
Asi jen málokterá pražská farnost (snad jen
s výjimkou té hradčanské) se může pochlubit tím,
že ji v uplynulých 6 měsících už po druhé na-
vštívil pan kardinál Miloslav Vlk. 
V neděli 13.1.2008 před petrovickým kostelem
sv. Jakuba Staršího uvítali pražského arcibiskupa
starostka MČ Praha-Petrovice JUDr. Olga
Hromasová, místostarosta Ing. Petr Říha a du-
chovní správce místní římskokatolické farnosti
P. František Převrátil. Před 12 lety (12.1.1996)
kardinál Vlk tuto farnost oddělil od farnosti čest-
lické a dal jí samostatnou duchovní správu.
Prvním farářem ustanovil polského kněze
P. Romualda Brudnowského.
Naše živá farnost, mladá věkovým složením,
ovšem při velmi starém a krásném kostele, tedy
slaví 12. narozeniny. Číslo 12 je jedním z biblic-
kých čísel plnosti (12 izraelských kmenů, 12 tzv.
malých proroků, 12 apoštolů a symbolem na-
prosté naplněnosti a hojnosti je číslo 144 000 –
tedy 12x12 000), neznamená to ovšem, že by-
chom v církvi kvůli tomu počítali svá kulatá výro-
čí jinak než v ostatní společnosti. Akcent na toto
výročí vyplynul spíše z konjunkce dvou dvanác-
tek (12. výročí a 12.1. jako data založení i začát-
ku letošních oslav) a především také z nebývalé
kumulace mimořádných hostů. 
Oslavy začaly již v sobotu 12.1. Dopoledne
proběhla v kostele slavnostní bohoslužba, před-

sedal jí předminulý farář P. Stanislav Hrách (v sou-
časnosti působí v Kunraticích). Odpoledne se asi
100 farníků shromáždilo v sále restaurace
U Čouků v Horních Měcholupech (které také 
patří do našeho farního obvodu) k společenské-
mu programu s živou hudbou, promítáním histo-
rických snímků, půlhodinovou hrou o záchraně
v Noemově arše - v podání našich dětí a mláde-
že, s tombolou, tancem a především s možností
vzájemného setkávání a poznávání. 
V neděli již na první ranní mši dorazil už zmíně-
ný prvofarář P. Brudnowski a to až z Polska, kde
nyní působí jako farář v lázeňském městě
Kudowa Zdrój. Potěšil mnohé, kteří začátky sa-
mostatné farnosti pamatují, zvláště úžasně
osobním vřelým projevem a stále živými vzpo-
mínkami na společně prožité časy. I po tak
dlouhé době si přesně v paměti uchovává jména
mnohých farníků i jejich skutky ve prospěch far-
nosti. Zúčastnil se pak i druhé nedělní mše sv.,
kterou s námi přijel slavit arcibiskup pražský, te-
dy kardinál Miloslav Vlk. Ten se srdečně po-
zdravil s představiteli městské části i s dalšími
účastníky bohoslužby. Jeho poměrně velmi častá
přítomnost zde (v minulém roce sem v červnu
přijel biřmovat) svědčí o jeho podpoře rozvoje té-
to církevní obce. Po bohoslužbě setrval ještě ho-
dinu v rozhovoru a odpovídal na otázky přítom-
ných. Vyjádřil spokojenost nad projevenou
ochotou k oboustranné spolupráci mezi farností
a městskou částí, která už za uplynulých 12 let
přinesla některé konkrétní plody, a vyslovil přání
po dalším rozvoji spolupráce církve s ostatními
lidmi sloužícími společnosti.
Věřím, že naše farnost má co nabídnout obyva-
telům této části Prahy. Nejen nádherné prostředí
v našem kostele, do kterého mnozí nahlédli
v době vánoční, či jeho krásné okolí. Ale i účast
na kulturním životě v tomto místě a vnášení re-
spektu k vyšším hodnotám do veřejného života.
A také život vnitřní, v rozměrech společenství,
kde se lidé dobře znají, intenzívně setkávají mezi
sebou a především s Tím, který to vše, i nás, ne-
konečně přesahuje. A snad i pomoc v řešení
osobních otázek, problémů a bolestí. 
Jsme velmi rádi za 12 let existence samostatné
farnosti, za krásnou oslavu, na které se s námi
a spolu navzájem setkali vzácní hosté. Jejich
přítomnost symbolizuje dobrou vůli všech
zúčastněných stran. Na podzim pan kardinál
plánuje přijet do Petrovic znovu - na pozvání far-
nosti i městské části, vyslovené paní starostkou...
k dalším slavnostním příležitostem.

P. František Převrátil
a ing.Miroslav Nedoma
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KARDINÁL MILOSLAV VLK OPĚT V PETROVICÍCH

Kardinál Miloslav Vlk pod petrovickou
Lípou svobody

Vážení čtenáři,
po pěti letech přistupujeme znovu ke grafické změně po-
doby Petrovického zpravodaje. Pochopitelně bychom rádi
i jeho obsah pro Vás připravovali tak, abyste v časopise
našli všechny potřebné informace, aktuality a zajímavos-
ti z Petrovic. Noviny a časopisy městských částí jsou spe-
cifickou tiskovinou, která vývojově nahradila drába s bub-
nem, který na návsi „vybubnovával“ veřejnou vyhlášku
nebo oznámení občanům. Místní periodika nahradila
i místní rozhlas s neopakovatelnými vyhlášeními typu:
„Žádáme družstevníky, aby oseli jařiny. Kdo je osel, ať to
ohlásí na MNV“. 
Snažíme se sice dělat časopis co nejlépe, ale rádi bychom
však měli od Vás „zpětnou vazbu“ – reakce, podněty,
příspěvky, fotografie. Chtěli bychom vědět, co v časopise
postrádáte nebo naopak, co Vám na jeho stránkách při-
padá zbytečné. Budeme pochopitelně vděční i za Vaše 
literární příspěvky nebo historické fotografie z Vašich 
rodinných alb. Vše je podmíněno pouze tím, aby se
příspěvky týkaly Petrovic. Otiskování křížovek, osmismě-
rek nebo sudoku bychom rádi přenechali zábavným 
tiskovinám. Kontakt s redakcí je možný buď osobně na
Úřadě městské části, elektronickou poštou na info@pra-
hapetrovice.cz, přes diskusní fórum na webových strán-
kách městské části nebo vhozením příspěvku do schrán-
ky, která je u vchodu na Úřad a do polikliniky. Na Vaše
nápady, podněty a příspěvky se těší

Petr Říha

Petrovický dráb před zámeckou branou.
Dobová fotografie z roku 1968, z oslav
700 let Petrovic
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Druhou nedělní mši sv. přijel slavit s petrovickými farníky arcibiskup pražský, tedy kardinál Miloslav Vlk.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Před petrovickým kostelem sv. Jakuba
Staršího uvítali pražského arcibiskupa sta-
rostka MČ Praha-Petrovice JUDr. Olga
Hromasová, místostarosta Ing. Petr Říha
a duchovní správce místní římskokatolické
farnosti P. František Převrátil.

Originál ikony Černé Madony je k vidění na oltáři v klášteře Jasná Hora, který je nejenom
významným poutním místem, ale rovněž i hlavním místem úcty k Panně Marii (roku 1656
korunována na královnu a ochránkyni Polska). Obraz je spojen s existencí mnoha zázraků.

Po bohoslužbě setrval kardinál Vlk ještě hodinu v rozhovoru a odpovídal na otázky přítomných.

Petrovický prvofarář P. Brudnowski, který dnes působí jako farář v lázeňském městě Kudowa
Zdrój, potěšil přítomné svým darem, kterým byla umělecká kopie slavné ikony Černé
Madony z Čenstochové. Město je světově proslulé díky klášteru Jasná Hora, který je nejvý-
znamnějším poutním místem Polska a jedním z nejvýznamnějších poutních míst Evropy.



VII. řádné zasedání ZMČ
dne 12. 12. 2007 

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice:

Schválilo:
• rozpočet MČ Praha-Petrovice na rok 2008 jako

vyrovnaný:
- příjmy 23.932.900,- Kč
- výdaje 23.932.900,- Kč

• rozpočet hospodářské činnosti MČ Praha-
Petrovice na rok 2008:
- náklady 2.032.587,- Kč
- výnosy 4.810.000,- Kč

• změnu zřizovací listiny ZŠ Praha-Petrovice, kon-
krétně doplnění věty: „Městská část Praha-
Petrovice svěřuje základní škole do správy tento
nemovitý majetek:
pozemek parc. č. 432/72 (pozemek areálu školy,
ul. Dopplerova),
pozemek parc. č. 432/73 včetně zahradního dom-
ku (v areálu školy, ul. Dopplerova),
pozemek parc. č. 191 (pozemek areálu školy, 
ul. Edisonova),
pozemek parc. č. 192 (pozemek pod budovou
školy, ul. Edisonova),
budova č. p. 40, ul. Edisonova.

• termíny zasedání Zastupitelstva MČ Praha-
Petrovice na rok 2008: 12. března, 11. června, 
10. září a 10. prosince.

Stanovilo:
• počet členů Školské rady ZŠ Praha-Petrovice 

na 12.
Jmenovalo:
• třetinu členů k doplnění Školské rady: Ing. Petr

Říha, Helena Stašáková.

26. zasedání RMČ dne 2. 1. 2008 
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
• stavbu rodinného domu na parcele č. 402, 403

v ulici Wattova, 
• pronájem nebytových prostor pro ordinaci

a zázemí ve 3. nadzemním podlaží, pavilonu A,

budovy polikliniky, Ohmova 271, Praha 10, o cel-
kové výměře 59,10 m2 MUDr. Lubomíru
Sklenářovi.

Uložila:
• tajemnici Úřadu MČ zveřejnit záměr pronájmu

nebytových prostor v suterénu pavilonu A, budo-
vy polikliniky, Ohmova 271, o celkové výměře
66,25 m2.

Vzala na vědomí:
• informaci tajemnice úřadu MČ o počtu obyvatel

MČ Praha-Petrovice ke dni 31. 12. 2007, který 
činil k tomuto datu 6.096 obyvatel.

• termíny uzávěrek a harmonogram zpracování
zpravodaje MČ v roce 2008.

27. zasedání RMČ dne 14. 1. 2008 
Rada městské části Praha-Petrovice:

Revokovala své usnesení:
• ze dne 26. 11. 2007 ve znění: „Rada MČ Praha-

Petrovice nesouhlasí s umístěním 2 ks osvětle-
ných reklamních zařízení v k. ú. Petrovice, na po-
zemku společnosti IROP, a to konkrétně na
pozemku parc. č. 432/2 a 432/38, 432/41 k. ú.
Petrovice při ulici Novopetrovická.

Schválila:
• umístění 2 ks osvětlených velkoplošných reklam-

ních zařízení v k. ú. Petrovice, na pozemku spole-
čnosti IROP, a to konkrétně na pozemku parc.
č. 432/2 a 432/38, 432/41 k. ú. Petrovice při ulici
Novopetrovická, za podmínek, že přívod el. ener-
gie k oběma reklamním zařízením bude veden
pod zemí nikoli ze sloupů veřejného osvětlení
a za podmínky, že osvětlení plochy reklamního
zařízení bude přistíněno tak, aby nedocházelo
k rušivému vlivu na okolní domy.

28. zasedání RMČ dne 30. 1. 2008 
Rada městské části Praha-Petrovice: 

Schválila:
• návrh rozpočtu akce místní knihovny „Noc

s Andersenem“, která se tradičně uskuteční dne

28. 3. 2008 v prostorách místní knihovny 
v Morseově ulici,

• přijetí Pravidel pro udělování čestného občanství
městské části Praha-Petrovice a doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Petrovice je schválit,

• návrh rozpočtu akce „Petrovický masopust“, kte-
rý se koná 14. 2. 2008. 

Uložila:
• tajemnici úřadu MČ zveřejnit záměr pronájmu

nebytových prostor v objektu Edisonova 51,
Praha-Petrovice.

Vzala na vědomí:
• informaci tajemnice úřadu MČ, že na základě tří

cenových nabídek na výměnu dopravního znače-
ní v MČ byla vybrána cenová nabídka fy HURT,
která předložila cenově nejvýhodnější nabídku,

• návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění vy-
hláška hl. m. Prahy č. 11/2006 Sb. hl. m. Prahy
a stanovuje se maximální cena za zpopelnění ze-
mřelého a ostatků v rakvi včetně uložení do
pevné uzavíratelné urny s označením, a to ve výši
1.993,- Kč a nemá k tomuto návrhu připomínek,

• informaci tajemnice úřadu MČ, že městská část
Praha-Petrovice se dne 10. 3. 2008 připojí k akci
„Vlajka pro Tibet“ a vyvěsí v tento den vlajku
Tibetu na budově Úřadu MČ,

• informaci starostky JUDr. Hromasové o probíha-
jícím jednání ve věci návrhu smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor v budově polikliniky, Ohmova
271, Praha 10 a o její konečné podobě,

• informaci místostarosty Ing. Říhy o jednáních ve
věci smluv o nájmu nebytových prostor v objektu
bývalých jeslí, Jakobiho 328, Praha-Petrovice,

• informaci starostky JUDr. Hromasové k tvorbě
a projednávání nového Územního plánu sídel-
ního útvaru hl. m. Prahy s tím, že MČ má v ter-
mínu do 31. 3. 2008 předložit MHMP případné
změny a připomínky k Územnímu plánu sídelního
útvaru hl.m. Prahy.
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ŠKOLY

Den 7.12.2007
znamenal pro
některé děti ze
základních škol
v Petrovicích prv-

ní seznámení s gymnáziem ALTIS. Devatenáct
dětí z 5. tříd ZŠ Dopplerova a Edisonova si vy-
zkoušelo testy studijních předpokladů na
Soukromém gymnáziu ALTIS. Gymnázium tak
splnilo slib, který padl při jednání o pronájmu
části ZŠ Dopplerova, kdy jsme mimo jiné na-
bídli zdarma testování dětí pro školní rok
2007/2008. Rodiče a zájemci se tak mohou lé-
pe rozhodovat, co dále ve vzdělávání.
Samotný den byl pro tyto děti náročný, proto-
že se nejednalo o běžné písemné zkoušky ne-
bo psaní diktátu. Způsob zjišťování znalostí na
gymnáziu ALTIS je ojedinělý, doposud jej nikdo
u nás v takovém rozsahu nepoužívá. Je to pře-
devším o šíři záběru, což umožní poznat žáka
jak z hlediska jeho schopností, tak i jeho osob-
nostní profil, motivaci ke studiu, umění vyja-
dřování a improvizace, schopnosti řešit prak-
tické a problémové úlohy, porozumět čtenému
textu a mnoho dalších skutečností potřebných
pro studium. Žáci od 08.00 hodin postupně ře-
šili několik úkolů, časově omezených testů
a též i časově neomezené práce. V klidné at-
mosféře, za citlivého přístupu odborníků se
náš páťák postupně prokousával jednotlivými
úkoly tak, aby je mohl ukončit do odpoledních
hodin. Někteří tak ukončili práci okolo 14.00
hodin, jiní pracovali i trochu déle. To však ještě
nebyl konec. Druhý den proběhly pohovory,
kde zkoušející z očí do očí mohl konfrontovat
některé prvotní závěry a lépe poznat
případného nového studenta gymnázia. Takto
získaný materiál bylo nutno co nejrychleji vy-
hodnotit, zpracovat několik grafů a odborných
komentářů. Výsledkem je velmi dobré poznání
dětí a příprava na pohovor, na kterém se rodi-
če mohou dozvědět mnoho užitečných infor-
mací o dítěti, včetně cenných rad pro další roz-
voj budoucího studenta. 
Z výše uvedeného přehledu, který vystihuje zá-
kladní postupy při testování, je vidět, proč je
naše testování ojedinělé – odbornost, nároč-
nost, psychologické znalosti a pedagogické
zkušenosti jsou nezbytnou součástí vyhodno-
cení. V této oblasti jsme zřejmě výjimkou, pro-
tože již od počátku existence našeho gymnázia
jsme vytvářeli přijímací systém, který nebude
založen na okamžitém výkonu, často stresu-
jících okolnostech, a na momentálním zdra-
votním stavu dítěte. Zkuste se sami zamyslet,
co Vám řekne informace z běžných zkoušek,
jako je „skončil v první stovce“, „skončil pod
čarou“, „nevyhověl“ apod. Pro další rozvoj
dítěte to neznamená téměř nic. Naopak náš
rodič, který se zúčastní výkladu, se dozví mno-
ho informací o svém dítěti, mnohdy s údivem
zkoumá, jak jsme se dozvěděli řadu skuteč-
ností a do jaké hloubky páťákovy duše se do-
kážeme ponořit. Z výkladu si odnese výsledek,
který mu umožní lépe se rozhodovat spolu

s dítětem co, jak a kde dále studovat.
Pochopitelně si nečiníme nárok určovat, kdo
půjde či nepůjde studovat na víceleté gym-
názium, ale v každém případě jsme schopni
zařadit testovaného v rámci celé naší popula-
ce, včetně našich studentů. Velmi užitečná je
také pro rodiče informace, zda má či nemá 
cenu dávat si přihlášku na naše gymnázium.
V případě, že ano, tak do samotné dubnové
přijímací zkoušky jsou zahrnuty i naše před-
chozí informace a komplexní poznání z testo-
vání opravňuje k přijetí.
V týdnu po testování žáků proběhly i výklady
a pohovory s rodiči. Zkušenosti z těchto poho-
vorů ukázaly, že rozsah poznatků mnohé rodi-
če překvapil a že se dosud s podobným přístu-
pem nesetkali. V případě, že jejich děti uspěly,
a když se rozhodnou ke studiu na gymnáziu
ALTIS, bude provedené testování dětí zákla-
dem pro další individuální práci při rozvoji je-
jich osobnosti a schopností. V průběhu celého
studia na gymnáziu ALTIS je tak průběžně mo-
nitorován vývoj studenta, zjišťována přidaná
hodnota gymnáziem a úspěšnost splnění nad-
standardního vzdělávacího programu gym-
názia. Výsledkem je nejen rozvoj znalostí
a osobnosti studujících, ale i velmi výrazné
zvýšení šance k přijetí na VŠ oproti ostatním
studentům z jiných středních škol. To je to, oč
tu běží, a co dovede zabezpečit jen velmi málo
vzdělávacích institucí v ČR. 

Informace ke stipendiím
na gymnáziu ALTIS

Při pohovorech s rodiči z Petrovic se někteří za-
jímali o stipendijní program gymnázia ALTIS. Je
to další oblast, která byla vzpomínána při jed-
nání o pronájmu se zástupci obce. Účelem sti-
pendijního programu je umožnit studium
žákům, kteří by jinak neměli možnost studovat
na našem gymnáziu z důvodu výše školného.

Jedná se tedy především o děti matek samoži-
vitelek, v případě, že se rodina dostane do so-
ciální tísně a obdobné situace. Nejedná se te-
dy o klasické prospěchové stipendium, protože
samotná výše školného je stanovena tak, aby
pokrývala náklady na nadstandardní vzděláva-
cí program – gymnázium hospodaří jako nezis-
ková organizace, případný zisk se vrací do hos-
podaření školy. Pokud by tomu tak nebylo,
gymnázium by obdrželo jen 60 % dotace,
oproti běžným (i tak sníženým) 90 %. Jiná si-
tuace by byla, pokud by naše školné dosaho-
valo desetinásobku částek současného školné-
ho gymnázia ALTIS za rok. V takovém případě
je možné, aby instituce poskytla jiná stipendia,
protože ostaní plátci provoz zaplatí.
Z tohoto důvodu budou v měsíci únoru 2008
dostupné informace, jakým způsobem bude
možné takové stipendium získat. V procesu
schvalování bude zainteresováno jak gymnázi-
um, tak příslušný výbor obce. Přesto je možné
dnes stanovit základní kritéria pro případné ža-
datele, a tato kritéria budou dále rozpracována:
1) žadatel musí být občanem Petrovic;
2) žadatel musí prokázat sociální potřebnost;
3) příjemce stipendia musí splňovat stanovená

prospěchová a kázeňská kritéria;
4) příjemce stipendia musí projít testováním

studijních předpokladů gymnázia ALTIS;
5) po přidělení stipendia musí být výše uvede-

ná kritéria stále platná;
6) při udělování stipendia gymnázium osvěd-

čuje kritéria prospěchová a testování, krité-
ria sociální osvědčuje příslušný výbor obce,
konečné rozhodnutí náleží ředitelce gym-
názia;

7) na stipendium není právní nárok a může
být při nesplnění požadovaných kritérií
odebráno;

8) stipendium může být částečné, nebo úpl-
né, jednoleté, nebo víceleté.

Mgr. Ing. Jaroslav Fišer, 
zřizovatel

GYMNÁZIUM ALTIS – PRVNÍ ZKUŠENOSTI S TESTOVÁNÍM

Nová pobočka gymnázia ALTIS Praha - Petrovice!
Začínáme 1.9.2008.

Vážení občané Petrovic a okolí ! Máte naše gymnázium v dohledu.
Nabízíme studium v osmiletém cyklu na gymnáziu s vynikajícími výsledky – poslední dva roky

máme 100% úspěšnost přijetí absolventů na vysoké školy v ČR.
Připravíme studenty na jazykové zkoušky a mezinárodní bakalariát – připravujeme výuku v AJ.

Nadstandardní vzdělávací program gymnázia.
Nabízíme velmi oblíbené testy studijních předpokladů.

Navštivte naše www.altis.cz ! Ptejte se ! Můžete si domluvit i individuální schůzku.
Přijmeme až 3 třídy osmiletého gymnázia, podle zájmu můžeme otevřít i třídu šesti a čtyřletého gymnázia.

Rovněž je možný přestup i do vyšších ročníků gymnázia.
Tel/Fax:244912007; mail: vedeni@altis.cz

Víte, co může Vaše dítě ztratit, když nebude studovat na dobré škole ? Je to možnost prožít lepší osobní
a profesní život, být samostatný, sebevědomý a znalý! Zdá se Vám to málo? Soukromé gymnázium ALTIS

Vašim dětem nabízí více.
Další třídu otevíráme v Praze – Kunraticích.

Na setkání a spolupráci s Vámi se těší 
SOUKROMÉ GYMNÁZIUM ALTIS, K Libuši 57, 148 00 Praha – Kunratice
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Letos si s námi počasí opět zahrává. V Praze to vypadá, že je spíše

podzim než zima, ale na horách sněhová pokrývka přeci jenom je

a kdo je milovník sněhových radovánek, nezbývá mu nic jiného, než

za sněhem vyrazit na hory. I my s dětmi využijeme jarních prázdnin

od 23. února k návštěvě hor, sněhovým radovánkám a lyžování.

Zbývá nám posledních pár volných míst, tak pokud by děti rády

strávily prázdniny na horách, rychle se ozvěte. Podrobné informace

jsou na www.dumum.cz.

Po jarních prázdninách již začnou vrcholit přípravy na Velikonoce.

Letos si termínově velice pospíšily. Pokud si chcete zpříjemnit před-

velikonoční čas a vytvořit si něco pěkného na výzdobu, přihlaste se

k nám do Domu UM v Golfové na výtvarnou dílnu, která se usku-

teční dne 15.3. od 10 hod. S sebou pracovní oděv, 2 vyfouklá va-

jíčka a 25,- Kč. Rezervace na tel 274862574.

Kompletní nabídku našich akcí si můžete prohlédnout na našich

webových stránkách www.dumum.cz.

Těšíme se na všechny radostné děti a všem přejeme mnoho pěk-

ných dní.

pracovníci Domu UM

92. skautské středisko Šípů pořádá i tento rok tradiční střediskovou
akademii. Bude se konat v sobotu 8. března ve velkém
sále Hostivařské sokolovny (U Branek 647, Praha 10). Na akademii
budete moci shlédnout zábavný a poutavý program připravený
skauty z 92. střediska (hudební a dramatická vystoupení), uvítáme
také zajímavého hudebního hosta. Začátek akce je ve 14.30 hodin,
konec v 17.00 hodin. Vstupné je dobrovolné. Zveme srdečně všech-
ny obyvatele Petrovic, každého, kdo se chce se skauty blíže seznámit
a zažít zábavné odpoledne. 

Budeme připraveni poskytnout informace o skautingu obecně
a o našem skautském středisku. Dozvíte se, jaké aktivity pořádáme
a jaký program nabízíme. 

92. středisko Šípů, jedno z mnoha středisek Junáka – svaz skautů
a skautek ČR, sdružuje již více než 15 let přes 130 členů v osmi od-
dílech. Nejvíce dětí máme ze Zahradního Města, Petrovic, sídliště
Košík či Horních Měcholup. Více informací najdete na našich we-
bových stránkách www.budmesipem.cz.

Jan Charvát

V BŘEZNU PROBĚHNE TRADIČNÍ SKAUTSKÁ AKADEMIE

Městská část Praha-Petrovice nabízí k prodeji byty v nově budovaném domě občanské vybavenosti
v Edisonově ulici. Bližší informace získáte na www.bytypetrovice.cz případně na tel.č. 241 732 142 – paní
Střeštíková nebo 733 571 194 pí Mašková.

Městská část Praha-Petrovice nabízí pronájem komerčních prostor v nově budovaném domě občanské vy-
bavenosti v Edisonově ulici. Bližší informace získáte na www.nebytoveprostorypetrovice.cz , případně na
tel.č. 267 900 935 – pan Bartoníček.
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V rámci programu, ve kterém bychom se
rádi vrátili k některým lidovým tradicím, byl
letos poprvé uspořádán masopustní průvod
Petrovicemi. Jedná se o jednu z akcí, které
by měly sblížit lidi mezi sebou a vtáhnout je
do dění v „obci“. Rádi bychom tak těmito
aktivitami narušili zaběhlý stereotyp – do
práce, z práce, k televizi a spát. Proto by-
chom rádi touto cestou poděkovali paní
učitelce Winterové a jejím kolegyním z pet-
rovické ZŠ za organizaci masopustního prů-
vodu. 
Masopustem se nazývá období, které za-
číná po svátku Tří králů (6. ledna) a končí
v úterý, jež předchází Popeleční středě (letos
6. února). Končí tedy šest týdnů před veli-
konočními svátky. V minulosti to bylo klidné
období, kdy se naši předci na vesnici zvolna
připravovali na nový hospodářský rok. Bylo
to období zabíjaček, draní peří, soused-
ských besed a zábav. Den před Popeleční
středou se nazýval „Masopustní outerek“.
V tento den se konala rozpustilá obchůzka

maskovaných osob. Byl to den sváteční, kdy
lidé v hospodářství vykonali jen nejnutnější
práce a věnovali se hlavně zábavě. Některé
práce byly přímo zakázány - například šití,
předení, štípání dříví a jiné. Maskovaný prů-
vod obcházel vesnici, masky koledovaly
a žertovaly s přihlížejícími. Zástupce masko-
vaných postav požádal rychtáře nebo staro-
stu o povolení průchodu dědinou. Starosta
průchod povolil za podmínky, že se: „…
průvod bude chovati mravně a pěkně zata-
nčí v každém stavení, aby se hospodářům
vyvedla příští ouroda“. Během obchůzky
konané dům od domu dostávaly masky
odměnu. V minulosti to byly především po-
traviny (uzené maso, vajíčka, obilí....jako ob-
zvláštní laskominu mohli koledníci od hos-
podyně dostat i čerstvě smažené koblihy).
Odměna byla za obřadní pohyby, které při
průvodu masky vykonávaly a které měly
„blahonosný a plodnostní“ smysl.
Vyskakování při tanci mělo zajistit bohatou
úrodu lnu a obilí, válení masek s přihlíže-
jícími diváky ve sněhu na ně mělo přenést
životodárnou sílu. Získané naturálie pak ko-
ledníci prodávali a výtěžek použili k uspo-
řádání masopustní taneční zábavy v hospo-
dě. Ta však musela skončit do půlnoci,
protože od rána Popeleční středy začínal
přísný čtyřicetidenní půst před velikono-
čními svátky. O půlnoci se tedy obřadně
„pohřbila basa“, bez které se žádná muzika
nemohla obejít – neboť „basa tvrdí muzi-
ku“. Tento akt tak symbolizoval konec vese-
lých zábav a muzik. Na své „vzkříšení“ bu-
de basa čekat až do Velikonoc, kdy
nastanou nové příležitosti pro lidové veseli-
ce. O masopustních rejích z Čech i Moravy
jsou dochovány písemné zprávy již ze 
13. století. Během 18. století pronikl maso-
pust i do velkých měst, kde se začaly po-
řádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty.
První reduta v Praze se konala v r. 1752.

Petr Říha

NÁVRAT K TRADICÍM - MASOPUST

Během obchůzky dostávají masky v jednot-
livých staveních od hospodyní sladkou
odměnu.

Masopustní průvod prochází Petrovicemi.

Kolem 16. hodiny se masopustní průvod
odebral do sálu Střední polygrafické školy,
kde pro děti M. Volfová, V. Pištěková 
a E. Pištěková z Domu UM, ve spoluprácí
s Komisí výchovy a vzdělávání RMČ, připra-
vily masopustní zábavu. Tančilo se, ne-
chyběly žertovné soutěže a samozřejmě
drobné sladkosti. Velký potlesk sklidila za
své vystoupení taneční skupina Calipso.
Tanečnímu reji neodolali přihlížející rodiče,
kteří se velmi aktivně, k naší nemalé rados-
ti, zúčastnili celého masopustního progra-
mu. Všechny děti byly na závěr odměněny
masopustní koblihou, letos jsme jich rozda-
li téměř 120.
Děkuji jmenovaným pracovnicím Domu UM
za skvěle připravené odpoledne.

RNDr. Vlasta Křížová,
předsedkyně Komise výchovy a vzdělávání.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVIŠTĚ DEN

č. 3 ulice Frostova - parkoviště u trafostanice 5. 3. 2008
č. 4 ulice Morseova - parkoviště u ulice Bellova 5. 3. 2008

Jak si můžete povšimnout, je množství kontejnerů všeobecně –
a tím i pro naši městskou část - značně zredukováno. Navíc díky
naší pohodlnosti a nekázni můžeme přijít i o další kontejnery
z kvóty druhého pololetí, pokud se bude muset pro vedle ulože-
ný odpad posílat další automobil. Není výjimkou, že je do kon-
tejneru vhozena celá nerozebraná skříň, a my pak platíme za do-
pravu vzduchu v této skříni uzavřeného. Nábytek rozebírejte a do
kontejnerů nevhazujte biologický odpad ze zahrádek – bude ře-
šeno samostatně. V případě, že se Váš odpad již do kontejneru
nevejde, využijte, prosím, některý ze sběrných dvorů.

Odbor správy majetku

V roce 2008 bude organizován projekt sběru bioodpadu pomocí
velkooběmových kontejnerů (dále jen „VOK“). Projekt vznikl
s grantovou podporou Magistrátu hl. m. Prahy a je určen každému,
kdo chce odpovědně nakládat s bioodpady. Cílem projektu je po-
skytnout ucelený přehled o možnostech nakládání s bioodpady jak
v bytech, tak v domech se zahradou. 
Služba by měla být zajištěna v období od začátku dubna 2008 do
konce listopadu 2008.
- VOK bude přistaven v určeném níže uvedeném termínu na
max. 3 hodiny
- po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat jeho naplňo-
vání bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vy-
sbíraného bioodpadu
- VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze
- druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze za-
hrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský biood-
pad rostlinného původu; NE živočišné zbytky).

Stanoviště přistavování velkoobjemových kontejnerů na bio-
odpad pro rok 2008

Dne 12. 4. 2008 od 9.00 hod do 12.00 hod
- ul. Morseova - parkoviště u ul. Bellova 

Dne 17. 5. 2008 od 9.00 hod do 12.00 hod
- ul. Dieselova - v horní části u trafostanice 

Dne 21. 6. 2008 od 9.00 hod do 12.00 hod
- ul. Euklidova - hráz u rybníka 

Dne 9. 8. 2008 od 9.00 hod do 12.00 hod 
- ul. Ohmova - parkoviště před poliklinikou

Dne 13. 9. 2008 od 9.00 hod do 12.00 hod 
- ul. Morseova - parkoviště u ul. Bellova 

Dne 18. 10. 2008 od 9.00 hod do 12.00 hod 
- ul. Dieselova - v horní části u trafostanice 

Dne 8. 11. 2008 od 9.00 hod do 12.00 hod 
- ul. Euklidova - hráz u rybníka

Sběrné dvory hlavního města Prahy
• ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat v pod-

statě jakýkoliv odpad kromě směsného 
• všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik)
• odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti (sta-

vební odpad pouze 1 m3 měsíčně) 

• odpad nesmí být dovezen firemními vozidly 
• omezení jednorázového návozu – možný vjezd vozidel max.

do 3,5 t  
• vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem (s tr-

valým pobytem v Praze) 
• v současné době je možné využít zkušební nadstandardní služ-

bu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora  
• seznam sběrných dvorů hlavního města Prahy a provozní doba

je uvedena níže

PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V OBDOBÍ I. POLOLETÍ 2008

Po - Pá 830 - 1800 hod. (zimní období 830 - 1700 hod.) 
So 830 - 1500 hod.

PRAHA 4
Zakrytá, Praha 4 - Spořilov 272 76 40 58, 731 14 23 48 

PRAHA 5
Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice 251 61 23 43 

PRAHA 5
Ke Kotlářce 4, Praha 5 - Košíře 737 24 08 53

PRAHA 6
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice 284 09 84 75 

PRAHA 8
Voctářova, Praha 8 - Libeň - bude na podzim končit

266 00 72 99 

PRAHA 9
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany 284 09 85 81 

PRAHA 12
Generála Šišky, Praha 12 - Modřany 244 40 01 64 

PRAHA 14
Teplárenská 5, Praha 14 - Kyje 272 70 09 52, 777 30 12 01 

PRAHA 16
V sudech 1488, Praha 16 - Radotín 257 91 17 58 

PRAHA 20
Chvalkovická 3, Praha 20 - Horní Počernice 281 92 49 59
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KULTURA

Světoznámý varhaník, cembalista,
hráč na klavichord a kladívkový klavír
vystoupí 18. února 2008 v kostele 
sv. Jakuba Staršího v Petrovicích s ná-
sledujícím programem:

• J. F. N. Seger: Toccata a fuga d moll
• J. S. Bach: Chorální předehry ze sbírky

Neumeistersammlung
• P. Anton Estendorfer: Ciaccona del

Primo Tuono
• J. Tůma: Improvisace na postní téma-

ta
• John Bull: Fantasia in d, In nomine
• J. Tůma: Improvizace na téma Johna

Bulla

Jaroslav Tůma se narodil v roce 1956
v Praze. Vystudoval tamní konzervatoř
u prof. Jaroslava Vodrážky a Hudební fa-

kultu AMU u prof. Milana Šlechty
a prof. Zuzany Růžičkové. Je nositelem
prvních cen v soutěžích ve varhanní im-
provizaci v Norimberku v roce 1980
a v holandském Haarlemu v r. 1986. Dále
je laureátem řady interpretačních varhan-
ních soutěží, např. A. Brucknera v Linci
v r. 1978, Pražského jara v r. 1979, 
J. S. Bacha v Lipsku v r. 1980 a mnoha 
dalších.
Bohatá koncertní činnost ho přivedla do
většiny evropských zemí včetně Islandu,
do USA, Japonska, Mongolska, Singapuru
či Jihoafrické republiky.
V Praze uvedl J. Tůma v letech 1990 až
93 v jedenadvaceti koncertních progra-
mech kompletní varhanní dílo J. S. Bacha.
Kromě moderních i historických varhan se
zabývá také dalšími klávesovými nástroji,
ať již originálními či jejich kopiemi, kon-

certuje např. na kladívkovém klavíru,
cembale, varhanním positivu nebo klavi-
chordu. Jeho repertoár zahrnuje skladby
od mistrů renesance a baroka přes vr-
cholné romantiky až po skladatele sou-
dobé, zejména české. S předními or-
chestry provedl mnohokrát např.
varhanní koncerty G. F. Händela, F. X.
Brixiho. K. B. Kopřivy, J. G. Rheinbergera,
F. Poulenca, P. Hindemitha aj., dále také
cembalové koncerty J. S. Bacha či 
F. Poulenca. Spolupracuje též s řadou
předních sólistů a komorních souborů.
Tůmova diskografie čítá přes padesát CD
titulů, z větší části sólových. Pro firmu
Supraphon natočil např. sérii „Historické
varhany Čech“. Mezi kompaktní disky
oceňované odbornou kritikou patří
Tůmovy projekty „bachovské“, např. var-
hanní nahrávky Umění fugy a Varhanní
mše či klavichordová nahrávka Dobře
temperovaného klavíru. Pro firmu
Harmonia mundi natočil Haydnovu klavír-
ní verzi Sedmi posledních slov
Vykupitelových na Kříži. V posledních le-
tech zakotvil u vydavatelství Arta, mezi
nejnovější vydané tituly patří např. var-
hanní chorály Bachovy Orgelbüchlein,
komplet Rejchových fug pro klavír, dvojí
verze Bachových Goldbergových variací
na cembale a na dvou klavichordech aj.
Všechna tato vrcholná díla provádí i kon-
certně. 
Kromě toho nahrál J. Tůma další četné
snímky pro rozhlasové a televizní spole-
čnosti doma i v zahraničí. Byl autorem je-
denáctidílného seriálu České televize
o historických varhanách. Pravidelně při-
pravuje pořady o varhanní i jiné klasické
hudbě pro Český rozhlas. Je také auto-
rem hudby k dokumentárnímu filmu
Pavla Kouteckého Proměny Pražského
hradu. Kompoziční činnost zaměřuje pře-
devším na varhany, cembalo a klavichord,
na CD nosičích firmy Arta vyšly i jeho var-
hanní improvizace. 
Od roku 1990 J. Tůma působí pedagogic-
ky na Hudební fakultě AMU v Praze a je
často zván do porot mezinárodních var-
hanních či cembalových soutěží, např.
v Norimberku, Lübecku, Haarlemu,
Schläglu, Gdaňsku, Poznani, Praze,
Opavě, atd. Své zkušenosti předává i na
interpretačních nebo improvizačních mist-
rovských kursech v mnoha zemích včetně
Japonska či Jihoafrické republiky.

JAROSLAV TŮMA VYSTOUPÍ V PETROVICÍCH
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OFSETOVÁ TISKÁRNA SWL
V PRAZE 10 - UHŘÍNĚVSI
přijme do hlavního pracovního poměru

asistenta (asitentku) řízení a organizace výroby.
Požadujeme částečnou znalost PC a řidičský průkaz.

Nástup možný ihned.
Kontaktní osoba: p. Werich - tel.: 602 145 532

INZERCE

JARNÍ KURZY ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN pro každého
Již druhým rokem otvíráme nové kurzy pro začátečníky i pokročilé.

Cyklus je sestaven ze 6 lekcí, které na sebe navazují.
Kurzy probíhají v Petrovicích ve středu 

od 17.00 a 19.00 hod., 2 x v měsíci, 1,5 hod.
Začínáme v březnu

a přihlásit se můžete do 1.3.2008.
Podrobnosti najdete na našich stránkách

www.kvetinybabeta.cz

Kadeřnictví v poliklinice bude počátkem března znovu otevřeno. 
V původních prostorách v suterénu polikliniky najdete kadeřnictví
a solárium TURBO s novým vybavením, personálem a milým pří-
stupem. Otevřeno je po – pá od 8.00 – 17.00 hod. Vyhovíme Vám 
i mimo tyto hodiny po osobní dohodě nebo na tel.: 774 800 680.
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EKONOMICKÉ A DŮCHODOVÉ
PORADENSTVÍ A VÝPOČTY

DŮCHODŮ
➤ chcete znát výši svého budoucího důchodu 
➤ chcete znát, kdy je nejvýhodnější doba pro Váš odchod

do důchodu 
➤ chcete zkontrolovat správnost již vydaného Rozhodnutí

z ČSSZ 
➤ chcete pomoci při dohledání chybějící doby pojištění

pro Váš důchod 
➤ výpočty důchodů starobních,

předčasných starobních, plných
i částečných invalidních, vdov-
ských, vdoveckých i sirotčích

➤ poradenství

Volejte, pište,
domluvte si schůzku ! ! !

Helena Bajerová724 237 528,
e-mail: Helena.Bajerova@seznam.cz
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KULTURA

Ještě před seznámením s připravovanými
akcemi v I. pololetí letošního roku bych rád
připomenul tři pořady, které se uskutečnily
v závěru loňského roku. Především to byl
společný koncert sólistů Taras piano trio
a dětských pěveckých sborů Základní umě-
lecké školy Praha – Hostivař pod názvem
POCTA ČESKÝM AUTORŮM. V souboru
Taras piano trio se představili :
Radim Kresta – housle, Ivan Vokáč – violon-
cello, Hana Volková – klavír.
Přes svoje mládí ukázali ve svém projevu vy-
sokou profesionalitu a hudebnost.
Poděkování patří také dětským pěveckým
souborům. Děti potěšily nejen pěveckou

úrovní, ale také výběrem známých zlidově-
lých melodií. Koncert se konal 29. listopadu
v sále střední polygrafické školy.

Druhý koncert dne 14. prosince se uskuteč-
nil ve prospěch Fondu ohrožených dětí
KLOKÁNEK, pod záštitou starostky MČ
Praha-Petrovice paní JUDr. Olgy Hroma-
sové. Vystoupily na něm pěvecké sbory ab-
solventů a rodičů dětí Základní umělecké
školy Praha – Hostivař. Jejich vystoupení by-
lo přijato s velikým aplausem. Příjem ze
vstupného včetně finančního daru MČ
Praha-Petrovice byl věnován pobočce fon-
du na Praze 15.

Třetí a již tradiční akcí na závěr roku byla
Vánoční mše J.J. Ryby, která se uskutečnila
19. prosince. Pod vedením dirigenta J. Lou-
ženského vystoupily opět pěvecké sbory do-
spělých ZUŠ Praha – Hostivař a sólisté :
Josef Bryndák – bas, Martin Vodrážka – te-
nor, Marie Jirglová – alt, Lucie Velebová –
soprán. Jako obvykle to byl hudební zážitek
citově hluboký.

Všechny tři vystoupení se uskutečnily za ne-
všedního zájmu občanů, o čemž svědčily
zcela zaplněné sály.

Otto Semecký

Koncert dne 14. prosince se uskutečnil ve prospěch Fondu ohrožených dětí KLOKÁNEK

Již tradiční akcí na závěr roku byla Vánoční mše J.J. Ryby

V roce 2008 Kulturní komise v prvním pololetí připravuje
tento program :

Leden: 18. Medailon světoznámého varhaníka Jaroslava Tůmy
v kostele sv. Jakuba St. v 19,00 hod.Vstupné 50,- Kč

20. Koncert skupiny ŽALMAN a spol.
v sále stř. polygrafické školy v 19,00 hod. Vstupné 100,- Kč

Duben: Poznávací zájezd na hrad Opočno a Adršpašských skal
(Květen) Termín bude včas oznámen.

Květen: 14., 25., 4. června Petrovické hudební jaro
Zaměření jednotlivých koncertů se projednává.
Občané budou včas informováni.

Červen: (druhá polovina měsíce) Koncert jazzové skupiny

AKCE KULTURNÍ KOMISE RMČ V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2008
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Plány Pražské teplárenské
Pražská teplárenská, jeden z největších výrobců ekologického tepla
v ČR, plánuje přepojit 7 stávajících lokálních plynových kotelen na
Pražskou teplárenskou soustavu. Jedná se konkrétně o kotelny v uli-
cích Boloňská, Holoubkovská, Bolevecká, Milánská, Janovská,
Rezlerova a Novopetrovická. 

Přínosy pro všechny
Pražská teplárenská tímto krokem sleduje významné zlepšení míst-
ní emisní situace a náhradu dosluhujících kotelen modernější tech-
nologií. Po přepojení se z kotelen stanou pouze výměníkové stani-
ce a dodávka tepla bude zajištěna ekologičtějším způsobem –
z Pražské teplárenské soustavy. Díky výkonové rezervě v Pražské
teplárenské soustavě budou moci i další nově vzniklé objekty využít
ekologického tepla a nebudou tak zatěžovat lokální
ovzduší.

Přínosy pro zákazníky
Zákazníci pocítí důsledky přepojení nejen ve zlepšení
ovzduší, ale hlavně ve snížení ceny za teplo. V současné
době je teplo dodáváno z lokálních plynových zdrojů a dle
toho je stanovena cena. Jakmile dojde k přepojení, začnou
platit ceny dle ceníku pro Pražskou teplárenskou soustavu.
Průměrná domácnost by tak měla ročně zaplatit o cca
4 000,- Kč méně.

Technické řešení
Aby bylo možno provést uvažované změny, bude nutné
vybudovat zhruba 4,5 km napáječe a 1,2 km přípojek
k jednotlivým předávacím stanicím. Stávající zařízení kote-
len bude demontováno a nahrazeno 7 novými tlakově ne-
závislými stanicemi. Pro rozvod tepelné energie od nově
vzniklých předávacích stanic k jednotlivým objektům bude
využito stávajících rozvodů.

Vedení napáječe
Zastavěnost území a umístění kotelen neumožňuje vést
nový napáječ volným terénem. Z toho důvodu budou veš-
keré práce provedeny tak, aby co nejméně zasahovaly do
života obyvatel.
Napojení na Pražskou teplárenskou soustavu bude prove-
deno v ulici Dolnoměcholupská. Pro zajištění nepřetržité
dodávky teplé vody po dobu výstavby pro sídliště
Hornoměcholupská bude položena provizorní přípojka
před zahájením prací na tepelném napáječi.
Přechody hlavních komunikací ulice Dolnoměcholupská
a Archimédova, křižovatka Hornoměcholupská a Milánská
a Veronské náměstí budou řešeny protlakem a nedojde te-
dy k narušení povrchů komunikací a ke snížení dopravní
propustnosti v těchto místech. 
Výkopy zasahující do ostatních komunikací budou řešeny
tak, že bude zajištěna jejich průjezdnost. Přes výkopy bu-
dou použity schválené těžkotonážní přejezdy. Provoz bude
řízen poučenými pracovníky stavby. Bude zajištěna i bez-
pečnost chodců, okolo výkopů budou instalovány mobilní
ocelové zábrany. Provoz MHD nebude realizací stavby na-
rušen. Dopravní značení budou umístěna 7 dní předem
s datem platnosti. Povrch komunikací bude poté opět ob-
noven.

Přerušení dodávek tepla
V průběhu výstavby nedojde k přerušení dodávek tepla, odstávku si
vyžádá pouze vlastní přepojení lokálních plynových kotelen na
Pražskou teplárenskou soustavu. Tato přepojení budou provedena
vždy do dvou dnů a vzhledem k tomu, že jsou předpokládána v let-
ních měsících, mělo by dojít pouze k omezení dodávek teplé vody.
Zákazníci a obyvatelé budou o termínu a délce odstávky způsobené
přepojením včas informováni.

Postup prací
V současné době Pražská teplárenská dokončuje přípravnou fázi ak-
ce. Předpokládané termíny výstavby jsou duben až listopad 2008,
přesné termíny výstavby budou upřesněny v návaznosti na vydání
stavebních povolení. 

INVESTICE PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ ZAJISTÍ LEPŠÍ OVZDUŠÍ
V HORNÍCH MĚCHOLUPECH A PETROVICÍCH

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Navrhovaná trasa napáječe
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Druhou dnešní zastupitelkou, která se
nám (poněkud telgraficky) představila
je paní

Zdena Novotná
věk 54 let
váha 70 kg
výška 164 cm
znamení Váhy
oblíbená hudba: lidovka, country, folk
oblíbené jídlo: svíčková, řízek, salát,
buchty
koníčky: květinová výzdoba, psaní veršů

oblíbená barva: černá, bílá, modrá

vdaná 36 let
manžel Václav
děti: dcery Eva 34, Hana 32 let
zeťové: Milan 36, Jarda 35 let
vnoučata: Pavel 7, Jiří 5, Julie 4, Martin 2 roky
politická příslušnost: předsedkyně MS ODS
v komunální politice 3. volební období
předsedkyně Komise bytové a sociální
zaměstnání: OSVČ

Zdravotní stav úměrný věku a práci.
V Petrovicích jsem vyrůstala, navštěvovala školu, z Petrovic je i můj
manžel Václav a v Petrovicích vyrůstaly naše dcery a i ony zde zů-
staly žít a vychovávají tu již své děti.

Zdejší školu navštěvuje již čtvrtá generace z naší rodiny. Do místního
sokola chodila moje matka, strýc Láďa, já, můj manžel i naše dcery
a vnoučata.

Maminka, strýc i já jsme v TJ Sokol Petrovice zastávali funkce náčel-
níka. Manžel dodnes aktivně hraje stolní tenis za místní TJ Sokol
Petrovice. S manželem jsme dlouhá léta sami aktivně sportovali pod
vynikajícím cvičitelem sportovní gymnastiky p. Josefem Zykánem -
i tento skvělý člověk dodnes žije v Petrovicích.

Kde jinde bych měla žít a pracovat než zde? Kde jinde bych měla
pomáhat starším a předávat zkušenosti mladým než zde? Člověk
musí nejdříve poznat bolest, aby sám dokázal podat ruku druhému.
Osudy druhých nás mnohdy nezajímají a podat nezištně pomocnou
ruku nebo sklenici vody, to už jsme skoro zapomněli. Není to do-
bou, ve které žijeme. To je jenom nezájem a opovrhování. Největší
dar který můžeme dát jeden druhému, je být navzájem pozornými
k našim životům.

připravil Petr Říha

Dnešní medailonky členů ZMČ patří
aktivním „sokolkám“. První z nich je

Dagmar Kozelková, nar. 29. 7. 1950
Absolventka střední ekonomické školy
s maturitou
jednatelka TJ Sokol Petrovice I, cvičitel-
ka III. třídy
členka Komise výchovy a vzdělávání
matka dvou synů Kamila a Zdeňka
a babička tří vnuček, kterým se snaží
věnovat každou volnou chvilku, vyše-
třenou ze svého nabitého pracovního
programu.

Jaký máte vztah k naší MČ a proč jste kandidovala?

Od narození žiji v naší malé krásné obci. Zde jsem vyrůstala spolu se
svými dvěma bratry Karlem a Jaroslavem. Jako nejstarší ze souro-
zenců a jediná dcera jsem byla rodiči a hlavně babičkou a dědou ve-
dena k odpovědnosti za svou práci a své činy, ohleduplnosti , po-
moci druhým a úctě ke starším.
Jsem velmi citlivá na změny ve svém okolí, k němuž mám hezký ci-
tový vztah. Petrovice vždy bývaly bezpečná adresa. Ale časy se mě-

ní a přibývá bohužel těch, kteří nevědí, co s volným časem. Neumí
se bavit jinak než šikanou, násilím a vandalstvím, a to v lepším
případě. 
Nechci přihlížet, jak bezohledně se mnozí chovají k soukromému či
obecnímu majetku. 

Jaké vydíte řešení tohoto stavu?
Řešení snad existuje. Pozitivem pro mne je už skutečnost, že budu
mít možnost být přítomna při všech důležitých rozhodnutích, které
se týkají bezpečnosti života v Petrovicích a možnost předat zkuše-
nosti z pořádaní různých sportovních a kulturních akcí mladým a vy-
chovat tím naše budoucí nástupce.
A právě tato skutečnost mne utvrdila v myšlence věnovat se této
práci veřejně ne jako politik, to v žádném případě. To nejsem, ale ja-
ko žena, která se celý život věnuje rekreačnímu sportu a z jeho zá-
kladů čerpá díky vynikajícímu cvičiteli p. Josefu Zykánovi dodnes.
Byla bych velice ráda, kdyby moje práce stmelila soužití našich obča-
nů a ze srdce si přeji, abychom nebyli k sobě a k našemu okolí lho-
stejní a spolu s ostatními zastupiteli budu pracovat ve veřejném záj-
mu Vás všech.
Nechci se bát o naše děti a vnoučata, uklízet psí exkrementy po bez-
ohledných majitelích psích miláčků a opustit byt či dům, aby nebyl
vykraden. Jakožto matka a babička nemohu být lhostejná k výchově
našich dětí.

PŘEDSTAVUJEME VÁM

Je tu zase !!! Co ??? No přece noc v knihovně !!!

V pátek 28.3.2008 proběhne v místní knihovně další

Noc s Andersenem.

Děti od 6 do 12 let, které mají rády knížky a chtějí se mezi nimi i vyspat

se mohou přihlásit v místní knihovně.

Bude se číst, hrát si a zaskotačíme si na karnevalu.

Rodiče získají informace na telefonním čísle 267 900 946.

Těším se na Vás – Vaše knihovnice

POZOR!
MÍSTNÍ KNIHOVNA

bude
od 25.2 – 29. 2. 2008

U Z A V Ř E N A
Omluváme se všem čtenářům.
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ŠKOLY

Ve dnech 15. a 16. ledna se účastnili zápisu do
1. tříd též předškoláci z MŠ Jakobiho. Děti a je-
jich rodiče si mohli vybrat, zda půjdou k zápi-
su do 1. třídy ZŠ Praha – Petrovice v budově
Dopplerova nebo v budově Edisonova.

Týden před zápisem navštívili budoucí prv-
ňáčkové se svými učitelkami první třídy této
školy. Seznámili se s prostředím školy, podívali
se, kde budou mít šatnu a kam budou chodit
do družiny. Pan ředitel jim také ukázal, kde bu-
dou mít od 1. září svoji třídu. Po zazvonění na-
še předškoláky přivítali ve své třídě o rok starší
kamarádi. Ukázali dětem, co všechno se ve
škole za půl roku naučili a pochlubili se svými
sešity a učebnicemi. Do vyučování se v rámci
možností zapojovaly také děti z MŠ a společná
hodina rychle uběhla. Z návštěvy v ZŠ od-
cházely plné nových dojmů a zážitků.

Na vstup do první třídy se předškoláci z MŠ
Jakobiho připravují již od září. Předškolní
výchova je zajišťována v souladu s rámcovým
programem pro předškolní vzdělávání. Při pří-
pravě do školy využíváme pracovní listy. Děti
zde rozvíjejí logické myšlení, orientaci a pro-
storovou představivost. Na početních opera-
cích se učí chápat základní číselné a matema-
tické pojmy, orientovat se v elementárním
počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v roz-
sahu první desítky, poznat více, stejně, méně,
první, poslední a podobně. U těchto činností
se děti také učí záměrně se soustředit a udržet
pozornost. Při grafomotorických cvičeních se
děti učí správně držet tužku třemi prsty a uvol-
ňovat ruku pro psaní. Od začátku školního ro-
ku se děti naučily mnoho básniček a říkadel,
u nichž si procvičují paměť, výslovnost a slovní
zásobu. Poslechem pohádek a příběhů se učí
sledovat děj, porozumět slyšenému a slovně
reagovat na otázky. Při společných hrách
a ostatních aktivitách se učí přijímat a respek-
tovat ostatní děti, vzájemně si pomáhat a řešit
své spory dohodou.
Učitelky se každodenní prací s dětmi snaží, aby
je co nejlépe připravily pro dobrý začátek ve
školních lavicích. 

Ludmila Mackaničová
učitelka MŠ

DĚTI Z MŠ JAKOBIHO NA NÁVŠTĚVĚ V ZŠ PRAHA – PETROVICE
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SPORT

Pro všechny přátele tohoto krásného a fy-
zicky náročného sportu pořádala petrovická
ODS 26. ledna již 4. ročník tradičního
Squashového turnaje ve sportovním centru
STAMET na Novopetrovické ulici. Hráči byli
rozděleni do 3 základních skupin a vítězové

skupin postoupili do vyřazovacích zápasů.
Z  utkání pak vítězně vyšli: 1. Iveta Dufková,
2. Petr Kronďák a 3. místo obsadil Josef
Sucharda. Vítězům gratulujeme a pochopi-
telně velká gratulace putuje k rukám vítěz-
ky (poprvé v historii turnaje zvítězila žena).
Chtěli bychom touto cestou rovněž podě-
kovat sponzorům, kteří nám pomohli tento

turnaj uspořádat. Hráčům i všem přítom-
ným divákům děkujeme za jejich přínos na
skvělé náladě během celého turnaje.
O termínu konání 5. ročníku v roce 2009
Vás budeme opět informovat a doufáme, že
i Vy příště rozšíříte hráčské řady a zvýšíte
konkurenci na tomto turnaji.

Roman Vojta

VIII. REPREZENTAČNÍ
PLES MĚSTSKÉ ČÁSTI

Na sobotu 9. února jsme připravili již VIII. re-
prezentační ples městské části Praha-

Petrovice. Jako taneční sál opět posloužila
historická tělocvična petrovické sokolovny
z roku 1921. Vstupenky byly vyprodány již
čtrnáct dní před termínem konání plesu,
a tak nakonec muslel být „pod nátlakem“
zájemců proveden dotisk vstupenek – bo-
hužel pouze „k stání“. A pak už to šlo jako

„na drátkách“ - jako každý rok – zahájení,
přivítání vzácných hostů, petrovické mažo-
retky, předtančení a posléze tančení, boha-
tá tombola a hlavně báječná nálada, kterou
nemohla pokazit ani „pokulhávající“ obslu-
ha v počátku plesu.

Petr Říha

Finálová skupina měla hráčsky velmi dobrou úroveň. Iveta Dufková , Petr Kronďák a Josef Sucharda.

Předtančení se letos odehrávalo v podání
Elišky Křížové a Ondřeje Vrátného – vítězů
soutěží ve standardních i latinskoameric-
kých tancích. O velkolepé zahájení plesu se již tradičně svým vystoupením postaraly petrovické mažoretky.

ZPRÁVY Z MČ

SQUASH V MODRÉM
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Petrovické děti si už zvykly dostávat vysvědčení na různých 
místech. Tentokrát k tomu byla zvolena loď Vltavské flotily se 
jménem „Európé“.

Tradičně u tohoto netradičního předávání vysvědčení nechyběla
zpravodajská redakce České televize.

Celým dopolednem děti prováděl a bavil pan Tomáš Krejčíř.
Diskotéka pak byla v režii pana Vítka Rotra.

Ředitel školy tentokrát předával dětem vysvědčení v uniformě 
kapitána lodi, o čemž svědčily čtyři prýmky na rukávech jeho 
uniformy.

V dětských očích se dá číst jako v otevřené knize. Překvapení, zvě-
davost nebo zklamání při pohledu na soustavu byť většinou velmi
nízkých čísel.

Po šťastném přistání na břehu Vltavy čeká děti ještě cesta běž-
nějšími dopravními prostředky - metrem a autobusem.

VY S V Ě D Č E N Í  N A  V LTAV ĚVY S V Ě D Č E N Í  N A  V LTAV Ě


