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ROČNÍK XVII.
ČÍSLO 2

DUBEN 2008
NEPRODEJNÉ

Soutěž Zlatý erb je každoročně vyhlašována 
s cílem podpořit modernizaci místní a regio-
nální veřejné správy prostřednictvím rozvoje 
informačních služeb poskytovaných občanům 
i specifickým skupinám uživatelů s využitím 
internetu a ostatních elektronických médií, 
a přispět tak k rozvoji kvality života ve měs-
tech, obcích a krajích České republiky. 
Vyhlašovatelem za kraj hlavní město Praha 
byl Magistrát hlavního města Prahy. Městská 
část Praha-Petrovice po úspěchu v roce 2006, 

kdy získala 2. místo, zvážila opět své šance na 
úspěch a přihlásila se do soutěže webů měst-
ských částí. Vzhledem k tomu, že se řadíme 
mezi „malé“ městské části, webové stránky 
byly hodnoceny v kategorii „obce“. Pokláda-
li jsme za důležité, představit stávající obsah 

webových stránek, který se dozajista od roku 
2006 změnil, a myslíme, že je pořád co zlep-
šovat a nabízet návštěvníkům stránek.
Hlavními změnami v obsahu webových strá-
nek byla změna v orientaci na stránkách, a to 
především se zavedením elektronické úřední 
desky a elektronické podatelny. Důležitým 
kritériem pro hodnocení ze strany odborné 
poroty Zlatého erbu byl obsah povinně zveřej-
ňovaných informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na-
plněnost tohoto odkazu je takřka maximální. 
Celkovým hodnocením a hlavně oceněním 
za první místo v soutěži Zlatý erb 2008 jsme 
všichni mile překvapeni a potěšeni, jelikož 
výsledek naší práce se ukázal jako smyslupl-
ný. Do příštích let samozřejmě máme v plánu 
vylepšování vzhledu a obsahu našich webo-
vých stránek, abychom mohli obhájit letošní 
„titul“.
 Jana Dynybilová
	 tajemnice	úřadu	MČ

PETROVICE PODRUHÉ OBSTÁLY V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB

Když procházím Petrovicemi, mám pro-
tichůdné pocity. Na jedné straně vidím na 
každém kroku věci, které se podařilo vybu-
dovat lidem, kteří se okolo veřejné správy 
dlouhé roky pohybovali a pohybují – na 
straně druhé vidím, jak jsou téměř všech-
ny ničeny. Dějí se věci těžko pochopitelné 
– mládež likviduje vybavení hřišť a spor-
tovišť, která jsou budována přece pro ně. 
Lavičky už dávno neslouží k tomu, aby se 
na nich sedělo, ale jako trenažér devasta-
ce, a když už najdete lavičku nezničenou 
a chcete si na ni sednout, zjistíte, že na ní 
před Vámi již někdo seděl – ale jaksi „o pa-
tro výš“ a na místě, kam si chystáte položit 
kalhoty, měl zablácené boty. Majitelé psů 
nejsou schopni uklidit po svém miláčkovi 
a je jim jedno, že nás následně nutí, aby-
chom spolu s nimi žili na jednom velkém 
psím záchodě. Kuřáci nepovažují svůj ne-
dopalek za odpad a upustí ho tam, kde do-
kouří. Pokud je někdo z nich – spíš šprýmař 
než pořádkumilovný – a odhodí nedopalek 
do odpadků, končí to hořícím košem. 
Každá rovná plocha je zničená graffiti 
– včetně zdi kostela z 18. století - a to už 
nezmiňuji takové věci, že řidiči v obytné 
zóně jezdí tak bezohledně, jako kdyby ni-
kdy nechodili pěšky. Peníze, které by moh-
ly být použité na zlepšení našeho životní-
ho prostředí, končí v opravách zničeného 
zařízení. Sečteno a podtrženo – to ten stav 
nikomu nevadí? Víte třeba, co dělá právě 
teď Vaše „mládež“? Neutrhla třeba ze hřiš-
tě lavičku a nevylepšila si s ní houpačky 
pro malé děti........?

Petr	Říha

SLOVO ÚVODEM

Výsledky soutěže Zlatý erb jsou každoročně vyhla-
šovány v rámci projektu e-Praha. Letošní přednáše-
jící na téma el. spis. služba byla i tajemnice Úřadu 
naší městské části slečna Jana Dynybilová, DiS.

Cenu pro vítěze pražského kola soutěže Zlatý erb převzali z rukou ředitele magistrátu Ing. Martina Trnky 
(druhý zleva) zástupci městské části v čele se starostkou JUDr. Olgou Hromasovou.
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SPORT

V sobotu 29.3. se na petrovickém sídlišti „Dob-
rá Voda“ a v údolí Botiče uskutečnil závod 
Pražského žebříčku v orientačním běhu (dále 
jen OB). První závod Pražského žebříčku v OB 
letošní sezóny zahájilo 360 běžců sprintem 
v okolí Botiče, který se běžel na speciální mapě 
pro orientační běh „Botič River“ v měřítku 
1:5 000. Závodníci všech věkových kategorií, 
od dětí až po veterány starší 75 let, se popra-
li s nástrahami tratí od 1,5 km do 2,7 km, kde 
podle zákresu v mapě hledali příslušné kontro-
ly na jejich trati. Podle ohlasů se závod vydařil 
a většině účastníků líbil.
Odpoledne proběhl další, tentokrát specifický, 
závod orientačního běhu s názvem SMIK (Ori-
entační běh s migrujícími kontrolami). Tento 
závod je zajímavý tím, že kontroly během zá-
vodu mění svoji polohu a závodníci musí sběr 
kontrol skloubit s „jízdním řádem“ (časovým 
harmonogramem) umístění kontrol podle toho, 
kde v daný okamžik se kontrola právě nalézá.
Pro oba závody jsme našli zázemí pro shro-
maždiště a cíl na ZŠ Praha-Petrovice, která 
nám zapůjčila i kryté šatny, které v měnícím 
se jarním počasí závodníci s chutí využili.  
I díky vstřícnému jednání, jak s vedením ško-
ly ZŠ Praha-Petrovice, tak i s městskou částí 
Praha-Petrovice a Křeslice, se nám podařilo 
v Petrovicích uspořádat příjemné závody s pěk-
nou atmosférou, které napomohlo i mohutné 
povzbuzování závodníků petrovickými dětmi. 
Více informací, výsledky, fotky aj. naleznete na 
http://ob.vse.cz/zavody/sprint08/index.php
Všem ochotným spolupracovníkům děkujeme 
za umožnění uspořádání již druhého závodu 
v orientačním běhu v Petrovicích a doufáme, že 
i někdy příště se nám podaří tento krásný sport 
opět ukázat v naší městské části v Petrovicích.

Martina	Volfová	
oddíl	OB	-	Ekonom	Praha,

ředitelka	závodu

Kontrolní stanoviště.

Mapa pro orientační běh se zdá nezasvěcenému pouhou změtí čar, čísel a neznámých značek.

Start i cíl závodu v orientačním běhu byl v areálu Základní školy Praha-Petrovice.

ORIENTAČNÍ BĚH V PETROVICÍCH
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29. zasedání RMČ dne 11. 2. 2008 
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila: 
•  žádost p. Lam DO TATA na ukončení nájmu části neby-

tových prostor č. 015 a 016, v přízemí, pavilon A, o cel-
kové výměře 11,15 m2 v budově polikliniky, Ohmova 
271,

•  zveřejnění záměru na pronájem nebytových 
prostor č. 015 a 016, v přízemí, pavilon A,  
o celkové výměře 11,15 m2 v budově polikliniky, Oh-
mova 271,

•  návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 
a výsledku z hospodářské činnosti za rok 2007 Základní 
školy Praha-Petrovice do jednotlivých fondů ZŠ,

•  úpravu smlouvy o nájmu hrobového místa, konkrétně 
ustanovení o ceně nájmu, která by měla zahrnovat i po-
platek za služby spojený s užíváním hrobového místa.

Vzala na vědomí:
•  informace místostarosty Ing. Říhy o tom, že při přidělo-

vání nových hrobových míst bude dokončena řada hrobů 
tak, jak je započata, a následně se bude postupovat dle 
projektu, který je v současné době ve fázi zpracování.

30. zasedání RMČ dne 3. 3. 2008 
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila: 
•  svým předběžným souhlasem Soukromému gymnáziu 

ALTIS, s. r. o. provedení stavebních úprav v pronajatých 
prostorách ZŠ Praha-Petrovice, Dopplerova 351,

•  umístění veřejného osvětlení (ul. Novopetrovická) na po-
zemcích parc. č. 569/2, 580/13, 580/31, 580/34, 580/36 
k. ú. Petrovice dle předložené dokumentace,

•  žádost MUDr. Nataši Dvořanové o ukončení nájmu ne-
bytových prostor č. S45, S48, S62, S63 a S47, v suterénu 
A, budovy polikliniky, Ohmova 271 o výměře 42,30m2, 
k 31. 3. 2008,

•  zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č. S45, 
S48, S62, S63 a S47, v suterénu A, budovy polikliniky, 
Ohmova 271 o výměře 42,30 m2 a podílu na společných 
prostorách o výměře 21,15 m2, tj. celkem 63,45 m2,

•  vyúčtování akcí Kulturní komise Rady MČ Praha-Petro-
vice za únor 2008,

•  návrh rozpočtu akce poznávacího zájezdu na zámek 
Opočno, který se uskuteční dne 26. 4. 2008,

•  plnění rozpočtu MČ Praha-Petrovice za rok 2007 a do-
poručuje Zastupitelstvu městské části Praha-Petrovice jej 
schválit,

•  úpravu cen inzerce Petrovického zpravodaje od čísla 
2/2008, kdy bude vycházet časopis plnobarevně,

•  program IX. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovi-
ce, které se koná 12. 3. 2008,

•  prodej pozemků parc. č. 423/8, 423/9 a 423/10 (zastavě-
ná plocha) k. ú. Petrovice o výměře 912 m2 BD Lessne-
rova 268 – 270 za cenu 2.730 Kč/ m2, tj. 2.489.760 Kč 
a doporučila Zastupitelstvu městské části Praha-Petrovi-
ce tento prodej pozemků schválit.

Neschválila: 
•  prodej pozemků parc. č. 423/62 a 423/63 (předzahrád-

ky) k. ú. Petrovice o výměře 109 m2 Bytovému družstvu 
Lessnerova 268 – 270 za sníženou cenu 1.092 Kč/m2(při 
použití koeficientu 0,4), tj. za 119.028 Kč,

•  návrh Komise bytové a sociální na uzavírání smluv o ná-
jmu bytu na dobu 6 měsíců při porušení platební kázně, 
jelikož má za to, že samotné porušení platební kázně je 
hrubým porušením smluvního vztahu a je možné smlou-
vu o nájmu bytu z tohoto titulu okamžitě ukončit s výpo-
vědní lhůtou 3 měsíců.

Vzala na vědomí:
•  zápis Komise bytové a sociální Rady MČ Praha-Petrovi-

ce ze dne 26. 2. 2008. Zápis je přílohou originálu tohoto 
zápisu,

•  informaci ředitele ZŠ Praha-Petrovice o zápisu dětí do 1. 
tříd ZŠ na školní rok 2008/2009. Zapsány byly dvě první 
třídy s celkovým počtem 43 žáků.

IX. řádné zasedání ZMČ 
dne 12. 3. 2008 

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice:
Schválilo: 
•  Pravidla pro udělování čestného občanství městské části 

Praha-Petrovice, a to s účinností od 12. března 2008,
•  doplnění jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha-Petro-

vice s účinností od 12. března 2008, 
•  rozpočtové změny č. 11 a 12/2007 v předloženém 

znění,
•  plnění rozpočtu MČ Praha-Petrovice za rok 2007,
•  uplatnění požadavku zařadit lokalitu č. 19 Urbanistické 

studie MČ Praha-Petrovice do změn Územního plánu hl. 
m. Prahy tak, aby rozsah navrhované výstavby v územ-
ním plánu korespondoval se schváleným návrhem urba-
nistické studie,

•  uplatnění požadavku, aby projednaná a schválená Ur-
banistická studie MČ Praha-Petrovice byla plně respek-
tována a zapracována do konceptu nového Územního 
plánu hl. m. Prahy, 

•  podaní návrhu změny územního plánu hl. m. Prahy na 
funkčního využití plochy pozemku Jakobito - parc. č. 
439/59 k. ú. Petrovice, u objektu bývalých jeslí VV změ-
nit na OB,

•  podaní návrhu změny územního plánu hl. m. Prahy na 
funkčního využití plochy pozemku Dopplerova - parc. č. 
432/72 k. ú. Petrovice z VV na OB.

Neschválilo: 
•  návrh Útvaru rozvoje města na změnu dopravní obsluž-

nosti městské části formou tramvajové dopravy s tím, že 
nesouhlasilo s navrženou trasou tramvajové linky zele-
ným pásem mezi ulicemi Archimédovou a Rezlerovou 
a jejím ukončením na pozemku u Střední polygrafické 
školy. 

31. zasedání RMČ dne 17. 3. 2008 
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila: 
•  úplatný převod pozemků, na kterých jsou umístěny trans-

formační stanice PRE z vlastníka hl. m. Prahy na společ-
nost PRE, a. s., a nemá k tomu žádných připomínek,

•  pronájem nebytových prostor č. 330, 331, 328, 1/9 337 
a 1/9 338, 3. NP pavilon A, v budově polikliniky, Oh-
mova 271, Praha 10, o výměře 37,27 m2 a podílu na 
společných prostorách o výměře 14,91 m2 MUDr. Petru 
Kamínkovi, za účelem provozování ordinace gynekolo-
gie a porodnictví, a to s platností od 1. 4. 2008, 

•  vyúčtování akce „Petrovický masopust“, která se konala 
14. 2. 2008.

Vzala na vědomí: 
•  oznámení o konání organizované sportovní akce – závo-

du Pražského žebříčku v orientačním běhu, který se bude 
konat dne 29. 3. 2008 v údolí Botiče mezi Křeslicemi 
a Petrovicemi,

•  informace starostky JUDr. Hromasové a tajemnice úřadu 
MČ o jednáních s předsedou BD Lessnerova 268 – 270 
ve věci pozemků parc. č. 423/8, 423/9 a 423/10 a násled-
ně stanovisko odhadce v oblasti nemovitostí s tím, že 
koeficient 0,4 při prodeji pozemků je již časově překona-
nou záležitostí, a tudíž ho nelze uplatňovat,

•  informaci starostky JUDr. Hromasové ve věci jednání 
k čistopisu Urbanistické studie MČ Praha-Petrovice na 
odboru územního plánu MHMP.

Jmenovala: 
•  grantovou komisi pro posouzení grantů městské části 

Praha-Petrovice pro rok 2008 v tomto složení: předseda 
komise Ing. Zdeněk Völfl, členové komise: Ing. Jaroslav 
Endršt, RNDr. Jiří Koudelka, Ing. Jan Křeček, Ing. Fran-
tišek Kříž, JUDr. André Němec a Ing. Pavel Šafařík,

Uložila: 
•  tajemnici úřadu MČ informovat odbor územního rozho-

dování a odbor výstavby Úřadu MČ Praha 15 o závě-
rečné podobě čistopisu mapové i textové části Urbanis-
tické studie MČ Praha-Petrovice s upozorněním, že MČ 
Praha-Petrovice požaduje, aby oba tyto odbory přihlížely 
k projednané urbanistické studii při územním a staveb-
ním řízení.

32. zasedání RMČ dne 31. 3. 2008 
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila: 
•  záměr pronájmu nebytových prostor v objektu bývalých 

jeslí, Jakobiho 328,
•  schvaluje udělení výjimky panu Zdeňku Kutheilovi, 

Římanská 88, Průhonice, ze zákazu vjedu motorových 
vozidel na komunikaci vedoucí z ul. Novopetrovická 
(panelová cesta) k brodu do Křeslic. Výjimka se uděluje 
z důvodu údržby pozemků ve vlastnictví žadatele,

•  pronájem nebytových prostor č. S45, S48, S62, S63, 
S47, suterén, pavilon A, v budově polikliniky, Ohmova 
271 o celkové výměře 43,11 m2 a podílu na společných 
prostorách o výměře 17,24 m2 MUDr. Heleně Chválové-
Vilímovské, CSc. za účelem provozování ordinace prak-
tického lékaře pro dospělé, a to s platností od 1. 4. 2008,

•  zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor č. 
160, 124a (1. NP pavilon B) a S28 (suterén pavilon B) 
o výměře 46,75 m2 a podílu na společných prostorách 
o výměře 23, 375 m2 v budově polikliniky, Ohmova 
271,

•  žádost Mateřské školy Jakobiho na způsob rozdělení 
zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2007 a roz-
dělení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti 
za rok 2007 dle předloženého návrhu,

•  použití finančních prostředků městské části Praha-Pet-
rovice, přidělených do rozpočtu ZŠ Praha-Petrovice, na 
smluvní úhradu výuky angličtiny,

•  návrh rozpočtu Petrovické jaro 2008, které se koná v ter-
mínu od 14. 5. 2008 do 4. 6. 2008.

O B S A H

Běžci bloudili Petrovicemi str. 2 
Petrovické jaro popáté str. 4
Odtáhli Vám v dubnu auto? str. 6 
Petrovická amnestie str. 6
Noc strávená s Hansem  str. 6
Chcete adoptovat dítě? str. 14
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KULTURA

Kulturní komise Rady městské části 
Praha-Petrovice zahájila letošní sezonu 
dvěma koncerty vynikající úrovně.

Prvním z nich byl medailon před-
ního českého cembalisty a varhaníka 
Jaroslava Tůmy, který se uskutečnil  
18. února v kostele sv. Jakuba Starší-
ho. Zcela zaplněný kostel si mohl po-
slechnout skladby J.F. Segera, Chorální 
předehry J.S. Bacha, Fantasie J. Bulla, 
ale také vlastní improvizace J. Tůmy na 
postní témata. To vše v perfektním pro-
vedení bylo hlubokým citovým zážit-
kem. Hudebnímu vyznění přispěla ne-
jen vynikající akustika kostela, ale také 
současný stav varhan, které, ač byly 
postaveny v 18. století, si zachovávají 
schopnost využití pro náročné koncerty 
i v současnosti.

Druhou akcí, která se uskutečnila 
20. února v sále Střední polygrafické 
školy, bylo vystoupení souboru  Pavla 
Žalmana Lohonky, který je v hudebním 
světě znám pod názvem ŽALMAN. 
I když se tento druhý koncert svým žán-
rem značně lišil od toho prvního, našel 
si své zájemce a obdivovatele ve všech 
věkových skupinách, kteří si přišli po-
slechnout autora hudby a textu v jed-
né osobě. Ten nezůstal své pověsti nic 
dlužen. Se svými kolegy i zpěvačkou 
připomněl své nové, ale i starší melo-
die a texty. Plným sálem zazněly písně 
např.: Borovanský zvony, Cukrářka, Di-
vokej horskej tymián, Kytky stále ještě 
voní, Tak jsme vandrovali, Svatá Kate-
řina a jejich nejslavnější Rána v trávě.
Pro ilustraci krátký úryvek z textu: 

Každý ráno boty zouval, 
orosil si nohy v trávě,

že se lidi mají rádi doufal
a procitli právě.

Oba dva koncerty měly veliký ohlas 
a my jsme rádi, že se spoluobčané za-
jímají o kulturní akce pořádané naší 
městskou částí. Kromě tradičního Pet-
rovického jara pro Vás na první pololetí 
ještě připravujeme na 25. červen – Kon-
cert skupiny JAZZ BALSAM – opět 
v sále Střední polygrafické školy.

Všechny akce začínají v 19 hodin. 
Vstupné 50 Kč.
 O. S.

AKCE KULTURNÍ KOMISE V PRVNÍM POLOLETÍ

Pavel Žalman Lohonka při svém petrovickém vystoupení na fotografii V. Jaroše.

Kulturní komise Rady MČ Praha – Petrovice
pořádá 5. ročník hudebních slavností

14. května 2008 v 19.00 h
sál Střední polygrafické školy

Smyčcový soubor, pěvecké sbory a sólisté 
ZUŠ Praha 10 – Hostivař

 a 

Hostivařský komorní orchestr ZUŠ 
Kamil Žvak - violoncello

25. května 2008 v 19.00 h
Kostel sv. Jakuba Staršího v Petrovicích 

Soubor MUSICA DOLCE VITA 

4. června 2008 v 19.00 h
sál Střední polygrafické školy

Hostivařský komorní orchestr ZUŠ 
diriguje Petr Louženský 

Edita Adlerová – zpěv
Smyčcový orchestr ZUŠ 

diriguje Jan Klaus 

Vstupné na jednotlivé koncerty 50 Kč.
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SPORT

Běh je jeden z nejpřirozenějších pohybů člo-
věka. Vedle spousty soutěžních disciplin existuje 
i spousta běhů pro zdraví. Běh naděje navazuje 
na patnáctiletou tradici Běhu Terryho Foxe v Čes-
ké republice. Ukončení Běhu Terryho Foxe bylo 
způsobeno nastavením pravidel Nadace Terryho 
Foxe v Torontu, která byla v ČR právně nereali-
zovatelná. Český Běh Terryho Foxe patřil v rámci 
více než 50 zemí světa, kde se běh organizoval, 
svým rozsahem i počtem účastníků mezi ty nej-
významnější. Však také za 15 let svojí existence 
Terryho myšlenku podpořilo 838 936 zaregistro-
vaných účastníků a na konto výzkumu rakoviny 
přibylo 28 mil. Kč. Všechny tyto prostředky (ve 
výši 100 %) byly využity na základní výzkum 
rakoviny v českých a moravských výzkumných 
pracovištích. Prostředky nutné na zabezpečení 
BTF byly poskytnuty od sponzorů.

Běh naděje se váže k příběhu jednoho stateč-
ného Kanaďana. Když bylo Terry Foxovi 18 let, 
amputovali mu nohu kvůli rakovině. Následovala 
chemoterapie a měsíce utrpení. Ztrátu nohy však 
Terry bral jako výzvu. Když opustil kliniku, byl 
odhodlaný žít tak, aby ostatním dodával odvahu. 
Tehdy napsal: „Nezapomenu, jak jsem si slíbil, že 
pokud zůstanu naživu, postavím se této nové vý-
zvě tváří v tvář a dokážu, že jsem toho života ho-
den, života, který až příliš mnoho lidí bere jako sa-
mozřejmost.“ Terry se rozhodl přeběhnout napříč 
celou Kanadou a od každého Kanaďana vybrat po 

dolaru na výzkum rakoviny. Svůj běh pojmenoval 
Maratón naděje. Po intenzívním tréninku a pečli-
vé přípravě se 12.dubna 1980 vydal z východního 
pobřeží Kanady na svoji trať. Za 143 dny uběhl 
přes 5000 km, denně absolvoval dávku téměř rov-
nou maratónské trati. V provincii Ontario byl ale 
nucen svůj hrdinský maratón ukončit. Rakovina 
se rozšířila do plic. Dokázal získat 1,7 mil.dolarů. 
Zatímco pak ležel v nemocnici, Kanaďané začali 
posílat příspěvky na onkologický výzkum – přes-
ně tak, jak si Terry přál.

V červnu 1981 Terry Fox umírá. Ještě než zem- 
řel, věděl, že se mu jeho sen podařilo uskutečnit. 
Jeho jménem se vybralo 24,17 milionu dolarů 
– tedy dolar od každého Kanaďana.

Terry Fox se zapsal do srdcí miliónů Kanaďa-
nů a z jeho Maratónu naděje vznikla tradice, která 
rychle pronikla i za hranice Kanady.

Ani vynucená změna názvu této humanitární 
akce nás neodradila od toho, abychom se přidali 
k tisícům účastníků, kterým boj proti této zákeřné 
chorobě není lhostejný. 

Běh naděje je dobrovolná humanitární akce, 
která má, kromě získání prostředků na výzkum 
rakoviny, za cíl podpořit zdravý styl života.

Běh je nesoutěžní, trať je možno absolvovat 
jakýmkoli způsobem – chůzí, během, na kole, 
s kočárkem, ….. Běhu se může zúčastnit každý 
bez omezení věku. Svým dobrovolným startov-
ným přispějete na výzkum rakoviny. Získané pro-
středky jdou všechny dle přání Terryho na výz-
kum rakoviny.

Náš 1.ročník Běhu naděje, který s pomocí 
městské části Praha-Petrovice organizuje Základ-
ní škola, Praha-Petrovice, se uskuteční 

ve středu 18.června 2008
v Hostivařském lesoparku (směr od autobu-
sové zastávky Řepčická – bus 154, 183 a 271). 

Start v 16 hodin, přihlášky od 15 hodin na 
místě startu.

Přijďte nás, prosím, podpořit a svojí účastí se 
přidejte k tisícům účastníků po celé naší republi-
ce. Přijďte vyjádřit svoji solidaritu a svým dobro-
volným startovným přispějte, prosím, na boj proti 
zákeřné nemoci, který, jak všichni doufáme, bude 
pro nás lidstvo jednou vítězný.

Za vaši účast předem děkujeme. 
Za	Základní	školu,	Praha	–	Petrovice:

PaedDr.	Jana	Jelínková

Vývoj společnosti a nové generace s sebou 
přinášejí a budou přinášet dobro i zlo. Na jedné 
straně je štěstím, že dobro výrazně převyšuje 
nad zlem, na druhé straně faktem však je, že zla 
se společnost nezbaví, a je tudíž nutné se s ním 
naučit žít. Nyní čistě hypoteticky - jak bychom 
v životě poznali, co je to dobro, pokud by zlo ne-
existovalo?

Ale již zanechme filozofování a přejděme do 
reality běžného života velkoměsta. Ta nám před-
stavuje stálou možnost – hrozbu být svědkem 
nebo přímo účastníkem napadení, ať již pro ba-
nální důvod jako například pro cigaretu, peníze, 
nebo pro pobavení party nevyspělých jedinců. 
Časté bývá obtěžování alkoholem posilněných 
osob. Nelze také opomenout šikanu, která se pře-
nesla z vojenské služby a internátů už i do škol-
ních lavic. Též se nám může přihodit, že budeme 
potřebovat zastat se nám blízké osoby a ochránit 
ji. A nyní jsou tu otázky: Jsme schopni se ubránit 
či odvrátit útok? Dokážeme ve stresu a napětí vy-
hodnotit danou situaci? Jsme si jisti, že víme, jak 
správně jednat po útoku?

To jsou otázky, které se konzultují téměř na 
každém tréninku od roku 1990 v tělocvičně Zá-
kladní školy Praha-Petrovice, Dopplerova ( dříve 
Bellova ), v klubu sportovního juda KSJ Bellova 

– Praha. Sportovní klub byl založen za podpory 
vedení školy a brzy se podílel organizačně na 
mnoha akcích pořádaných školou, na sponzorství 
dětských akcí a podobně. To vše se dalo realizo-
vat hlavně pro značnou podporu vedení školy, 
které v posledním roce, a to díky řediteli školy, 
výrazně podpořilo klub judo a Pražský svaz judo 
při umožnění pořádání postupových regionálních 
soutěží.

Původně založený klub judo se rozrostl o dal-
ší odvětví, a to sebeobranu a JIU-JITSU a právě 
v posledních uvedených bojových a obranných 
směrech se formuje sebevědomí jedinců, právě 
tak potřebné pro rozvoj osobnosti. Někteří se asi 
ptají: Proč se chodit někam „mlátit“ a k čemu mi 
to bude?!  Důvodů je však mnoho - jdu si protáh-
nout tělo a trochu se zapotit, naučím se fyzicky 
a jednoduše bránit, budu znát přímou realitu boje, 
poslechnu si výňatky z trestního zákona z oblasti 
ochrany a obrany, poznám psychologii boje, nau-
čím se základy anatomie. Stručně řečeno - i když 
ve skutečnosti nebudeme schopni se fyzicky 
ubránit, budeme si více věřit, mít vyšší sebevě-
domí a posuneme hranici logického uvažování 
v krizových situacích o kus výše. Tím může do-
jít, a v reálném životě často dochází, k odvráce-
ní případného útoku dříve, než skutečně začne. 

Útočník zváží riziko úspěšnosti a raději zvolí jiný 
snadnější cíl útoku.

Kdokoliv z Vás si může přijít ověřit své 
schopnosti do klubu. O zvyšující se popularitě 
tohoto sportu, snaze něco se naučit a případ-
ně v tomto odvětví sportu něco dokázat, svědčí 
i fakt, že členové klubu KSJ Bellova – Praha za 
dobu své působnosti získali stovky medailí a po-
hárů za umístění na republikových turnajích, mist- 
rovstvích, zahraničních soutěžích a desítky členů 
přešly na sportovní gymnázia a do reprezentace. 
Klub se může pyšnit i mnoha tituly Mistr České 
republiky.

Ti z vás, které článek alespoň trochu zaujal, se 
mohou nezávazně přijít podívat na běžný trénink 
do velké tělocvičny v Základní škole Praha-Pet-
rovice, Dopplerova (Bellova) 351, každé pondělí 
nebo čtvrtek od 16.30 do 19.30. Vyškolení trenéři 
Vám rádi vše představí a odpoví na Vaše dota-
zy. Případně navštivte webové stránky klubu na  
adrese: judo.bellova.cz.
A nakonec to nejpříjemnější, poděkování vedení 
školy a jejímu řediteli jménem klubu a jménem 
PTU svazu JUDO za vstřícný postoj ke klu-
bu sportovního juda a jiu-jitsu a za všeobecnou 
podporu rozvoje sportu. Můžeme si jen přát, aby  
takovýchto škol jen přibývalo.

Za	PTU	svaz	JUDO	–	František	Sviba
Praha,	březen	2008

Terry Fox při svém 5000 km dlouhém maratónu.

MÁTE ŠANCI SE UBRÁNIT?

BĚH NADĚJE
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28. dubna proběh-
la v Místní knihovně 
opět „Noc s Anderse-
nem“. Sešlo se 13 dětí 
a 2 dospělí. Nocležníci 
luštili kvízy, hráli hry 
a po 11 hodině vypukl 
karneval. V petrovické 
knihovně se nocovalo 
již popáté. Spát se šlo po  
1. hodině ranní. Děti 
vstávaly asi v 8 hodin, aby se stihly na-
snídat. Buchty věnoval Místní úřad. Po 
snídani se rozdaly dárečky, zahrála se 
poslední hra a v 9 hodin už čekali rodiče 
před budovou.
Děti nakreslily skřítky Knihovníčky. Po-
kud budete mít zájem, přijďte se podívat 
do knihovny na výstavku. Také na foto-
grafie z „Noci s Andersenem“ se můžete 
informovat v knihovně.
Tato akce probíhá po celé republice, při-
pojilo se i Slovensko a Polsko. Celkem 
byly 664 spací místa. Nakladatelství 
Computer Press darovalo dětem časopisy, 
firmy 3M a SKIP vytiskly a rozeslaly po-
hádkové pohlednice pro každé dítě. 

Václava	Křížová	-	knihovnice

ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
Jako každý rok se i letos na jaře provádělo jarní 
blokové čištění komunikací a jako každý rok 
došlo k odtahu vozidel majitelů, kteří na do-
pravní značení nereflektovali, ale i těch, kteří 
byli třeba dlouhodobě mimo místo svého byd-
liště a značky ani zaregistrovat nemohli. Z to-
hoto důvodu bychom Vás rádi s dostatečným 
předstihem informovali o dalších termínech, 
ve kterých bude blokové čištění prováděno, 
abyste se mohli podobné situaci vyhnout. 
Úřad městské části Praha 15 – odbor dopravy 
- po písemném vyjádření Policie ČR, Správy 
hl. m. Prahy - dopravního inspektorátu čj. 
PSP-57-36/CJ-2008-DZ ze dne 3. 3. 2008 sta-
novil přechodnou úpravu silničního provozu 
na místních komunikacích II., III. a IV. třídy 
v silničním správním obvodu Praha 15, na 
kterých je z veřejného zájmu provádění kom-
plexního úklidu komunikací dočasně zakázá-
no stání silničních vozidel, a to v době od 7.00 
do 14.00 hodin. Na místech prací a v místech 
zastávek náhradní autobusové dopravy budete 
opět upozorněni přenosným dopravním zna-
čením – konkrétně dopravní značkou B 28 
„Zákaz zastavení“ (s časovým omezením). 

Ilona	Jančíková
správa	majetku

Blokové čištění – termín 5. 9. 2008 - pátek.
komunikace: 
Euklidova, Edisonova, Frostova, Jakobiho + parkoviště, Kurčatovova.

Blokové čištění – termín 15. 9. 2008 - pondělí.
komunikace: 
Archimédova, Rezlerova + parkoviště, Lessnerova + parkoviště, Ohmova, Bellova,  
Dopplerova + parkoviště. 

UPOZORNĚNÍ
PRO ZAPOMNĚTLIVÉ ČTENÁŘE

V MĚSÍCI DUBNU JE VYHLÁŠENA

A M N E S T I E 

MÁTE MOŽNOST VRÁTIT KNIHY BEZ POKUTY

NOC S ANDERSENEM
2008
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ŠKOLY

Vážení rodiče,
Základní škola, Praha-Petrovice připravila 

pro budoucí žáky a žákyně 1. ročníku v obou 
budovách naší školy a pro jejich rodiče akci, 
která nese název „Škola nanečisto“.

Celkem třikrát mohou děti zapsané do na-
šich prvních tříd přijít se svými rodiči do škol-
ních budov Dopplerova a Edisonova ještě před 

začátkem nového školního roku 2008/09 a ve své 
budoucí učebně si předem vybrat s kým chtějí 
sedět v lavici, seznámit se s ostatními spolužá-
ky a spolužačkami, poznat svoji budoucí paní 

učitelku, poznat svoji paní vychovatelku ve 
školní družině, ostatní vyučující i ředitele ško-
ly. Paní učitelky a ostatní pedagogové mají pro 
děti připraveno mnoho zajímavostí, trochu her 
a zábavy a také „opravdového učení“. Budoucí 
školáci se určitě nudit nebudou. Pokud se roz-
hodnete naši nabídku „Školy nanečisto“ využít, 
přijďte, prosím, se svým budoucím školákem 
nebo školačkou, podle následujícího rozpisu do 
budovy školy, ve které je Vaše dítě zapsáno:
Budoucí 1.A v budově Dopplerova 351 (dříve 
Bellova):
25. 3. 2008 začátek v 16.30, sejdeme se ve vstupní 
hale budovy Dopplerova, přesuneme se do šatny 
a učeben, pro děti je připraven program zaměře-
ný na praktické činnosti, pro rodiče je připravena 
přednáška. 
29. 4. 2008 začátek v 16.00 v budově Dopplerova, 
připraveny jsou praktické dílny rodičů s dětmi.
13. 5. 2008 začátek v 16.00 v budově Dopplerova, 
pro děti je připraveno divadlo, které je společně 
s dětmi z budoucí 1.M, aby se seznámily všechny 
děti, pro rodiče informace o organizačních záleži-
tostech s třídní paní učitelkou.
Na první a druhou část Školy nanečisto vezměte 
dětem penál s tužkami a pastelkami, nůžky, do-
mácí obuv na přezutí. 
Budoucí 1.M v budově Edisonova 40 (M – rozu-
měj Malá škola).
25. 3. 2008 začátek v 15.30, sejdeme se v chodbě 
v přízemí budovy Edisonova, program pro děti je 
zaměřen na praktické činnosti, pro rodiče je při-
pravena přednáška.

15. 4. 2008 začátek v 16.00 v budově Edisonova, 
připraveny jsou praktické dílny rodičů s dětmi.
13. 5. 2008 začátek v 16.00 v budově Dopplerova, 
pro děti je připraveno divadlo, které je společně 
s dětmi z budoucí 1.A, aby se seznámily všechny 
děti, pro rodiče informace o organizačních záleži-
tostech s třídní paní učitelkou.
Na první a druhou část Školy nanečisto vezměte 
dětem penál s tužkami a pastelkami, nůžky, do-
mácí obuv na přezutí.
„Školou nanečisto“ chceme usnadnit dětem vstup 
do první třídy. „Škola nanečisto“ je samozřejmě 
záležitost zcela dobrovolná a pro všechny rodiče 
zdarma, náklady hradí škola a městská část Praha-
Petrovice.
Na nové budoucí spolužáky a spolužačky se těší 
pedagogové, žáci a ředitel ZŠ Praha-Petrovice

Mgr.	Petr	Zeman,	
telefony	739	001	029,	274	861	548,	
a	také	www.zsprahapetrovice.cz.

Žijeme v době, kdy umět slušně anglicky 
se stává pomalu důležitější, než umět česky. 
Může nám to být divné, směšné nebo nepří-
jemné, ale je to zkrátka tak. Angličtinu chce-
me naučit už děti v základní škole, aby jako 
dospělí nemuseli učení dohánět po večerech 
a často za značné peníze.

Anglický jazyk se v Základní škole Praha-
Petrovice (v obou budovách, tedy v ulici Dop-
plerova 351 i Edisonova 40) vyučuje jako povin-
ný vyučovací předmět už od 1. ročníku a většina 
tříd je na hodiny angličtiny rozdělena na skupiny 
po 12 až 17 žácích. Naše škola tak musí zvlád-
nout 75 hodin angličtiny každý týden.

Více než 200 000 korun věnovala na výu-
ku angličtiny pro žáky naší petrovické základ-
ní školy městská část Praha-Petrovice. Je to 
určitě svým způsobem velmi odvážné řešení 
problému jazykové bariéry, která nás občany 
České republiky stále trochu dělí od zbytku 
Evropy. Rozhodně to je čin, který každý ro-
dič žáka nebo žákyně 1.–9. ročníku naší školy 
určitě ocení. Je mi známo, že i v jiných měst-

ských částech existují různé finanční dotace 
například na sportovní nebo kulturní akce pro 
děti a mládež, přesto se domnívám, že nápad 

přispívat dětem na výuku angličtiny je oprav-
du ojedinělý a průlomový.

S dotací městské části Praha-Petrovice je 
možné žáky naší školy rozdělit při jazykové 

výuce na menší skupiny, výuka se stává inten-
zivnější, s možností individuálního přístupu 
k dětem. Část finančních nákladů je ovšem 
přenesena i na rodiče, kteří kupují svým dětem 
učebnice, pracovní sešity i další pomůcky.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
zúčastněným, tedy pedagogickým pracovní-
kům školy za jejich každodenní práci, měst-
ské části Praha-Petrovice za podporu a pomoc 
škole, rodičům našich žáků za staroslivost, 
obětavost a za vše, co pro své děti dělají (děti 
to určitě jednou vrátí) i odpovědným žákům, 
kteří se poctivě učí anglická slovíčka a vazby. 

Zbývá jediné, přemluvit ty méně odpověd-
né, asi zatím nejlépe česky, aby využili příle-
žitosti a angličtinu se ve škole snažili naučit co 
nejvíc, nezapomínali úkoly, při hodinách aby 
dávali pozor a nebreptali místo toho se souse-
dem v lavici – a když už, tak anglicky.

Mgr.	Petr	Zeman
ředitel	ZŠ	Praha	-	Petrovice

ANGLIČTINA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAHA-PETROVICE

ŠKOLA NANEČISTO – POZVÁNKA
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Jaro zaťukalo na dveře a v Domu UM jsme pro Vás a Vaše děti připravili již tradiční jarní nabídku zajímavých akcí. 
Z výtvarné a klubové činnosti si můžete vybrat z následujících akcí:

14. 4. VÝTVARNÉ PONDĚLÍ NA ZŠ PRAHA-PETROVICE – zdobíme chňapku ZŠ Praha-Petrovice, od 18 hod. S sebou pracovní oděv, 
přezůvky. Cena dílny 25 Kč. Vzhledem k nutnosti přípravy materiálu si předem rezervujte místo na tel. 274 862 574.

15. 4. TURNAJ VE FOTBÁLKU – Klub Klinika, přijďte si zasoutěžit a poměřit síly a dovednosti s ostatními. Klub Klinika od 16 hod. 

19. 4. OTEVŘENÁ VÝTVARNÁ DÍLNA V GOLFOVÉ – jarní klobouček
DDM – Dům UM Golfová, od 10 hod, odchod volný do 14 hod. S sebou pracovní oděv, přezůvky. Cena dílny 25 Kč. Vzhledem k nutnosti 
přípravy materiálu si předem rezervujte místo na tel. 274 862 574.

21. 4. VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE na téma „Flora známá i neznámá“
Znázorněte svoji představu na téma oblíbenou výtvarnou technikou či vyrobte zajímavý výrobek a přineste jej k nám do Domu UM v Golfové 
mezi 5.–9. květnem a vyhrajte jednu z pěkných cen. Vernisáž s vyhodnocením a zahájení výstavy proběhne 13. 5. 2008.

Jako každý rok i letos budeme ve spolupráci s městkou částí Praha-Petrovice, ZŠ Praha-Petrovice a TJ Sokolem Petrovice pořádat  
Pálení ČARODĚJNIC, dne 29. dubna. Akce se tradičně uskuteční na hřišti ZŠ Praha-Petrovice. V 17.30 hod se rozběhnou čarodějnické 
soutěže, kolem 19 hodiny společnými silami zaženeme zlo a zlé čáry kouzelnic a kouzelníků a od 19.30 hod na nás čeká tradiční oheň 
s opékáním buřtíků a živou hudbou k poslechu i tanci. Připravte košťata, oblečte se do čarodějnického a přileťte v 17.30 na slet.

KONCEM KVĚTNA SLAVÍME OPĚT SVÁTEK SOUSEDŮ
Co je Svátek sousedů?
Svátek sousedů je společenská akce - „sousedská párty“, při níž se set-
káte se svými sousedy. 
Kdy se svátek slaví? 
Na konci května, v České republice proběhl poprvé 30. května 2006.  
V roce 2008 se svátek v Petrovicích koná 30. května.
Kde se může svátek konat?
Můžete pozvat sousedy k sobě domů, nebo se můžete dohodnout na po-
užití společných prostor bytových domů. Dále je možné Svátek uspořá-
dat v parku, v zahradě, popřípadě na jiném vhodném místě.
Jak svátek připravit? 
Zúčastnit se Svátku sousedů je jednoduché, stačí chtít. Informujte své 
sousedy, že je zde příležitost pobýt spolu – společně vymyslete a při-
pravte prostory, program, občerstvení pro toto setkání – každý donese 
něco. K dobré atmosféře přispěje hudba, hry pro malé i velké.
Kdo může akci uspořádat?
Všichni, kteří mají soausedy a rádi by se nimi lépe poznali. Na přípravě 
Svátku se mohou podílet občanská sdružení, školy a další instituce ak-
tivní v příslušné lokalitě.
Jakou má svátek tradici? 
Vznikl v roce 1999 v Paříži, v roce 2005 se slavil se už v 377 evrop-
ských městech za účasti 4,5 milionu lidí. Více informací naleznete na 
webových stránkách www.svateksousedu.cz.

Pracoviště Hostivař – Petrovice 
Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel./fax 274 862 574 

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

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

Další z členů zastupitel-
stva, které Vám postupně 
představujeme, je paní 
Hedvika Křížová. Je 
jí 56 let a do zastupitel-
stva byla zvolena poprvé  
– a to za ODS. Pracuje 
jako sociální pracovnice.

Jaký máte vztah k naší MČ a proč jste kan-
didovala? 
Nejedná se o moji první kandidaturu, ale v po-
řadí již o třetí. Již dříve jsem 2x kandidovala 
jako nezávislá pod ODS. Co mě ke kandidatu-
ře vedlo? Jsem dlouholetou pracovnicí v ob-
lasti mládeže. Chtěla jsem využít svých zku-
šeností a pomoci. Od roku 2002 jsem převzala 
vedení Komise protidrogové a zdravotní, ke 
které se v poslední době připojila i Komise 
bezpečnostní. Spojení těchto komisí bylo zce-
la logickým vyústěním situace, neboť všechny 
jmenované oblasti spolu úzce souvisí.

Další z pohnutek pro kandidaturu bylo i to, že 
jsem se v naší obci narodila a znám starosti 
i radosti občanů. Záleží mi na prosperitě naší 
městské části.
Ale zpět k mládeži a problému drog. Na na-
šich školách je s dětmi o drogách hovořeno, 
je zde veden kvalitní protidrogový program, 
který probíhá dle schválené celostátní koncep-
ce. Rovněž tak při akcích pořádaných komisí 
je zábavnou formou o drogách s žáky hovoře-
no, a nejen o nich. Děti se zúčastňují ukázek 
záchranné služby, poznávání přírody, umění, 
sportu apod.
Drogy jsou vážný a bohužel už všudypří-
tomný problém. Existuje účinný recept?
Velmi důležité je domácí prostředí. Mluvte 
se svými dětmi o drogách, vysvětlujte jim je-
jich nebezpečí, nepodceňujte své děti. Podpo-
rujte individualitu svého potomka - buďte mu 
kamarádem. V případě potřeby mu pomozte 
zvládat  nesnáze nebo případné negativní tla-
ky z řad jeho vrstevníků. Nebojte se přiznat, 

že sami nemáte dostatek zkušeností s tím, jak 
takovou situaci zvládat, a s důvěrou se obraťte 
na odborná pracoviště např. DROP IN, SA-
NANIM, ÚMČ Praha 15 – oddělení kurátorů 
pro mládež  nebo oddělení péče o děti.

Komise úzce spolupracuje s městskou 
policií. Jsou prováděny pravidelné obhlídky 
míst, kde se mládež schází, rovněž tak kontro-
ly hřišť. Nelze říci, že by MČ Praha-Petrovice 
v tomto ohledu patřila mezi nejhorší oblasti. 
Přesto je třeba, aby pedagogové i rodiče vedli 
děti k tomu, aby si prostory, které pro ně obec 
buduje, udržovaly v čistotě a pořádku.
Chci věřit, že to společně dokážeme. Až na 
ojedinělé výjimky mám s naší mládeží dobré 
zkušenosti. Není mi proto líto ani práce, ani 
času, který jim věnuji. 
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspě-
chů ve všech sférách Vaší činnosti – v práci 
i zmíněných aktivitách.

Připravil	Petr	Říha

 

Městská část Praha-Petrovice 

http://www.prahapetrovice.cz 

Morseova 251, 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: dynybilova@prahapetrovice.cz 

 

OZNÁMENÍ

ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

O ZÁMĚRU PRONAJMOUT 

nebytové prostory v rozestavěném Domě občanské vybavenosti, ulice Edisonova, Praha 
10 – Petrovice. 

Popis prostor:

Nebytový prostor č. 1 – evidenční číslo záměru NNP 01/08-1 
úřadovna pošty (s rozvodem vody, s přípojkou el. energie, přímým osvětlením, ústředním
topením, telefonní přípojkou, bez vybavení) ve 2. NP domu, orientace místností na západ, o 
celkové výměře 260 m2.

Nebytový prostor č. 2 – evidenční číslo záměru NNP 01/08-2 
bez bližšího určení účelu (s rozvodem vody, s přípojkou el. energie, přímým osvětlením,
ústředním topením, telefonní přípojkou, bez vybavení) v 1. NP domu, orientace místností na 
západ, o celkové výměře 97,8 m2.

Nebytový prostor č. 3 – evidenční číslo záměru NNP 01/08-3 
bez bližšího určení účelu (s rozvodem vody, s přípojkou el. energie, přímým osvětlením,
ústředním topením, telefonní přípojkou, bez vybavení) v 1. NP domu, orientace místností na 
sever, o celkové výměře 51,9 m2.

Nebytový prostor č. 4 – evidenční číslo záměru NNP 01/08-4 
bez bližšího určení účelu (s rozvodem vody, s přípojkou el. energie, přímým osvětlením,
ústředním topením, telefonní přípojkou, bez vybavení) ve 2. NP domu, orientace místností na 
severozápad, o celkové výměře 86 m2.

Nebytový prostor č. 5 – evidenční číslo záměru NNP 01/08-5 
restaurace  (s rozvodem vody, s přípojkou el. energie, přímým osvětlením, ústředním
topením, telefonní přípojkou, bez vybavení) v 2.PP, 1.PP, 1. NP domu, orientace místností na 
severovýchod, o celkové výměře 500,8 m2.

Nebytový prostor č. 6 – evidenční číslo záměru NNP 01/08-6 
prodejna potravin (s rozvodem vody, s přípojkou el. energie, přímým osvětlením, ústředním
topením, telefonní přípojkou, bez vybavení) v 1.PP, 1. NP domu, orientace místností na 
jihozápad, o celkové výměře 178,9 m2. 

V nabídce uveďte návrh využití a nabídkovou cenu za pronájem m2/rok. Tato 
nabídnutá cena nezahrnuje cenu služeb. 

Projektovou dokumentaci k nabízeným nebytovým prostorům je možno si prohlédnout 
a současně sjednat termín prohlídky místa u p. Bartoníčka, Úřad MČ Praha-Petrovice, 
2. poschodí nebo na tel. čísle 267 900 935. 

Poučení:
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomu záměru vyjádřit a předložit
své nabídky,  a to písemně k rukám níže uvedené kontaktní osoby, nejpozději do 30. dubna 
2008. Nabídky předkládejte v zalepené obálce označené v levém horním rohu číslem
evidenčním (uvedeno u nabízených neb. prostor), adresou nebytového prostoru a 
výrazným nápisem NEROZLEPOVAT! 

Vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu záměr zrušit. Zrušení záměru
bude oznámeno stejným způsobem jako vyhlášení záměru.

        JUDr. Olga Hromasová v.r. 
         starostka MČ

INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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INZERCE

V neděli 20. dubna 2008 se koná v pro-
storách Chvalské tvrze (Praha 9, Horní 
Počernice) VÝSTAVA PRO KOČKU – 
jarní umisťovací výstava opuštěných ko-
ček. Cílem akce je najít domov kočkám 
z útulků a získat krmení pro ty, které se 
umístit nepodaří. Vstupenkou na výstavu 
je konzerva krmení pro kočky, kterou je 
možné koupit i na místě. 

Co na Vás na výstavě čeká?
V Chvalské tvrzi bude k vidění více než 
stovka koček a koťat, která se těší na 
nový domov. Většinou se jedná o byto-
vé mazlíčky, mezi vystavenými zvířaty 
se ale najdou i kočky vhodné k domku 
se zahradou. Seznámit se budete moci 
s kočičími dorostenci, kteří potěší vaše 
dítě, i rozšafnými staršími kočkami, které 
snadno zapadnou do poklidného života 
většiny rodin. 
Všechny vystavované kočky jsou vakcino-
vané a v dobrém zdravotním stavu, který 
ještě na místě prověří veterinář. U zvířat 
starších 8 měsíců je samozřejmostí kastra-
ce. Kočky, které na výstavě uvidíte, mo-
mentálně žijí v některém z 10 soukromých 
útulků, převážně v Praze a okolí. Právě pro 
tato zařízení jsou určeny konzervy, které 

se získají ze vstupného. Umožní nakrmit 
další kočky a koťata, dokud se i pro ně ne-
najdou vhodné domovy. 

Pro děti je ve spolupráci s Muzeem  
dětské kresby přichystán výtvarný pro-
gram. Navíc děti, které přinesou na vý-
stavu vlastnoručně namalovaný obrázek 
kočky (čtvrtka velikosti A4), mají vstup 
zdarma! 

Proč umisťovací výstava?
Důvody, proč umisťovací výstavy pořá-
dáme, se dají shrnout do tří bodů: 
• zájemci o kočky oceňují, že si mo-

hou svého budoucího domácího mazlíka 
vybrat z několika desítek zvířat různého 
vzhledu i povahy
• výstava je příležitostí najít dobrý do-
mov pro zvířata z lokalit, kde je o kočky 
minimální zájem
• krmení, které se vybere na „vstupen-
kách“ a od sponzorů, zásadním způsobem 
pomáhá soukromým útulkům uživit jejich 
svěřence
Výstavy pro kočku pořádáme již pátým 
rokem. Akce jsou úspěšné jak z hlediska 
návštěvnosti, tak počtem umístěných zví-
řat. Na minulé výstavě našly domov 73 
kočky a jeden pejsek. 
Akce se koná v prostorách Chvalské tvr-
ze (Praha 9 - Horní Počernice), 20. dubna 
2008 od 10 do 17 hodin. Tvrz se nachází 
jednu zastávku autobusem od konečné 
metra B Černý Most. Použít můžete au-
tobus číslo 221, 223, 261, 273, 303, 304, 
353 nebo 398. 
Další informace o výstavě se dozvíte na 
www.kocky-online.cz. 

VÝSTAVA PRO KOČKU – JARNÍ UMÍSŤOVACÍ VÝSTAVA OPUŠTĚNÝCH KOČEK


jarní
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Výtvarný program pro d ti.ě



Ceník inzerce 
Pouze barevná Soukromá Podnikatelská Spolky 

celá strana 2 500.- K  5 000.- K  1 500.- K
2/3 strany 1 500.- K  3 300.- K  900.- K
1/2 strany 1 250.- K  2 500.- K  750.- K
1/3 strany 750.- K  1 650.- K  450.- K
1/4 strany 625.- K  1 250.- K  375.- K
1/8 strany 320.- K  625.- K  190.- K

1/16 strany 160.- K  320.- K  95.- K
1/24 strany 80.- K  160.- K  50.- K

ádková inzerce - ší e sloupku 
Tu ný ádek

(první je vždy tu ný) 40.- K  --- --- 
Oby ejný ádek 15.- K  --- --- 

Opakování inzerátu 
2x opakovaný inzerát sleva 5% sleva 5% sleva 5% 

3x a více opakovaný inzerát sleva 10% sleva 10% sleva 10% 

Inzerát je nutno p edat v souboru Tiff, JPG nebo pdf. V p ípad  jeho grafického zpracování ( 
text a p ípadn  foto) ú tujeme paušáln  p irážku 300,- K . Velikost inzerátu je nutno vybírat i 
podle tvaru. , 1/8, a 1/16 strany na ší ku, celá strana a 1/4 strany – na výšku.

Pro stanovení ceny za inzerci, jsou jako spolky rozum ny, veškeré organizace, které jsou 
závislé na p ísp vcích svých len , p ípadn  p ísp vku m stské ásti. 

Tento ceník byl schválen usnesením Rady m stské ásti Praha-Petrovice  ze dne 3.3.2008.

Prosím vyrobit  p íslušný obrázek 
(tabulku)

Český červený kříž pořádá:
ve středu 16. dubna 2008 a 
ve středu 19. listopadu 2008

sběr šatstva, a to v době od 8.00 hod.  
do 14.00 v budově  

Základní školy v Dopplerově ulici.

1/2

1/4

1/8

 1/16
1/24
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INZERCE

Ceny uvedené včetně DPH. Fotografi e jsou ilustrační. Akce platí do vyprodání zásob. 
Na uvedené zboží se nevztahují žádné další slevy. 

Praha 10 – Uhříněves, Fr. Diviše 944, tel.: 222 559 550, GSM: 724 914 273, uhrineves@rabat.cz, 
otevírací doba: Po – Pá 7.00 – 17.00, So 8 - 12, www.rabat.cz

JARNÍ AKCE!

Od 1. 4. do 30. 4. 2008

Betonová cihla 
29 x 14 x 6,5 cm

Betonová dlaždice 
50 x 50 x 5 cm

Dekorační kamenivo 
frakce 22 – 32 mm

9,– Kč/ks

70,– Kč/ks

732,– Kč/t

ÚKLID 
čištění koberců, čalounění, 

oken, atd. – a přípravné prá-
ce před montáží plastových 
oken a malováním, zakrytí 
nábytku, odsunutí, vyklize-
ní, drobné opravy a úklid  

dle přání zákazníka.
…272 951 044

www.uklid.unas.cz

MUDr. Květa Gazdíková 
si dovoluje oznámit 

svým pacientům
změnu místa působení 

dermatologické ordinace :

Těšnov 1163/5, Praha 1, 
stanice metra Florenc.
Telefon : 224 805 418, 

mob. 774 886 942
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INZERCE

www.bytypetrovice.cz

byt včetně garážového stání
lokalita Edisonova

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

Prodej nových bytů v Petrovicích

možnost pronájmu nebytových prostor: www.nebytoveprostorypetrovice.cz

Vítání jara se sociální demokracií 
ZO ČSSD Praha-Petrovice zve všechny zájemce na 
přírodovědnou  vycházku, jejímž cílem bude přírod-
ní památka „Pitkovická stráň“. Tento přírodní relikt 
chrání miniaturní zlomek stepi na výchozu staro-
horních břidlic. Lokalita s rozlohou pouhých 0,51 
ha je významným útočištěm stepní flóry a fauny. Již 
v březnu tato lokalita rozkvete unikátním Křivatcem 
českým, v dubnu pak českým poddruhem Koniklece 
lučního. Sraz zájemců o vycházku je v úterý 22. dub-
na v 17.00 hod na křižovatce ulic Novopetrovická 
a Archimédova na stanici MHD.

Nově otevřená vinotéka na 
Veronském nám. č. 587,  

Praha 15-Horní Měcholupy
Vás srdečně zve k příjemnému posezení 

či nákupu lahvových a sudových vín. 
Otevřeno denně od 15.00–21.00 hod. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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PŘÁTELÉ,

zdraví Vás potkánek Drobánek. 
Jsem Vám vděčný za to, že mnozí 
z Vás  z pohodlí nehází odpad do 
kontejnerů, kam patří, ale do košů, 
kam si lehce zaskočíme na „gáb-
lík“. Když je teplo, tak velmi dobře 
poznáme, který koš co nabízí. Ze-
jména zbytky masíčka tak krásně 
smrdí a i jiné potraviny, které ele-
gantně mrsknete z okna. To je pak 
bašta! I pro naše příbuzné – krysy. 
Ale v zájmu nás zvířátek i lidí, co 
žijeme na této planetě, bychom 
měli, i když se to mému bříšku moc 
nelíbí, trochu více dodržovat pořá-
dek, než nás i Vás sežere něco vět-
šího, než jsme my.

O. K.

Přistavování velkoobjemových kontejnerů 
v období duben–červen 2008

STANOVIŠTĚ DEN

č. 2 ulice Lessnerova – parkoviště u ul. Ohmova 23. 4. 2008
č. 3 ulice Frostova – parkoviště u trafostanice 23. 4. 2008

č. 4 ulice Morseova – parkoviště u ul. Bellova 14. 5. 2008
č. 6 ulice Dieselova – v horní části u trafostanice 14. 5. 2008

č. 1 ulice Rezlerova – parkoviště naproti čp. 307 28. 5. 2008 
č. 5 ulice Edisonova – slepá část u kostela 28. 5. 2008

č. 2 ulice Lessnerova – parkoviště u ul. Ohmova  4. 6. 2008
č. 7 ulice Euklidova – hráz u rybníčka 4. 6. 2008

č. 3 ulice Frostova – parkoviště u trafostanice 18. 6. 2008
č. 4 ulice Morseova – parkoviště u ul. Bellova 18. 6. 2008

INZERCE

chcete znát výši svého budoucího d chodu ?
chcete znát, kdy je nejvýhodn jší doba pro Váš odchod  do d chodu  ?
chcete zkontrolovat správnost již vydaného Rozhodnutí  z SSZ  ?
chcete pomoci p i dohledání  chyb jící doby pojišt ní  pro Váš d chod ?
výpo ty d chod  starobních, p ed asných starobních,
plných i áste ných invalidních, vdovských, vdoveckých i sirot ích
poradenství

Volejte,  pište,  domluvte si sch zku  ! ! !

Helena Bajerová
724 237 528,  e-mail: Helena.Bajerova@seznam.cz

chcete znát výši svého budoucího d chodu ?
chcete znát, kdy je nejvýhodn jší doba pro Váš odchod  do d chodu  ?
chcete zkontrolovat správnost již vydaného Rozhodnutí  z SSZ  ?
chcete pomoci p i dohledání  chyb jící doby pojišt ní  pro Váš d chod ?
výpo ty d chod  starobních, p ed asných starobních,
plných i áste ných invalidních, vdovských, vdoveckých i sirot ích
poradenství

Volejte,  pište,  domluvte si sch zku  ! ! !

Helena Bajerová
724 237 528,  e-mail: Helena.Bajerova@seznam.cz

EKONOMICKÉ A D CHODOVÉ PORADENSTVÍ A VÝPO TY D CHOD

EKONOMICKÉ A D CHODOVÉ PORADENSTVÍ A VÝPO TY D CHODS účinností od 1. dubna 2008 přechází poliklinika na systém elekt-
ronické ochrany. V rámci této změny bude radikálně omezen pro-
voz telefonní ústředny. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme se 
přednostně informovat na přímá telefonní čísla svých ošetřujících 
lékařů.
Do příštího čísla Petrovického zpravodaje připravujeme středovou 
přílohu, kde aktuální telefonní čísla na jednotlivé nájemce polikli-
niky najdete.

Odbor	správy	majetku
ÚMČ	Praha-Petrovice

POŠTA
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

V rámci projektu ADOPCE NA DÁL-
KU, založeným Arcidiecézní charitou 
(ADCH) Praha již v roce 1993, adop-
tovala - po petrovické základní škole - 
jedno dítě i naše městská část. Projekt 
prostřednictvím dárce umožňuje vy-
branému dítěti získat vzdělání přímo 
v jeho přirozeném kulturním prostředí 
a tím, společně s dalšími rozvojovými 
projekty, zároveň podporuje rozvoj 
celé komunity. Výhodou je vysoká 
efektivita, transparentnost a trvalost 
výsledků tohoto způsobu rozvojové 
spolupráce.
V současné době projekt Rozvojové-
ho střediska ADCH Praha - Adopce 
na dálku pomáhá prostřednictvím 
dárců více než 16.000 dětem v Indii, 
Ugandě, Kongu, Zambii, Thajsku, 
Bělorusku, Litvě a Kazachstánu. 
Jedná se o děti z nejchudších rodin, 
které z finančních důvodů dříve ne-
mohly chodit do školy a nebo by 
školu ze stejných důvodů musely 
předčasně opustit.
Za roční částku 4.900–6.000 Kč 
(Indie), 7.000 Kč (Uganda a Kon-
go), 5.000–8.000 Kč (Zambie), 
5.500–7.000 Kč (Thajsko), 6.900 
Kč (Litva a Bělorusko) a 6.500 Kč 
(Kazachstán) získá dítě školné, škol-
ní pomůcky, uniformu a základní 
zdravotní péči. Částka ve výši 20 % 
z uvedeného příspěvku ještě podpo-
ruje – prostřednictvím menších i vět-
ších projektů – rozvoj komunity, ve 
které dítě žije (např. kurzy alfabetiza-
ce pro rodiče či opatrovníky dětí, re-
konstrukce škol a další). Více infor-
mací o rozvojové spolupráci v rámci 
projektu Adopce na dálku najdete 
v odkazu „Rozvojové projekty“ na 
www.charita-adopce.cz. Podporovat 
dítě může nejen jednotlivec, ale i ro-
dina, skupina přátel, třída, škola nebo 
firma. Dítě píše svému dárci dopisy, 
partnerská organizace posílá jednou 
ročně školní vysvědčení s aktuální 
fotografií dítěte.
Petrovičák z Basruru se jmenuje 
William Prakash D´Souza . Narodil 

„PETROVIČÁK“ Z BASRURU

se 27. června 1994 jako třetí dítě 
v rodině námezdního dělníka Simo-
na D´Souzy. Zdravotní stav otce není 
dobrý – trpí soustavnými bolestmi 
zad – a tak se musí nechat najímat 
i matka. Náklady na otcovy léky jsou 
vysoké. Bez finanční podpory by 
musel William opustit školu a začít 
pracovat. Díky naší podpoře může 
dále navštěvovat 7. třídu základní 
školy. Má dobré známky, nejvíce ho 
baví matematika. Chtěl by se stát po-

licistou. Sportuje a s kamarády hraje 
kriket. Spolužáci ho mají rádi pro 
jeho velký smysl pro humor. Rodiče 
a dvě starší sestry (Elvin a Helen) má 
ve velké úctě (poněkud nezvyklé pro 
naše čtrnáctileté). 

Za nápad s adopcí patří dík členkám 
Komise bytové a sociální, které s ná-
padem přišly. Odměnou jim doufám 
bude Williamův dík a naše uznání.
 Petr	Říha
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ
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ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY

NĚMECKO si nastudoval Zdeněk Číše, Jakub Pouchlý, Jakub Kuče-
ra a Mirek Heinz

Vše o RAKOUSKU se snažili zjistit Dan Běhal, Roman Vojta, Jonáš 
Hromas a Filip Müller.

Bruno Rotter, Filip Müller, Michal Turnwald, Jakub Kučera, Mirek  
Heinz a Jakub Suchánek zpracovali téma ZOOLOGICKÁ ZAHRADA.

Projekt s názvem LESY A ZVÍŘATA ČESKÉ REPUBLIKY vytvořili Jiří 
Němec, Michal Turnwald, Jakub Pouchlý, Jonáš Hromas a Dan Běhal.

POLÁRNÍ ZEMĚPISNÝ PÁS a jeho klimatické podmínky, ale i fló-
ru a faunu si pečlivě nastudovali a k tématu našli spoustu obrázků, 
které do projektu použili – Jakub Pouchlý, Jakub Kučera, Mirek He-
inz a Jakub Suchánek.

BOTANICKÁ ZAHRADA a květiny zaujaly dívky. Proto si toto 
téma vybraly Kamila Sochůrková, Dora Krejčířová, Eva Turečková, 
Petra Davídková, Kristýna Šírová, Michaela Chudomelová a Johana 
Sochůrková.

Jan Ámos Komenský by měl z našich učitelů určitě radost – jeho zásada Škola hrou je v naší základní škole dlouhodobě dodržo-
vána. Jedním z posledních příkladů je zpracování žákovských projektů pro vlastivědu a přírodopis netradiční formou a s netra-
dičními výsledky pod vedením paní učitelky Radky Winterové. Informace pro projekty si vyhledali žáci 5. M sami v časopisech, 
encyklopediích i na internetu. Děti tímto způsobem zvládají učivo lépe a pro ně přitažlivou a zábavnou formou. Na fotografiích 
můžete posoudit výsledky jednotlivých projektů.


