že
k lékaři nechodíte do naší polikliniky,
ale navštěvujete jiné lékařské zařízení. Nejlepší možnost je zkusit si služby
Vaší nové lékárny osobně. Jsme doma
v Petrovicích a pojďme tedy začít
doma. Na Vaší návštěvu se těší magistry
z lékárny v petrovické poliklinice.“
Toť vše – nezbývá než vyzkoušet. Za
městskou část přejeme lékárně mnoho
spokojených zákazníků a Vám, petrovickým občanům, abyste se službami
naší staro-nové lékárny spokojeni byli.
Případné připomínky je možno vhodit
přímo do schránky na poliklinice nebo
elektronicky na riha@prahapetrovice.cz
či na diskuzním fóru našich webových
stránek – sekce zdravotnictví.
Ing. Petr Říha

SLOVO ÚVODEM

Vážení a milí petrovičtí spoluobčané,
v době kdy budete číst tyto řádky,
už všichni víme, jak dopadly parlamentní volby. Jako vždy část politiků
a voličů se raduje a část přemýšlí o
důvodech neúspěchu. Marně se neříká : „Úspěch má mnoho bratříčků,
neúspěch je sirotek….“ V Petrovicích přišlo tentokrát volit 65,8 %
oprávněných voličů, což je o 2,1 %
méně než v parlamentních volbách
v roce 2006. Všem, kteří jste přišli
k volbám, bych ráda touto cestou
poděkovala za účast. Jako vždy jsme
pro Vás připravili podrobné výsledky
parlamentních voleb v Petrovicích,
se kterými se můžete seznámit na
str 9.
V tom předvolebním shonu a klání
mnohým z nás uniklo, že máme za
sebou již 7. ročník tradičního festivalu Petrovického jara, který byl spojen i s 40. výročím založení Základní
umělecké školy Hostivař. Panu řediteli Stárkovi, pedagogickému sboru
i žákům touto cestou ještě jednou
blahopřejeme a děkujeme za čas,
který každoročně věnovali přípravě
a vystoupením na Petrovickém jaru
bez nároku na honorář a přejeme
jim ještě mnoho úspěchů na poli
pedagogickém i uměleckém. Na
tomto místě bych ráda poděkovala
za poslední čtyři roky neúnavné a
perfektní organizační práce na přípravě festivalu i dalších kulturních
akcí i panu doc. Semeckému, předsedovi Kulturní komise.
Jak jsme slíbili, v těchto dnech právě dokončujeme výstavbu dětského
hřiště, komunikací pro pěší
pokračování na straně 15
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KULTURA

HUDEBNÍ FESTIVAL – PETROVICKÉ JARO

Dne 12. května byl zahájen již tradiční
sedmý ročník hudebního festivalu „Petrovické jaro“. V úvodu koncertu se představil Smyčcový orchestr ZUŠ Praha–Hostivař
pod vedením dirigenta J. Klause, aby se
před zcela zaplněným hledištěm ukázal
vynikajícím přednesem filmových a muzikálových melodií. Hudebníci byli věkově
velmi mladí, ale svým výkonem ukázali, že
patří mezi vyzrálé hudebníky. Za svůj výkon
také sklidili zasloužený potlesk. Při této příležitosti je také třeba připomenout, že ZUŠ
Praha–Hostivař v letošním roce slaví 40 let
od svého založení. Že škola vychovala za
tuto dobu řadu vynikajících hudebníků,
dokazují svými výkony i na našem festivalu. Po krátké přestávce následoval další
hudební bonbónek v podobě vokálního instrumentálního souboru Linha Singers. Ten
byl založen v r. 1963 a od té doby s různými personálními změnami působí dodnes.
Soubor má svůj osobitý způsob přednesu
na základě kombinace různých pěveckých
technik, odvozených z hudby vážné, lidové, šansonu a jazzu. Jejich hudební řeč
tak záměrně překračuje hranice několika
hudebních žánrů. Výsledný dojem pro posluchače je vynikající a zcela specifický, což
zaplněný sál svým aplausem ocenil.
O týden později se v rámci tohoto hudebního festivalu představily dva soubory. Jednak Žákovský smyčcový orchestr
ZUŠ Praha–Hostivař opět pod taktovkou
J. Klause, jednak profesionální soubor Kinsky trio Prag ve složení Jaroslava
Pěchočová klavír, Lucie Sedláková – Hůlová
housle, Martin Sedlák violoncello.Je zajímavé, že poslední dva z těchto vynikajících
sólistů jsou odchovanci ZUŠ Praha–Hostivař. Mladí žáci se ukázali ve velmi dobrém
světle zvládnutím 2 operních melodií. Na
závěr jejich vystoupení zvlášť působivě zazněly melodie Smetanovy Vltavy. V podání souboru Kinsky trio Prag jsme si mohli
vyslechnout Clouda Debussyho „Trio
G dur“ a skladbu Bedřicha Smetany „Trio
G moll op. 15“. Všichni hudebníci ukázali
svou hudební profesionalitu, za kterou sklidili velký úspěch.
.2.

Gentlemen singers

Třetí část Petrovického jara se uskutečnila v neděli 23. května od 17 hodin. I přes
pěkné a teplé nedělní odpoledne se sešla
početná návštěva, která jistě nebyla vybranými skladbami a úrovní jejich interpretace zklamána. V úvodní části koncertu se
představil Mladší přípravný sbor ZUŠ Praha–Hostivař pod vedením sbormistryně Miloslavy Razákové. Jak sám název napovídá,
malé děti si srdce posluchačů získaly svými
veselými písněmi a nápaditým projevem.
V další části programu vystoupil soubor
Ensemble accento ve složení Ivana BilyBrouková soprán, Petr Mašláň violoncello, Edita Keglerová cemballo . V jejich podání měli posluchači možnost
se seznámit se sonátami pro violoncello
a cemballo J. A. Bendla, F. Geminianiho,
F. Guariniho. Na závěr odpoledního
programu se představil soubor Ensemble Varieé pod vedením Jarmily Hadrabové. Soubor vynikajícím způsobem
uvedl tři Vivaldiho sonáty pro dvoje housle
A moll. Reakce diváků byla na jejich výkon
spontánní.
Závěrečná část tohoto hudebního cyklu se
uskutečnila 27. května. V úvodní části jsme
přivítali Koncertní sbor ZUŠ Praha–Hostivař
se sbormistryní Lucií Valentovou. Mladá
děvčata v několika zlidovělých písních ukázala hlasovou vyspělost a dobrý přednes.
Dále vystoupil Hostivařský komorní orchestr, který podal pod taktovkou Františka
Štěrbáka, již tradičně, perfektní výkon. Není
bez zajímavosti, že František Štěrbák v minulosti dirigoval v Praze uváděný muzikál
„Bídníci“. V poslední části tohoto večera
jsme přivítali známý vokální soubor Gentlemen Singers, který nezůstal své výborné pověsti nic dlužen. Gentlemeni ukázali,
jak lze hlasově zvládnout několik různých
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typů hudebních žánrů. Zvlášť zaujali svým
provedením písně, jejíž text byl složen
pouze ze jmen slavných hudebních skladatelů jako např. Bach, Beethowen, Mozart,
Gerschwin, Strauss apod. Tímto pojetím
ukázali svůj smysl pro hudební humor. Zajímavě byla také pojata melodie Antonína
Dvořáka o ztracené ovci a vrabčáčkovi, který se naučil vařit pivo. Závěr jejich vystoupení patřil písni Black Bird, kterou proslavila skupina Beatles. Bez nadsázky lze říci,
že tento program byl vyvrcholením celého
hudebního cyklu. A my se můžeme těšit
na další, v pořadí již osmý, ročník Petrovického jara v roce 2011.
Doc. O. Semecký

Linha singers

Mladší přípravný sbor ZUŠ

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

NOC PETROVICKÉHO KOSTELA
Možná to bylo kvůli souběžně probíhajícím volbám. A nebo také díky inzerovanému a výborně zásobenému bufetu
„Na farním zápraží“. Kdo ví? V každém
případě měla první Noc kostelů v Petrovicích nečekaně velkou návštěvnost
a úspěch.
Vůbec první Noc kostelů proběhla
v roce 2005 ve Vídni, během čtyř let se
spontánně rozšířila do celého Rakouska
a stala se tradicí i na řadě míst v Německu či Nizozemsku. V roce 2009 „překročila“ i české hranice a zapojily se do
ní kostely a modlitebny v Plzeňském,
Jihomoravském a Středočeském kraji
a v kraji Vysočina.
Letos v pátek 28. května 2010 se pod
záštitou svých sídelních biskupů poprvé
zúčastnily kostelní noci všechny české a
moravské diecéze. A v rámci té pražské
i naše petrovicko- hornoměcholupská
farnost, která se přihlásila hned v první
vlně. Náš malebný kostelík sv. Jakuba
Staršího je jistě atraktivním lákadlem
sám o sobě, přesto skupina obětavých
organizátorů pod vedením Dana Pikálka zajistila hodnotný program na celý
večer, už zmíněné občerstvení pro poutníky a také odpovídající propagaci.
Vlastní noc zahájilo v 17.50 hod vyzvánění kostelního zvonu a po mši sv.
proběhla moderovaná beseda „Poznej
svého faráře!“ s administrátorem farnosti P. RNDr. Františkem Převrátilem
– přírodovědcem, knězem a vězeňským
kaplanem. A po té (ve dvou cyklech)
přišly na řadu i oba zlaté hřeby programu: Prohlídka kostela se zasvěceným
výkladem Terezie Šikové o jeho historii,
architektuře a sakrálním umění pod titulem „Co se skrývá v kostele?“ a pásmo čtyřhlasých meditativních zpěvů

z ekumenické komunity v Taizé, které
doslova úchvatným a podmanivým způsobem předvedla posílená farní schola.
Návštěvníci měli k dispozici i příslušné
informační materiály v podobě oficiální
brožurky o Noci kostelů v celé diecézi
a také speciální číslo farního zpravodaje
Lastura zaměřené na podrobnější popis
a historii kostela a na další informace
o životě farnosti. Pro velký zájem se
muselo během večera dvakrát dotiskovat (malý zbytek nákladu je ještě k rozebrání v kostele, popř. ke stažení na
farním webu).

BIOODPAD
Magistrát hl. m. Prahy přidělil městským
částem na rok 2010 velkobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu.
Do bioodpadu patří:
tráva a plevel, listí (bez smetků z ulice), dřevní štěpka z větví stromů
a keřů spadané ovoce, kuchyňský odpad
z ovoce a zeleniny (slupky apod.) sedliny
kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky, skořápky od vajec neznečištěná zemina (bez květináčů), pokojové
rostliny, květináče z lepenky a rašeliny
Do bioodpadu naopak nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad)
jedlé oleje, maso a kosti,
uhynulá zvířata
Harmonogram svozu

V mezičase se poutníci osvěžovali v okolí fary – v bufetu „Farní zápraží“ a (protože i počasí přálo) též na farní zahradě
u ohýnku „buřťáčku“. A nebylo těch
návštěvníků málo. Neoficiální odhady se
pohybují mezi 150 – 200 osobami (tedy
výrazně více než např. v nedalekém, ale
dopravně dostupnějším Komunitním
centru na Jižním Městě). A někteří byli
poměrně z daleka – z Břevnova, z Butovic či ze Zbraslavi. A hlavně všichni byli
spokojení až nadšení.
První petrovická Noc kostelů se tedy
povedla. A už nyní její organizátoři přemýšlejí, co ještě vylepšit a přidat na tu
příští. Už teď jste všichni zváni.
M. Nedoma
http://www.nockostelu.cz/index.
php?pg=307

Program bohoslužeb v kostele sv.Jakuba Staršího
v období 1.7.-31.8.2010:
neděle: 10.30 hod.
čtvrtek a sobota: 18.00 hod.
Úřední hodiny na faře:
V době prázdnin nepravidelný rozvrh dle vývěsky a webu
http://farnost.petrovice.org

So 4. 9. od 13.00 do 16.00 hod
– ul. Euklidova – hráz u rybníka
So 25. 9. od 9.00 do 12.00 hod
– ul. Dieselova- v horní části u trafostanice
So 25. 9. od 13.00 do 16.00 hod
– ul. Morseova - parkoviště u ul. Bellova
So 30. 10. od 9.00 do 12.00 hod
– ul..Edisonova - před č.p. 51
So 30. 10. od 13.00 do 16.00 hod
– ul. Euklidova – hráz u rybníka
So 27. 11. od 9.00 do 12.00 hod
- ul. Dieselova- v horní části u trafostanice
So 27. 11. od 13.00 do 16.00 hod
- ul. Morseova - parkoviště u ul. Bellova

VÝMĚNA PÍSKU
V PÍSKOVIŠTÍCH
V následujících dvou týdnech bude
probíhat výměna, případně doplňování, písku v dětských pískovištích,
které jsou ve správě MČ Praha – Petrovice. V roce 2008 byla kompletně provedena výměna písku (odvoz
původního a dodávka nového) ve
všech pískovištích v městské části
Praha –Petrovice v částce cca 150
000 korun. Výměna písku je doporučena po 2 - 3 letech.
Ilona Jančíková,
správa majetku
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KULTURA

KULTURNÍ UDÁLOST
V neděli 18. dubna v kostele sv. Jakuba Staršího hudební skupina MUSICA
DOLCE VIVA ve složení: Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna a Zbyňka Šolcová – harfa,
uvedla pořad „Klenoty české hudby“.
V pořadu zazněly např. skladby Josefa
Myslivečka, Františka Bendy, Leopolda
Koželuha, Františka Antonína Rossetiho, ale také Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Petra
Ebena, Leoše Janáčka a dalších.

Zvláště hlubokým dojmem zapůsobily
skladby Bedřicha Smetany z cyklu Večerní písně „Nekamenujte proroky“,
„Kdo v zlaté struny zahrát dá“ a ukolébavky z opery Hubička, vynikajícím
způsobem zazpívané Danielou Demuthovou. Neméně působivě, v podání
harfenistky Zbyňky Šolcové, zazněly
melodie Vltavy z cyklu „Má vlast“. Také
Žofie Vokálková prokázala vysokou
profesionální úroveň ve skladbách pro
flétnu.

VÝSTAVA PETROVICKÉHO MALÍŘE

VLADISLAVA KAHOUNA
bude ke shlédnutí ve vestibulu Úřadu městské části
Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00
Praha-Horní Měcholupy

od 1. 7. – 31. 8. 2010
Výstava je přístupná:
Pondělí a středa: 8.00 – 17.30
Úterý a čtvrtek: 8.00 – 15.00
Pátek: 8.00 – 14.00

. 4.
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Pořad byl bohužel poznamenán smutnou událostí leteckého neštěstí u Smolenska, kde zahynuli nejvyšší představitelé polského státu. K uctění památky
obětem tohoto neštěstí vzdali návštěvníci minutou ticha čest a do pořadu
koncertu byl zařazen větší počet duchovních skladeb. Soubor se s nadšeným publikem rozloučil skladbou
Bohuslava Martinů „Sen panny Marie“
a Leoše Janáčka „Zdrávas Maria“.
O. Semecký

ŠKOLY

GYMNÁZIUM ALTIS – ALTFEST NA ZÁVĚR!
Ve dnech 16. 6. 2010 proběhl na gymnáziu ALTIS malý festival přehlídky
studentských filmečků a animací. Naši
studenti a studentky, jako vítězové
celostátní soutěže studentských filmů
PALACE CINEMA, mohli předvést své
práce, kterým se celý tento školní rok,
mimo učení, věnovali. Celoškolního
festivalu se zúčastnili všichni Altisáci
a další pozvaní hosté, kteří v jednotlivých sekcích mohli shlédnout krátké
animace, klipy a filmy. Mohli se také
zúčastnit hlasování o nejlepší dílo roku
2009/2010. Bylo to symbolické ukončení úsilí, které studenti, kromě vlastního vzdělávání, věnují dalším oblastem.
Rok 2009/2010 se celkově velmi vydařil
a unikátní vzdělávací plán přináší své
ovoce. Dosažené výsledky ve školních
soutěžích a olympiádách znalostí si
mohli studenti ověřit i na řadě soutěží a
setkání při různých příležitostech mimo
gymnázium. Velkým třeskem se stala
účast na krajském kole Středoškolské
odborné činnosti. Všichni soutěžící prošli s velmi dobrým hodnocením a někteří zazářili jako supernova. Alina Shupikova z oktávy obhajovala svoji práci
na téma „Pravda v médiích“ a umístila
se na skvělém 1. místě a katapultovala
se do celostátního finále (jako nádavkem se tato studentka při přijímacích
zkouškách na Fakultě humanitních
studií UK umístila na 1. místě z celkem 3800 žadatelů). Trojice ze septimy
(G. Berdár, P.Němec, J. Kříž) vytvořila teoretickou studii „Maglev – Magnetická
levitace v praxi“ a doplnili ji funkčním
modelem. Získali tak 2. místo a postupují rovněž do celostátního finále.
V řadě sekcí se umístili další zástupci
z Altisu na předních místech – T. Franěk, jako zkušený psavec, se svojí prací
„RESPEKT – klenot české žurnalistiky“
zabodoval na 4. místě, J. Červenka se
svou prací „Sociální sítě na internetu“
rovněž získal 4. místo, a M. Pavlátová
se svým „Didaktickým manuálem pro

Při maturitě

studium literatury“ obsadila 5. místo.
Celkově tak naše gymnázium zazářilo
a velmi výrazně se přihlásilo do pražského a celostátního odborného studentského dění. To vlastně potvrdily i
další celostátní soutěže, kdy v Historicko-literární soutěži DANIEL naše
studentky, H. Veselá a Tao Ngoc Thuy,
získaly celkově 3., respektive 2. místo.
Tao Ngoc Thuy potvrdila svoje vlohy
v Literární soutěži o cenu Waltera Sernera a jako finalistka si v polovině června převzala cenu na Nové scéně ND za
povídku „Život je hledání“. F. Jelínek se
umístil jako druhý v krajském kole Dějepisné olympiády. V neposlední řadě je
potřeba připomenout opět T. Fraňka a
F. Jelínka, kteří se probojovali do finále
Literárně-historické soutěže Svoboda
a při setkání s představiteli politických
stran se mohli velmi kvalifikovaně vyjádřit k politického dění.
Ani oblast technická a vysoce odborná
nezůstala stranou. Tomáš Volena ze
septimy úspěšně reprezentoval Altis o
Cenu děkana Fakulty dopravní ČVUT
a se svou prací „Bezpečnost letového
provozu“ skončil na 3. místě, což mu
mimo jiné zajistilo přijetí na tuto fakultu
s předstihem, a to ještě rok před ukončením studia a maturitou. Stejně tak ke
studiu přistoupil i student Jan Kříž ze
septimy, který již druhým rokem spolupracuje s AV ČVUT v oblasti chemie.
Rozvíjí vědeckou práci na téma „Studium adsorpčních vlastností pesticidu
ATRAZINU na vybraných přírodních
materiálech“ a prezentací práce na KC
AV ČR v Liblici u Mělníka a v rámci SOČ
2010 postoupil do celostátního kola.
Pozoruhodné množství našich soutěžících se taky kvalifikovalo do dalších
krajských kol v různých oborech.
Celkově toho na jeden školní rok bylo
velmi mnoho, přičemž se chod školy
nezastavil a výuka běžela na plné obrátky. V prosinci 2009 jsme poprvé využili multifunkčního domu v Petrovicích
a uspořádali Vánoční akademii ALTISU.
V měsíci dubnu proběhlo přijímací řízení
do osmiletého gymnázia a bylo rovněž
úspěšné. Obzvláště v dnešní době, kdy
je velmi výrazný boj o každou studující
hlavu. Nemuseli jsme jít cestou snížení nároků a gymnázium ALTIS si stále
zachovává kredit, a stále zůstává jako
centrum vzdělávání připravující své absolventy pro studium na univerzitách.
Celkem v novém školním roce budeme
www.prahapetrovice.cz

otvírat opět dvě třídy, jednu v Kunraticích minimálně s dvaceti studenty a
jednu v Petrovicích (prozatím přijato 17
studentů). Rádi bychom doplnili i tuto
třídu, a v případě že se objeví schopný uchazeč, může se ještě do této třídy
propracovat. Bohužel jsme museli při
přijímacích zkouškách odmítnout řadu
uchazečů pro nedostatečné výsledky a
schopnosti. A to i přesto, že si přinesli
ze své základní školy (nebo i z tzv. exkluzivní školy) velmi dobré známky, které
však nebyly podpořeny skutečnými vědomostmi a schopnostmi. Ukazuje se,
že řada škol (i zahraničních) volí cestu
nejmenšího odporu – tvařme se, že se
učíme, ono to nějak dopadne. Bohužel,
tento trend nepodporujeme, a pokud
si rodič vybere takovou školu, může být
mnoho let spokojen, ale nakonec jeho
potomka život předběhne.
Ke konci května nastaly maturity a naše
maturitní třída se mohla úspěšně zhostit svých studijních povinností. Završilo
se tak jejich osmileté období, které se
výrazně podepsalo na jejich vzdělání,
výchově a vybavenosti do života. Konec
maturit je na střední škole znamením,
že rok se řítí do finále. Posledních pár
známek, pedagogická rada a zápis známek. Před převzetím vysvědčení se ještě celé gymnázium sešlo na ALTFESTU
a rovněž následovaly jen samé radosti –
jedna skupina studijní výjezd do BENELUXu (Belgie, Nizozemí, Lucembursko),
druhá skupina za historií do Itálie a třetí
do Španělska za jazykem. Ostatní ještě
na rafty a kánoe na Sázavu, Vltavu a
poslední alespoň po Česku.
Hezké prázdniny, dovolenou a hlavně
zdraví všem z gymnázia ALTIS, ZŠ Petrovice včetně jídelny a též i občanům
v Petrovicích přeje za vedení a pedagogy gymnázia ALTIS
Jaroslav Fišer.

Nejlepší maturantka SG ALTIS 2010
Nikola BARTOVÁ
.5.
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TANČÍM, TANČÍŠ, TANČÍME V PETROVICÍCH
V sobotu 5. června proběhl pod záštitou paní starostky MČ Praha-Petrovice
JUDr. Olgy Hromasové v Domu občanské vybavenosti 1. ročník taneční
nepostupové soutěže Tančím, tančíš,
tančíme v Petrovicích. V 8 kategoriích
se postupně představilo 33 souborů,
což představovalo dohromady neuvěři-

telných téměř 350 soutěžících. Tančilo
se s obrovskou chutí v mnoha rozmanitých stylech a rytmech a odborná
porota neměla vůbec snadnou úlohu,
protože výkony převážné většiny soutěžících byly velmi vyrovnané. Ceny a poháry těm nejlepším předávali starostka
JUDr. Olga Hromasová, předsedky-

ně Komise vzdělávání a výchovy RMČ
RNDr. Vlasta Křížová a ředitel DDM Praha 10 Roman Urbanec.
Velký dík patří zaměstnancům Domu
UM za skvěle připravenou akci.
Text a foto Vlasta Křížová

O úvodní taneční vystoupení v latinskoamerickém rytmu se
postarali Ondřej Vrátný a Eliška Křížová z TK Hes.

Taneční skupina A.D.A. a jejich vystoupení Žabky byla porotou
oceněna 1. místem v kategorii Děti I.

Odborná porota měla velmi obtížné podmínky pro svoji práci
– vzhledem k velikému počtu soutěžících i diváků hodnotila
doslova s tanečníky za zády.

TS Naděje a její vystoupení Korálky byla vyhodnocena na
1. místě v kategorii Děti III.
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Tanečníci z BLACKWHITE sice na stupně vítězů tentokrát nedosáhli, ale jejich vystoupení bylo velmi zdařilé.

Orientální tanec DDM Kralupy nad Vltavou si za svůj Tanec se
závojem vybojoval 3. místo v kategorii Junioři III.

I takto může vypadat radost z 1. místa. Dívky z El´Dance vítězství ve své kategorii Junioři II. doslova oplakaly.

TS Naděje získala nejvyšší ocenění i v kategorii Junioři II., a to
za nádherné vystoupení Čas, které mně osobně se líbilo nejvíce ze všech soutěžních vystoupení.

Mažoretky TJ Sokol Petrovice se v domácím prostředí předvedly skvěle a získaly 1. místo v kategorii Junioři III.

Jejich starší kolegyně z oddílu TOP Mažoretky Praha získaly
1. místo v kategorii Dospělí.

www.prahapetrovice.cz
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ULICE – ANEB VÍM, KDE BYDLÍM V. část
Postupně jsme se v předcházejících
dílech seriálu o petrovických ulicích
propracovali celou bývalou zahrádkářskou kolonií od ulice Ohmovy až
k ulici Bellova, což byla historicky
okresní silnice z Petrovic do Uhříněvsi. Dnes tato ulice končí křižovatkou s ulicí Archimédovou, ale až do
osmdesátých let minulého století
pokračovala dál, těsně míjela hřbitov a v přímém směru pokračovala
v trase dnešní ulice Novopetrovické
a dále jako ulice Výstavní na katastru Uhříněvsi. V roce 1986 byla tato
ulice přeťata panelovým domem
Rezlerova 302-310. Své jméno tato
ulice nese od roku 1971. Zajímavostí je, že obě školy, které mají vchody z ulice Dopplerovy, využívaly od
svého vzniku pro svou adresu ulici
Bellova. Základní škola svou adresu
v roce 2008 změnila, Střední škola
polygrafická na něm setrvala až do
svého odchodu z Petrovic do Letňan
v lednu letošního roku. Než se ale
do ulice Bellovy dostaneme, je na
řadě ještě jedna ulice – kratší než
ostatní, neboť jí v cestě leží výrobní
družstvo Směr – ulice Faradayova.

Michael Faraday
(22. 9. 1791
až 25. 8. 1867)

Portrét Michaela Faradaye na obraze
Th. Phillipse – olej, datum vzniku 1842

Tento významný chemik a fyzik se narodil v anglické vesničce Newington
(dnes je na tom Newington obdobně
jako Petrovice a jedná se o okrajovou
čtvrť Londýna). Michael se narodil jako
třetí ze čtyř dětí. Jeho otec byl kovář
s podlomeným zdravím, a tak musel
Michael již od dvanácti let začít pracovat. Díky své šikovnosti se dostal do
učení ke knihvazači. Spisy, které při
této práci procházely jeho rukama, se
stávaly jeho prvními učebnicemi.
V r. 1812 začal navštěvovat veřejné přednášky známého chemika sira
Humphry Davyho. Tyto přednášky Michaela natolik zaujaly, že se osmělil a
. 8.

následujícího roku požádal Davyho o
zaměstnání v laboratořích Královského institutu v Londýně. Davy ho přijal
se slovy: „Dejte mu umývat špinavé
láhve!“ Brzy se však přesvědčil o Faradayových kvalitách a tvrdil pak, že největším objevem v jeho životě byl právě
mladík, který k němu přišel do učení.
Každý týden Michael vymýšlel nějaký
nový pokus pro pobavení členů a příznivců institutu z vysoké společnosti. Při
těchto experimentech Faraday objevil
nové chemické sloučeniny, zabýval se
zkapalňováním plynů a brzy si získal
pověst zručného chemika.

takové důležité pojmy, jako jsou anoda,
katoda, elektroda a ion.

Vánoční přednáška Michaela Faradaye byla pro svou efektnost - stejně
jakožto i jeho ostatní pokusy - hojně
navštěvována i laickou veřejností.

Již v roce 1824 byl zvolen členem
britské Akademie věd a o rok později
jmenován ředitelem jejich laboratoří.
Na jeho počest byla pojmenovaná jednotka kapacity - 1 farad. Michael Faraday zemřel 24. srpna 1867 v Hampton
Court.

Alexander
Graham Bell
(1847 až 1922)

Nenápadná a málo frekventovaná
Faradayova ulice

Během svých pokusů v roce 1821 zjistil, že elektrický proud procházející vodičem může vyvolat magnetickou sílu.
Celých deset let strávil snahou dokázat, že existuje i opačná možnost - aby
působení magnetu vyvolalo elektrický
proud. V roce 1831 se konečně objevil
úspěch - Faraday objevil elektromagnetickou indukci a dokázal, že elektřina
a magnetismus jsou pouze dva různé
projevy jediného jevu - elektromagnetismu. V roce 1831 objevil kromě elektromagnetické indukce i magnetické a
elektrické siločáry. Jeho objev byl významný v tom, že doposud se elektrická energie vyráběla pouze chemickou
metodou z baterií. Faraday tak dal teoretický základ pro dynamo a elektromotor. Další jeho objevy souvisí s chemií, kde obohatil odborné názvosloví o
www.prahapetrovice.cz

Americký profesor fyziologie orgánů
řeči a fyziky a vynálezce skotského původu. Vynalezl mikrofon a zkonstruoval
první použitelný telefon (1876) a gramofon (s A. C. Bellem a S. Tairotem,
1883).
Dne 14. února 1876 nezávisle na sobě
přihlásili Alexander Bell a Elisha Gray
patenty na telefon. Gray však vynalezl
svůj přístroj už r. 1874. Jeho mikrofon
byl vylepšeným kapalinovým mikrofonem Angličana Jeatese. Ve sluchátku
použil Gray elektromagneticky prohýbanou membránu.

Alexander Graham Bell mluví do svého
telefonu ( rok 1875)

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
Bell použil membránu jak v mikrofonu, tak i sluchátku. Membrána kmitala
v blízkosti cívky navinuté na ocelovém
magnetu. Toto uspořádání bylo nejen

Pohled do Bellovy ulice na křižovatku
s ulicí Edisonovou

jednoduché, ale také nepotřebovalo
baterii ani na přijímací, ani na vysílací
straně. Nicméně indukční mikrofon byl
málo citlivý, a byl proto nahrazen uhlíkovým odporovým mikrofonem, který
se v podstatě užívá dodnes. Přes technické úspěchy zůstal Bellův telefon zpočátku nepovšimnut. Jako komunikační
prostředek si ho nikdo neuměl představit. Ani na světové výstavě roku 1876 ve
Filadelfii nevzbuzovalo instalované zařízení zprvu žádnou zvláštní pozornost.
Teprve když telefon zaujal brazilského
císaře, rozpomenulo se vedení výstavy
na Bellův exponát a udělilo mu zlatou
medaili. Bell byl tak motivován k další

práci na zdokonalení telefonu. Začal
experimentovat s dálkovým spojením
a 8. října uskutečnil rozhovor na vzdálenost 3 200 m mezi Bostonem a Cambridge. Na jeho počest je pojmenována
technická jednotka decibel.
Petr Říha

VOLBY 2010
V pátek a v sobotu 28. a 29. května
proběhly první letošní volby – do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. K urnám bychom měli jít letos
ještě dvakrát, počítáme-li i druhé kolo
voleb do Senátu. Ale vraťme se k parlamentním volbám, a to z pohledu Petrovic.
Volební účast byla letos v rámci ČR
údajně druhá nejnižší od „revoluce“.
Volit přišlo pouhých 62,6 % oprávněných voličů. V Petrovicích bylo procento volební účasti vyšší (65,8 %), i když
nedosáhlo celopražského průměru
(68,0%). Také v Petrovicích však byl
pokles oproti volbám z roku 2006, kdy
nás přišlo volit 67,9 %. Obdobně jako
v celé republice uvítali i v Petrovicích
voliči vstup dvou nových stran na politické kolbiště a hned to bylo znát na
úbytku hlasů odevzdaných pro již etablované strany. Pokud před čtyřmi lety
v Petrovicích vyhrála parlamentní volby
ODS se ziskem 49,0 % odevzdaných
hlasů, tak letos obsadila druhé místo
se ziskem pouhých 23,5% (v celopražském průměru získala tato strana 24,8
% a celostátně pouhých 20,2 % hlasů). Na prvním místě se, stejně tak jako
v celé Praze, umístila TOP 09 se ziskem
28,4 % hlasů (Praha 27,3 a ČR
16,7 %). Celostátní vítěz voleb ČSSD
(22,1 %) získala v Petrovicích pouhých 12,2 % odevzdaných hlasů,
což je oproti minulým volbám pokles
o 10,7 % a horší než celopražský výsledek, kde ČSSD obdržela 15,2 % hlasů.
Nejstabilnější voličskou základnu mají
bezesporu komunisté. V roce 2006
získali v rámci ČR 12, 8 % hlasů, letos 11,3 %. V Praze mají sice příznivců

zhruba polovinu (6,5 %), ale v Petrovicích jejich popularita mírně roste – ze
6,9 % v roce 2006 na 7,0 % letos. Další z nováčků – Věci veřejné - předvedly
vyrovnanější výsledek než TOP 09 – ČR
10,9 %, Praha 10,3 % a v Petrovicích
11,4 % odevzdaných hlasů bylo pro
„Véčkaře“. Smutno bylo ve stranických
sekretariátech Strany zelených a KDUČSL, když ani jedna z těchto doposud
parlamentních stran nepokořila limitní
hranici 5 % pro vstup do sněmovny.
SZ poklesla z 10,0 % získaných v roce
2006 na konečných 2,4 % (Praha
4,8 %, Petrovice 4,5 %) a KDU-ČSL ze
7,2 % na 4,4 % (Praha 2,2 %, Petrovice 4,4 % odevzdaných hlasů).
Volební komise měly poměrně dost
práce, neboť se více než kdy jindy
„kroužkovalo“. Voliči využili svého prá-

va upřednostnit až 4 kandidáty, a tak se
děly „věci“. Do sněmovny se nedostali
lidé, kteří už „měli sbaleno“ – „jedničky“ úspěšných stran, kdy voliči jasně
projevili názor, že „politické dinosaury“
v Parlamentu nechtějí. Tak v poslaneckých lavicích nezasedne 47 kandidátů, kteří by se tam dostali – kdyby se
ovšem nekroužkovalo. Výjimkou není
ani úspěšnost posledních z kandidátní listiny a budoucnost ukáže, s jakou
odpovědností jednotlivé volební strany své kandidátky sestavovaly a jestli
i ten poslední je dostatečně kvalitní, aby
mohl své spoluobčany ve sněmovně zastupovat. Další možností je ale možnost
zjištění, že poslanec Parlamentu je zaměstnání, které může dělat každý.
Petr Říha

Za občany, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli do volební místnosti
dostavit, odcházeli členové komise s přenosnou volební urnou.
www.prahapetrovice.cz
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení :
dne
dne
dne
dne
dne
dne

12. 07. 10
13. 08. 10
11. 09. 10
13. 10. 10
1. 11. 10
19. 11. 10

od 9.00
od 12.30
od 9.00
od 11.00
od 12.30
od 9.00

do
do
do
do
do
do

11.30
15.00
11.30
13.30
15.00
11.30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu
VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, a.s. ,
zaparkovaném na parkovišti na rohu ulice Morseova a Bellova
(u Policie ČR).

Jan Rakovec
www.zednictvi-praha4.cz
OBKLAD, DLAŽBA, ZEDNICKÉ a malířské práce.
Bytová jádra - kvalitně. Rakovec

Tel.: 608 709 716
přes den

267 913 922
18.00–21.00 hod.

Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinnou společností
Prometheus, energetické služby, s.r.o. a úřadem MČ Praha-Petrovice nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv.
„mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit
záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy
kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy,
jména atd.) převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního
plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech 267175174 a 67175202.

OZNÁMENÍ
Na poliklinice Praha-Petrovice
bude od 1. září 2010
otevřena druhá ordinace ORL specialisty.
www.prahapetrovice.cz
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SENIORŮ
Ve čtvrtek 20. května se uskutečnil tematický zájezd pod názvem „Po stopách spisovatele Karla Čapka“. Tentokrát se skupina 48 seniorů vydala na
zámek Chyše v Karlovarském kraji, kde
Karel Čapek v roce 1917 krátce působil jako vychovatel tehdy třináctiletého
Prokopa Lažanského. Tato funkce byla
prvním zaměstnáním Karla Čapka po
ukončení univerzitních studií. Krátký
pobyt na zámku na něj zapůsobil tak,
že ho promítl do několika svých děl.
Na př. v románu KRAKATIT se hrdina
románu jmenuje Prokop. K povídce
„Modrá chryzantéma“ (jedna z poví-

dek „Povídky z jedné kapsy“) autora
inspiroval zámecký zahradník, když mu
vyprávěl pověst o modré chryzantémě.
V roce 1967 byla před zámkem odhalena busta Karla Čapka. Zasvěcenými průvodci naší výpravy, která musela být pro
velký počet rozdělena na dvě části, byli
součastní vlastníci zámku Ing. Vladimír
Lažanský a jeho žena Marcela Lažanská.
Výklad to byl velice živý a hlavně autentický, což přispělo k získání bohatých
a zajímavých informací, které bychom
od externích průvodců jistě neuslyšeli.
K zámku patří i pivovar s restaurací, kde
si každý pochutnal nejen na dobrém

jídle, ale i pivu. Po obědě naše skupina
pokračovala na blízký zámek Manětín,
kde sice Karel Čapek nebyl, ale zámek
také patřil v určité době do majetku rodiny Lažanských. Po roce 1945 byl tento zámek jako konfiskát přidělen Státním statkům a lesům. V sedmdesátých
letech minulého století se zámek stal
součástí okresního muzea. Od 1. ledna
2002 je zámek včetně parku prohlášen
národní památkou a je v péči plzeňského pracoviště Národního památkového
ústavu.
O. Semecký

OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ
Tak jako každoročně jsme si i letos
5. května připomněli již 65. výročí zahájení Květnového povstání českého lidu
proti fašistickým okupantům a konec
2. světové války. Letošní – polokulaté – výročí bylo zpestřeno o příjezd
kolony historických vozidel s účastníky Pražského povstání. Nejvzácnějším
hostem oslav v Petrovicích byl, kromě
generálporučíka letectva Ing. Jaroslava Nahálky, bezesporu Ing. Slavoj Domalíp, který v květnových dnech roku
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1945 vykonával funkci spojky brigádního generála Karla Kutlvašra – velitele
Pražského povstání. Letos tak u petrovického pomníku ležely tři věnce – za
Český svaz bojovníků za svobodu jej
položili Ing. Domalíp a Ing. Karel Sedláček (předseda Obvodního výboru
Českého svazu bojovníků za svobodu Praha 15), za Občanskou iniciativu
Čech, Moravy a Slezska její předseda
Jan Kasperkievič s tajemníkem pplk.
Ing. Miroslavem Tlamichou a třetí věnec

www.prahapetrovice.cz

za městskou část Praha-Petrovice položila k jeho patě starostka městské části
JUDr. Olga Hromasová se svým zástupcem Ing. Petrem Říhou. Čestnou stráž
u pomníku stály, zcela určitě poprvé za
88 let jeho existence, dvě příslušnice
Armády České republiky. Po slavnostním aktu se, stejně jako každý rok,
rozproudila neformální diskuze a lavina
otázek přítomných dětí, kterou s přehledem „moderoval“ pplk. Tlamicha.
Redakce

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Slet petrovických čarodějnic a čarodějů proběhl 29. dubna
odpoledne na hřišti ZŠ Praha-Petrovice.

Odpoledne plné soutěží a zábavy připravili pro děti zaměstnanci Domu UM ve spolupráci s Komisí vzdělávání a výchovy,
TJ Sokol Petrovice a ZŠ Praha-Petrovice.

Odpolední program zakončila promenáda masek.

Nejhezčí čarodějnice a čarodějové sklidili veliký potlesk
a obdrželi pěkné odměny.

Když se začalo smrákat, zapálili jsme hranici s čarodějnicí,
opekli si buřty a zazpívali si spolu s přítomnou kapelou.

Děkuji všem, kteří toto kouzelné odpoledne petrovickým
dětem připravili.

RNDr. Vlasta Křížová, předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy
www.prahapetrovice.cz
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ŠKOLY

PROJEKT „ŽIJEME V PRAZE“
Přibližně tříměsíčního projektu s názvem „Žijeme v Praze“ se v naší Základní škole Praha–Petrovice zúčastnili
všichni žáci a všichni pedagogičtí pracovníci. Závěrečná prezentace výsledků
celého projektu před rodiči a dalšími
diváky v úterý 18. května 2010 v kulturním sále Domu občanské vybavenosti v Petrovicích byla onou pověstnou třešničkou na dortu a závěrem
celoškolního snažení. Na jednotlivých
projektech pracovaly celé třídy, ale některé z dílčích projektů zpracovávaly
společně žáci z různých tříd, z různých
ročníků, z různých – tedy obou – budov školy. Největší projektovou skupinu vytvořily první a druhé třídy a také
sklidily největší potlesk diváků. Tuto
skupinu tvořilo 57 zpěváků a zpěvaček,
Zvonek zvoní. Hola, hola,
volá petrovická škola,
kde učitelé zvláště krutí
do učení děti nutí.
Ve školním řádu stojí psáno,
pětkrát v týdnu každé ráno
žáci musí do školy.
K tomu domácí úkoly,
vůbec je to nebaví,
tak se po svém zabaví.
S počítačem, s televizí,
starosti z hlavy rychle mizí.

dirigentka a sbormistryně v jedné osobě a pětičlenný doprovodný orchestr.
Dále jsme měli možnost vyslechnout
v dalších dílčích projektech rady průvodců turistické výpravy po Praze v angličtině či Strašlivou píseň o Golemovi,
obdivovat stoletou Babičku Mary i její
podstatně mladší představitelku ze
7. A (já bych tedy flašku slivovice na ex
nevypil). Názvy některých dílčích projektů vypovídají i o jejich náplni, tedy
co žáci sledovali, zkoumali, popisovali,
například: PRAŽSKÁ DIVADLA, DOMY
NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ, PŘÍRODNÍ VÝLETNÍ MÍSTA V PRAZE, PITNÁ
VODA V PRAZE, HISTORIE PRAŽSKÝCH
MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ. Závěrečnou prezentaci moderovala Pražská strašidla
a některá bez problému mluvila i bez

hlavy. Kromě vystoupení na jevišti si
rodiče a všichni přítomní mohli prohlédnout výtvarnou výstavu v zadní
části kulturního sálu. Výstava byla k nahlédnutí také při dalších následných
kulturních akcích. Z 18. května máme
celkem 477 fotografií, film a spoustu
vzpomínek, dojmů i zážitků. Dílčích
projektů bylo mnohem víc, než se vešlo
do těchto několika řádků. Vás, čtenáře,
budeme se vším postupně seznamovat
na stránkách dalších čísel Petrovického
zpravodaje, dnes to je pouze „malá
ochutnávka“. Proč jsme vlastně tohle
všechno podnikli a pustili se do projektu? Odpověď je v básni, která zazněla
na závěr vystoupení.
Podpis:
Všichni ze ZŠ Praha–Petrovice.

Největší sbor vytvořily děti z prvních a druhých tříd

Pro učitele je těžké dost
získat žáků pozornost.
Pedagogové ve sborovně
k problému se staví rovně:
Zaženeme pochyby,
řekneme si, co kdyby
jsme v našem školském subjektu
využili projektu.
Spásou Komenského národa
je tahle nová metoda,
náhlá změna, div se světe,
vzdělávání zas jen kvete,
žáci píšou, kreslí, zkoumají,
pobízet se nedají.

Největší úspěch zaslouženě zaznamenali nejmladší účinkující

Rychlostí vody v Botiči
je tu prezentace před rodiči.
Zkouška první, druhá, čtvrtá,
jako červ nám v hlavách vrtá
nejistota, pochybnost,
zda je to nacvičené dost.
Předvedli jsme, co umíme,
teď už se jen rozloučíme:
NASHLEDANOU.
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Ve zpěvu je naše síla
www.prahapetrovice.cz

VOLNÝ ČAS

Z PETROVIC AŽ NA KONEC SVĚTA
Zdravím Vás z fary u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze–Petrovicích. Náš
kostel je velmi starý, o čemž svědčí
i jeho zasvěcení. Patrocinium sv. Jakuba bylo oblíbené v raném středověku, v dobách, kdy se začínalo putovat
k hrobu tohoto apoštola, ve španělském Santaigo de Compostela. Dnes je
to skoro móda. I my – se skupinou farníků - jsme se vydali na tuto cestu, celou,
ale po etapách. V roce 2006 jednu noc,
po kostelech sv. Jakuba v Praze: Petrovice-Kunratice-Zbraslav-Stodůlky-Staré
Město, od večera do rána. V roce 2007
ze Zbraslavi přes Příbram a Prachatice
do Volar, jeden týden. O rok později
z Volar, pašeráckou stezkou přes hranice, přes Bavorsko do Pasova, Altötingu a ještě kousek, dva týdny. Loni, od
12. do 25.7., druhou bavorskou část,
přes Alpy, Garmisch-Parten Kirchen, až
do Reutte v rakouském Tyrolsku. A letos budeme z Reutte směřovat do Švýcarska, za rok již do Francie...
Nejde ovšem o turistiku a sportovní výkony. Denně chodíme většinou okolo
20-25 km. Nejdeme cestou nejkratší,
většinou ani po „Jakobsweg“, v Německu po několika trasách značené.
Hledáme svou cestu. Tímhle tempem
těch víc než 3000 km půjdeme ještě asi
10 let. Nevadí.
Nejde ani tolik o to španělské místo.
Nejdůležitější je zkušenost pouti. Děláme úžasnou každodenní zkušenost,
že se o nás Někdo stará. Posílá nám do
cesty lidi, kteří pomůžou. Často ani nemusíme žádat a objeví se: poradí kudy
dál, řeknou pár hezkých slov... Občas

P.S.: ještě k tomu „konci světa“... poutníci po ukončení cesty do Compostely
chodívali pak ještě kousek dál, na pobřeží Atlantiku, na mys jménem Finistera, „konec světa“. Tam spálili své obnošené poutnické šaty a oblékli nové,
jakoby na znamení nového začátku po
pouti, která mění život. Také bychom
tam chtěli zajít.

SLOVO ÚVODEM
taky řeknou, že jsme šílenci, když slyší,
že jdeme von Prag nach Spanien. Ale
určitě to nemyslí zle. Někdy o pomoc
prosíme, třeba o vodu (a dostaneme
navrch třeba kozí mléko, kávu, zmrzlinu, buchtu...) nebo o možnost přespání – třeba táboření na louce. Nebo to
zkoušíme na farách, zvláště když leje.
Loni jsme spali i na faře luteránské.
Všem těm dobrým lidem říkáme „andělé“.
Stále víc je nám zřejmé, že pouť je obrazem lidského života. Jsme na cestě
a potkáváme se, někdo jde s někým,
někdy se loučí, jindy setkává. Pomáháme si a je nám pomáháno. Také si někdy nějak vadíme, ale když jsme zblízka
spolu, nedá nám to, abychom nehledali řešení. Poznáváme, že k sobě patříme
a máme se víc rádi.
Tak Vám všem přeji, abyste něco takového v životě taky zažívali.
Miloš František Převrátil,
kněz petrovické farnosti

www.prahapetrovice.cz

Pokračování ze strany 1
a výsadbu zeleně v okolí Domu občanské vybavenosti. Z Vašich stále
častějších procházek do těchto míst
a dovádění dětí na nových herních
prvcích můžeme usuzovat, že se
tato lokalita stane dalším oblíbeným místem pro oddych petrovických občanů.
Pacienti a návštěvníci polikliniky již
jistě zaregistrovali, že jsme 1. června ve spolupráci s novým nájemcem otevřeli zrekonstruovanou lékárnu na petrovické poliklinice. Její
moderní interiér a široký sortiment
nabídky, a to nejen léčiv, ale i doplňkového zboží, a rozšířená otvírací doba Vás jistě mile překvapí (viz
titulní článek).
S blížícím se závěrem školního roku
připravujeme koncem června, stejně
jako každým rokem, ve spolupráci
s komisí výchovy a vzdělávání pod
vedením RNDr. Křížové, odměnění
nejlepších petrovických žáků. 24. 6.
je slavnostně uvítáme na petrovické
radnici a předáme ocenění za jejich
celoroční výsledky práce. Letos bylo
jedním z důležitých kritérií, kromě
výborného prospěchu a chování,
i jejich skvělé reprezentování petrovické základní školy v nejrůznějších
olympiádách a soutěžích, a tedy
i přispění k šíření dobrého jména
školy.
Dovolte mi, abych Vám všem závěrem popřála hodně slunných dnů
během letošních prázdnin a dovolených, abyste všichni načerpali dostatek potřebné energie a pohody.
Vážení petrovičtí, těším se s Vámi
na viděnou v poprázdninových
Petrovicích. V „Úvodním slovu“ na
stránkách Petrovického zpravodaje
se naposledy setkáme v zářijovém
čísle, do té doby přeji všem krásné
léto.
JUDr. Olga Hromasová,
starostka
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DEN DĚTÍ

Den dětí, tentokráte ve znamení dopravních prostředků,
jsme slavili na hřišti ZŠ Praha-Petrovice 26. května.

O soutěže byl jako vždy obrovský zájem, sladká odměna
a balíček s překvapením byly připraveny pro všechny.

Tradičně se také závodilo na koloběžkách, tříkolkách,
kolech i in-line bruslích.

Ti nejlepší byli odměněni malým pohárem,
medailí a dárečkem.

Skákací hrad je již neodmyslitelnou a nejoblíbenější
atrakcí každého Dne dětí.

Závěrem nás svým vystoupením potěšily petrovické
mažoretky.

Děkuji všem, kteří se dětem po celé odpoledne věnovali
RNDr.Vlasta Křížová, předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy
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