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SLOVO ZÁVĚREM

ROČNÍK XVIII.
ČÍSLO 4

ŘÍJEN 2010
NEPRODEJNÉ

Periodikum městské části Praha-Petrovice

Vážení a milí petrovičtí spoluobčané,

čtyři roky našeho mandátu petrovických za-
stupitelů se blíží k závěru a my, stejně jako 
naši předchůdci, před Vás předstupujeme, 
abychom „předložili účet“ s výsledky naší 
práce. Svého mandátu jsme se ujali s nadše-
ním vykonat co nejvíce pozitivního pro Vás 
i pro Petrovice jako takové. Navázali jsme 
na vše dobré, co bylo vykonáno v minulosti 
a současně jsme začali  usilovně pracovat 
na realizaci našich plánů a slibů, které jsme 
Vám před volbami dali. Naše počáteční 
nadšení, že přeci vše půjde snadno a leh-
ce, začalo  postupně narážet na nejrůznější 
překážky ať už rázu administrativního nebo 
finančního nebo případně na kombinaci 
obojího. Myslím si, že jsme se ale „nedali“ a 
přeci jen něco se nám podařilo zrealizovat. 
Začnu ale raději s tím, co se nepodařilo buď 
vůbec anebo jen zčásti.
To, co se nám dlouhodobě nedaří, je vy-
budování veřejného osvětlení komunikace 
Novopetrovické v úseku od Jižního Města 
až po stoupání před Petrovicemi. Je to úsek 
poměrně častých dopravních nehod, ze-
jména  v místě odbočky do Křeslic a Újezda. 
Za tmy je tato křižovatka zcela nepřehled-
ná. Stavbu roky brzdily zejména kompliko-
vané majetkoprávní vztahy a komplikace 
při získávání souhlasu vlastníků jednotlivých 
pozemků. 
Když hovoříme o komunikaci Novopetrovic-
ké, je třeba rovněž zmínit, že se nám ne-
podařilo posunout výrazně dál realizaci pro-
tihlukových opatření, i když studie řešení je 
na světě. Jedná se o řešení, které je investič-
ně nákladné, ale na druhou stranu umožní 
propojení sídliště Dobrá Voda s horní částí 
Petrovic parkovou a oddechovou plochou, 
která by celou komunikaci překryla. Bude-
me tedy muset hledat v budoucnu zdroje 
financování jak z fondů Evropské unie, tak 
i z jiných zdrojů, které budou směřovat k fi-
nancování do této oblasti. 
Rovněž díky nesouhlasu některých vlastní-
ků pozemků se nám nepodařilo zrealizovat 
záměr vybudování komunikace pro pěší a 
cyklisty podél ul. Výstavní, která by nahra-
dila dnešní vyšlapanou  polní cestu mezi 
Petrovicemi a Jižním Městem.
Dalším úkolem v nejbližším období je i ge-
nerální rekonstrukce objektu bývalých jeslí 
v ul. Jakobiho, kde by podle dlouhodobého 
záměru městské části mělo vzniknout zaří-
zení sloužící k péči o seniory.  Objekt jsme 
převzali od státu, potažmo od hl. m. Prahy, 
obsazený nájemci, a tak realizace záměru se 
tím částečně oddálila.
A teď mi dovolte, zmínit ty pozitivní zprá-
vy:

To, co se nám podařilo nastartovat a čás-
tečně posunout dál, jsou jednání s Českou 
poštou. Díky vstřícnému přístupu nového 
vedení jsme dospěli k dohodě, že pobočka 
pošty v Petrovicích bude, a to nejprve Výdej-
na, kde bychom v prostorách úřadu zajistili 
vydávání všech nedoručených listovních i 
balíkových zásilek pro obyvatele Petrovic. 
Po dokončení nezbytných vnitřních úprav 
v prostoru Domu občanské vybavenosti 
bychom zajišťovali veškeré poštovní služ-
by, tedy výdej, podávání zásilek a peněžní 
služby včetně prodeje cenin. Rada městské 
části na jednom z posledních jednání tento 
záměr schválila a nyní jsme před podpisem 
smlouvy s Českou poštou. V brzké době by 
tedy měli být obyvatelé Petrovic ušetřeni 
dlouhé čekací doby a front na poště v Mi-
lánské ulici.
Velké téma je i petrovická poliklinika. Po 
havárii vody v srpnu 2008 se nám podařilo  
zrekonstruovat prostory rehabilitace a po 
etapách pokračovat ve výměně stoupaček 
teplé a studené vody. Současně s výměnou  
jsme na nové stoupačky instalovali indiká-
tory spotřeby, což by mělo přispět  k úspo-
rám za spotřebovanou vodu i teplo a zvýšit 
tak komfort užívání nájemcům jednotlivých 
ordinací. Zrekonstruovali jsme již také část 
sociálních zařízení (WC) pro pacienty a roz-
šířili počet těchto prostor přizpůsobených 
pro handicapované občany. Všechny tyto 
prostory jsou vybaveny moderními zařizo-
vacími předměty, hygienickými a toaletními 
potřebami a všude byly provedeny nové 
dlažby i obklady.
Tím, co se bezesporu podařilo, je rekon-
strukce lékárny na petrovické poliklinice a 
její zprovoznění s delší otevírací dobou pro 
pacienty i lékaře. Vznikla zde moderní a 
prostorná lékárna, kde již pacienti nemusí 
čekat ve frontě a ve stísněném prostoru.
Abychom přispěli k rozšíření zdravotnických 
služeb, vypověděli jsme smlouvu na prosto-
ry v suterénu, které nebyly využívány pro 
zdravotní péči, a nový nájemce zde připra-
vuje otevření moderního gynekologicko- 
-porodnického centra.
Za jeden z těch vydařených počinů tohoto 
funkčního období považuji sloučení pet-
rovických základních škol do jedné, a tak 
celkové zkvalitnění výuky na základní ško-
le. Velký podíl na tom má celý pedagogický 
sbor pod vedením pana ředitele Mgr. Zema-
na a obou jeho zástupkyň paní Mgr. Něm-
cové  a paní Dr. Paloučkové. I touto cestou 
bych jim ráda ještě jednou poděkovala. 
Kromě těchto organizačních změn  jsme se 
snažili i vylepšovat stav obou budov základ-
ní školy. Dnes máme zcela novou střechu na 
budově v Edisonově ulici a už sem při pří-

valových deštích nebude zatékat. V budově 
v Dopplerově ulici proběhla rekonstrukce 
šaten pro žáky a rovněž šatny a sprchy u tě-
locvičny jsou celé v novém. Po rekonstrukci 
nevyužívaných prostor bývalých ordinací a 
čekárny zde vznikly dva menší byty pro pra-
covníky školy, které mohou škole případně 
pomoci i při získávání nových pedagogů. 
Jinak v části budovy ZŠ  dnes funguje třetím 
rokem víceleté gymnázium a ZUŠ Hostivař, 
a tak petrovické děti nemusí prakticky za 
výukou nikam daleko dojíždět.
Bez problému a díky péči paní ředitelky Be-
ránkové funguje petrovická mateřská škola, 
kde v průběhu léta byla dokončena kom-
pletní výměna oken.
A nakonec mého výčtu vzpomenu dokon-
čení výstavby a zprovoznění Domu občan-
ské vybavenosti v Edisonově ulici, který je již 
rok v provozu a přispěl k vytvoření doposud 
chybějícího centra Petrovic se všemi služba-
mi, úřadem MČ, informačním centrem, kul-
turními akcemi, restaurací a konečně i snad 
dlouho očekávanou poštou. V bezprostřed-
ním okolí byla vybudována  také dvě nová 
dětská hřiště, parkové plochy a nové komu-
nikace pro pěší. V současné době zde ještě 
dokončíme projekt „Petrovického centra 
služeb veřejné správy“ financovaný z pro-
středků Evropské unie v celkové hodnotě 
cca 8 mil. Kč, který by měl přispět ke zkva-
litnění a zjednodušení komunikace občanů 
s úřadem a k dovybavení tohoto centra ve-
řejným internetem, novými informačními 
technologiemi a audiovizuální technikou. 
Ale myslím, že o Domu občanské vybave-
nosti toho bylo napsáno již dost a nejlépe je 
jej navštívit a pobýt zde a se vším se sezná-
mit z vlastní zkušenosti.
Vážení a milí petrovičtí občané, děkuji  řadě 
z Vás za pomoc při řešení některých pro-
blémů, které se v průběhu těch 4 let samo-
zřejmě vyskytly, děkuji za trpělivost během 
stavebního shonu a ruchu při výstavbě 
v Edisonově ulici a současně se omlouvám, 
jestli se nám i při sebelepší snaze nepodařilo 
někdy naplnit všechna Vaše očekávání. Na 
závěr mi dovolte poděkovat mým kolegům 
v Radě městské části, všem členům Zastu-
pitelstva a v neposlední řadě i členům ko-
misí a výborů, kteří mě v mé práci během 
uplynulých čtyř let podporovali a pomáhali. 
Do budoucna nám všem přeji odpovědný 
přístup politiků při správě věcí veřejných a 
všechny Vás srdečně zvu k účasti na volbách 
do Zastupitelstva naší městské části a do 
Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se konají 
ve dnech 15. a 16. října t. r. v sále Domu 
občanské vybavenosti.

JUDr. Olga Hromasová
  starostka
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy 

a Zastupitelstva městské části Praha-Petrovice

Starostka městské části Praha-Petrovice podle § 29 odst. 1 a 2 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e ,  ž e :

1.  Hlasování ve volbách do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva městské části Praha-Petrovice se uskuteční 

 v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hod.
 v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hod.

2.  Místem konání voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva městské části Praha-Petrovice ve volebních okrscích č. 940, č. 
941, č. 942 a č. 943 je volební místnost v Domě občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice, Edisonova 429, Praha 10 (spo-
lečenský sál, vstup z ul. Edisonovy).

Volební okrsek č. 940 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 a
 všechny  rodinné domky v k.ú. Petrovice.

Volební okrsek č. 941 zahrnuje tyto lokality: ul. Lessnerova č.p. 261 - 270,
 ul. Rezlerova   č.p. 272 - 279.
   
Volební okrsek č. 942 zahrnuje tyto lokality: ul. Rezlerova č.p. 289 - 300, 
 ul. Rezlerova č.p. 302 - 310.

Volební okrsek č. 943 zahrnuje tyto lokality: ul. Kurčatovova č.p. 321 - 324,
 ul. Frostova  č.p. 331 - 347,
 ul. Jakobiho č.p. 325, 326, 330.

3.  Právo volit do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva městské části Praha-Petrovice má občan za předpokladu, že:
 a)  jde o státního občana České republiky, který nejpozději druhý den voleb, tj. 16.10.2010, dosáhne věku nejméně 18 let a je v 

den voleb v městské části Praha-Petrovice přihlášen k trvalému pobytu, 
 b)  jde o státního občana jiného státu, který nejpozději druhý den  voleb, tj. 16.10.2010, dosáhne věku nejméně 18 let a je v 

den voleb v městské části Praha-Petrovice přihlášen k trvalému pobytu, a  jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, 
kterou je Česká republika vázána.

4.  Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní  občanství  České  republiky,  popřípadě státní občanství státu, 
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní  občanství  prokáže volič občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České  republiky, jde-li o cizince průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou  totožnost a  státní  ob-
čanství  České  republiky, popřípadě státní občanství  státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu 
hlasování umožněno.

5.  Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva městské části 
Praha-Petrovice. Ve dnech voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva městské části Praha-Petrovice,  tj. 15.10. a 16.10.2010, 
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

JUDr. Olga Hromasová
starostka

Městská část 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. ústř.: 274 860 731, fax: 271 960 713, e-mail: kapucianova@prahapetrovice.cz
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O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ 
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70. zasedání RMČ ze dne 
06.01.2010

Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
• rozpočtovou změnu č.7/2009,
•  plán inzerce prodeje bytových jedno-

tek v Domu občanské vybavenosti, 
•  vyúčtování kulturních akcí  - Vánoční 

mše J.J. Ryby a Rožmberské vánoce.

Vzala na vědomí:
•  úkoly z XVI. zasedání ZMČ a ukládá: 

- zpracování koncepce služeb zdra-
votnické péče pro obyvatele MČ a 
obyvatele další   

    územní spádové oblasti ve formě do-
poručení,

-  zpracování ekonomické analýzy zajiš-
tění služeb budovy polikliniky ul. Oh-
mova 271,

•  informaci starostky JUDr. Hromaso-
vé o stavu předání rekonstruovaných 
prostor provozu rehabilitace v budo-
vě polikliniky ul. Ohmova 271,

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

71. zasedání RMČ ze dne 
18.01.2010

Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
•  vyhlášení záměru na pronájem lékár-

ny v objektu polikliniky Ohmova 271, 
a to ve dvou variantách pronájmu 
prostor dle zpracované projektové 
dokumentace,

•  projektovou dokumentaci na stavbu 
RD na pozemku parc. č. 476/4 k.ú. 
Petrovice, při ul. Kelvinova stavební-
kům Janu a Lucii Grollovým, včetně 
napojení nově budovaných inženýr-
ských sítí a dopravního napojení na 
ul. Kelvinova,

•  rozpočet Kulturní komise RMČ na 
literárně – hudební pořad „Naše 
paní Božena Němcová“ konaný dne 
17.2.2010,

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

•  účast MČ ve 12. ročníku soutěže Zlatý 
erb – o nejlepší webové stránky obcí a 

městských částí a ukládá místostaros-
tovi Ing. Říhovi zajistit inovaci stávající 
webové stránky a podat přihlášku do 
soutěže,

•  připojení se k mezinárodní akci "Vlaj-
ka pro Tibet" dne 10.03.2010 a uklá-
dá místostarostovi Ing. Říhovi zajiš-
tění realizace a zaslání informace OS 
Lungta.

Vzala na vědomí:
•  podepsání smlouvy s odborem EU 

MHMP na projekt Petrovické cent-
rum služeb veřejné správy a zaslání 
prostředků na financování projektu,

•  informaci starostky JUDr. Hromasové 
ohledně stavu prodeje bytů v Domě 
občanské vybavenosti,

•  dotazy občanů na zrušení autobuso-
vé linky MHD č. 271 a zároveň ukládá 
místostarostovi Ing. Říhovi neprodle-
ně ověřit informaci ohledně údajného 
zrušení linky MHD č. 271 a o výsled-
ku informovat na nejbližším zasedání 
RMČ,

•  výzvu rejstříkového soudu k doplnění 
názvu ZŠ Praha Petrovice o dovětek 
"příspěvková organizace" a ukládá 
místostarostovi Ing. Říhovi předložit 
doplněnou zřizovací listinu ke schvá-
lení na nejbližším zasedání ZMČ.

Neschválila:
•  prezentaci MČ v příloze deníku MF 

DNES – Praha 2010, z důvodu vysoké 
finanční náročnosti.

XVII. řádné zasedání ZMČ
Praha-Petrovice ze dne 03.02.2010
Zastupitelstvo MČ Praha–Petrovice:

Schválilo:
•  rozpočet na rok 2010,
•  změnu zřizovací listiny ZŠ Praha-Pe-

trovice,            

Vzalo na vědomí:
•  zprávu finančního výboru a návrh 

usnesení k návrhu rozpočtu na rok 
2010,

 •  informaci o stavu realizace odprode-
je pozemku parc. č. 179/2 k. ú. Pet-
rovice,

Uložilo:
•  starostce zabezpečit potřebné kroky 

k realizaci usnesení ZMČ ze dne 9. 
12. 2009 k odprodeji pozemku parc. 
č. 179/2 k. ú. Petrovice.

 
72. zasedání RMČ ze dne 

08.02.2010
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
•  žádost o dotace z rezervy pro měst-

ské části, 
•  uzavření nájemní smlouvy se zájem-

cem - Dagmar Kalašovou na nebytové 
prostory - místnost č. 0.36 o výměře 
21,15 m2 za cenu 1800 Kč/m2/rok,

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

•  rozpočet akce Komise výchovy a 
vzdělání - Dětský masopust, která 
se uskuteční dne 21.02.2010 v sálu 
DOV, a to ve výši 2 000 Kč.

Vzala na vědomí:
•  informaci místostarosty Ing. Říhy 

ohledně vyřazení žádosti MČ o pod-
poru projektu „Zateplení MŠ Jakobi-
ho", Operační program ŽP-Realizace 
úspor energie,

•  informaci o postupu zpracování kon-
cepce služeb zdravotnické péče i eko-
nomické analýzy určenými zpracova-
teli, 

•  informaci o stavu střechy budovy ZŠ, 
ul. Edisonova 40 vyplývající z odbor-
ného posudku firmy DEKPROJEKT, 
s.r.o.,

•  informaci Ing. Říhy o stavu vedení kro-
niky MČ a v souladu s jeho návrhem 
ukládá, aby ji dopracoval do 31.08. 
2010 a následně předložil Radě MČ,
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O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ

BIOODPAD 
Magistrát hl. m. Prahy přidělil městským čás-
tem na rok 2010 velkoobjemové kontejnery 
na biologicky rozložitelný odpad rostlinné-
ho původu z údržby zahrad ve vlastnictví 
fyzických osob. Kontejnery budou přista-
vovány podle harmonogramu na vybraná 
stanoviště. Po celou dobu stání (3 hod.) je 
přítomna obsluha, která dohlíží na průběh 
sběru a v případě naplnění kontejneru zajistí 
jeho výměnu. Služba je určena pro občany 
hl. m. Prahy a organizuje ji hl. m. Praha. 
Vysbíraný bioodpad je zpracováván kom-
postováním.

Co je bioodpad? Bioodpad (biologicky roz-
ložitelný odpad) je jednou ze složek komu-
nálního odpadu, vedle papíru, skla, plastů, 
objemného odpadu, nebezpečného odpadu 
a nápojových kartonů. 

Do bioodpadu patří:
tráva a plevel, listí (bez smetků z ulice), dřev-
ní štěpka z větví stromů a keřů, spadané 
ovoce, kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny 
(slupky apod.), sedliny kávy a čaje (i s pa-
pírovým filtrem), čajové sáčky, skořápky od 
vajec, neznečištěná zemina (bez květináčů), 
pokojové rostliny, květináče z lepenky a ra-
šeliny

Do bioodpadu naopak nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, 
maso a kosti, uhynulá zvířata

Harmonogram svozu pro zbytek roku 2010

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 20. 11. od  9.00 do 12.00 hod
– ul. Dieselova -  horní části u trafostanice
So 20. 11. od 13.00 do 16.00 hod
– ul. Morseova  - parkoviště u ul. Bellova

Kulturní komise MČ Praha–Petrovice 
Vás zve na koncert

JOSEF ZÍMA – RECITÁL

9. října 2010 v 16.00 hod.
Kulturní sál Domu  občanské vybavenosti,

Edisonova 429, Praha – Petrovice.

Doprava: busem 154 od metra Háje nebo
Skalka do stanice Morseova.

Předprodej vstupenek v recepci
Úřadu MČ Praha–Petrovice,

tel.: 267 900 933, 274 860 731.

Po skončení programu je připraveno
malé pohoštění. Vstupné: 100 Kč

•  informaci o možnosti publikování 
zpráv z MČ v Pražských listech a ter-
míny uzávěrky jednotlivých vydání,

•  schvaluje propagaci dění v MČ v rám-
ci tohoto periodika,,

•  kalendář akcí pořádaných Kulturní 
komisí v prvním pololetí roku 2010 a 
pověřuje starostku MČ uzavřít smlou-
vy s výkonnými umělci.

Souhlasila:
•  s doplněním mobiliáře do společen-

ského sálu DOV o 40 ks stolů a 95 ks 
židlí dle předložené cenové nabídky.

73. zasedání RMČ ze dne 
01.03.2010

Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
•  záměr prodeje pozemků parc. číslo 

423/55, 423/56, 423/57 a 426/66 
v k.ú. Petrovice

•  vyúčtování akce „Petrovický maso-
pust“,

•  splátkový kalendář firmě Medico - JB, 
s.r.o. k uhrazení dluhu formou čtyř 
měsíčních splátek od března do červ-
na 2010,

•  celkový obsah dvojčísla PZ č. 5/09 a 
1/10 s tím, že termín předání do tisku 
je 3. březen 

•  záměr pronájmu nebytových prostor čís-
lo A0.21 v suterénu budovy polikliniky 
o celkové výměře 37,20 m2 za cenu o 
minimální výši 900 Kč za m2  a rok.

•  rekonstrukci bytového jádra na nákla-
dy nájemce, byt č. 10 Morseova 253, 
a do majetku MČ, přičemž požaduje 
před započetím rekonstrukce předlo-
žit jednoduchý projekt,

Vzala na vědomí:
•  změnu zatřídění místních komunikací 

v k. ú. Petrovice v předloženém zně-
ní a ukládá Odboru správy majetku 
ÚMČ prověřit situaci zatřídění komu-
nikace Edisonova v úseku Milánská-
Hertzova,

•  vyhlášku, kterou se mění obec-
ně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 
55/2000 Sb. (Statut HLMP) a ukládá 
odboru správy majetku ÚMČ zdoku-
mentovat, zpracovat a vést ve smyslu 
§ 76 odst. 1 písm. b) přehled účelo-
vých komunikací, stezek a pěších ko-
munikací v k. ú. Petrovice,

Neschválila:
•  ukončení nájemního vztahu dohodou 

s nájemcem potravin Žabka, a.s. a 
trvá na dodržení výpovědní lhůty.

pokračování na str. 15
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ŠKOLY

Dr. V. Křížová vítá žákyni Violetu Sholohinovou

VÍTÁNÍ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA–PETROVICE
Školní rok 2010/2011 začal ve středu 1. září 
a do naší Základní školy Praha–Petrovice při-
šlo 68 nových žáků 1. ročníku. Třída 1. A 
je umístěna v budově Dopplerova–Bellova 
351, třídy 1. E a 1. M jsou obě v budově 
Edisonova 40. Všichni žáci našich tří prvních 
tříd se budou učit podle Vzdělávacího pro-
gramu naší Základní školy Praha-Petrovice 
s výukou angličtiny již od 1. ročníku, infor-
matiky od 5. ročníku a s nabídkou volitel-
ných vyučovacích předmětů na 2. stupni. 
Druhý stupeň je ovšem ještě dosti daleko 
– zatím se všichni žáci se školou a se spo-

lužáky teprve seznamují. Je ovšem pravdou, 
že někteří jsou seznámeni poměrně rychle 
a už v těchto dnech s novými kamarády čile 
vymýšlí různou „přestávkovou“ zábavu. 
Dívky jsou tradičně klidnější a chlapci, ale-
spoň někteří, bujnější a činorodější asi tak, 
jak si to i my všichni dospělí pamatujeme 
z dob naší školní docházky. Děti přivítaly ve 
škole samozřejmě jejich třídní učitelky, paní 
Mgr. Drahoslava Bukvová – třídní v 1. A, 
paní Mgr. Jana Židův – třídní 1. E, paní Mgr. 
Bohumila Foltýnová – třídní 1. M, ale nové 
žáky a žákyně přivítala také paní JUDr. Olga 

Hromasová, starostka MČ Praha–Petrovice, 
Ing. Petr Říha, místostarosta a RNDr. Vlas-
ta Křížová, předsedkyně Komise  výchovy a 
vzdělávání. Všechny děti převzaly z rukou 
představitelů naší městské části pamětní list, 
který jim bude připomínat vstup do základní 
školy, a také dárečky pro radost. Všem no-
vým školákům a školačkám se první den ve 
škole líbilo, dárky i délka vyučování  - 8.00 
až 8.45 – to bylo všem sympatické. Přeje-
me jim, aby všichni i následujících devět let 
zvládli úspěšně.              Mgr. Petr Zeman,

ZŠ Praha-Petrovice  

Prvňáčci ze třídy 1. M

Prvňáčci ze třídy 1. EPrvňáčci ze třídy 1. A

Starostka JUDr. O. Hromasová vítá žáka Tomáše Dvořáka

Starostka JUDr. O. Hromasová víta žákyni Terezku Mazuchovou
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ŠKOLY

FOTOSERIÁL Z NAŠÍ ŠKOLY
V naší Základní škole Praha–Petrovice 
(Edisonova + Dopplerova) máme celou 
řadu šikovných žáků a žákyň. Máme i 
celou řadu pracovitých a obětavých pe-
dagogů, učitelů, učitelek, vychovatelek 
(jen ten ředitel nic moc). 

Všichni jsme v loňském roce připravili a 
realizovali několik výukových projektů, 
více nebo i trochu méně úspěšně jsme 
závodili, soutěžili ve sportu, matema-
tice, zdravovědě, ….Byli jsme na ško-
lách v přírodě v tuzemsku i v zahraničí, 

v zimě i v létě. Vyšlápli jsme si i vyje-
li jsme si (vlaky, autobusy i na kolech) 
na výlety, chodili jsme na vycházky, do 
divadel (se svojí třídou i s Klubem mla-
dých diváků), do kina, do přírody, do 
Prahy. Viděli jsme hrady, zámky, kopce, 
lesy, přírodu i moře (například v Itálii). O 
tyto zážitky a vzpomínky na loňský škol-
ní rok 2009/2010 se chceme podělit se 
čtenáři Petrovického zpravodaje. 

Nabízíme fotografie, které Vám ukážou 
naše žáky jako vodníky, princezny i stra-

šidla, jako autory zajímavých školních 
projektů, jako herce a herečky ze škol-
ních divadelních vystoupení, jako zpě-
váky, zpěvačky, výtvarníky, sportovce, 
reprezentanty naší školy, žáky i žákyně 
při učení i odpočinku.

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

Omlouváme se, ale z kapacitních důvo-
dů jsme mohli otisknout pouze malou 
ukázku z dodaných fotografií – všech-
ny by vydaly na tři zpravodaje.

Redakce

Dívky ze třídy 5. M

Dramatizace písně Babička Mary

Na škole v přírodě

Dopis ze školy v přírodě

Mladý zdravotník, nástup soutěžících družstev

Na školním výletě
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ŠKOLY

Na výletě vlakem Naše žákyně jako manekýnky na módní přehlídce

Projekt vypracovaný třídou 5. M Projekt Žijeme v Praze pověst O Golemovi

Projekt Žijeme v Praze, pražská strašidla Projekt Žijeme v Praze

Ředitel školy a třída 3. M na houpačce S čerty nejsou žerty
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ŠKOLY

S králíkem Soutěž na škole v přírodě

Škola v přírodě v Jizerských horách Úžasné divadelní vystoupení 7. A

V divadle Minor Výlet na kolech třídy 5. M a občerstvení po něm

Výtvarná výchova nás baví Žádný školní rok není bez konce nashledanou
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KULTURA

Týden před koncem školního roku, 23. června 2010 se Kul-
turní komise RMČ Praha–Petrovice rozloučila s petrovickými 
občany, návštěvníky našich koncertů a kulturních akcí, dvoj-
koncertem Pavly Marianové a Jitky Vrbové.

Pavla Marianová má ráda romské písně a nabídla je poslu-
chačům v Petrovicích s úžasným dramatickým přednesem. 
Nezpívala ale jen romské písně, má bohatou zásobu vlastních 
skladeb a také písní z doby, kdy vystupovala jako zpěvačka 
známé folkové skupiny Klíč. Nyní vystupuje sama, zpívá, hra-
je na kytaru - obojí moc hezky. V písních a v jejich excelentní 
interpretaci je napětí, zajímavá, nečekaná melodika, všechny 
nás překvapila síla a plnost jejího hlasu.

Jitka Vrbová je zpěvačka známá především jako výrazná a 
nenapodobitelná představitelka trampské a country hudby, 
věnuje se ale i jazzu a swingu. Má nádherný, charismatický 
hlas, když jej rozezní, tají se Vám dech:

Spolu s Jitkou Vrbovou jako kytarista vystoupil Stanislav 
Chmelík, skladatel, kytarista, klarinetista, kapelník, známý 
také jako saxofonista skupiny Flop a manažer tragicky ze-
snulého zpěváka Karla Zicha. O jejich hudební a umělecké 
spolupráci Jitka Vrbová říká: „ Standa jiskří nápady, píše mi 
krásné písničky, které zpívám s chutí a dychtivým očekává-
ním konečného tvaru, jsme si blízcí v muzikantském cítění a 
vkusu. Je tu vzájemnost a hudební empatie, je tu i lidské po-
rozumění bez třecích ploch, sobectví, závisti či pokrytectví.“

To, co Jitka Vrbová říká o svém vztahu k hudbě a k osobě 
Stanislava Chmelíka, platilo při petrovickém koncertě i ve 
vztahu umělců směrem k nám, posluchačům a obecenstvu a 
naopak. Porozumění hudební i lidské – to nás všechny obklo-
pilo a všichni jsme pocítili radost z toho, že tomu druhému se 
líbí a dojímá ho totéž co mně. 
A tak nezbývá, než se zase někdy příště těšit na sametový alt 
Jitky Vrbové.

Mgr. Petr Zeman

Dvojkoncert – Pavla Marianová – Jitka Vrbová 

Poznávacím zájezdem seniorů na zá-
mek Sychrov, který se uskutečnil 2. září, 
zahájila Kulturní komise svoji činnost v 
II. pololetí t.r.
Zámek Sychrov patří mezi naše nejkrás-
nější zámky a je unikátním příkladem 
novogotického  šlechtického  sídla 19. 
století. Na místě dnešního zámku stáva-
la původně pozdně gotická tvrz, zničená 
v průběhu třicetileté války. V 17. století 
si na jejím místě tehdejší majite-
lé Sychrova postavili dvoupatrový 
barokní zámek. V roce 1820 kou-
pila sychrovský zámek původem 
francouzská knížecí rodina Roha-
nů a Sychrov se stal jedním z jejich 
hlavních sídel. V polovině 19. sto-
letí kníže Kamil Filip provedl roz-
sáhlou přestavbu ve stylu roman-
tické gotiky včetně zámeckých 
interiérů. V této době byl upra-
ven také rozsáhlý zámecký park. 
K posledním úpravám došlo ve 
dvacátých letech 20. století. Ne-

opakovatelný ráz vtiskl Sychrovu řezbář 
Petr Bušek, který na zámku pracoval 
celých 38 let a zhotovil veškerý dřevěný 
nábytek včetně obložení stěn a stropů. 
V roce 1945 byl zámek zestátněn a od 
r. 1950 zpřístupněn veřejnosti.
K význačným hostům zámku patřil 
hudební skladatel Antonín Dvořák.                              
V r. 1834 zámek navštívil dokonce  
i francouzský král Karel X. V sedmde-

sátých letech 19. století pak členové 
habsburského rodu František Josef I., 
korunní princ Rudolf i Marie Terezie.
V průběhu naší návštěvy jsme měli 
dostatek času si prohlédnout všech-
ny interiéry i rozsáhlý park a díky po-
drobnému výkladu průvodkyně zís-
kat ucelený pohled, jak se žilo na 
venkovském sídle šlechtické rodiny 
spřízněné s francouzským králem.                                                                                                                          

Po skončené prohlídce jsme po-
kračovali do Turnova, abychom 
se seznámili s památkami tohoto 
města, navštívili Muzeum Čes-
kého ráje a také galerii šperků s 
českými granáty, které proslavily 
Turnov po celém světě. V průbě-
hu prohlídky  nás pracovníci  ga-
lerie seznámili s postupem výroby 
granátových šperků a vývojem 
módních trendů. Bylo to velice 
zajímavé a poučné.  

Doc. Otto Semecký

Dobytí zámku Sychrov 
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

V současné době je v Praze provozová-
na doprava zdravotně postižených osob 
mikrobusy na zavolání s velmi kladnou 
odezvou, o čemž svědčí její rostoucí vy-
užívání. Vyhodnocení potvrdilo, že po-
dobný druh služby v Praze dosud chy-
běl, současně se však také ukazuje, že 
je potřebné ji jednak posílit a jednak ře-
šit velmi rozdílné potřeby uživatelů, ze-
jména těch s vyšším stupněm postižení. 
V těchto případech je totiž zájemcům 
o přepravu nezbytné poskytnout po-
moc jak před vlastní přepravou, tak 
i bezprostředně po jejím ukončení. 
Z uvedených důvodů bylo organizací 
ROPID ve spolupráci s hlavním měs-
tem Prahou a Národní radou zdravotně 
postižených vyhlášeno výběrové řízení 
na službu zajišťující přepravu občanů 
se zdravotním postižením s možností 
pomoci před zahájením a po ukončení 
přepravy. Tato nová služba funguje od 
1. 7. 2010 a doplnila stávající systém 
mikrobusů na zavolání spolu se speci-
álními linkami pro zdravotně postižené 
(I1 – I3). Služba je určena pouze pro 
držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Asistence 

je u této služby poskytována cestující-
mu na vyžádání a rozumí se jí pomoc 
nezbytná pro využití nabídky přepravy. 
Pomoc je poskytována v případě potře-
by již z místnosti objektu, ze kterého 
cestující cestuje, až do vozidla a z vozi-
dla do místnosti v cílovém objektu. Po-

moc zahrnuje např. přesuny z lůžka na 
vozík a zpět, pohyb a přesun s vozíkem 
k vozidlu, pomoc při oblékání a svléká-
ní, při nastupování a vystupování, po-
moc při manipulaci se speciálními dý-
chacími přístroji a u cestujících se 3. a 4. 
stupněm zdravotního postižení i pomoc 
při jejich toaletních a hygienických po-
třebách. Provoz služby bude zajišťován 

5 mikrobusy se speciální úpravou pro 
přepravu vozíků pro invalidy se zveda-
cí plošinou, z toho 2 mikrobusy budou 
provozovány nepřetržitě. Služba bude 
zpoplatněna ve výši jednotlivého jízd-
ného dle tarifu PID, tzn. 26 Kč za jednu 
jízdu po Praze. Přepravu si bude mož-
né objednat i na území obcí přiléhají-
cích k hl. m. Praze, které se nacházejí 
v 1. vnějším tarifním pásmu PID, tedy 
například města Říčany, Černošice, Hos-
tivice nebo Roztoky. Při cestě z těchto 
obcí do Prahy zaplatí klient 32 Kč, při 
cestě pouze po území těchto obcí je cena 
shodná jako v Praze, tedy 26 Kč. Děti od 
10 do 15 let platí poloviční jízdné. Pře-
pravu je možné si objednat na telefonu 
602 267 040, e-mailem autodoprava.
popelar@centrum.cz nebo na webové 
adrese www.handicap-transport.cz, 
přičemž je nutné nahlásit přesné údaje 
o požadované cestě a zda-li je potře-
ba pomoc asistenta. Při samotné cestě 
můžeme zapůjčit také různé kompen-
zační pomůcky k přepravě, např. au-
tosedačku pro dítě, berle, ortopedický 
vozík nebo schodolez.

PETROVICE PRO POLICII

V rámci III. Dne s policií ČR převzal dne 19. června 2010 
ředitel Krajské správy  policie Praha Martin Červíček 

z rukou policejního prezidenta Oldřicha Martinů zástavu, 
kterou poté dekorovali zástupci pražských organizací a 

spolků.  Jako jediná z pražských městských částí věnova-
la pražským policistům  stuhu na zástavu městská část 

Praha-Petrovice.

Strážníci městské policie z okrskové služebny v Petrovi-
cích přebírají od starostky MČ Praha-Petrovice  

JUDr. Olgy Hromasové 2 nová horská kola. Nákup 
horských kol financovala městská část. Využívání jízd-
ních kol zvýší mobilitu strážníků MP, a tím přispěje ke 

zkvalitnění výkonu hlídkové služby.

NOVÁ SLUŽBA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ – MIKROBUSY
NA OBJEDNÁNÍ S ASISTENCÍ
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Veřejná služba je jednou z možností 
zachování, popř. rozvíjení pracovních 
schopností a dovedností osob, které 
dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné 
nouze a mají objektivní či subjektivní 
problémy s nalezením odpovídajícího 
zaměstnání. Veřejná služba má i důle-
žitý sociální rozměr, podporuje sociální 
začleňování osob, zvyšuje participaci 
lidí na životu obce a přispívá k dobrým 
vztahům mezi osobami v hmotné nouzi 
a ostatními občany. Zároveň vyjadřuje 
jeden z motivačních principů pomoci 
v hmotné nouzi: Ten, kdo pracuje, se 
musí mít lépe než ten, který se pracovat 
nesnaží. Pro vysvětlení je nutné uvést, 
že osoba se nachází v hmotné nouzi, 
pokud nemá možnost zabezpečit odpo-
vídajícím způsobem své základní životní 
potřeby (fyzické, psychické a sociální), a 
to především vlastním přičiněním (vlast-
ní prací, uplatněním nároků a pohledá-
vek, popřípadě prodejem nebo jiným 
využitím vlastního majetku).

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále 
jen MPSV) vůbec poprvé v historii vyda-
lo příručku k veřejné službě – „Obec a 
veřejná služba“, která je určena pro lidi 
v hmotné nouzi, ale i jako metodická 
pomůcka pro obce tuto službu poskytu-
jící. Příručka vznikla na základě iniciativy 
MPSV, které na začátku letošního roku 
oslovilo prostřednictvím Ministerstva 
vnitra obce v ČR a požádalo je o sděle-
ní svých názorů a zkušeností s veřejnou 
službou. Výsledkem této spolupráce 
bylo její vydání a mj. obsahuje podrob-
né návody a postupy pro organizování 
veřejné služby. Cílem publikace je pře-
devším oslovit ty obce, které prozatím 
tento institut neorganizují, přestože na 
jejich území jsou osoby v hmotné nouzi 
a o účast ve veřejné službě projevují zá-
jem. V minulém roce ji každý měsíc vyu-
žilo průměrně cca 11 400 lidí v hmotné 
nouzi v téměř 600 obcích. Díky tomu 
si tak nezaměstnaní zvýšili své životní 
příjmy. Více informací o souvislosti ve-

řejné služby s výší příspěvku na živobytí 
můžete nalézt na http://www.mpsv.cz/
files/clanky/8475/19032010.pdf. Kro-
mě nejčastějších otázek týkajících se 
tohoto institutu a odpovědí na ně ob-
sahuje i příklady z praxe a potřebné for-
muláře. Příručka přináší základní infor-
mace o veřejné službě, jaká jsou práva a 
povinnosti obcí i pracovníků, jak to je s 
dotacemi na pojištění pracovníka, které 
obcím může poskytnout MPSV a řadu 
dalších informací. Příručka vyšla v ná-
kladu 25 000 ks a kromě MPSV je do-
stupná zdarma také na všech úřadech 
práce v ČR, obcích s pověřeným obec-
ním úřadem, Státním úřadu inspekce 
práce, Výzkumném ústavu bezpečnosti 
práce a v Ústavu pro mezinárodněpráv-
ní ochranu dětí. Kromě vytištěné podo-
by si publikaci lze stáhnout i z webo-
vých stránek MPSV, konkrétně z adresy 
http://www.mpsv.cz/cs/8538.
     
                    Petr Říha

CO JE TO VEŘEJNÁ SLUŽBA?

Vlastníci bytů SVJ Kurčatovova 323 se 
pustili do velkého a náročného úkolu. 
Na  Shromáždění SVJ, konaném dne 
22.10.2009, jednomyslně rozhodli o 
provedení komplexní opravy domu a 
jeho úplném zateplení. Třináctipodlažní 
panelový dům typu VVÚ-ETA s 82 byty 
byl dán do provozu před 20 lety v roce 
1990 a nyní již nevyhovoval dnešním 
standardním požadavkům na moderní 
bydlení. Výběrovým řízením byla vybrá-
na dodavatelská firma, která zpracovala 
energetický audit a projekt, zpracovala 
a vyřídila žádosti o stavební povolení a o 
dotaci z programu „Zelená úsporám“.

Předmětem zateplení byl celý domovní 
plášť o ploše 3 531 m2 , celá dvoupláš-
ťová střecha, výměna oken ve všech 
společných prostorách domu včetně 
suterénů a dokon-
čení výměny by-
tových oken. Vý-
sledkem zateplení 
je snížení energe-
tické náročnosti 
domu na 36 KWh/
m2 /rok a dosažení 
úspory spotřeby 
tepelné energie o 

46 %. Předmětem opravy byla výmě-
na všech 59 zkorodovaných ocelových 
lodžiových zábradlí novými hliníkový-
mi, oprava lodžií a natření jejich pod-
lah, v přízemí domu rekonstrukce obou 
vstupních portálů včetně výměny stříšky 
nad východním vstupem a instalace no-
vých domácích telefonů s elektrickým 
vrátným. Opraven byl rovněž sokl domu 
s okapovým chodníkem. Nakonec byl 
celý dům vymalován. 
Na celé dílo, o rozpočtových nákladech 
9,5 mil. Kč, byla Státním fondem život-
ního prostředí přidělena dotace z pro-
gramu „Zelená úsporám“ ve výši 5,7 
mil. Kč, což velice zjednodušilo celé 
financování. V současné době jsou již 
všechny doklady nutné pro převedení 
dotace předány a SVJ čeká již jen na 
konkrétní převod peněz na svůj běžný 

účet. Vlastní práce byly zahájeny 12. 
4. 2010 a trvaly 21 týdnů. V současné 
době je celé dílo předáno, finančně 
vypořádáno a je již také k všeobecné 
spokojenosti užíváno. Kolem domu je 
uklizeno, byly provedeny nutné parko-
vé úpravy a na celé dílo začala nabíhat 
65měsíční záruční lhůta. 
Touto opravou se nejen zvýšila život-
nost domu a hodnota jeho jednotlivých 
bytů, ale hlavně došlo ke zlepšení kultu-
ry i úrovně bydlení všech jeho obyvatel. 

Dobré dílo se tedy podařilo. Lze si jen 
přát, aby tento náročný počin nezůstal 
ojedinělým, ale aby to byl počátek tak 
potřebné celkové revitalizace petrovic-
kého sídliště „Dobrá Voda“. Chce to 
jen odvahu, odhodlání, podporu a tvůr-
čí spolupráci všech vlastníků bytů.

Ing. Aleš Sobotka
Odbor správy 
majetku ÚMČ 
Praha-Petrovice 
s využitím pod-
kladů výboru SVJ 
Kurčatovova 323

PRVNÍ OPRAVDOVÁ VLAŠTOVKA
V REVITALIZACI „DOBRÁ VODA“
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ŠKOLY

Během všech dnů, kdy žáci Základní 
školy Praha–Petrovice mají prázdni-
ny, probíhaly v obou budovách školy, 
tedy v budově Edisonova 40 a Dop-
plerova-Bellova 351, opravy, údržba 
i větší investiční akce. Byly dokon-
čeny opravy sádrokartonových pří-
ček, nátěry dveří a prahů, montáž 
dokoupeného žákovského nábytku 
a umístění do učeben i žákovských 
šaten (lavice, šatnové lavičky a vě-
šákové stěny, skřínky do tříd), byla 
opravena a částečně vyměněna pod-
lahová krytina ve třídách i na chod-
bách, kompletně vyměněno veškeré 

sociální zařízení v přízemí budovy 
Edisonova, byla dokončena instalace 
videotelefonů v obou budovách pro 
bezpečné vyzvedávání dětí rodiči ze 
školní družiny, učebny v obou bu-
dovách jsou vymalovány, stěny mají 
příjemné pastelové barvy.

Největší a finančně i časově nej-
náročnější opravy a investiční akce 
v naší škole proběhly v měsících 
červnu, červenci a srpnu.

Jedná se o celkovou rekonstrukci 
žákovských sprch a umýváren u tě-
locvičen v budově Dopplerova. Pro-
story sprch a umýváren dostaly zcela 
„nový kabát“ – po výměně původní-
ho kovového potrubí z roku 1989 za 
nové plastové rozvody teplé a stude-
né vody i po provedení izolace stěn a 
podlahy přišly na řadu nové obklady 

stěn, nová podlahová dlažba, nová 
umyvadla, sprchy, baterie…. Vše se 
leskne novotou. Celou rekonstrukci 
provedla a financovala městská část 
Praha–Petrovice, která je zřizovate-
lem naší základní školy.

Zásluhou městské části Praha–Pet-
rovice získala naše škola v budově 
Dopplerova také dva menší byty 
pro pedagogické pracovníky, tedy 
učitele, učitelky nebo vychovatelky 
školní družiny. Byty vznikly přestav-
bou prostor bývalé zubní ordinace 
a čekárny. Jeden byt má dvě men-
ší místnosti, sprchový kout, sociální 
zařízení a chodbičku. Druhý byt má 
o místnost méně, chodbičku, spr-
chový kout a sociální zařízení. Byty 
mají vlastní elektroměry a vodoměry, 
oba byty jsou v přízemí a mají vlastní 
vstup, obyvatelé bytů nemusí chodit 
domů přes prostory školy, k bytům 
náleží i vyhrazená stání pro dvě auta 
na školním pozemku. Byty pro pe-
dagogické pracovníky financovala a 
vystavěla (včetně zařizování stavebního 
povolení, kolaudace a dalších náleži-
tostí) městská část Praha–Petrovice.

V budově Edisonova proběhla bě-
hem letních prázdnin celková oprava 
střechy, která v sobě zahrnuje i re-
konstrukci půdních prostor a výmě-
nu oken v celém třetím podlaží. Jed-
nalo se o časově a zejména finančně 
značně náročnou akci, kterou včetně 
přípravných a administrativních prací 
zajistila městská část Praha- –Petro-
vice. Ze střechy budovy Edisonova 
byla odstraněna původní krytina, 
která byla na mnoha místech poško-

zena zejména silným větrem a další-
mi vlivy počasí, části této poškozené 
krytiny jsme několikrát po vichřicích 
nacházeli v okolí budovy Edisonova 
i u našich sousedů, kam prostě ze 
střechy odlétla. Obnažená prkna  i 
trámy byly ošetřeny nátěrem z půdy 
i z vnějšku, byla instalována nová 
krytina a na exponovaných částech 
střechy pozinkovaný plech. Zároveň 
s výměnou střešní krytiny byla vymě-
něna a zesílena tepelná izolace pod-
lahy na půdě (tedy stropu horních 
tříd), doplněna paronepropustná fó-
lie, vyměněny a natřeny okapy a svo-
dy dešťové vody, těsnění (oplechová-
ní) kolem komínu a další klempířské 
prvky.

Souběžně probíhala a byla už do-
končena výměna oken ve druhém 
poschodí budovy Edisonova 40. 
Konstrukce a ukotvení oken v této 
části budovy, která je vlastně nástav-
bou na původně jednopatrové škole, 
souvisí s konstrukcí střechy. 

A tak máme po prázdninách nová 
okna (včetně žaluzií) místo starých, 
která byla nevyhovující z hlediska 
úniku tepla, řada z nich už nešla ot-
vírat a zavírat, venkovní nátěry oken 
a plechové venkovní parapety byly 
vlivem počasí oloupané, evident-
ně dosloužily. Místo střechy, kterou 
zatékalo, místo častých „map“ na 
stropě, máme střechu novou – až 
půjdete kolem Edisonky, podívejte 
se, vypadá moc hezky. Střecha i celá 
Edisonka.

Mgr. Petr Zeman,
ředitel Základní školy

Praha-Petrovice

OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE V BUDOVÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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KULTURA

Kolik znáte současných mistrů, kteří 
jsou i dnes schopni zkomponovat, 
zorganizovat a nacvičit zbrusu no-
vou slavnostní mši? A kolik z nich 
jste měli tu čest už potkat osobně? 
My máme to štěstí, že jeden takový 
žije s námi v Petrovicích.
   Je to Luboš Malý, kterého dobře 
známe z řady zdejších koncertů a 
vystoupení jako vynikajího hráče na 
široké spektrum drnkacích nástrojů 
a interpreta všech možných žánrů a 
stylů (od baroka přes jazz až po rock 
a blues), ale i jako učitele na kytaru 
v hostivařské i dalších okolních ZUŠ. 
  15. května t.r. mělo premiéru jeho 
nejnovější dílo - slavnostní mše pro 
sóla, sbor a orchestr MISSA ANTI-
QVA v podání barokního orchestru, 
sólistů a sboru Ars Antiquitatis pod 
vedením samotného autora. A to 
v  kostele sv. Jakuba Staršího. Ovšem 
nikoliv v tom našem petrovickém, 
ale přímo v bazilice na Starém Městě 
pražském – tedy v nejvyhlášenějším 
pražském prostoru pro prezentaci 
duchovních hudebních děl.
   Podle autora je tato slavnostní la-
tinská mše vytvořena v polyfonním 
slohu a evokuje tak období vzniku 
nejslavnějších mší v hudební histo-
rii, tzn. barokní kontrapunkt. Jedná 
se o rozsáhlé dílo v bohatém obsa-
zení nástrojů dřevěných, žesťových 
i smyčcových v dobové poučené 
interpretaci. Objevují se zde tedy  
i neobvyklé nástroje, jako jsou např. 
cinky, barokní flétny, dulcian, bez-
klapkové barokní lesní rohy a kotle. 

Sólové árie jsou doplněny sbory a or-
chestrálními mezihrami a intrádami. 
Obsahuje čtyřicet hudebních čísel, 
rozdělených do šesti hlavních částí – 
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Bene-
dictus, Agnus Dei. 
   Z našeho hlediska je jistě také zají-
mavé, že na premiérové interpretaci 
se významně podílely i další známé 
tváře z naší obce.  Za všechny uvá-
dím Jindřišku Auředníkovou, Petra 
Svobodu či Jaroslava Hájka, který se 
zde na společném díle sešel i se svou 
dcerou Marií. A nesmím zapome-
nout ani na ještě nedávného našeho 
spoluobčana a provozovatele stoma-
tologického centra Medico-JB pana 
doktora Jiřího Bendu, který premiéru 
podpořil sponzorsky.
   

Nemám dostatečné hudební vzdě-
lání, takže se nebudu pouštět do 
nějaké recenzent-
ské analýzy. Místo 
toho ocituji dojmy 
jednoho z diváků: 
„Barokně zpra-
covaná hmota 
baziliky odrážela 
a dotvářela ba-
rokně zpracovaný 
zvuk. Jednotlivé 
části byly kratin-
ké (jako jsou dnes 
moderní klipy), 

což bych ocenil především z hlediska 
možnosti vnímání dnešní doby. Bylo 
to pestré. Zazněly motivy menuetů a 
proti tomu část Hosanna zase půso-
bila poměrně moderně, ale nekazilo 
to dojem ani celkovou kompaktnost 
díla. Dirigující autor i interpreti bra-
vurně ustáli i nečekaný chvilkový 
souboj s těžko definovatelnými ďá-
belskými zvuky, které i přes silné zdi 
dolehly z tažení Zombie Walku sou-
sední ulicí.“                                                                  

   Je docela těžké pochopit, že i v této 
době dokáže někdo věnovat tolik 
umu, úsilí i vlastních prostředků ke 
vzniku něčeho takto krásného, du-
chovně zaměřeného a přitom s mi-
nimální nadějí na komerční zhodno-
cení.
A MISSA ANTIQVA i ostatní činnost 
jejího autora Luboše Malého jsou 
také dalším nezpochybnitelným dů-
kazem toho, jak talentovaní lidé žijí 
mezi námi v Petrovicích. Aktuálně 
probíhá finální zpracování zvuko-
vých i obrazových záznamů z tohoto 
koncertu, takže brzy bude moci mít 
kousek toho petrovického baroka i 
každý z Vás doma. A pokud byste do 
tvůrčí kuchyně chtěli nakouknout už 
teď, máte  možnost si poslechnout 
rozhlasový rozhovor s autorem do-
plněný o ukázky z Missy na http://
www.rozhlas.cz/default/default/rnp-
player-2.php?id=2109682&drm=1 .

M. Nedoma

BAROKO Z PETROVIC

…křik pekelných bran 
aneb Zombie Walk 

v nesprávný čas na nesprávném místě

Credo - Et in Spiritum…
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 ŠKOLY

Státní maturity 
klepou nezadr-
žitelně na dveře 
škol, ale mnoho 
z nich je nezve 

dále. Někteří z obavy, že neví, jak to do-
padne, někteří se snaží narychlo posbírat 
informace, protože uplynulé roky je kont-
rolovaná maturita nezajímala. Jiní zase tuší, 
že budou odhaleny jejich nedostatky a bu-
dou nuceni obhajovat své posty a existenci. 
Asi nejlépe jsou na tom školy, které netuší. 
Netuší, že si vytvořily systém vzdělávání, ve 
kterém jsou všichni spokojeni, společně se 
utvrzují v názoru, že je vše perfektní, děti 
mají přece samé dobré známky a obě strany 
(tedy rodiče i škola) opravdu netuší, co to 
vlastně to kvalitní vzdělání je. Každá ško-
la si může vytvořit svá kritéria „kvality“ a 
přesvědčovat rodiče, že ta jejich kvalita je 
nejlepší. Jazyky? Nejlépe hned čtyři a naráz! 
Matematika? To by děti jen zatěžovalo! Sa-
mostatně myslet? „Ošlehnu“ to z internetu! 
Domácí úkoly? Jdi ty otrokáři! A tak se naše 
školství pomalu propadá ve světové konku-
renci, děti zapomínají pomalu číst knihy, z 
kompetencí získaly největší kompetenci se 
vymlouvat, vysvětlovat, že to nepůjde a 
že to vlastně nebudou potřebovat. Rodiče 
jako laici přistupují na jednoduché zkratky, 
spokojují se s průměrností zabalenou do 
pozlátka, případně ještě vyvedenou v cizím 
jazyce. Všichni se tváří, jako by jeli v novém 
luxusním autě a netuší, že pod lesklým la-
kem je motor z bakelitu. Proto je nutné 
dotáhnout do konce státní maturitu. Pře-
devším je potřebné zasáhnout celý systém 
vzdělávání konkrétními standardy kvality v 
základních bodech vzdělávání – to jest po 
5. a 9. ročníku ZŠ. Jen tak je možné ubrz-
dit současnou „debilizaci“ vzdělávacího 
systému a zabránit mnohým subjektům ve 
školství, aby do dalšího vzdělávání na střed-
ních a vysokých školách posílalo stále méně 
vybavené jedince dovednostmi a znalostmi 
učení. Téměř dvacet let existence gymnázia 
ALTIS umožňuje porovnávat stav našeho 
vzdělávání a přípravu dětí. Kromě vzpomí-
naných nešvarů  se v posledních několika 
letech rozvinul nový fenomén, který našel v 
Čechách živnou půdu. Můžeme ho nazvat 
„ujazykování“. Tatínek a maminka se tetelí 
blahem, když jejich tříleté dítko plácá slo-
víčka jako „epl, red, blek a hay“, a vůbec 
jim nevadí, že dítě neslyšelo českou pohád-
ku či říkanku, která se mu stane základem 
rozvoje mateřského jazyka. Stejně tak rodič 
ve své snobské pýše na golfu s přáteli vyklá-
dá o tom, kolik jeho dítko studuje na cizí 
škole jazyků, a vůbec mu nevadí, že cit pro 
mateřský jazyk je pryč a dítě se neumí učit, 
protože odborným textům v mateřštině ne-
rozumí. Přichází tak vlna fachidiotů, kteří s 
vysokým sebevědomím prezentují svoje nic. 

Co nám za 15 let bude platný řemeslník, 
který se nám anglicky představí, vezme 
„hammer“ a rozmlátí nám místo opravy 
vody novou „kitchen“. Sorry! Stejně tak 
až budeme potřebovat inženýra do výroby, 
těžko jej předěláme z kunsthistorika či filo-
loga. Obdobným směrem pro ohlupování 
rodičů je osvědčený způsob oslnit je dra-
hou technikou,  která často udolá i učite-
le, a metodika výuky se nám smrskne do 
promítání obrázků a převzatých informací z 
internetu.  
Sami na vlastní kůži můžeme na gymnáziu 
poznat, jaké nedozírné škody může některá 
škola napáchat. Proto vždy začínáme zno-
vu a znovu s našimi novými studenty, kteří 
prošli našim výběrovým řízením a po dobu 
osmi let se budou řídit vzdělávacím progra-
mem vysoké kvality. Ve velké míře se nám 
v gymnáziu ALTIS podaří zasypat jámy nevě-
domosti z předchozího vzdělávání, vybudo-
vat učební návyky, které by dítě v jedenácti 
letech již mělo mít, a světe div se, dosáh-
nout i velmi vysoké FUNKČNÍ úrovně cizích 
jazyků. To vše za velmi zodpovědné práce 
pedagogů a vedení školy. I z tohoto důvodu 
jsme přistoupili k tomu, že otevíráme nultý 
ročník gymnázia (ve skutečnosti přípravku 
na zkoušky z češtiny, matematiky a „umění 
učit se“). I samotným testováním zájemců 
pomocí unikátních testů a poradenstvím 
pro rodiče se snažíme zacelit rány, které 
vzdělání v České republice dostává (blíže na 
www.altis.cz). 
Proto podporujeme nové maturity, i když 
z počátku bude asi mnoho organizačních 
chyb a úkroků. Bohužel, tyto úkroky a chy-
by měly nastat dávno před rokem 2000. 
Rodičům se tak konečně dostává do rukou 
konkrétní nástroj v podobě kontroly znalos-
tí a informace, které jim pomohou se lépe 
orientovat při výběru dalšího vzdělávání pro 
své dítě. Nestanou se tak hříčkou marketin-
gu a nepravdivé reklamy, která se odvolá-
vá na výsledky, které ani výsledky nejsou. 
Když se konečně objeví zárodek systému 
srovnávacích zkoušek, ozývá se nespoko-
jené mručení a výkřiky. I v současné době 
existuje řada nástrojů objektivní evaluace 
školy, který může ukázat na kvalitu vzdě-
lávacího systému. Pojmy jako zkoušky CE-
FLA (měří úroveň znalostí anglického jazyka 
podle evropského referenčního rámce pro 
výuku jazyků), projekt VEKTOR (měří při-
danou hodnotu školy) a případně i další 
testy SCIO (měří úroveň znalostí z českého 
jazyka, matematiky a obecných studijních 
předpokladů) mohou rodičům ukázat, jak 
si která škola stojí ve srovnání s ostatními 
školami. Bohužel, právě ty školy, které se 
zaštiťují svojí exkluzivitou, nejsou schopné 
předložit nějaké výsledky. Rodič by si měl 
dostupných nástrojů všímat a po škole je vy-
žadovat. Stejně tak, jako by jej měla zajímat 

nová maturita. Na gymnáziu ALTIS takové 
nástroje fungují již mnoho let a výsledky 
studia ve srovnání s ostatními školami jsou 
každoročně podrobovány nezávislému hod-
nocení. Důsledkem je vysoká připravenost 
našich absolventů pro přijetí na univerzity a 
připravenost do života v duchu opravdové-
ho klasického vzdělání gymnaziálního typu. 
Škola není jen místo, kde se děti setkávají 
a tráví příjemný čas – to je jen základ jejich 
sociální komunikace. Škola zůstává místem, 
kde si dítě rozšiřuje vzdělání. S přáním do 
nového školního roku
Jaroslav Fišer, Zřizovatel SG ALTIS s.r.o.

Z ALTISU K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU 

CVIČENÍ PRO DĚTI
Přijďte si zacvičit s dětmi (cvičení rodiče a 
děti) a to v pondělí 16.00–17.00 hodin.

Pošlete zacvičit předškolní děti v úterý 
18.00-19.00 hodin.
Mažoretky ve čtvrtek 17.00–18.00 hodin.

AEROBIC
Přijďte si posílit svaly, srdíčko a rozproudit 
energii – s aerobikem s Luckou ve středu  
19.00–20.00 hodin. 
a v neděli 19.00–20.00 hodin.

ZUMBA
pondělí 19.00 – 20.00 hodin.
čtvrtek 20.00 – 21.00 hodin.
neděle 18.00 – 19.00 hodin.

JÓGA v běžném životě
ve čtvrtek 19.00 – 20.00 hodin.

Fit Ball…
… a záda už mě nebolí !!!

každé pondělí od 20.00 do 21.00 hodin a 
středu od 18.00 do 19.00 hodin
Cvičení začíná od 6. 9. 2010

Zveme všechny zájemce o volejbal do naší 
TJ Sokol Petrovice
v úterý  20.00 – 22.00 hodin.
ve čtvrtek  20.00 – 22.00 hodin.

Provoz čtyř tenisových kurtů celý týden 
 8.00–20.00 hodin.

V dopoledních hodinách bude nově pro před-
školní děti zahájen trénink tenisu. Bližší infor-
mace budou k dispozici v TJ Sokol Petrovice.

Tenisový oddíl nabízí možnost zapojení do 
pražských soutěží družstev hráčů všeho 
věku, kteří buď přestali nějakou dobu hrát, 
nebo se přistěhovali do Petrovic a okolí. 
Hrajeme v sokolovně v malé tělocvičně 3x 
týdně na čtyřech stolech. Máme 5 družstev 
mužů různé výkonnostní úrovně od 2. do 
5. třídy.

TJ SOKOL PETROVICE
BELLOVA 56, PRAHA 10

SPORT
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 O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ

pokračování ze str. 4

74. zasedání RMČ ze dne 15.03.2010
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
•  rozpočtovou změnu č. 1/2010,

Vzala na vědomí:
•  celkový přehled uplatněných vad a 

stav jejich řešení, kterýže k dispozici v 
odboru správy majetku ÚMČ,

•  stížnosti na provoz v prostorách slou-
žících pro volný čas dětí a mládeže 
Domu UM „KLINIKA“ v suterénu po-
likliniky Ohmova.

Uložila:
•  starostce MČ projednat s ředitelem 

Domu UM Mgr. Urbancem možnost 
ukončení činnosti vzhledem k přetrvá-
vajícím stížnostem.

75. zasedání RMČ ze dne 29.03.2010
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
•  kritéria pro přijímání dětí do MŠ Jako-

biho dle návrhu ředitelky MŠ Jany Be-
ránkové, 

•  návrh vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se zakazuje požívání al-
koholických nápojů na veřejných pro-
stranstvích  a na základě doporučení 
pracovníka Odboru správy majetku 
MČ doporučuje zahrnout do vyhlášky 
tyto lokality k. ú. Petrovice:

    •  prostranství okolo Polyfunkčního 
domu

    •  sídliště Rezlerova I, II a Dobrá Voda 
    •  parkoviště před hřbitovem a přilehlé 

prostranství 
     •  ul. Edisonova – okolí kostela a pro-

stranství u Památníku padlých 

Vzala na vědomí:
•  rekonstrukci prostor lékárny dle přilo-

ženého projektu projektanta Ing. Jiřího 
Votruby, zakázka 209/10 z 03/2010, 
akce: Stavební úpravy lékárny, Praha 
10 – Petrovice, Ohmova 271, stupeň: 
Ohlášení stavebních úprav,

•  nabídku HP Elektron, s.r.o. na výměnu 
nouzových svítidel v objektu poliklini-
ky,

•  seznam občanů MČ Praha–Petrovice, 
jimž jsou poskytovány služby CSOP 
Praha 15,  vč. rozpisů jednotlivých 
úkonů,

•  informaci, že schválený rozpočet pro 
rok 2009 na dotování ceny oběda či-
nil 200 000 Kč a schválený rozpočet 
pro rok 2010 činí 120 000 Kč s tím, že 
bude nutné případně schválit rozpoč-

tovou změnu a navýšit tuto kapitolu 
rozpočtu pro rok 2010 tak, aby tyto 
služby mohly být poskytovány obča-
nům bez jakéhokoliv negativního do-
padu pro ně. 

Souhlasila:
•  s výměnou „stoupaček“ na náklady 

nájemce do majetku MČ,
•  s oddělením přípojky elektřiny a s vý-

měnou stávajících rozvodů el. energie 
(provedení hliník) na náklady nájemce 
do majetku MČ,

•  s ohledem na vynakládané investice 
s garantovaným nájemním vztahem 
po dobu max. 10 let s tím, že nájemce 
garantuje platit nájemné dle své na-
bídky po celou dobu nájmu,

•  s natáčením TV seriálu „Vyprávěj“ 
za podmínek dle doporučení Odboru 
správy majetku a cen platných pro zá-
bor veřejného prostranství.

76. zasedání RMČ ze dne 09.04.2010
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
•  instalaci kabelu od elektroměrového 

rozvaděče instalovaného v garážích 
Domu občanské vybavenosti k hlav-
nímu rozvaděči restaurace Letem svě-
tem, a to kabelem odpovídajícím ČSN 
a v souladu s projektem DOV (např. 
snížená hořlavost). Instalaci kabelu 
doplnit do projektu skutečného prove-
dení stavby, vše na náklady restaurace 
Letem světem,

Vzala na vědomí:
•  informaci starostky MČ o stavu prode-

je bytů v DOV a  další prezentaci pro-
deje bytů formou billboardů a inzerce 
v časopisu GRAND REALITY,

•  informaci starostky ohledně jednání 
všech dotčených subjektů k problema-
tice zatékání do garáží DOV a ohled-
ně konzultace se soudním znalcem ve 
věci dalšího technologického postu-
pu  a upozornění znalce na možnost 
opakovaného zatékání při přívalových 
dešťových srážkách, což je dle jeho od-
borné zkušenosti běžné.

Souhlasila:
•  s žádostí Ing. Pavla Bejčka – Projektová 

kancelář BBD, s.r.o., s možností napo-
jení odtoku nové retenční nádrže do 
stávající dešťové kanalizace v ul. Edi-
sonova k. ú. Petrovice na akci: SPOR-
TOVNÍ AREÁL „NAD PŘEHRADOU“ 
Praha 11 – Háje za předpokladu, že 
bude vyhovovat vodohospodářskému 
řízení.

77. zasedání RMČ ze dne 26.04.2010
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
•  rozpočtovou změnu č. 2/2010,
•  sazbu za skladné v nebytových prosto-

rách ve výši 120 Kč za m2/měsíc,
•  výpočet skladného pro pí Linhartovou 

– cukrárna za období od 30.11.2004 
do 30.04.2010 v celkové výši 14 850  
Kč dle předloženého výpočtu, který 
bude součástí originálu zápisu Rady 
MČ,

•  předpokládané výdaje na akci Pálení 
čarodějnic ve výši 3 000 Kč na kapelu,

•  náklady na akci Naše paní Božena 
Němcová  v předloženém znění, které 
bude součástí originálu zápisu MČ,

•  zřízení věcného břemene ve prospěch 
vlastníka budovy na ulici Einsteinova, 
č.p. 63 v k. ú. Petrovice, obec Praha, 
za účelem vybudování plynovodní pří-
pojky, a to za náhradu ve výši 600 Kč/
bm,

•  náklady na akci Kulturní komise Kleno-
ty české hudby   v předloženém znění, 
které bude součástí originálu zápisu 
MČ,

•  konání zájezdu pro seniory na zámek 
Chýše a Manětín dne 20.05.2010 dle 
návrhu Kulturní komise.

Vzala na vědomí:
•  informaci starostky o postupu řešení 

vznesených reklamačních nároků,
•  informaci finančního odboru o výpo-

čtu celkové výše skladného za 9 měsí-
ců v rozsahu 74,20 m2 v celkové výši 
80 136 Kč (120 Kč m2/měsíc),

•  informace z 1. rozpočtového řízení na 
rok 2010, týkající se ZŠ Praha–Petro-
vice,,

•  stav pronajatých a nepronajatých pro-
stor na poliklinice, Ohmova 271,

•  zprávu o zahájení zjišťovacího řízení 
k záměru výstavby „Obytný soubor 
Výstavní Praha 11 – k. ú. Háje“.

Souhlasila:
•  s návrhem závěrečného účtu hl. m. 

Prahy za rok 2009.

Uložila:
•  místostarostovi Ing. Říhovi zajistit v ter-

mínu do 05.05.2010  vyklizení prostor 
Edisonova č.p. 51 p. Kofroněm a vše-
mi osobami, které se s ním v objektu 
zdržují bez souhlasu a vědomí MČ,

•  finančnímu odboru předkládat  stav 
pohledávek vždy za každý kalendářní 
měsíc Radě MČ,

Neschválila:
•  snížení nájemného nájemci Mea Me-

dica s.r.o.



www.prahapetrovice.cz

Tým pro rozvoj Prahy

Ing. Pavel Klega
■  náměstek primátora hlav-

ního města Prahy, člen 
ODS od roku 1992

■  vystudoval elektrotech-
niku a ekonomii veřejné 
správy

■  volný čas tráví při sportu, 
v divadle nebo s hudbou

■  podruhé ženatý, dvě do-
spělé děti (Daniel a Monika)

■  lídr ODS volebního 
obvodu VII

■  resort: infrastruktura a 
podpora podnikání

Rozvoj Infrastruktury města:

Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Docent Stavební fakulty ČVUT v Praze, vyučuje na katedře 
zdravotního a ekologického inženýrství, na svém kontě má 
řadu odborných publikací v oblasti městského inženýrství, 
v tomto oboru je považován za kapacitu, ve svém oboru 
často přednáší a to jak na české, tak mezinárodní úrovni.

Prof. Arch. Martin Rajniš
Uznávaný český architekt a urbanista, spoluzakladatel 
České komory architektů, mezi veřejností je známý např. 
jako autor Nové poštovny na Sněžce.

Mgr. Dalibor Mlejnský
Starosta MČ Praha 11 a člen Zastupitelstva hlavního 

města Prahy (člen Finančního výboru Zastupitelstva hl. m. 
Prahy), má magisterský titul z Vysoké školy Jana Amo-
se Komenského, obor vzdělávání dospělých, Evropský 
vzdělávací institut - The European Language Certificates 
(TELC).

Podpora podnikání a ekonomika města:

Doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. - člen NERV
Emeritní děkan Národohospodářské fakulty VŠE, vedoucí 
katedry ekonomie NF VŠE, zábývá se ekonomií regulace 
a přednáší ekonomii veřejného sektoru a ekonomickou 
teorii politiky.

Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. - člen NERV
Vedoucí vědecký pracovník NHÚ AV ČR, docent ekonomie 
na CERGE UK. Lubomír Lízal se ve své výzkumné činnosti 
specializuje na ekonomii transformace, struktury trhu, 
správu a řízení podniků. Ve své odborné praxi působil jako 
externí konzultant pro Světovou banku a jako hodnotitel 
pro Evropskou komisi.

Ing. Jan Procházka - člen NERV
Hlavní analytik a ředitel pražské pobočky společnosti 
CYRRUS, a.s.  Člen představenstva CYRRUS CORPORATE 
FINANCE, a.s. člen Ekonomické skupiny odborníků (ESO). 
Jan Procházka se ve své praxi věnuje zejména sektoru 
energetiky, dopravy či příjmové stránce státního rozpočtu.

Ing. Gabriela Kloudová, MBA
Místostarostka pro ekonomiku MČ Praha 13, garant voleb-
ního programu ODS pro oblast podpory podnikání.
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„Zajistíme pokračování dynamického rozvoje města.
Praha je městem, kde se vytváří čtvrtina hrubého
domácího produktu ČR a soustřeďuje se zde více než
polovina kapacit výzkumu a vývoje. Praha se podílí
téměř 50 procenty na výběru daní, přestože v ní
žije jen 12 procent obyvatel.Vytvoříme podmínky,
aby Praha jako 5. nejbohatší region Evropské unie
již nebyla diskriminována při čerpání peněz z fondů
EU ve srovnání s ostatními regiony ČR. Praha má
po dvaceti letech hospodaření nejvyšší možný
dosažitelný ekonomický rating v ČR a je hlavním
hnacím motorem České republiky. Rádi bychom
v tomto trendu pokračovali.“

Volební obvod VII

Programové cíle pro oblast rozvoje infrastruktury města
1.  Zabezpečili jsme Prahu před povodněmi tím, že jsme vybudovali unikát-

ní systém protipovodňové ochrany, který už dnes chrání celé historické 
centrum metropole a celkově přes devadesát procent ohrožených míst 
hlavního města. Dokončíme výstavbu zbývajících protipovodňových zá-
bran v posledních chybějících částech, v okolí Velké Chuchle, Zbraslavi 
a v Troji.

2.  Praha nerozkopaná je Prahou atraktivní. Budeme pokračovat ve 
výstavbě pražských podzemních kolektorů. Připravujeme výstavbu 
kolektorů Hlávkův most, Revoluční s napojením na kolektor Příkopy a 
nábřeží Ludvíka Svobody a kolektoru I. P. Pavlova – Karlov – Palacké-
ho most – Smíchov.

3.  Vytvoříme „Centrální registr oprav a výstavby (CROV)“ jako další 
nástroj na zlepšení dopravní průjezdnosti při stavebních úpravách 
na komunikacích. Tento registr umožní také střednědobé plánování 
oprav komunikací s ohledem na možnosti v dané části města, koordi-
naci všech subjektů (TSK, plynaři, vodaři, městské části či soukromí 
investoři) a v maximální možné míře pomůže při vytváření a plánování 
objízdných tras.

4.  Zavedeme systém smíšených parkovacích zón se zachováním výhod 
pro rezidenty a umožněním parkování pro další řidiče včetně živnostní-
ků během dne.

Programové cíle pro oblast podpory podnikání a prosperity 
města
1.  Zjednodušíme ještě více kontakt s úřady. Jsme průkopníkem zefektiv-

ňování veřejné správy a odbourávání zbytečné byrokratické zátěže. 
Dále zjednodušíme a zpřehledníme státní správu, rozvineme e-Govern-
ment a rozšíříme možnosti komunikace s úřady přes Czech Point, který 
jsme v Praze zavedli jako první v České republice.

2.  Podpoříme malé a střední podniky. Zřídili jsme Regionální rozvojo-
vou agenturu. K ní připojíme Regionální radu pro výzkum a inovace. 
Prostřednictvím těchto institucí podpoříme podnikatelské inkubátory a 
poskytneme podnikatelům komplexní služby v oblasti administrativy, 
zprostředkování informací či získávání vícezdrojového financování 
inovačních projektů.

3.  Vytvoříme poradní orgán Rady hlavního města Prahy – PRVEK (Praž-
ská rada pro výzkum a ekonomiku). V této radě zasednou zástupci 
vysokých škol, výzkumných institucí, ekonomů a podnikatelů. Jejich 
úkolem bude zpracovat a uplatňovat koncepci efektivní spolupráce 
veřejné správy a soukromoprávních institucí s cílem podpořit budoucí 
prosperitu hlavního města.

4.  Spustíme projekt Praha inovační srdce Evropy. V Praze je polovina 
výzkumných kapacit celé České republiky. Využijeme tento potenciál, a 
proto všestranně podpoříme rozvoj regionální inovační infrastruktury.

5.  Vybudujeme polyfunkční areál Technologického parku. Jedná se o 
unikátní centrum vědy. Spolupracovat v něm budou vědecká praco-
viště vysokých škol, Akademie věd ČR, privátní společnosti a vědecké 
kapacity.

6.  Usnadníme investice do výzkumu a vývoje. Zpracujeme návrh úpravy 
zákonů, zejména v oblasti daní, které umožní větší zapojení soukromé-
ho kapitálu do investic v oblasti výzkumu a vývoje.

7.  Rozšíříme úspěšný program podpory učňovského školství Řemeslo 
žije.

Programové cíle pro odpovědné hospodaření
1.  Nadále garantujeme zdrojově vyrovnaný rozpočet. Praha pod vedením 

ODS se řídí heslem rozpočtové odpovědnosti. I v krizi jsme udrželi 
zdrojově vyrovnaný rozpočet. Rovněž do budoucna zabráníme defici-
tům, přičemž garantujeme, že to nebude na úkor kvality života občanů 
ani rozvojových investic.

2.  Udržíme vysoký rating Prahy a budeme dál řádně splácet závazky. 
Praha má v rámci České republiky nejvyšší možný rating. I díky tomu je 
po Vídni druhým nejatraktivnějším městem pro podnikání ve střední Ev-
ropě. ODS je zárukou, že ani v budoucnu se Praha nebude nerozumně 
zadlužovat.

3.  Zabráníme tomu, aby v rámci novely zákona o rozpočtovém určení daní 
přišla Praha o prostředky v řádu miliard korun. Praha se podílí téměř 
50 procenty na výběru sdílených daní, přestože v ní žije jen 12 procent 
obyvatel. Prostřednictvím sdílených daní získává jen 7,2 procenta 
prostředků pro kraje a obce. Zpracujeme návrh legislativních změn, 
který Praze zajistí spravedlivější podíl na přerozdělování, a rozhodně 
se postavíme proti snahám připravit hlavní město o další miliardy.

4.  Zabráníme diskriminaci Prahy při čerpání prostředků z fondů EU. Vy-
tvoříme podmínky, aby Praha jako 5. nejbohatší region Evropské unie 
již nebyla diskriminována při čerpání peněz z fondů EU ve srovnání 
s ostatními regiony ČR. Soustředíme se zejména na budoucnost a 
inovace.

5.  Budeme požadovat, aby vláda přispěla na veřejně prospěšné pražské 
investice. Budeme vyjednávat se státem, aby se podílel na pražských 
stavbách celostátního významu typu metra a obchvatu tak, jak je to 
obvyklé u jiných evropských metropolí.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KDY PRAŽSKÝ OKRUH VYTVOŘÍ KRUH IV. ČÁST 

V době, kdy držíte v ruce toto 
číslo Petrovického zpravodaje, již 
více než týden funguje nová část 
pražského okruhu, která propoji-
la dálnici D1 ve směru na Brno s 
plzeňskou dálnicí D5. Dokonče-
ny a zprovozněny tak byly stavby 
512, 513, 514 a rekonstruován 
úsek stavby 515. Plánované ote-
vření tohoto úseku bylo 20. září. 
Třiadvacetikilometrová spojka by 
měla výrazně odlehčit pražské 
dopravě od transitní dopravy (ze-
jména Jižní a Barrandovské spoj-
ce) a také dálničně propojit západ 
republiky s východem. Součástí 
propojení dálnic je i 2,5 kilome-
tru dlouhá mostní estakáda přes 
řeky Berounku a Vltavu, stavba 
nejdelšího mostu v Česku (425 
m), který vede přes Lochkovské 

údolí, dva téměř dvoukilometro-
vé tunely Cholupice a Lochkov a 
dvě velké mimoúrovňové křižo-
vatky.
Nás ale eminentně zajímá stav-
ba, která na D1 navazuje a po-
kračuje dále na sever – stavba  
č. 511 do Běchovic. V současné 
době je však osud všech liniových 
staveb velmi nejistý. Ministr do-
pravy JUDr. Vít Bárta chce škrtat 
na železnici i na silnicích. Podle 
vyjádření ministerstva dopravy 
však práce zastaveny nebudou 
na Pražském okruhu, dálnici D1 
a rychlostní komunikaci R55. 
Výkonná rada Sdružení pro vý-
stavbu silničního okruhu kolem 
Prahy (dále jen SOKP) na svém 
jednání 20. září 2010 stanovila 
jako prioritu do dalšího období 

právě stavbu č. 511 Pražského 
okruhu. Místopředseda Výkonné 
rady, poslanec Ing. František Lau-
dát  a předseda rady PhDr. Karel 
Šplíchal od květnových voleb ab-
solvovali již řadu jednání s novou 
politickou reprezentací s úkolem 
informovat nového premiéra, 
ministra financí, nového ministra 
dopravy i nového ředitele Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury 
(dále jen SFDI) o nezajištěném fi-
nancování pro majetkoprávní vy-
rovnání staveb SOKP 511, 518 a 
519 se žádostí o nápravu tohoto 
stavu ve vazbě na přípravu stát-
ního rozpočtu – a tudíž i rozpoč-
tu SFDI - na léta 2011 a 2012.

Výkonná rada SOKP rovněž od-
souhlasila text dopisu předsedy 
a místopředsedy  sdružení mi-
nistru dopravy  se zdůvodněním 
nutnosti pokračovat ve výstav-
bě  Pražského okruhu – a to prá-
vě stavbou 511.
Vývoj budeme pro Vás i nadále 
sledovat a přinášet Vám aktuál-
ní informace. V současné době 
však jsou, již zřejmě definitivně, 
zcela liché obavy z výstavby para-
lelní dálnice ve stopě JVK. Bude-
me moc rádi, když bude mít stát 
na dokončení úseku Pražského 
okruhu z právě dokončené křižo-
vatky na D1 do Běchovic.

Ing. Petr Říha
člen Výkonné rady Sdružení 

pro výstavbu silničního 
okruhu kolem Prahy

První možnost projet se 
po dálnici nastala následujícího 
dne – 18. září. Zatím ji však bylo 

možno navštívit pouze 
na kolečkových bruslích. 

Od pondělka se toto idylické 
místo změní v rušnou 

dopravní tepnu.

Je 17. září 2010 a automobily na dálničním obchvatu Prahy patří pouze 
stavebním a zahradnickým firmám, které zde dokončují poslední 

práce před otevřením.
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         JUDr. Olga Hromasová
     starostka MČ Praha-Petrovice

ods.cz

PŘEDVOLEBNÍ INZERCE

MČ Praha-Petrovice

       

                         Petrovice
             náš domov

Budeme, tak jako v celém uplynulém volebním období, 
hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Chceme důsledně 
uplatňovat efektivitu hospodaření s finančními  prostředky 
a majetkem městské části tak, aby přinášel  přiměřený zisk 
na financování  základní a mateřské školy, na rekonstrukci 
polikliniky a financování projektů MČ.

Důsledným uplatněním již existující Urbanistické studie 
Petrovic nedovolíme živelnou zástavbu majiteli volných sta-
vebních parcel  a nedopustíme tak „zahušťování“ zástavby 
v dnes  zelených  Petrovicích.

Máme připravenu studii  a budeme iniciovat vznik  projektové 
dokumentace a následně i realizaci odhlučnění ulice Novo-
petrovické zatunelováním v celé délce průtahu Petrovice-
mi. Tímto rovněž zajistíme propojení sídliště Dobrá Voda 
s horní částí Petrovic klidovou zónou s parkem, sportovišti 
a cyklostezkou navazující na stávající trasy. 

Jednoduchými  logistickými  opatřeními zajistíme v co 
nejkratší době cca 50 nových parkovacích stání na sídlišt-
ních parkovištích pod dohledem bezpečnostních kamer. 
V návaznosti na toto  řešení zpracujeme projektovou do-
kumentaci na celkové budoucí řešení parkování v Petro-
vicích.

V rámci územního plánu Prahy budeme prosazovat dokon-
čení projektu a následnou realizaci trasy tramvaje z Hos-
tivaře přes Horní Měcholupy do Petrovic a rovněž bude-
me hájit kvalitní a ekologicky nejméně zatěžujícící řešení 
automobilové dopravy s důrazem na odmítání trasy JVK.

Připravíme a zahájíme celkovou rekonstrukci a moderniza-
ci polikliniky v Ohmově ulici tak, aby zde byla poskytována 
zdravotnická péče v kvalitním a moderním prostředí pro 
pacienty i lékaře.

Zrekonstruujeme bývalé jesle v Jakobiho ul. na Domov 
pro  seniory s kapacitou  pro cca 70 seniorů s ambulantní 
i lůžkovou částí a klubem pro seniory.

Dokončíme  budování infrastruktury centra naší měst-
ské části rekonstrukcí bývalého objektu úřadu v Morseo-
vě ul. 251 zpět na obecní byty. Kromě bytů 1+kk a 2+kk 
zde vzniknou i velmi pěkné byty 3+kk, zejména pro rodiny 
v obecních bytech, které se rozrostly a původní byty jsou 
jim již „těsné“.

Nezapomeneme ani na petrovickou základní školu. Objekt 
v Dopplerově ul. (dříve Bellově) bude třeba zateplit a udě-
lat nový fasádní plášť a v objektu v Edisonově ul. vyměnit 
zbývající stará okna za nová.

Navážeme na právě dokončený projekt “Petrovické 
centrum služeb veřejné správy“ financovaný z prostředků EU 
a ještě více otevřeme úřad MČ občanům, zajistíme snadný 
přístup k veřejné správě a informacím prostřednictvím inter-
netu a digitalizace archivu MČ.  Vstřícnost úřadu k občanovi 
je pro nás prioritou.

 
Máme na co navázat!

ODS je v Petrovicích stranou  s dlouholetými
zkušenostmi svých členů v Zastupitelstvu MČ.
Jsme stranou realistickou a uvědomujeme si 

obtížnost vytyčených úkolů pro příští volební období.
Neslibujeme nereálné, ale navrhujeme jasná řešení,

která zlepší život nám všem  v Petrovicích.
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Vážení  spoluobčané, 
sjednocené celostátní hnutí Sta-
rostové a nezávislí je uskupením 
občanů, kteří před Vás před-
stupují v letošních komunál-
ních volbách i do zastupitelstva 
městské části Praha-Petrovice. 
Naší prioritou je kvalitní životní 
prostředí, což znamená zejména 
zachování Petrovic bez velkoka-
pacitní komunikace Pražského 
okruhu v krátké variantě (JVK) 
a další zkvalitňování funkcí a vy-
bavenosti Petrovic pro pohodlné 
a plnohodnotné bydlení i krátko-

dobou příměstskou rekreaci. 
Chceme však - a dokážeme za-
bezpečit i ostatní funkce měst-
ské části a ve svých řadách máme 
odborníky, kteří to dokážou - již 
dnes pracují v Radě, zastupi-
telstvu i komisích rady zastupi-
telstva městské části. Rádi věci 
ovlivňujeme a dáváme jim směr 
a dynamiku. Našimi prioritami 
jsou životní prostředí a bezpro-
blémový chod městské části. V 
nastávajícím volebním období 
zejména:

1.  Nepřipustíme žádnou velko-
kapacitní komunikaci do blíz-
kosti našich domovů.

2.  Nadále zachováme Petrovi-
ce „zelené“ - bez masivní zá-
stavby. Zabezpečíme kvalitní 
údržbu zeleně, komunikací 
a ostatního majetku městské 
části.

3.  Zmodernizujeme petrovic-
kou polikliniku k vytvoření 
lepšího prostředí pro lékaře 
i pacienty.

4.  Z objektu bývalých jeslí v Ja-
kobiho ulici vybudujeme sta-
cionář pro seniory a klub dů-
chodců.

5.  Přes zatím zdánlivě bezvý-
chodnou situaci vyvineme 
maximální úsilí pro záchranu 
petrovického zámku, přičemž 
budeme usilovat o takové vy-
užití jeho areálu, které bude 
sloužit k potřebám a aktivi-
tám  nás všech.

Ing.  Petr Říha
lídr kandidátky pro volbu
do Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice

POJĎTE S NÁMI
I NADÁLE VYLEPŠOVAT 

NAŠE PETROVICE

V ŘÍJNOVÝCH VOLBÁCH 
ROZHODNEME

O DALŠÍM ROZVOJI 
NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 

NA PŘÍŠTÍ ČTYŘI ROKY.  

ROZHODNUTÍ JE VE 
VAŠICH RUKOU.
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„SVOBODA – ODPOVĚDNOST – SPRAVEDLNOST“

ANO  více finančních prostředků do sociální oblasti
NE  plýtvání penězi daňových poplatníků

www.svobodni.cz

Strana
svobodných
občanů

Hlavní město Praha i městské čás-
ti mají hospodařit bez dluhů, i přes 
to, že parlament i nadále tuto zemi 
zadlužuje, ačkoliv to nebylo nezbyt-
né. Návod, jak zemi nezadlužovat, 
najdete na www.svobodni.cz 

Svobodní odsuzují plýtvání penězi 
daňových poplatníků na megalo-
manské a předražené projekty typu 
aquapark Šutka nebo chystaná pře-
stavba Nové radnice pražského ma-
gistrátu a Clam-Gallasova paláce za 
800 milionů korun. Svobodní chtějí, 
aby uspořené peníze zůstaly v kap-
sách občanů, proto prosazují snížení 
přerozdělování na obecní i celostátní 
úrovni a zrušení daně z příjmu.

Město nemá podnikat, nesmí defor-
movat tržní prostředí. Musí skončit 
praxe netransparentního poskyto-
vání městského majetku k podnikání 
spřízněným firmám či provozování 
městských televizí za peníze daňo-
vých poplatníků.

Já osobně, budu-li zvolen do Za-
stupitelstva hlavního města Prahy, 
bych se rád věnoval sociální politice, 
zvláště postiženým dětem.

Jan Effenberger,
lídr kandidátky Strany svobodných občanů  pro volbu 
do Zastupitelstva hlavního města Prahy       

Ipoř. jméno a příjmení  věk   povolání          trvalý pobyt            členství ve straně 
1.    Jan Effenberger 65    pěstoun     Praha - Petrovice   Strana svobodných občanů
2.    Robert Maršík 47   urolog          Praha - Koloděje    Strana svobodných občanů       
3.    Miloslav Machač  61   úředník          Praha 22               Strana svobodných občanů       
4.    Martin Košut   40   podnikatel     Praha - Újezd n.L.  Strana svobodných občanů       

5.    Vladimír Samiec   39   odb. asistent  Praha 11              Strana svobodných občanů       
6.    Miroslav Krumpl    58    manažer       Praha 15              Bez politické příslušnosti       
7.    Michal Kudlík       21    student         Praha 11            Strana svobodných občanů    
8.    Jakub Voneš 22  student     Praha - Újezd n.L. Strana svobodných občanů    
9.    Radka Vojtová      35   architektka   Praha - Libuš    Strana svobodných občanů     

Kandidátní listina pro volbu do Zastupitelstva hl. města Prahy - vol. obvod VI

PŘEDVOLEBNÍ INZERCE
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Jan Rakovec       www.zednictvi-praha4.cz
  OBKLAD, DLAŽBA, ZEDNICKÉ a malířské práce.

Bytová jádra - kvalitně. Rakovec
        Tel.: 608 709 716                       267 913 922 
        přes den                            18.00–21.00 hod.

MUDr. Jana Markalousová      UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ, SLUCHADLA

oznamuje, že od dubna 2010 je v plném provozu ordinace přestěhovaná z poliklini-
ky Ohmova 271, Praha 10 do ulice Janovská 486, Praha 15. 

Ordinační hodiny:
Po 8.00–12.00  14.00– 7.00
Út 7.00–14.00  Vyhrazeno pro objednané pacienty na audio.
St 8.00–12.00  13.00–15.00
Čt 7.00–11.30  Vyhrazeno pro objednané pacienty na audio.
Pá 7.00–12.00  13.00–14.00 

Přednost mají objednaní pacienti. Na vyšetření je vhodné objednání. Tel. Po, St, Pá 
604 704 774 nebo 274 869 146. Ordinace je umístěna v domě s pečovatelskou 
službou, v hlavní budově za vrátnicí. Spojení bus č. 154 zastávka Janovská

REALITNÍ KANCELÁŘ
V PETROVICÍCH

zajistí prodej Vaší nemovitosti
Reality Lžičař, 

Voltova 195, Praha 10
Tel. 608 164 214

INFORMACE PRO PACIENTY
V termínu 1. - 12. listopadu budou MUDr. Šnajdro-
vou zastupovat MUDr. Melicharová a MUDr. Pokor-

ný ve svých ordinačních hodinách pro nemocné. 

INZERCE
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Dobrý den, i když už nyní bydlím na Břev-
nově, velmi rád bych se s Vámi i s jinými 
občany Petrovic podělil o svoji krátkou a 
pro mě důležitou a pozitivní zkušenost 
s bydlením na sídlišti Petrovice v roce 
2008. Tehdy jsem tuto stať odeslal pou-
ze svým kamarádům, jejich reakce mě 
ale přesvědčily odeslat ji i Vám. Naložte 
s textem, jak uznáte za vhodné, pokud 
se jej rozhodnete uveřejnit, nejsem proti, 
byl bych jen rád, když nebudete měnit 
případné „nespisovné“ výrazy a mora-
vismy.

S pozdravem Martin Kudr

Fontána

V první polovině roku 2008 jsem bydlel v 
paneláku na jihovýchodním okraji Prahy, 
na místě, které se jmenuje Sídliště Pet-
rovice. Když jsem poprvé přijel na tohle 
sídliště škaredých červenožlutých barev, 
v zimě, vybaven jen znalostí mapy Prahy, 
kde jsem vyčetl, že náš dům stojí přes-
ně na okraji, dá se říct rohu Prahy, byl 
jsem skoro zděšen. Chuchvalec vysokých 
domů z doby nejspíše přelomu 70. – 80. 
let, postaven na okraji pole, z kterého 
foukal nesnesitelný ostrý a studený vítr, 
v dálce překladiště zaoceánských kontej-
nerů, kamery u vchodů a další neozna-
čené kamery ve výtazích schované za 
zrcadlem, velká noclehárna upracova-
ných lidí, spousta imigrantů, Vietnamci, 
Ukrajinci i nějaký ten černoch. Domy 
postavené jakoby do obdelníku, upro-
střed něhož bylo něco jako rozlehlý dvůr, 
který jsem raději ani nevnímal. Tušil jsem 
jenom přítomnost nějakého obchodu či 
hospody a dvou či tří dětských hřišť. Ně-
jakou zvláštní náhodou jsem se tomuhle 
prostranství vyhýbal a dál chodil domů 
jen „vnějškem“, ze strany od pole. K ve-
čeru jsem poslouchal depresivní mode-
rátory na Radiu 1 a koukal na barevné 
Jižní Město asi dva kilometry od našeho 
domu na západ. Černá hejna havranů se 

občas prohnala nad omlácenými výtaho-
vými strojovnami socialistických kolosů. 
Jenom občas jsem si venku všimnul klu-
ků v zablácených bundách, jak prožívají 
nevídaná dobrodružství boje na blátivém 
poli nebo špehovaním toho „houmle-
se“, který žil v chatce blízko sídliště a ke 
kterému jim rodiče zakázali se přibližo-
vat. Vzpomněl jsem si na sebe, na malé 
děcko, chvíle zapomnění na okolní svět, 
když jsem zrovna vyhrával nějakou drno-
vou bitvu proti svým kamarádům. 

Jak dny plynuly, blížilo se jaro, začal jsem 
trochu objevovat i dvůr, zjistil jsem, že v 
hospodě vaří dobře, pivo že se taky dá 
a Vietnamci mají svoji večerku otevřenou 
dlouho do večera. Jedné věci jsem si ale 
nevšiml a museli mě na ni upozornit až 
moji tehdejší spolubydlící. Ukázali mi ji z 
balkónu našeho bytu a já jsem se divil, 
jaktože  jsem ji dosud přehlížel. Nebyla 
moc nápadná, to mě ale stejně neomlou-
vá, protože na balkón se chodí z mého 
pokoje a já z něho často hleděl na okolí. 
Ukázali mi fontánu. 

Je opravdu nenápadná – asi 70 cm vy-
výšená plocha tak 5 x 5 metrů, obklope-
ná úhledným pláckem chráněným keři 
a mladými listnáči. Kraje jsou ze dřeva, 
zkosené tak, že i malé dítě se na fontá-
nu dostane, nahoře je mřížovaná plocha, 
pod kterou lze tušit trysky. O pár týdnů 
později, když už se vše začínalo zelenat 
a jaro už  nechtělo být dál v plenkách, 
jsem poprvé při večeři uslyšel zvuk vody. 
Šel jsem se podívat na ten zvuk, nic neče-
kajíc. Na první pohled vše vypadalo oby-
čejně, i když velmi hezky. Trysky stříkaly 
někdy půl, jindy až dva metry vysoko, 
různě se střídaly, podsvícené čtvercovými 
panely, světla mizela a zase se objevovala 
na druhé straně fontány. Šel jsem spát 
a za zvuků fontány jsem v klidu usnul. 
Přišly teplé dny a najednou jakoby celé 
sídliště ožilo. Všude kolem se příroda ze-
lenala, vítr z polí už mi nepřišel ostrý, ale 
čistý, osvěžující a „nepražský“. V hospo-
dě vytáhli stolky a vyrobili zahrádku, kde 
jsem se vždy rád osvěžil studeným pivem 
cestou z práce, všude se vyrojila spous-
ta dětí. Normální život jednoho sídliště, 
tak jak jej znám z dětských let. Spousta 
smíchu, pohybu, radosti a třeba i pláče z 
rozbitého kolena. Nejvíc pohybu, ruchu 
a života bylo ovšem jistojistě kolem fon-
tány. V těch největších vedrech kolem ní 
běhala spousta dětí, mokrých až na kost, 
osvěžení uprostřed betonového horka, o 
kousek dál kluci hráli fotbal, a když už 

nemohli, běželi k fontáně nebo k pítku 
pro další energii. Když šly menší děti 
spát, pubertální mládežníci zevlující ko-
lem fontány si dávali první cigára a pusy, 
kluci i holky se předháněli, kdo proskáče 
fontánou a přelstí naprogramované trys-
ky tak, aby zůstal v suchu. Fontána kolem 
desáté večer vypínala a do té doby byl 
všude slyšet příjemný zvuk tekoucí vody. 
Podvědomě, bez vtíravosti, každý večer 
fontána uklidňovala mou mysl a rozpále-
né, unavené a nepěkné sídliště.

Fontána byla postavena z peněz Evropské 
unie, nejdřív jsem si říkal, že je to zase ně-
jaký socialistický projekt k ničemu. Proč 
dávat peníze do tohoto zapomenutého 
koutu. Ale mýlil jsem se, fontána má svůj 
smysl právě tady a ne jinde. Slouží málo 
lidem, je celkem nenápadná a schovaná, 
ale o to víc je zajímavá a důležitá. Ně-
kde jsem četl, že architektura je forma 
umění, která má největší vliv na lidi. Je to 
pravda a celé sídliště a fontána jsou toho 
důkazem. Ten, koho napadlo vystavět ji 
tady ke zjemnění totalitní architektonic-
ké brutality, je dobrý člověk.

Martin Kudr

P.S.: Při svých cestách po okolí jsem zjistil, 
že hned u domu není jen pole, ale také 
údolí Pitkovického potoka, který se vlévá 
do Botičského potoka. Pražská přírodní 
památka s naučnou stezkou, nádherný 
pás lesa, kde se dá běhat, jezdit na kole, 
kde jsme občas s klukama po večerech 
rozjímali. Na jedné tabuli naučné stezky 
jsem se dozvěděl, že na místě dnešních 
paneláků žili lidé už v době 5000 let 
před Kristem. Již za časného slovanského 
osídlení zde byla křižovatka kupeckých 
stezek, kde bylo možné osvěžit hrdla lidí i 
soumarů, ještě později zde byly dva vod-
ní mlýny, poslední vyhořel v roce 1960. 
Místu se říkalo Dobrá Voda.

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ
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Vždy, když jsem stanul u pramene některé 
naší řeky, ať to byla Vltava, Úhlava, Svratka, 
Malše nebo Labe, neváhal jsem vzdát hold 
jak jejímu prameni, tak z něho vytékajícímu 
copánku křišťálově se blýskající vody. Právě 
té vodě, která je životadárnou doménou 
všeho živého na Zemi. 
A tak jsem tedy nemohl jinak, než obdivo-
vat kaskádu a fontánu, vodní to díla, kte-
rá svým způsobem obohatila a zkulturnila 
životní prostředí  Petrovic. Když jsem je 
spatřil, když z nich tryskala voda, byl jsem 
potěšen nápaditostí nejen tvůrců těchto 
zajímavě pojatých myšlenek, ale především 
těch, jejichž původní a originální nápad a 
idea se staly základem pro oživení a zpest-
ření prostředí, v němž Petrovičtí žijí. 

Jednou kdosi napsal: „Objevíme-li v přírodě 
vodu, objevili jsme život a krásu.“ V Petrovi-
cích jsem objevil totéž a tak závěrem si do-
volím k tomu dodat, že onen citát platí pro 
Petrovice bez výhrad. 
A dodávám: kéž by se stavěly pouze takové 
kaskády a fontány, jaké jsou v Petrovicích 
a kéž by voda, která jako nespoutaný živel 
ničí lidské životy, majetek i přírodu a její sta-
letou podobu, se již nikdy neopakovala. 

MVDr. Ota Ondráček

Častokrát se osvědčilo tvrzení, že chovat 
nějaké zvířátko  je zvlášť pro starší lidi v 
jistém slova smyslu jako lék. Mnozí, s ni-
miž hovořím, toto potvrzují a vědí, že kdo 
má někdy pocit osamělosti, rozladěnou 
náladu apod., měl by mít pejska, kočičku 
a nebo jiné zvířátko, s nímž by si mohl 
vyprávět. A nemusí to být vždycky pejsek 
s rodokmenem. Důležité je, aby měl vedle 
sebe někoho, o koho se bude moci sta-
rat a kdo mu bude dělat společníka. Další 
výhodou pejska je, že s ním bude muset 
chodit pravidelně na procházky, mám-li 
na mysli uživatele městského bytu. A je 
vyzkoušené, že právě na těchto vycház-
kách se často seznámí s jinými chovateli 
a hned si mají o čem povídat. Myšlenkové 

pochody u těchto lidí budou bohatší, du-
ševně pookřejí a budou se moci těšit na 
další setkání. Také vzpomínky na taková 
setkání bývají příjemné a přinášejí dobrou 
pohodu. 
A že takové pravidelné vycházky bývají i pro 
zdraví páníčka prospěšné, není třeba zdů-
razňovat. Vždyť pobyt na vzduchu za jaké-
hokoli počasí může být pro oba tou nejlepší 
lázní. A tato má kladný vliv na celkovou 
dobrou náladu, protože přináší do tzv. oby-
čejných dnů, někdy plných šedivých chvil, 
celkový pocit spokojenosti a někdy i radosti. 
Co jiného si v seniorském věku přát?

MVDr. Ota Ondráček

ochráncem, průvodcem a pomocníkem 
člověka, ale také může působit na utváření 
charakterových vlastností zvláště mladých 
lidí, i dětí, kteří s ním žijí v rodině. 
Pes dokáže ovlivnit jejich chování, vytváří u 
nich pocit bezpečí, důvěry a zodpovědnosti. 
Uvedené skutečnosti byly potvrzeny a bylo 
dokázáno, že pes svými vlastnostmi působí 
jako stabilizátor charakterových vlastností 
člověka. Je totiž známo, že přítomnost psa 
ovlivňuje spolehlivost a důslednost v jedná-

ní a povaze člověka. Pes svojí přítomností 
pomáhá regulovat různé nálady člověka a 
zabraňuje vzniku citových poruch, které by 
se mohly u někoho vyskytnout. 
A když chceme být se svým psem dokonale 
spřízněni, musíme se naučit jednak mu ro-
zumět a jednak jej vychovávat. Například: 
pořídíme-li si štěně, musíme ho vést k čisto-
tě – pravidelné venčení je základem. Musí-
me ho naučit poslušnosti, vodění na vodítku 
a dalším základním výchovným zvyklostem. 

Mezi tyto patří zejména návyk na přijímá-
ní potravy z jeho misky a nikoli žebrání u 
stolu, abychom ho nenaučili loudit, což se 
může stát zlozvykem, který se velmi těžko 
pes odnaučuje. 
V rodinách, kde se psi chovají, nemám na 
mysli psy neovladatelné, zákeřné a neuro-
tické, tam se stabilizuje pozitivní životní styl, 
protože i zde pes působí jako tvůrce charak-
teru člověka. 

MVDr. Ota Ondráček

První zprávy o existenci koček zná lidstvo z 
nalezených zkamenělin. Kočka domácí má 
svůj původ v oblasti Středního východu, od-
kud se dostaly do dnešní Itálie a pak časem 
do celé Evropy. 
Pro svůj zvláštní vztah k člověku je pova-
žována za přítulnou, milou ale i falešnou a 
nevděčnou. Kočky patřily odedávna do spo-
lečnosti lidí oddávajících se okultním vědám 
s téměř magickou mocí. Zároveň jsou lidmi 
uznávané jako součásti domácnosti natolik, 

že jejich personifikace bývá někdy až nad-
přirozená. 
Z hlediska zoologického patří kočky do sku-
piny šelem kočkovitých. Vyznačují se zata-
žitelnými drápy, dobře šplhají a kořist loví 
pouze samostatně. Ze smyslů mají nejvíce 
vyvinutý sluch a zrak. Jejich pohyby jsou 
vláčné a elegantní. Díky rovnovážné funk-
ci ohonu se dokáží pohybovat i po tyčkách 
plotu. V běhu dosahují rychlosti až 50 km 
za hodinu. 

Oproti psovi lze u koček pozorovat mno-
hé zvláštnosti. Například: budeme-li dávat 
psovi nějaké dobroty – pamlsky, můžeme si 
ho získat dosti snadno. U kočky podobné 
„úplatky“ neexistují. Pokud sama si nebude 
chtít kočka od nás dobrůtku vzít, nevezme 
si ji a kočku si nijak nezískáme. V tomto 
ohledu lze spatřovat její svéráznou povahu 
– kočka je nepodplatitelná.

 MVDr. Ota Ondráček 
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Třídy a pedagogičtí pracovníci 
Základní školy Praha-Petrovice 

pracoviště Edisonova 40
a pracoviště Dopplerova 351, 

obě 109 00 Praha 10 - Petrovice 

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy,
vyučuje převážně na 1. stupni
Mgr. Dana Němcová, zástupkyně ředitele školy,
vyučuje převážně na 1. stupni 
PaedDr. Iva Paloučková, zástupkyně ředitele školy, 
vyučuje matematiku a chemii
Mgr. Jana Židův, třídní učitelka 1. E
Mgr. Bohumila Foltýnová, třídní učitelka 1. M,
výchovná poradkyně
Mgr. Drahomíra Bukvová, třídní učitelka 1. A
Monika Humhalová, třídní učitelka 2. M
Mgr. Anna Procházková, třídní učitelka 2. A,
vyučuje také angličtinu
Bc. Radoslava Winterová, třídní učitelka 3. M
Mgr. Dana Kosová, třídní učitelka 3. A
Mgr. Hana Dvořáková, třídní učitelka 4. M,
vyučuje také informatiku na 2. stupni  
Mgr. Anna Dvořáková, třídní učitelka 4. A 
Ing. Lenka Říhová, třídní učitelka 5. M,
vyučuje také matematiku a německý jazyk na 2. stupni

Mgr. Lenka Kasanová, třídní učitelka 5. A,
vyučuje také tělesnou výchovu na 2. stupni
Bc. Martin Vachl, třídní učitel 6. A,
vyučuje angličtinu, informatiku a dějepis
Mgr. Veronika Balíčková, třídní učitelka 7. A,
vyučuje český jazyk a hudební výchovu na 2. stupni
PaedDr. Jana Jelínková, třídní učitelka 8. A,
vyučuje matematiku a fyziku
Mgr. Jana Gabašová, třídní učitelka 9. A,
výchovná poradkyně, vyučuje český jazyk a angličtinu 
na 2. stupni
Mgr. Kateřina Mašková,
vyučuje přírodopis a tělesnou výchovu na 2. stupni                                                   
Dana Kramářová,
vyučuje angličtinu na 1. a 2. stupni
Andrea Jirsová,
vyučuje angličtinu na 1. a 2. stupni
Mgr. Petr Martinů,
vyučuje fyziku a pracovní činnosti na 2. stupni
Michaela Kokšalová, vychovatelka školní družiny
Favzija Zázvorková, vychovatelka  školní družiny
Alena Kováříková, vedoucí vychovatelka školní družiny
Miroslava Tesařová, vychovatelka školní družiny
Mgr. Monika Loužecká, vychovatelka školní družiny
Barbora Šimůnková, vychovatelka školní družiny

Zajímá Vás, kolik je v letošním školním roce 
2010/2011 v naší škole žáků, zde jsou nejaktuál-

nější počty:

 Třídy – žáci:          4. M, 22 žáků
 1. E, 21 žáků          4. A 14 žáků
 1. M, 23 žáků        5. M, 24 žáků
 1. A, 24 žáků         5. A, 21 žáků
 2. M, 17 žáků         6. A, 20 žáků
 2. A, 14 žáků           7. A, 25 žáků
 3. M, 23 žáků             8. A, 29 žáků
 3. A, 20 žáků            9. A, 20 žáků

Celý 1. ročník, tedy třídy 1. E, 1. M (obě v budově 
Edisonova) a třída 1. A (v budově Dopplerova) mají 
dohromady 68 žáků.
Celý 1. stupeň má dohromady v obou budovách 223 
žáků.
Celý 2. stupeň má 94 žáků.
Celkem má naše škola 317 žáků na obou stupních 
a v obou budovách.
V budově Edisonova je nyní 106 žáků, jsou zde třídy 
1. E, 1. M, 2. M, 3. M a 4. M.
V budově  Dopplerova-Bellova je 211 žáků, jsou zde 
třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 5. M, 6. A, 7. A, 8. A, 
9. A.
Loňský školní rok bylo v naší škole celkem 283 žáků, 
letos celkem 317, takže letos je o 34 žáků více. 

Zápis
do

1. ročníku

Vážení rodiče budoucích žáků 1. třídy!

Zápis do 1. tříd v budově Dopplerova-Bellova 351 a v 

budově Edisonova 40, 109 00 Praha 10 – Petrovice, bude 

18. a 19. ledna 2011 od 14 do 17 hodin, ale myslím, že už 

teď se rozhodujete.

Nabízíme: zdarma přípravu na vstup do první třídy 

„školu nanečisto“ a dárek – kufřík s výtvarnými a psacími 

potřebami  pro všechny zapsané žáky, výuku angličtiny 

od první třídy, přípravu k přijetí na gymnázia, volitelné 

předměty, mimoškolní aktivity…..

Informace: telefony 274861548, 739001029, také e-mail: 

petr.zeman@zsprahapetrovice.cz, ale nejlépe bude, když 

se do školy přijdete podívat, Vás a případně Vašeho syna 

nebo dceru provede školou ředitel školy Mgr. Petr Zeman 

a zodpoví každý Váš dotaz – pokud to bude vědět, ale 

snad ano. Schůzku a prohlídku školy, prosím,

raději domluvte předem.

Petr Zeman

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-PETROVICE

ŠKOLY
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Tradiční letní dětský tábor pořádaný 
Klubem přátel dětí a mládeže Petrovi-
ce (KPDM) proběhl letos v srpnu opět 
na Pelhřimovsku, kde se okolí poklidné 
vesničky Hodějovice načas proměni-
lo v rytířské ležení z časů staré dobré 
Anglie. Během dvou týdnů tři udatné 
družiny pomáhaly čaroději Merlinovi, 
králi Artušovi z hradu Kamelotu a jeho 
nerozlučným druhům v získání magic-
kého Svatého grálu, který jim byl ukra-
den proradnou kouzelnicí Morganou. 
Proti temné magii museli Artušovi věr-

ní často projevit nejen statečnost, ale 
i sílu, obratnost, chytrost a schopnost 
spolupráce. Družiny se také v celé řadě 
klání mohly poměřit vzájemně mezi se-
bou – dle pravidel fair play a rytířské 
cti. Během svého putování zažili men-
ší i větší táborníci řadu dobrodružství, 
viděli mnoho zajímavého – např. roz-
todivnou zvěř v jihlavské ZOO či krásy 
města Pelhřimova. Zlo bylo nakonec na 
hlavu poraženo a na Kamelotu opět za-
vládl mír. Kdoví, snad právě čarovná síla 
Svatého grálu uchránila naše ležení od 

krupobití, které zle pošramotilo Prahu. 
Závěrečný táborový oheň měl v sobě 
jako vždy kousek smutku, ale rok ute-
če jako voda v Hejlovce (která letos sice 
trošku zlobila, ale nakonec si dala říct) a 
snad se zase všichni společně sejdeme 
při zapalování slavnostního prvního tá-
boráku v roce 2011. 

Jan Šindelář
(Více informací o našem táboře nalez-
nete na adrese www.letni-tabor.unas.
cz)  

TÁBOROVÉ HODĚJOVICE TENTOKRÁT VE ZNAMENÍ
ARTUŠOVSKÝCH LEGEND 

VOLNÝ ČAS DĚTÍ
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Všem čtenářům Petrovického zpravodaje bychom rádi popřáli krásné a příjemně prožité první podzimní dny. Můžete se se-
známit s pestrou nabídkou našich zájmových útvarů. Doufáme, že si vyberete. Připraveny jsou pro Vás také otevřené akce, 

informace k nim i bližší informace ke kroužkům najdete na našich internetových stránkách www.dumum.cz.
Těšíme se na shledání s Vámi.

Pracovníci DDM 

Kreativní odpoledne  út  15:00-16:30 od 10 let   500 1000 Golfová - klubovna 
Šikovné ruce  po  14:30-15:30 5-7 let   1200 900 Golfová - výtvarka 
Ateliér II.   út  15:00-16:30 od 11 let   1500 1000 Golfová - výtvarka 
Ateliér speciál  út  16:30-18:45 od 13 let   1800 1400 Golfová - výtvarka 
Tvořivé ruce   čt  15:00-16:30 od 10 let   1500 1000 Golfová - výtvarka 
Keramika I.   po  16:00-17:30 8-12 let   1500 1000 Golfová - keramika 
Keramika II.   út  14:00-15:00 5-8 let   1200 900 Golfová - keramika 
Keramika III.  út  15:30-17:00 10-14 let   1500 1000 Golfová - keramika 
Keramika IV.  čt  17:00-18:30 13-18 let   1500 1000 Golfová - keramika 
Klub Studánka  út  10:00-12:00 TP   700 100/4x Golfová - klub, Petýr. 
Ateliér I.   po  15:00-16:30 8-15 let   1500 1000 ZŠ P-P - keramika 
Tvoření   po  16:30-18:00 dívky od 10 let  1500 1000 ZŠ P-P - keramika 
Keramika V.   st  15:00-16:00 6-10 let   1200 900 ZŠ P-P - keramika 
Keramika VI.  st  16:00-17:30 10-14 let   1500 1000 ZŠ P-P - keramika 
Chaloupka   čt  14:30-16:30 3-6 let   1500 1000 ZŠ P-P - klubovna 
Kytara I.a   st  14:00-15:00 začáteč.od 9 l.  1500 1000 Golfová - klubovna 
Kytara I.b   st  15:00-16:00 10-19 let   1500 1000 Golfová - klubovna 
Kytara II.a   st  16:00-17:00 10-19 let   1500 1000 Golfová - klubovna 
Kytara II.b   st  17:00-18:00 10-19 let   1500 1000 Golfová - klubovna 
Kytara II.c   st  18:00-19:00 od 15 let   1500 1000 Golfová - klubovna 
Warriors-Asijské cv.  po, út:1x za 14dní 15:30-16:30 od 14 let    1000 800 Golfová - sál 
Kondiční cv.pro ženy I  út  17:00-18:00 ženy   1400 1000 Golfová - sál 
Kondiční cv.pro ženy II  út  18:00-19:00 ženy   1400 1000 Golfová - sál 
Stolní tenis I.a  út  13:30-14:30 7-10 let   1000 800 Golfová - sál 
Stolní tenis I.b  út  14:30-15:30 10-16 let   1000 800 Golfová - sál 
Stolní tenis II.a  st  14:30-15:30 začátečníci (7-10 let)  1000 800 Golfová - sál 
Stolní tenis II.b  st  15:30-16:30 mírně pokročilí (10-14l.)  1000 800 Golfová - sál 
Stolní tenis II.c  st  16:30-17:30 pokročilí (od 14 let)  1000 800 Golfová - sál 
Moderní tanec I.  po, čt  16:30-17:30 7-10 let   1400 1000 Golfová - sál 
Moderní tanec II.  po, čt  17:30-18:30 11-15 let   1400 1000 Golfová - sál 
Sluníčko 1-poh.tan..šk.  st  17:30-18:30 1. až 4. třída  1200 900 Golfová - sál 
Sluníčko 2-taneční kr.  st  18:30-19:30 9-15 let   1200 900 Golfová - sál 
Zvoneček   čt  13:30-14:30 3-6 let   1200 900 ZŠ P-P - klubovna 
Šachy   čt  16:00-17:30 6-10 let   1200 900 Golfová - klubovna 
Stolní hry - šachy  út  16:30-18:00 od 10 let   1200 900 Golfová - klubovna 
Modeláři I.   st  16.00-17:00 6-9 let   1000 800 Golfová - modeláři 
Modeláři II.   st  17:00-18:30 9-15 let   1400 1000 Golfová - modeláři 
Elektrotechnik I.  čt  16:00-17:00 10-12 let   1000 800 Golfová - modeláři 
Elektrotechnik II.  čt  17:00-18:00 13-16 let   1000 800 Golfová - modeláři 
PC    po  18:00-19:00 od 10 let   1000 800 Golfová - Klub  
KS PC   st  10:30-11:30 senioři a TP   700 500 Golfová - Klub  
Douč. Matematika 1  st  15:00-16:00 6.-7. třída   1000 800 Golfová - výtvarka 
Douč. Matematika 2  st  16:00-17:00 8.-9. třída   1000 800 Golfová - výtvarka 
Turistika-Krhúti  út  17:30-19:00 kluci 7-15 let  600 není Golfová - keramika,klub 
Motýlek a   čt  9:00-10:00  rodiče s d. 1-2r  1400 1000 Golfová - sál 
Motýlek b   čt  10:00-11:00 rodiče s d. 2-3r  1400 1000 Golfová - sál 
Beruška a   st  9:30-10:30 r rod. s d. 10-24měs.  1400 1000 Golfová - sál 
Beruška b   st  10:45-11:45 rod. s d. 10-24měs.  1400 1000 Golfová - sál 
Zdravíčko   po.  16:00-17:30 12-15 let   1200 900 Golfová - výtvarka 
Turistický od. 
KARIBU Hostivař  st  16:30-18:00 od 7 let   600 není Golfová - keramika 
Hravé cvičení I.  čt  15:30-16:30 4-5 let   1200 900 Golfová - sál 
Hravé cvičení II.  st  15:00-16:00 5-6 let   1200 900 ZŠ P-P malá těl. 
Hravé cvičení III.  st  16:00-17:00 4-5 let   1200 900 ZŠ P-P malá těl. 
Hravé cvičení IV.  čt  16:00-17:00 6-7 let   1200 900 ZŠ P-P malá těl. 
Sportovní průprava  st  17:00-18:00 6-10 let   1200 900 ZŠ P-P malá těl. 
Přehazovaná  st  18:00-19:00 od 11 let   1200 900 ZŠ P-P malá těl. 
Sportovní hry 1   čt  15:30-16:30 chl. 6-8 let   1200 900 ZŠ P-P vel. těl. 
Florbal Petrovice I.  st  16:00-17:00 8-12 let   1200 900 ZŠ P-P vel. těl. 
Florbal Petrovice II.  st  17:00-18:30 12-16 let   1400 1000 ZŠ P-P vel. těl. 
Florbal Petrovice III.  st  18:30-20:00 od 16 let   1400 1000 ZŠ P-P vel. těl. 
Sportovní hry 2  út  15:30-17:00 7-10 let   1400 1000 ZŠ P-P vel. těl. 
Florbal Wizards-ženy  út  17:00-18:30 od 15 let   1500 1200 ZŠ Hornoměch. 
Florbal Hostivař I.  čt  16:00-17:00 8-12 let   1200 900 ZŠ Hornoměch. 
Florbal Hostivař II.  čt  17:00-18:30 od 12 let   1400 1000 ZŠ Hornoměch. 
Sportovní hry 3  pá  15:00-16:30 8-14 let   1400 1000 ZŠ P-P vel. těl. 
Basketbal   po  17:00-18:30 8-10 let   1500 1000 ZŠ Hornoměch.

               Cena
Název kroužku  den  Hodina  Vhodné od:  pololetí   rok Místo konání  
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Děti i rodiče přišla ke škole pozdravit paní starostka
JUDr. Olga Hromasová. Velmi ji zaujala 

„maxidáma“, u které společně s předsedkyní Komise 
vzdělávání a výchovy Dr. V. Křížovou a panem ředitelem 

Mgr. P. Zemanem diskutovala o nadcházejícím
školním roku.

Prázdniny utekly jako voda a petrovická omladina 1. září usedla do 
školních lavic. Letos jsme ve třech prvních třídách přivítali 68 no-
vých školáků a školaček. Odpoledne jsme se pak s dětmi sešli před 
budovou ZŠ v Dopplerově ulici, abychom jim zpříjemnili nástup 
do školy sportovními a výtvarnými aktivitami a rodičům usnadnili 

zápis do zájmových kroužků přímo v Petrovicích.

Děkuji pracovníkům Domu UM, ZŠ Praha Petrovice a TJ Sokol 
Petrovice za velmi vydařené odpoledne.

Dr. Vlasta Křížová

Také Othello je oblíbená desková hra u všech
věkových kategorií.

Malování křídami na chodník a skákací hrad jsou nejoblíbenější atrakcí především u těch nejmenších.

Floorball si mezi dětmi a mládeží získává téměř masovou 
oblibu. Hrají ho děvčata i hlapci  a o kroužky

s tímto zaměřením je mezi dětmi vždy největší zájem.

Mrštnost a obratnost si školáci vyzkoušeli společně
se členy ZÚ Krhúti.

HURÁ DO ŠKOLY
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