
Vážení spoluobčané,

velice rád bych toto své úvodní slovo za-
čal příjemnějším tématem, ale vývoj udá-
lostí mne vede k jinému zahájení.
Jak jsme v předchozím čísle našeho 
Petrovického zpravodaje předpokládali,
články zaměřené proti vedení naší radni-
ce pokračují. V minulých dnech jste do-
stali do svých schránek leták podepsaný
členy zastupitelstva MČ Praha – Křeslice,
včetně pana starosty.
Chtěl jsem původně napsat, že jde
o bezprecedentní čin, ale pak jsem si
uvědomil, že letáky podobného charak-
teru obdrželi v minulosti také obyvatelé
MČ Praha – Újezd např. v období připra-
vované volby nového starosty na jaře
r. 2004, ale i později. Takže nic nového
pod sluncem.
Chci na tomto místě zdůraznit, že ne-
máme zájem nikoho kompromitovat,
pouze se ohrazujeme proti napadání na-
ší činnosti. Za tím, co jsme zveřejnili, sto-
jíme! K letáku pouze ve zkratce :
- Nikdo nepodporoval JUDr. Červenku,

pouze jsme zveřejnili rozhovor s ním,
vedle dalších osob, jako s vlastníkem
sousedních pozemků . Žádné jiné dů-
vody v tom nebyly!

- O Urbanistické studii bude ještě za-
stupitelstvo jednat. Rozhodují všichni
členové zastupitelstva, nikoliv rada
nebo starosta – jak je v letáku pre-
zentováno.

- Vymístění překladiště Metrans : Souk-
romou firmu by musel někdo odškod-
nit a mít na to stovky milionů. (Nebo
ji znárodnit ? – to ale snad nechce-
me). Takže toto prosadit máme asi
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SLOVO STAROSTY

ROČNÍK XV. ČÍSLO 3 ČERVEN 2006 NEPRODEJNÉ

OPRAVA JEZU PETROVICE

PERIODIKUM

MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA–PETROVICE

Na mapě Petrovic z roku 1841 můžeme vidět celý rozsah vodního díla, které zásobovalo 
vodou Podzámecký mlýn. Botič je na mapě ještě uváděn pod svým starším názvem Wein
Bach (Vinný potok). Mlýnský náhon najdeme pod německým názvem Mühlbach.

Jez na Botiči byl postaven již v 17. století.
Jeho úkolem bylo zadržet dostatek vody,
která pak byla náhonem přiváděna do Pod-
zámeckého mlýna v Petrovicích. Se zánikem
mlýna v padesátých letech přestal náhon pl-
nit svoji funkci a na některých místech byl
zasypán. Jeho pozůstatek je stále patrný na
pravém břehu Botiče pod jezem. Mlýnskou
stoku, která odváděla vodu od kola zpět do
Botiče, můžeme dodnes vidět pod ulicí Euk-
lidova a U Břehu. Jezu nebyla po zániku
mlýna věnována potřebná péče, a tak po-
stupem času chátral. Proto se nakonec
z masivního pískovcového jezu nakonec do-
chovalo pouze torzo. Jez byl stržen povod-
němi, boční zdi byly rozvaleny a jejich zbyt-
ky hrozily zřícením. Nad jezem se navíc
nacházely dvě břehové nátrže vzniklé erozí,
které se stále rozšiřovaly. Podemleté stromy
na březích se nakláněly a padaly do koryta
potoka a nadjezí bylo zaneseno bahnem.

Tento stav dlouhodobě znepokojoval vede-
ní radnice, a proto byl i motivem ke zvrácení

tohoto nepříznivého stavu. V současném
volebním období se to konečně podařilo.
V roce 2004 byl zahájen projekt na opravu
jezu a revitalizaci nejbližšího okolí, který mi-
mo jiné počítá i s vybudováním dlouho plá-
nované cyklostezky. Investorem stavby je
Hlavní město Praha. Vzhledem k finanční
náročnosti projektu se v roce 2005 podařilo
zajistit spolufinancování projektu ze struktu-
rálních fondů EU a z ministerstva pro místní
rozvoj. Projektantem stavby byla Projekto-
vá, inženýrská a konzultační kancelář, do-
davatelem akciová společnost Nowastav.
Vlastní realizace stavby probíhala
v období měsíců března až června letošního
roku.

V rámci projektu byla naplánována oprava
jezu včetně podjezí a přiléhajících nábřež-
ních zdí. Prostor nad jezem byl odbahněn
a provedlo se zpevnění erozí podemletých
břehů. Potok Botič je významným krajino-
tvorným prvkem, a z toho důvodu byl pro-
jekt řešen s maximálním ohledem na okolní

Pokračování na straně 16
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přírodu. Původní klasickou konstrukci jezu
nahradil balvanitý skluz s několika prohlub-
němi. Lokální výmoly v podjezí byly sanová-
ny těžkým kamenným záhozem, tedy velký-
mi balvany s průměrem cca 1m. Výška
balvanitého skluzu dosáhla úrovně zachova-
né části původního jezu, a to zejména pro-
to, aby nedošlo ke změně zátopového úze-
mí v Křeslicích. Pravá část koruny jezu byla
snížena k soustředění malých průtoků v let-
ním období. V této části skluzu byly vytvo-
řeny dvě prohlubně, které slouží jako rybí
přechod. Původní boční zdi byly rozebrány
a torza přezděna z nového kamene. Byla
zajištěna možnost instalace lávky plánované
v rámci připravované cyklostezky. Pokud bu-
dou jednání s vlastníky pozemků, nutných
pro její vybudování, úspěšná, nemělo by její
realizaci již nic stát v cestě.

Sanace jednotlivých břehových nátrží spočí-
vala zejména ve stabilizaci břehů zeminou
a překrytím kameny. V patě opevnění bu-
dou vysazeny vrbové řízky a vše bude za-
travněno. Uvedenými úpravami dojde k dal-
šímu zkvalitnění přitažlivosti lokality pro
obyvatele i návštěvníky, ať již pro pěší turis-
tiku a nebo později pro cykloturistiku. Loka-
lita se stane také zajímavou pro sportovní
rybolov, protože po odbahnění nadjezí zde
vznikne hlubší místo s klidnou vodou. Po
dokončení stavebních prací bude provede-
na náhradní výsadba dřevin. Území tvoří
údolní niva potoka Botiče, který v této loka-
litě vytvořil až 2 m hluboké meandrující ko-
ryto vytvářející na soutoku s Hostivařskou
přehradou rozlehlé mokřadní stanoviště.
Kvalita vody Botiče sledovaná při jeho ústí
do Hostivařské přehrady je podle klasifikace
jakosti vod hodnocena jako voda silně zne-
čištěná. Nejvyšších hodnot dosahují fosfo-
rečnany. Znečištění je způsobeno převážně
vypouštěním odpadních vod z obcí na hor-
ním toku Botiče, které nemají dobudova-
nou splaškovou kanalizaci. Kvalita vody se
však přesto pomalu zlepšuje. Vegetace nej-
bližšího okolí Botiče je však stále z důvodu
znečištění vody poznamenána eutrofizací
(bohatostí na živiny) a je tvořena převážně
druhy, tento jev signalizujícími. Z bylin zde
převládá kopřiva dvoudomá, hluchavka
skvrnitá, krabilice mámivá, ptačinec
hajní i velkokvětý a konopice polní. V jarním
období můžeme vidět na březích Botiče kři-
vatec žlutý, orsej jarní, violku vonnou a pod-
bílek šupinatý. Porost dřevin je v těchto mís-
tech složen převážně z olše lepkavé
s ojedinělým zastoupením vrby bílé, javoru
mléče, jasanu ztepilého, břízy bělokoré, jil-
mu vaz, lípy srdčité, topolu kanadského
a lísky obecné. Keřové patro je tvořeno be-
zem černým, střemchou obecnou a svídou
krvavou.

Ing. Petr Říha

Stav jezu v roce 1930

O sedmdesát let později zbylo z jezu jen velmi málo.

Péčí městské části Praha Petrovice a hlavního města Prahy byl, s použitím finančních 
prostředků z evropské unie, jez v roce 2006 rekonstruován.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



87. zasedání RMČ, dne 16. 3. 2006
Rada městské části Praha-Petrovice:

Vzala na vědomí:
• zprávu JUDr. Hromasové o pokračování

projektu „Polyfunkční dům MČ Praha-
Petrovice“

• zápis z Komise bytové a sociální ze dne
14. 3. 2006

• vydané nesouhlasné stanovisko OD
ÚMČ Praha 15 firmě VINBO Export-Im-
port, s.r.o ke zřízení hlídaného parkoviš-
tě při ul. Frostova

• informace o ptačí chřipce a ukládá ta-
jemnici zajistit rozšíření informace obyva-
telům MČ v kontextu s informací a po-
žadavky krizového řízení MHMP

• stanovisko ÚHOS ohledně hodnocení ve-
řejných zakázek (subkriteria) a na zákla-
dě toho rozhodla o novém hodnocení
veřejné zakázky na služby „Údržba veřej-
né zeleně v k.ú.Petrovice a úklid veřej-
ných prostranství“.

Schválila:
• na základě doporučení Komise pro po-

souzení a vyhodnocení nabídek schvalu-
je výběr dodavatele pro rekonstrukci
vzduchotechniky v bytovém domě čp.
251 - 253, v Praze 10-Petrovicích:
Vzduchotechnika Vejvoda, s.r.o, Vítkova
11, Praha 8 IČ 25089366

• „Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnic-
tví MČ Praha-Petrovice“

• návrh rozpočtu na „Výlet pro seniory dne
20.5.2006“ a návrh rozpočtu na „Hu-
dební pořad pro seniory 21.4. 2006“

• rozpočtovou změnu č. 1/2006
• umístění ploch pro vylepení volebních

plakátů takto: v ulici Ohmova před poli-
klinikou a v ulici Archimédova u spodní
autobusové zastávky 271, 183 ve směru
na Uhříněves.

88. zasedání RMČ, dne 30. 3. 2006
Rada městské části Praha-Petrovice:

Vzala na vědomí:
• informace o přípravě a obsahu dubnové-

ho čísla Petrovického zpravodaje.

Schválila:
• udělení grantů MČ Praha-Petrovice dle

doporučení grantové komise
• pořádání oslav osvobození dne 5. 5. 2006,

a to od 10 hod. na hřbitově MČ Praha-
Petrovice a od 10.30 u pomníku v Ediso-
nově ulici

• předložený rozpočet na kulturní akce na
1. pololetí 2006

• návrh rozpočtu na zájezd pro seniory do
Kynžvartu a Bečova dne 10.6.2006

• návrhy k likvidaci starého majetku dle
předložených návrhů likvidační komise ze
dne 18. ledna 2006 a 29. března 2006.

Neschválila:
• umístění navrhovaného oboustranného

reklamního zařízení ve tvaru „V“ na
parc. č. 430/1 k.ú. Petrovice o rozměrech
510 x 240 cm při komunikaci Novopet-
rovická vpravo ve směru do Uhříněvsi, ve
vzdálenosti 190 m od osy komunikace
Hornoměcholupská.

89. zasedání RMČ, dne 13. 4. 2006
Rada městské části Praha-Petrovice:

Vzala na vědomí:
• informaci o přípravě č. 2/2006 Petrovic-

kého zpravodaje a souhlasí s jeho obsa-
hem

• příspěvek z diskusního fóra týkající se
přístupové cesty k lesoparku a sport. are-
álu v ul. Galileova a pověřuje starostu
MČ k jednání s MČ Praha 15

• informaci o uskutečnění dvou místních
šetření, při kterých se neprokázalo žádné
nepatřičné nakládání s nebezpečným
odpadem při likvidaci staveniště fy Sta-
met na pozemku parc. č. 432/7 a parc.
č. 432/41 k.ú. Petrovice (při komunikaci
Novopetrovická)

• informaci, že MČ obdržela „Závěrečný
protokol urbanistické studie“ MHMP
23118/2006/.

Schválila:
• vypsání zakázky „Sanace spodní stavby

Ohmova 271, v Praze 10-Petrovicích“
formou výzvy minimálně 3 zájemcům

• schvaluje způsob připojení prostor Poly-
funkčního domu MČ Praha-Petrovice
k víceúčelové kabelové síti UPC dle na-
bídky této firmy ze dne 9.12.2005 ve va-
riantě 3

• rozpočtové změny č. 1/2006 (2)
• Program XX. řádného zasedání Zastupi-

telstva MČ Praha-Petrovice dne 26.4.
2006:
– Zahájení
– Volba návrhové komise
– Volba přísedící Obvodního soudu pro

Prahu 10
– Revokace usnesení č. 7/XIX/2006
– Rozpočet MČ Praha-Petrovice na rok

2006
– Různé, připomínky a náměty zastupi-

telů a občanů

XX. řádné zasedání ZMČ, 
dne 26. 4. 2006

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice:

Vzalo na vědomí:
• návrh starosty na zvolení paní Jarmily

Košťálové, nar. 1944 do funkce přísedící
Obvodního soudu pro Prahu 10 a vyjá-
dření předsedy Obvodního soudu pro
Prahu 10 ke kandidatuře jmenované do
funkce přísedící Obvodního soudu pro
Prahu 10, 

• rezignaci paní Jany Šlajerové na funkci
zastupitele MČ Praha-Petrovice ke dni
26. 4. 2006.

Zvolilo:
• paní Jarmilu Košťálovou za přísedící Ob-

vodního soudu pro Prahu 10 na funkční
období 2006 až 2010.

Revokovalo:
• usnesení ze dne 8. 3. 2006 č. 7:

1) Zastupitelstvo městské části Praha-

www.prahapetrovice.cz ■ 3 ■

O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ

Petrovický zpravodaj, časopis městské části Praha-Petrovice • Vychází 6x ročně v Petrovicích. Ročník XV, číslo 3, uzá-

věrka 31. května, dáno do tisku 12. června, vychází 23. června 2006 • Uzávěrky jednotlivých čísel: 31.1., 31.3., 31.5.,

31.8., 15.10. a 30.11. • Vydavatel: městská část Praha-Petrovice, sídlo Morseova 251, 109 00 Praha 10, IČO 231363

• Redakce: Ing. Petr Říha, tel. 724 248 445, e-mail: riha@prahapetrovice.cz, • Příjem inzerce: Úřad MČ Praha-Pet-

rovice, tel. 274 860 731, e-mail: krupickova@prahapetrovice.cz • Registrováno ministerstvem kultury pod značkou

MK ČR E 11313 • Grafika: Akad. malíř Jindřich Žáček • DTP a tisk: Ofsetová tiskárna SWL, Středohorská 549, Pra-

ha 10-Uhříněves, tel. 272 703 552 • Za obsahovou a věcnou správnost příspěvku odpovídá autor. Redakce si vy-

hrazuje právo příspěvky krátit, případně stylisticky upravit.

Náklad 2700 výtisků Neprodejné

OBSAH

Nový jez v Petrovicích str. 1

Hospodaření MČ str. 5

Petrovická třešnička str. 6

Škola v přírodě str. 9

Výsledky voleb str. 13

Jednání starostů o JVD str. 14

Pohádkový les str. 15

Petrovičtí důchodci na výletě str. 16

Petrovické děti v Anglii str. 17

Školní rok v MŠ str. 18



www.prahapetrovice.cz■ 4 ■

O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ

Petrovice schvaluje rozpočet MČ Praha-
Petrovice na rok 2006 včetně rozpočtu
VHČ:
- v příjmové části 36.619.200,- Kč
- ve výdajové části 36.619.200,- Kč
2) Zastupitelstvo městské části Praha-
Petrovice schvaluje rozpočet MČ Praha-
Petrovice na rok 2006 jako vyrovnaný.“.

Schválilo:
• rozpočet MČ Praha-Petrovice na rok

2006 včetně rozpočtu VHČ.
Rozpočet MČ na rok 2006:
- výdaje 36.619.200,- Kč
- příjmy 35.629.200,- Kč
- financování 990.000,- Kč

• rozpočtovou změnu č. 1/2006:

Příjmy:
Dotace na nákup knih do veř. knihovny

17. 700,- Kč
Dotace na vzdělávání (zvl. odborná
způsobilost) 50. 000,- Kč
Dotace MHMP na spolufinancování
projektu EU "Víceúčelové plochy na
sídlišti Petrovice" 1.596.600,- Kč.

Výdaje:
Kapitola knihovnictví 3314,
pol. 5136 17.700,- Kč
Kapitola míst. správa 6171,
pol. 5167 50.000,- Kč
Kapitola péče o vzhled obce 3745,
pol. 6121 1.596.600,- Kč

90. zasedání RMČ, dne 27 4. 2006
Rada městské části Praha-Petrovice:

Vzala na vědomí:
• vzdání se mandátu zastupitelky MČ

Praha-Petrovice paní Jany Šlajerová dne
26.4.2006 . Na uvolněné místo má prá-
vo nastoupit paní Jana Beránková

• informaci o zveřejnění výzvy k odstraně-
ní vraku vozidel na pozemních komuni-
kacích MČ Praha 15 a MČ Praha-Petro-
vice.

Schválila:
• zadání zpracování prováděcí dokumen-

tace k provedení stavby Polyfunkčního
domu MČ Praha-Petrovice na základě
projektové dokumentace pro stavební 
řízení

• návrh závěrečného účtu hl. m. Prahy za
rok 2005 za MČ Praha-Petrovice

• zadání vypracování grafického návrhu
na „pamětní minci MČ Praha-Petrovice“
a výrobu raznice

• schvaluje předložené vyúčtování kultur-
ních akcí: 

-Koncert Ivana Hlase 11.4.2006
-Hudebně zábavný pořad pro seniory -
p. Vízner 21.4.2006

• návrh předsedkyně Komise vzdělávání
a výchovy na rozpočet akce „Čarodějni-
ce 2006“.

91. zasedání RMČ, dne 11. 5. 2006
Rada městské části Praha-Petrovice:

Vzala na vědomí:
• informaci o postupu převodu objektu

„Jeslí Jakobiho“ na hl. m. Prahu a po-
sléze na MČ Praha-Petrovice. V součas-
né době připravuje Ministerstvo financí
smlouvu k převodu majetku na HMP

• informaci o postupu prací na protihlu-
kové studii Novopetrovická 

• informaci o doplnění osvětlení v oblasti
hřbitova při Novopetrovické ulici a Kur-
čatovově ulici. Je vydáno ÚMČ Praha 15
ÚR a stavební povolení ke stavbě a dle
informací zástupce investora stavební
práce započnou v 08-09/2006

• informaci o provedeném místním šetře-
ní pro vydání stavebního povolení pro
osvětlení kostela sv. Jakuba. Dle infor-
mace zástupce investora stavební povo-
lení nabude právní moci koncem června
2006 a stavební práce budou provádě-
ny od září 2006

• dopis od pí Jarmily Kolkové ze dne
3.5.2006 na doplnění výsadby a ukládá
zástupci starosty prověřit místní situaci

• informaci o průběhu rekonstrukce jezu
na Botiči. Dne 18.5. proběhne další
kontrolní den, který by měl být posled-
ním před kolaudací stavby. 

Schválila:
• předběžný rozpočet na odměny nejlep-

ším žákům ZŠ Bellova a ZŠ Edisonova na
knihy a pamětní listy a příspěvek na pa-
mětní tablo pro deváté třídy ZŠ Bellova

• schvaluje opravu uchycení zpomalova-
cích pruhů dle předběžného rozpočtu

• schvaluje příspěvek na přípravu a vydá-
ní knihy o názvech ulic v Praze fy MILPO
MEDIA, s.r.o.

• předběžný rozpočet na „Výlet seniorů
za krásami Prahy“.

92. zasedání RMČ, dne 25. 5. 2006
Rada městské části Praha-Petrovice:

Vzala na vědomí:
• informaci, že byl předán kontrolní roz-

počet investičních nákladů na Poly-

funkční dům MČ Praha-Petrovice, který
se shoduje se schválenou variantou ob-
jemové studie Polyfunkčního domu

• usnesení RHMP č. 0665 ze dne
9.5.2006 a zprávu o následném jednání
na bytovém odboru MHMP 

• rozhodnutí Pozemkového úřadu ve věci
restitučních nároků v k. ú. Petrovice

• vnitřní sdělení MHMP o změně právní
úpravy, týkající se kácení dřevin.

Schválila:
• pokračovat v jednání s firmou Fontana -

ISPRA, s.r.o, Radimova 40, Praha 6 na
dodávku vodního hracího prvku k pro-
jektu "Víceúčelové plochy pro mládež
na sídlišti Petrovice"

• rozpočtové opatření č. 2/2006
• program XXI. řádného zasedání ZMČ

Praha-Petrovice dne 7.6.2006 ve znění:
– Zahájení
– Volba návrhové komise
– Složení slibu pí Jany Beránkové
– Informace o Urbanistické studii MČ
Praha-Petrovice
– Závěrečný účet MČ Praha-Petrovice za
rok 2005
– Rozpočtová změna č. 2/2006
– Stanovení počtu členů zastupitelstva
MČ Praha-Petrovice na funkční období
2006 - 2010
– Různé, připomínky a náměty zastupi-
telů a občanů

• přijetí daru MČ ve výši Kč 1000,- od pa-
na Zdeňka Fridricha, Wattova 96, Praha
10-Petrovice, který složil jménem Mysli-
vecké společnosti Křeslice IČO
47608196, adresa K Půhonicům 24, 
104 00 Praha 10-Křeslice. Dar je určen
pro využití do oblasti práce s dětmi ne-
bo akcí pořádaných pro děti 

• předběžný rozpočet kulturní akce -
Koncert pěveckých souborů ZUŠ Hosti-
vař a pěveckého souboru rodičů „Ra-
dHost“.

Neschválila:
• umístění navrhovaného jednostranného

reklamního zařízení na parc. č. 430/10
k.ú. Petrovice o rozměrech 5,1 x 2,4 m
při komunikaci Novopetrovická.

Uložila:
• předsedkyni Komise bytové a sociální

připravit návrhy žadatelů o byt, které
budou vyhovovat konkrétním nabíd-
kám bytů

• tajemnici ÚMČ předložit „Závěrečný
účet za rok 2005“ ke schválení ZMČ
bez výhrad.

Úřad MČ
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Pro vaši lepší informovanost uvádíme základní položky z rozpočtu roku 2005. Závěrečný účet
za loňský rok, včetně zprávy finančního auditu, schválilo zastupitelstvo na svém zasedání dne
7. června 2006. Ve druhé části vám pro informaci předkládáme rozpočet na rok 2006, který
schválilo Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice na svém jednání dne 26.4.2006.

VV rrooccee  22000055  MMČČ  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee  vv ppřřííjjmmoovvýýcchh  ppoolloožžkkáácchh  oobbddrržžeellaa::

z místních poplatků 799 tis.
ostatní příjmy 542 tis.

podíl na dani z nemovitostí 1.204 tis.
neinvestiční dotace od MHMP 14.130 tis.
investiční dotace od MHMP 25.200 tis.
z vlastních prostředků 18.487 tis.

Z hlavních dotací od MHMP je možno uvést dotace na rekonstrukci jídelny MŠ Jakobiho ve vý-
ši 5 mil. Kč, dotace na výměnu oken do ZŠ Bellova ve výši 2,4 mil. Kč a na hřiště Lessnerova 
0,8 mil. Kč. Na výměnu oken v MŠ Bellova dostala MČ dodatečnou dotaci ve výši 300 tis. Kč.
Na stavbu Polyfunkčního domu Praha-Petrovice obdržela MČ dotaci 17 mil. Kč.

TTyyttoo  pprroossttřřeeddkkyy  vvee  vvýýddaajjoovvéé  oobbllaassttii  bbyyllyy  vvyyuužžiittyy  ppřřeeddeevvššíímm  nnaa  nnáásslleedduujjííccíí  vvýýddaajjee::

– do oblasti údržby a oprav pozemních komunikací 795 tis.
– provozní příspěvky ZŠ a MŠ 6.723 tis.
– výměna části oken v MŠ Jakobiho 599 tis.
– projektová dokumentace k rekonstrukci kuchyně MŠ Jakobiho 233 tis.
– výměna části oken v ZŠ Bellova (nedokončená akce) z celkové

výše rozpočtu 2,9 mil. bylo do konce roku proinvestováno  1.028 tis.
– a oprava podlah v ZŠ 215 tis.
– do knihovny byly nakoupeny nové knihy v hodnotě 36 tis.
– příspěvky církvím a občanským sdružením v hodnotě 322,5 tis.
– výdaje spojené se správou a údržbou hřbitova činily 172,9 tis.
– výdaje na opravy a údržbu hřišť a úklid a údržbu zeleně  3.434,4 tis.
– nový povrch a oplocení hřiště Lessnerova byl proveden v hodnotě 1.531,6 tis.

– výdaje spojené s činností samosprávy (včetně činnosti komisí
a výborů RMČ) činily 3.064 tis. (zde jsou zahrnuty i náklady na akce komisí,
propagaci MČ) výdaje spojené s přípravou a tiskem Petrovického
zpravodaje atd.) 3.070 tis.

– výdaje na činnost veřejné správy (výdaje na provoz úřadu celkem) 7.153 tis.
– výdaje spojené s budoucí stavbou polyfunkčního domu 

(vykoupení zchátralého objektu Včely, přípravné a projektové práce) 12.958 tis.
– sanace spodní stavby v Morseově ulici  1.221 tis.
– doplatek na zateplení domu v Morseově ulici  627 tis.
– do konce roku nebylo možno z časových důvodů proinvestovat

dotace HMP na rekonstrukci kuchyně v MŠ Jakobiho, část dotace na výměnu
oken v ZŠ Bellova a část dotace na stavbu Polyfunkčního domu
Praha-Petrovice v celkové výši  20.495 tis.

Městské části Praha-Petrovice ponechal Magistrát hl.města Prahy nečerpané prostředky z dotací, které nebylo možno proinvestovat, na rok 2006. Akce nebylo možné dokončit z technických 
důvodů, které nebylo možno ze strany MČ ovlivnit.

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  MMČČ  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee  nnaa  ssvvéémm  jjeeddnnáánníí  ddnnee  2266..44..22000066  sscchhvváálliilloo  rroozzppooččeett  nnaa  rrookk
22000066  vv cceellkkoovvéémm  oobbjjeemmuu  3366..661199,,22  ttiiss..  KKčč..

ZZ ppřřííjjmmoovvýýcchh  ppoolloožžeekk  ((vv ttiiss..  KKčč))::

z místních poplatků 600

podíl na dani z nemovitostí 1.100
neinvestiční dotace od MHMP 13.409 
z vlastních prostředků čerpáno 19.969 
ostatní příjmy 1.541 

V položkách nejsou zahrnuty dotace na investice z MHMP.

ZZ vvýýddaajjoovvýýcchh  ppoolloožžeekk  ((vv ttiiss..  KKčč))::

– do oblasti údržby a oprav pozemních komunikací 920 
– provozní příspěvky ZŠ a MŠ 5.842 
– výměna části oken v MŠ Jakobiho 150 
– projektová dokumentace k rekonstrukci kuchyně MŠ Jakobiho 4. 699 *
– výměna části oken v ZŠ Bellova  (nedokončená akce) do výše 1.872 *
– rekonstrukce šaten a požárního schodiště v ZŠ Edisonova  400 
– investice ZŠ Bellova plánované na rok 2006 2.334 

– do knihovny na nové knihy  37 
– příspěvky církvím a občanským sdružením v hodnotě 410 
– výdaje spojené se správou a údržbou hřbitova činily 154 
– výdaje na opravy a údržbu hřišť a úklid a údržbu zeleně  3.300 
– podíl MČ na projektu JPD2-víceúčelové plochy 600
– výdaje spojené s činností samosprávy (včetně činnosti komisí a výborů) 3.995
– výdaje na činnost veřejné správy (výdaje na provoz úřadu) 6.632 
– výdaje spojené s budoucí stavbou polyfunkčního domu 23.105 *
– obecní domy (především výměna vzduchotechniky v Morseově ulici) 1.025 

Ve výčtu položek výdajů je zohledněno přislíbené ponechání dotací z roku 2005:
dotace HMP na rekonstrukci kuchyně v MŠ Jakobiho, část dotace na výměnu
oken v ZŠ Bellova a část dotace na stavbu Polyfunkčního domu Praha-Petrovice,
jedná se o dotace v celkové výši 20.495 tis.*.

MČ Praha-Petrovice podala několik žádostí o investiční i neinvestiční dotace od MHMP. Jedna-
lo se především o požadavky ve výši 8,8 mil. pro ZŠ Bellova, 1,8 mil. pro ZŠ Edisonova, 500 tis.
pro MŠ Jakobiho a dalších několik milionů na stavbu Polyfunkčního domu Praha-Petrovice.
V uvedených položkách rozpočtu na rok 2006 byla HMP schválena pouze dotace na stavbu Po-
lyfunkčního domu ve výši 10 mil. Kč.

HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI V ROCE 2005 A SCHVÁLENÝ
ROZPOČET NA ROK 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ PRAHA-PETROVICE ZA ROK 2005 ZMČ
SCHVÁLILO DNE 7. ČERVNA 2006
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Kulturní komise Rady MČ Praha - Petrovice zorganizovala
a uskutečnila v sezóně podzim - jaro 2005/2006 celkem 17
kulturních akcí různého zaměření, různého charakteru. Sna-
hou bylo připravit akce pro co nejširší divácké a posluchačské
spektrum, nabídnout různé žánry, různé pořady, aby každý
v nabídce našel to „své“ a některý kulturní pořad se případ-
ně rozhodl navštívit. Dovolujeme si nyní poskytnout celkový
přehled, jakousi rekapitulaci, všech sedmnácti uspořádaných
akcí:

1. KONCERT 21.9.2005 V SÁLE STŘEDNÍ POLYGRAFICKÉ
ŠKOLY V PETROVICÍCH
VÁCLAV DVOŘÁK - HOUSLE
MICHAL REZEK - KLAVÍR

2. KONCERT V PETROVICKÉM KOSTELE SV. JAKUBA
STARŠÍHO 19.10.2005, 
DUCHOVNÍ HUDBA „PÍSNĚ TRPĚLIVOSTI“
J. MACEK - LOUTNA
P. JEŽKOVÁ - ZPĚV

3. SETKÁNÍ S OPERETNÍMI MELODIEMI JÁRY BENEŠE
1.11.2005 V SÁLE STŘEDNÍ POLYGRAFICKÉ ŠKOLY
JANA BUKOVÁ
IVETA DUFKOVÁ
ANDREA SOUSEDÍKOVÁ
JAN POČEPICKÝ
JAN PŘEUČIL
JOSEF DODO SLÁVIK
JIŘÍ ŠTĚDROŇ
LIBOR ŽÍDEK

4. ŽIVOT A PÍSNĚ KARLA KRYLA
HUDEBNÍ A VZPOMÍNKOVÝ POŘAD K VÝROČÍ
17.LISTOPADU 1989
PAVEL PUTA, ANDY (OBA KYTARY A ZPĚV) 
PAVEL KOČÍ (MLUVENÉ SLOVO)
UVEDENO 22.11.2005 VZHLEDEM KE KLUBOVÉMU
CHARAKTERU POŘADU V
BUDOVĚ ZŠ EDISONOVA

5. PROGRAM PRO PETROVICKÉ DĚTI
9.12.2005 SÁL STŘEDNÍ POLYGRAFICKÉ ŠKOLY
V PETROVICÍCH
CVIČENÍ S HUDBOU A TANEC
SOUTĚŽE

6. KONCERT — J. J. RYBA — ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
21.12.2005 SÁL STŘEDNÍ POLYGRAFICKÉ ŠKOLY

7. PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ POD PETROVICKÝM
VÁNOČNÍM STROMEM
22.12.2005 KOLEDY ZPÍVALI - KROMĚ VŠECH
OSTATNÍCH PŘÍTOMNÝCH PETROVICKÝCH OBČANŮ -
ŽÁCI A PEDAGOGOVÉ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
EDISONOVA, DOPROVOD NA KYTARU PAVEL PŮTA

8. KONCERT JITKY VRBOVÉ A HUDEBNÍ SKUPINY
„KNEZAPLACENÍ“
SÁL STŘEDNÍ POLYGRAFICKÉ ŠKOLY 1.2.2006
SPOLUÚČINKOVAL STANISLAV CHMELÍK - KYTARA

9. KONCERT V KOSTELE SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO
ROŽMBERSKÁ KAPELA 

10. KONCERT IVAN HLAS (ZPĚV, KYTARA), 
NORBI KOVÁCS (AKUSTICKÁ KYTARA),
JAROSLAV OLIN NEJEZCHLEBA (VIOLONCELLO),
SPOLUÚČINKOVALA SKUPINA „KNEZAPLACENÍ“ 
11. 4. 2006 SÁL STŘEDNÍ POLYGRAFICKÉ ŠKOLY 

11. HUDEBNÍ POŘAD PRO PETROVICKÉ SENIORY
„KOCOURKOVSKOU SVOBODOU PROPLUJEME
S POHODOU“
ÚČINKUJÍCÍ:
JAN VÍZNER A DRAHOMÍRA VLACHOVÁ
21.4.2006 V SÁLE STŘEDNÍ POLYGRAFICKÉ ŠKOLY,
POHOŠTĚNÍ PŘIPRAVILA KOMISE SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ
RADY MČ PRAHA – PETROVICE

12. KONCERT V SÁLE STŘEDNÍ POLYGRAFICKÉ ŠKOLY
28.4.2006
SMYČCOVÉ ŠVÁBOVO KVARTETO ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 10 – HOSTIVAŘ A ČESKÉ
KLARINETOVÉ KVARTETO

13. ZAHÁJENÍ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY, EDISONOVA, PRAHA – PETROVICE
A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JIŽNÍ MĚSTO,
KŘTINSKÁ A J. RŮŽIČKY, 9.5.2006

14. ZAHAJOVACÍ KONCERT CYKLU HUDEBNÍCH AKCÍ
„PETROVICKÉ JARO“ 12. 5. 2006
ÚČINKOVAL:
PĚVECKÝ SBOR RODIČŮ ZÁKL. UMĚLECKÉ ŠKOLY,

KULTURA

„PETROVICKÉ JARO“ - TŘEŠNIČKA NA DORTU PETROVICKÉ
KULTURNÍ SEZÓNY 2005/06 
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PRAHA 10 – HOSTIVAŘ
A SOUBOR ENSEMBLE
ACCENTO

15. KONCERT MARKÉTY
MAZOUROVÉ 17. 5. 2006 
ÚČINKOVALA: MARKÉTA
MAZOUROVÁ - BICÍ NÁSTROJE

16. ZÁVĚREČNÝ KONCERT
„PETROVICKÉHO JARA“
24. 5. 2006 V SÁLE STŘEDNÍ
POLYGRAFICKÉ ŠKOLY 
ÚČINKOVAL:
PŘÍPRAVNÝ SMYČCOVÝ
ORCHESTR ZUŠ PRAHA 10 -
HOSTIVAŘ
A HOSTIVAŘSKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR

17. KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY,
PRAHA 10 - 
HOSTIVAŘ A PĚVECKÉHO SBORU
RODIČŮ 15. 6. 2006 V SÁLE
STŘEDNÍ 
POLYGRAFICKÉ ŠKOLY 

Jen pro srovnání v minulé sezóně pod-
zim - jaro 2004/2005 proběhlo celkem
16 kulturních akcí (poslední byl koncert
zpěváka a kytaristy Pavla Dobeše - le-
gendy a hvězdy naší hudební folkové
scény 18. 6. 2005( a v té ještě před-
chozí - podzim - jaro 2003/2004 komi-
se uspořádala 10 kulturních akcí (zde
byl poslední koncert 26. 5. 2004 a sly-
šeli jsme skladby v podání Talichova ko-
morního orchestru). Za poslední tři ro-
ky tedy Kulturní komise Rady MČ Praha
- Petrovice připravila a uskutečnila cel-
kem 43 kulturních akcí.

Tak jako v předchozích dvou letech i le-
tos měl každý z koncertů a dalších kul-
turních počinů svoji atmosféru, své
kouzlo a svoji náladu. Například kon-
cert Ivana Hlase to byl příboj energie,
uragán…. Tohoto známého zpěváka,
skladatele, kytaristu i autora písniček
k filmům sice všichni z rádií, cédéček

nebo televize známe, ale - kdo byl na
koncertě, dozajista potvrdí - s jeho ži-
vým vystoupením to nelze srovnat. Živé
vystoupení je opravdu tak „živé“, tak
vás pohltí a obklopí přívalem energie,
jak to reprodukovaná hudba nikdy ne-
může dokázat. Jako příklad jsem uvedl
koncert Ivana Hlase, ale totéž jsme za-
žívali u dalších koncertů a vystoupení. 
Dalo by se říci, že obecně o všech výše

uvedených kulturních akcích platí, že
jejich hlavní přednost je právě v tom, že
byly naživo. Umělci, hudebníci často svá
vystoupení uváděli nebo skladby, či jed-
notlivé části koncertu komentovali,
a tím docílili příjemnou, neopakovatel-
nou atmosféru, náladu u posluchačů.
Pokud k nám do Petrovic ještě znovu
přijedou, rozhodně si nenechte ujít ne-
jen skvělé hudební výkony, ale i vtipné
a trefné komentáře například Jitky Vr-
bové, Pavla Dobeše, Libora Žídka
z Rožmberské kapely, Ivana Hlase
a „Olina“ Nejezchleby, Martina Příhody
ze skupiny Knezaplacení či Luďka Bou-
ry a dalších členů Českého klarinetové-
ho kvarteta. 
Dle pořekadla „to nejlepší na konec“

nebo-li třešničkou na dortu byl již třetí
ročník Petrovického jara, tentokrát zce-
la ve znamení 250. výročí narození nej-
talentovanějšího hudebního skladatele
všech dob Wolfganga Amadea Mozar-
ta (narozen 27. 1. 1756 v Salcburku,
zemřel 5. 12. 1791 ve Vídni, za 36 let
života vytvořil přes 600 hudebních děl,
včetně oper, koncertů, písňových cyklů
atd.). Během tří hudebních večerů 12.,
17. a 24. května jsme vyslechli písně
a skladby v rámci pěti samostatných
koncertních vystoupení. Pěvecký sbor
RadHost Základní umělecké školy, Pra-
ha 10 - Hostivař zazpíval skladby W.
A. Mozarta, J. Laburdy a spirituál Deep
River, na klavír doprovázela Klára
Schühlerová a sbor vedla a dirigovala
Lucie Valentová. Ensemble Accento - ji-
nak jmenovitě Andrea Brožáková
(zpěv), Julie Braná (zobcová i příčná
flétna) a Edita Keglerová (cembalo)
přednesly písně W. A. Mozarta a sklad-

by F. Bendy a G. Ph. Telemanna. Mar-
kéta Mazourová hrála výhradně sklad-
by W. A. Mozarta, například předehru
k opeře Figarova svatba, známý Turecký
pochod, předehru ke Kouzelné flétně,
Malou noční hudbu, Německé tance
a další, vše na různé, běžné i méně ob-
vyklé bicí hudební nástroje. Přípravný
smyčcový a flétnový orchestr ZUŠ Praha
10 - Hostivař dirigovala Jindřiška Auřed-
níková a v podání dětí a mladých uměl-
ců jsme vyslechli skladby J. Fialy a ně-
které lidové písně. Hostivařský komorní
orchestr ZUŠ Praha 10 - Hostivař (vítěz
ústředního, tedy celorepublikového ko-
la Národní soutěže základních umělec-
kých škol) zahrál Serenádu pro smyčco-
vý orchestr (E. Elgar), Smuteční hudbu
pro violu (viola - Ondřej Štochl) a smyč-
cový orchestr (autor P. Hindemith)
a Staré tance a árie (O. Respighi). Or-
chestr dirigoval Petr Louženský, držitel
zvláštního ocenění za nejlepší dirigent-
ský výkon v Národní soutěži základních
uměleckých škol.
Kulturní komise Rady MČ Praha - Pet-

rovice mnohé zde uvedené akce neor-
ganizovala sama a i touto cestou děku-
jeme zejména členům Rady MČ Praha -
Petrovice za organizační pomoc, foto-
dokumentaci kulturních akcí, vyřizování
pronájmů, uzavírání smluv, řešení fi-
nančních závazků k umělcům, soubo-
rům a agenturám, dále děkujeme Ko-
misi sociální a bytové za přípravu
pořadu pro petrovické seniory, za po-
moc děkujeme Základní škole, Edisono-
va 40, Praha - Petrovice a určitě největ-
ší dík patří Základní umělecké škole,
Praha 10 - Hostivař, která se podílela na
organizaci a propagaci řady kulturních
akcí, žáci i pedagogové působili též ja-
ko interpreti, dirigenti, vedoucí několika
sborů a orchestrů. Děkujeme a těšíme
se na další spolupráci a na další společ-
ně uspořádané koncerty a petrovické
kulturní akce.

Mgr. Petr Zeman, 
předseda Kulturní komise Rady

MČ Praha - Petrovice

KULTURA
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ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

K U R Z Y  P L AK U R Z Y  P L A VV Á N ÍÁ N Í
Sportovní centrum UK

Bruslařská 10, Praha 10

Z Á Ř ÍZ Á Ř Í
úterý a čtvrtek 15.00 - 16.30

Zápis a první lekce 5. září 2006

(14.30-16.00)

Informace na telefonu:

2720822235, 776112321

Městská část Praha - Petrovice

vydala

pamětní mince,
které používá např. u příležitosti „Vítání občánků“.

Jelikož je o mince značný zájem, uvolnila rada

městské části část emise pro volný prodej.

Cena mince v etuji je 150.- Kč

a získáte ji na úřadě městské části v I.patře

v kanceláři ověřování (pí. Riedlová).

Minci je možno objednat i ve stříbře za 470.- Kč.

INZERCE

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svozová trasa  v pondělí 4.9.2006  
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Závěr školního roku 2005/06 se přiblížil - je to možné ? Všem se zdá, že září bylo před chvílí. Ne, ne, je to tak, končíme dal-
ší školní rok.
Píšeme známky, rozdáváme vysvědčení,…….. ke konci školního roku patří určitě i výlety a školy v přírodě. U nás naplánova-
ly svoji školu v přírodě všechny třídy - zlákaly je tentokrát Krkonoše, kde našim žákům ubytování v luxusních podmínkách ve
Špindlerově Mlýně zařídili rodiče dětí z naší školy. My pedagogové jsme připravili hry v přírodě, promysleli turistické vycházky,
například na rozhlednu Žalý, turistické centrum Rovinka, pod Harrachovu skálu a podobně, naplánovali soutěže i „lov bobří-
ků“ - plnění zkoušek podle knihy Jaroslava Foglara Hoši od Bobří řeky, táborák, vybíjenou, orientační závody v krkonošském
terénu, či hledání „pokladu“.

Kromě pobytů v přírodě naši žáci ke konci školního roku absolvovali také například besedy o nebezpečí drog a návykových
látek, které pro ně připravila škola ve spolupráci s Institutem Filia, dále pak besedy o kriminalitě a nebezpečí kontaktu s cizí-
mi lidmi, které připravila škola ve spolupráci s Policií České republiky, také Den v Thomayerově nemocnici - návštěvu jednot-
livých oddělení nemocnice, ukázky aktivit terapeutických zvířat, ukázky připravené Hasičským sborem a Policií ČR, též vy-
cházky, sportovní dny a podobně. Pro naše budoucí žáky, kteří 4. září 2006 nastoupí do naší první třídy, jsme měli připravenu
poslední, tedy třetí část akce Škola nanečisto a v rámci ní dětské divadelní představení s loutkami i živými herci Pavlem Pu-
tou a Pavlem Kočím. 
Čím tento krátký článek ukončit? Určitě pochvalou pro všechny naše žákyně a žáky za snahu ve škole, přípravu na vyučová-
ní a pěkné chování vůči spolužákům i dospělým. Na závěr školního roku zorganizovala Komise vzdělávání a výchovy setkání
nejlepších žáků s doc. Dr. Otto Semeckým, CSc., starostou MČ Praha-Petrovice, k předání upomínkových dárků. To jsou oni
- naši nejlepší:

nejlepší žákyně 1. třídy - Kateřina Páchová nejlepší žák třídy 3.B - Miroslav Heinz
nejlepší žákyně 2. třídy - Kristýna Pilná nejlepší žák 4. třídy - Jan Železný
nejlepší žák třídy 3.A - Daniel Běhal nejlepší žákyně 5. třídy - Kristýna Kotašková

….i zbývajících 93 žáků naší malé školy se dobře učí a snaží se o co nejlepší výsledky. Všem 99 žákům a žákyním za to přejí
pěkné prázdniny

Mgr. Petr Zeman,
ředitel školy a všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ Edisonova

NNaa  vvýýlleettyy  aa  ddoo  šškkoollyy  vv  ppřříírroodděě  jjeezzddíí  ii  dděěttii  zz  MMŠŠ JJaakkoobbiihhoo..

ŠKOLY

ŠKOLY V PŘÍRODĚ, VYSVĚDČENÍ …….A ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
V ZŠ EDISONOVA
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KNIHOVNA

DDOOSSPPĚĚLLÍÍ

BBEELLEETTRRIIEE  ::
Austenová J. Anna Elliottová
Coelho P. Alchymista
Golden A. Gejša
Gordon N. Šaman
Obermeier S. Don Juan
Přibský V. Můj muž král Karel IV.
Nosková V. Je to hustý

Bereme, co je
Marshall A. Už zase skáču přes kaluže
Ovidius Umění milovat
Tarr J. Král a bohyně
Vaňková L. Čas čarodějů

Vězení pro krále
Žáček J. Jak jsem potkal mořskou pannu

Kapesní básně

NNAAPPĚĚTTÍÍ  ::
Cave P. Kočky rády perník
Clarková M.H. Neznámý v pozadí
Cornwellová P. Moucha
Doherty P. Píseň gladiátora
Gardner E.S. Do ložnic je vidět
Grisham J. Lobbista
Jardine Q. Rakev pro dva

Oděna v purpuru
Margolin P. Příliš smutná vdova
McBain Ed Nerozhodnost

Útočník
Patterson J. Dům na pláži
Perry T. Štvanice
Pitman R.+McNally J. Distancovaný
Pitmanová J. Dilema
Van Gulik R. Vražda v Kantonu

DDĚĚTTSSKKÁÁ

BBEELLEETTRRIIEE  ::
Brezina T. Máma, mistr trapasů

Bráchové a jiné katastrofy
Naše totálně ujetá rodinka
Ségry na zabití

Cassidy C. Hledá se Dizzy
Modrá jako indigo

Friedrich J. 4 1/2kamaráda a osudný dřep
Kopietzová S. Agáta – Ukradený obraz
McCombietová K. Alice a ...- Dóóóst dobrý Love Story

Alice a ...- Dóóóst dobrá partička
Minte-Königová B. Jak přičarovat lásku
Wilsonová J. Průšvihářky

Přežít
Diamantové holky
Nejlepší kamarádky
Divný dárek

W.I.T.CH. Bouře Větromoru
Plamen jasu
Ebenová pyramida

Ziegesarová C. Líbej mě

NNAAUUČČNNÁÁ  ::
Encyklopedie Tajemství a zázraky světa kolem nás

Dinosauři a prehistorický život
Slovensko – Dějiny v kostce

Děsivá věda Omračující věda všeho
Pekelné zvuky
Důvtipní detektivové

Drazí zesnulí Albert Einstein a jeho nafukovací vesmír
Děsivé umění Fantastické filmové triky

Rok utekl jako voda a opět tu byl březen a s ním pověstná „Noc
s Andersenem“, pro neznalé – nocování v knihovně. První spaní
uspořádalo dětské oddělení Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana
z Uherského Hradiště v roce 2000. Každým rokem se spalo ve více
knihovnách a letos i v zahraničí. Spalo se na více než 487 místech
v Čechách, na Moravě, v Polsku, Německu, Slovensku i Slovinsku.
Spalo se v knihovnách i ve školách. Všude se četlo, hrály se hry a če-
tovalo. U nás v Petrovicích spalo 14 dětí a tři dospělí. Děti si hrály,
luštily kvízy a na internetu si povídaly s dětmi z ostatních spacích
míst. Druhý den ráno proběhlo vyhodnocení, děti dostaly diplomy
a Pamětní listy. 

V roce 2006 jsme se rozhodli odměnit nejstarší čtenářku naší

místní knihovny. V archivních záznamech našich čtenářů jsme

zjistili, že jí je paní Markéta Žádníková. Do městské části 

Praha-Petrovice se přestěhovala až v důchodovém věku a do

petrovické knihovny pravidelně chodí již 6 let. Přejeme jí hod-

ně zdraví, štěstí a ještě mnoho přečtených knih.

NEJSTARŠÍ ČTENÁŘKA

NOC S ANDERSENEM

NOVÉ KNIHY 2006 – DUBEN - KVĚTEN
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PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 1. 7. 2006

linka 154
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PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 1. 7. 2006

linka 271
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PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 3. 7. 2006

linka 240
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PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 3. 7. 2006

linka 183

platný od 1./2. 7. 2006

linka 511
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Vodník Standa byl hodný a šikovný chlapec. Ve škole se dobře učil,
z diktátů jedničky, z vlastivědy také, snad občas dvojku, doma po-
máhal, jen jedinou chybu měl, neuměl plavat.
Bál se totiž vody. Možná to bylo tím, že přestože byl vodník, vody
příliš neužil. Tatínek vozil Standu do školy autem a zastavil přesně
před schody ke dveřím do školní budovy. Standa hop, hop a suchou
nohou už byl ve škole. Tam také mnoho vody neměli, nejvíc tak po
kolena a to jenom v tělocvičně, ve třídách bylo vody ještě méně. Ze
školy zase autem, pěkně v suchu. No a doma ? Doma už čekala ma-
minka: „Pojď, Stando, máme k obědu řízek.“ Všude koberce jen
trochu vlhké, pouze tu a tam kápne ze stropu, ale to maminka hned
utře čistou prachovkou.
Standa zbaštil řízek, napsal si úkoly na zítra. „Nechceš si jít ven za-
plavat“, ptávala se maminka. „On na mne Čenda Rybička cáká“,
odpovídal Standa a byl raději doma. Pomohl s nádobím, četl si, cvi-
čil na klavír, večer si povídal s tatínkem, hráli Vodníku, nezlob se
a ještě si poví-
dali, než šel
Standa spát.
Usínal a dlou-
ho cítil na čele
m a m in č in o
pohlazení tak
jako každý ve-
čer před spa-
ním.
Pan ředitel
Vodnatý, paní
učitelky i uči-
telé učili ve
škole násobil-
ku a o tom, že
praotec Vod-
ník stanul se
svým lidem
uprostřed mo-
hutného jeze-
ra v nejhlub-
ším místě
a mluvil
o tom, že to je
ta voda zaslí-
bená, kaprů
a bělic plná, lekníny a rákosím oplývající. Co je leknín, Standa ne-
věděl, rákosí viděl na obrázku v učebnici přírodovědy a kapry i ostat-
ní ryby v ZOO.
Na to, že by se měly vodnické děti učit ve škole plavat, nikdo nepo-
myslel. Však to pochytí od kamarádů a stejně se při rychlém plavá-
ní mohou spotit a nastydnout.
Standa ovšem nic od kamarádů pochytit nemohl, žádné neměl
a i kdyby měl, jistě by se mu smáli, že neumí ani základní tempa.
„Od příštího týdne poplaveš do školy sám, tatínek musí na služeb-
ní plavbu, zvládneš to, jsi už velký chlapec“, maminka zhasla a Stan-
da osaměl v hlubinách tmy a ticha. V duši to píchlo jak rozbité sklo
do chodidel. Někdo hodil do vody láhev a ta se roztříštila o chodník
před domem Standových rodičů, Standa si tehdy o střepy pořezal
obě bosé nohy a voda byla všude kolem červená. Standa tenkrát

dlouho plakal, byl ještě malý, dnes neplakal, ale bolest a strach cítil
podobně. Co bude dělat ?

„Co budu dělat? Co jen budu dělat?“ Standa si před očima promí-
tá celou cestu do školy. Zastávka autobusu je dvě, tři minuty odtud
a voda k ní je velmi mělká, Standa ani plavat nemusí, jen se tam
přebrodí, v autobuse je trochu vody v uličce mezi sedadly, to všech-
no by šlo zvládnout. Nejhorší to bude od výstupu z autobusu ke
škole, to je dobrých deset minut plavání a navíc Standu uvidí větši-
na spolužáků, kteří také ráno poplavou na vyučování. 
Musím dělat hodně rychlá tempa, Standa to zkouší potmě v posteli,
odhodí přikrývku a zkouší tempa rukama i nohama. V posteli to jde
dobře, ale ve vodě to asi bude horší. Standa má strach pořád větší
a větší. Tohle dopadne špatně.
A špatně to dopadlo. V polovině cesty od autobusu ke škole se
Standa začal topit. Naštěstí to viděli spolužáci, Standovi pomohli

a ještě zavolali
sanitku. V ne-
mocnici, v or-
dinaci, kam
Standu dovez-
li, čekalo pře-
kvapení. V bí-
lém plášti za
stolem nese-
děl pan dok-
tor, ale byl to
kouzelný sta-
řeček. Že byl
kouzelný, bylo
jasné hned,
jak promluvil:
„Jsi celkem
hodný chla-
pec, Stando,
proto Ti po-
mohu a spl-
ním ti tři přá-
ní.“
Všechny myš-
lenky předešlé
noci i všechny
události dneš-

ního dne prolétly Standovi hlavou: „Chtěl bych nové plavky, pade-
sát korun na zmrzliny a být teď hned v bazénu sám jen se Šárkou
od nás ze třídy.“
Sotva byla přání vyslovena, už Standa viděl blonďatý cop Šárky před
sebou a modrozelené vlnky všude kolem sebe. „Víš, nemám žádné
kamarády a neumím plavat, pomůžeš mi ? Učit plavání je výborně
placená práce, za každých pět naučených temp tě zvu na zmrzlinu,
třeba vanilkovou nebo jakou si vybereš.“ Standa visí očima na Šár-
ce a napětím ani nedýchá. Šárka se usmála a přikývla.
Dnes už vodník Standa dávno každý den ráno plave do školy sám
a také odpoledne na fotbal a někdy i s klukama ven, ale hlavně cho-
dívá se Šárkou do bazénu - musí se přeci ještě v plavání zdokona-
lovat. 

POHÁDKA O VODNÍKOVI, KTERÝ NEUMĚL PLAVAT
Petr Zeman
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Volby skončily a asi jen málokdo může být
s jejich výsledkem spokojený. ODS dosáhla
svého historického vítězství – nikdy ještě ne-
získala 35,4% hlasů. Jen je škoda, že je vo-
lební systém tohoto státu nastaven tak, že
si příliš své vítězství nevychutná. Nejen, že
u nás vítězná strana „nebere vše“ a nedo-
stává tak šanci naplnit program, který se
zdál většině voličů nejpřitažlivějším, ale při
sudém počtu poslanců může dojít i k tako-
vé absurditě, jaké jsme nyní svědky, kdy 100
poslanců nevítězné koalice bude mít v ruce
„lepší karty“ než 100 poslanců koalice ví-
tězné. Jelikož nepřipadá v úvahu sestavení
většinové vlády a podle výroků sociálních
demokra tů
n e p ř ip a d á
zřejmě v úva-
hu ani vyslo-
vení důvěry
vládě menši-
nové – ve
smyslu „když
ne já tak ni-
kdo“, přijde
zřejmě na
pořad dne
„prvobytně
p o s p o l n ý “
směnný ob-
chod. Primi-
tivní, ale
účinný způ-
sob, odpoví-
dající úrovni
politické kul-
tury v tomto
státě nás
zřejmě bude
stát na pro-
vozu sně-
movny o ně-
kolik milionů
víc. Obcho-
dovat se totiž
dá – mimo jiné i s funkcemi v parlamentu.
Paradoxně tak zřejmě přepustí vítěz voleb
do Parlamentu funkci předsedy poražené-
mu a s největší pravděpodobností si poraže-
ný vynutí i zvýšení počtu místopředsedů –
aby zbylo i na něj. Odměna dalšího nebo
dokonce dalších místopředsedů Parlamen-
tu, služební vůz a další související náklady
nás přijde na zmíněné peníze. 

Těžko pochopitelný je i publikovaný fakt, že
zatímco velkým stranám stačilo na poslanec-
ký mandát cca 23 tisíc hlasů, musela jich mít
Strana zelených téměř dvojnásobek. Kdyby
se všem měřilo stejným metrem, byli by
bezesporu Zelení mnohem výraznějším ja-
zýčkem na vahách při sestavování stabilní
vlády. Další fakt, který stojí za pozornost, je
snaha politických stran mít na svých kandi-
dátkách známé osobnosti. Nyní ale asi bu-

dou muset politici tento systém přehodno-
tit. Může se jim pak totiž stát, že i když se
napíší na první místa a populární osobnost
až kamsi na nevolitelné místo, mandát
a těsná lavice ve sněmovně na ně nakonec
nezbude. Ukázkovým příkladem byl v letoš-
ních volbách bývalý skokan na lyžích Pavel
Ploc. Díky preferenčním hlasům hravě pře-
skočil čtyři kandidáty ČSSD před sebou
a zvítězil. Jeho první počin však již tak vel-
kým vítězstvím není. 

Proč jen všechny aféry musí mít příchuť „bul-
váru“? Proč zkušená ČSSD neumožnila poli-
cii přichytit úplatkáře, kteří chtěli Ploce kou-

pit údajně pro Stranu zelených, při činu
a místo toho se obrátila na jimi tak proklína-
ná média? Bublina praskla, v síti žádná ryba
zase neuvízla a celý příběh dostal nový roz-
měr a poněkud trpkou pachuť – co když to
bylo úplně jinak? Preventivní opatření jsou
pro mne dost nepochopitelná. Sociální de-
mokraté podepsali cosi, kde se zavázali, že
budou vystupovat jako jeden muž. Proč se
tedy vůbec staráme o vcelku pohádkový ži-
vot dvou stovkám spoluobčanů, když jsou
tak jednotní? Stejnou práci by totiž udělalo
pět zplnomocněnců parlamentních stran
s příslušným počtem hlasů získaných ve vol-
bách. Jak to, že elita národa nemůže projevit
svou svobodnou vůli? Jak to, že nemá šanci
projít i potřebný zákon jen proto, že jej před-
ložil opoziční poslanec? Snad těch 84 no-
vých poslanců přece alespoň trochu vylepší
poněkud pošramocenou pověst poslanců.

Kdyby dopadly volby v celostátním měřítku
stejně jako v Petrovicích, měla by ODS jed-
nodušší situaci. Zde totiž získala plných
49,03% hlasů (celkově 35,38%). ČSSD se
i v Petrovicích umístila na druhém místě,
ovšem s pouhými 22,90% (celkově
32,32%). To, že nám záleží na životním
prostředí lze usuzovat z velmi dobrého vý-
sledku Strany zelených – 9,97% (celkově
6,29). KSČM v Petrovicích oslabila ještě ví-
ce než v rámci celé republiky a získala pou-
hých 6,90% hlasů (celkově 12,81). Do pet-
rovické sněmovny by se nedostala žádná
další strana, a to ani vládní KDU, která zde
získala pouhých 4,29% hlasů (celkově

7,22%). Vo-
lební účast
v Petrovicích
byla 67,92 %
oprávněných
voličů, což
bylo o plných
8,63% více
než v roce
2002. Ce-
lostátně byla
úča s t  v e
v o l b á c h
64,47%, což
rovněž před-
stavovalo ná-
růst počtu
voličů oproti
minulým vol-
bám o 6%.
Z uvedených
čísel lze vy-
vodit fakt, že
si lidé oprav-
du změnu
přejí. Jestli se
jí však do-
čkáme, je
prozatím ve
h v ě z d á c h .

Kdo na tom určitě vydělá, budou politici.
Při takovémto výsledku voleb nebude totiž
muset ani jedna z parlamentních stran plnit
své předvolební sliby, vždyť při tomto vý-
sledku voleb se budou moci všechny vy-
mluvit na to, že neměli sílu na jejich prosa-
zení. Pak už chybí jen to, aby někdo přenesl
zodpovědnost na nás – špatně jsme to zvo-
lili.

Letos na podzim nás čekají ještě jedny volby
– komunální. Doufám, že je bude provázet
mnohem méně negativních doprovodných
jevů, ale byl bych naivní, kdybych věřil, že
volební kampaň bude veskrze pozitivní
a volební strany se budou pouze předhánět
v tom, co všechno jsou schopny pro Petro-
vice a jejich občany udělat.

Petr Říha

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Komu ještě vůbec občané věří? O kom si myslí, že je opravdu čestný? Letošní kampaň byla plná falešných
billboardů, zloby, konfrontace. Ale nebyli by to politici, aby nakonec nenašli společnou řeč. Přepustit vládu
odborníkům (i když svým kamarádům) nebo dokonce připustit nové volby, se určitě nikomu z nich nelíbí.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

OSLAVY 61. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ A KONCE II.SVĚTOVÉ VÁLKY

Dne 5. května jsme si připomněli 61. vý-
ročí osvobození naší vlasti a skončení
II.světové války. Tato válka byla dosud
největší tragedií v novodobých dějinách
lidstva, způsobena lidmi. Vinou tohoto
válečného konfliktu zahynulo 50 – 60
milionů lidí. My, dříve narození, jsme by-
li svědky otřesných zločinů proti lidskos-
ti. Neměli bychom dopustit, aby se na
tyto hrůzy pozvolna zapomínalo. Je tře-
ba si připomínat těch, kteří byli ochotni
položit svůj život za ostatní, za svůj ná-
rod, za lepší budoucnost. To se týká
všech, kteří bojovali nejen na frontách,
ale také těch, kteří umírali v koncentrač-
ních táborech. Všem těm patří náš dík
a vzpomínka.
Slavnostního aktu položení věnců u po-
mníku padlých jak na místním hřbitově, tak v ul Edisonova se zúčastnili kromě zástupců MČ, občanů a dětí, také představi-
telé vojenských a odbojových organizací : gen. Letectva Ing. Jaroslav Nahálka, plk. Ing. Václav Prokeš, plk. Ing. Emil Kulfánek,
plk. Ing. Jiří Pešta. Slavnostní akt provázala dechová hudba vedená panem Bohumilem Průchou.

O. S.

Toto jednání bylo svoláno
z iniciativy zastupitelů MČ
Praha – Újezd a uskutečnilo
se 2.května t.r.
Bylo již třetí v pořadí. Zúčast-
nili se ho starostové MČ Pra-
ha – Křeslice, Praha – Petro-
vice, Průhonic, Praha 11,
Praha Šeberov a zástupci
hostitelské městské části.
Hlavním tématem byla vý-
stavba křižovatky na dálnici
D1 a její dopad na dopravu
a zatížení životního prostředí
v této lokalitě. Na tomto
místě je potřeba říci, že me-
zi starosty není na tuto kři-
žovatku jednotný názor. Po-
lovina, včetně nás,
s výstavbou nesouhlasí, po-
lovině vyhovuje (Šeberov,
Průhonice, Praha 11). Disku-
ze byla místy bouřlivá. Na

závěr jednání však bylo do-
hodnuto, že MČ Praha –
Újezd zajistí zpracování stu-
die na výstavbu rodinných
domků v prostoru pod Mili-
čovským lesem včetně zajiš-
tění dopravních vztahů tak,
aby byla znemožněna vý-
stavba tranzitní či rychlostní
komunikace směrem na
Křeslice a Petrovice. Tato stu-
die by pak byla podkladem
pro žádost o změnu Územ-
ního plánu této lokality. Pra-
ha 11 by takovýto materiál
podpořila. Dále bylo zvažo-
váno další svolání starostů
včetně přítomnosti předsta-
vitelů Středočeského kraje,
protože větší část okruhu se
tohoto území dotýká.

doc. Otto Semecký

NĚKOLIK SLOV K JEDNÁNÍ STAROSTŮ JIHOVÝCHODU PRAHY

Kolona nákladních automobilů v obou směrech mezi Petrovicemi
a Uhříněvsí je stav, který se pomalu stává obvyklým.
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Téměř patnáct let připravují členové KPDM Petrovice pro malé i odrostlejší milovníky pohádek putování Pohádko-

vým lesem. Letos se jeho kouzelná brána otevřela druhou červnovou neděli. Cestou děti potkávaly jim dobře zná-

me pohádkové bytosti - Sněhurku, Šípkovou Růženku, Červenou Karkulku s myslivcem, Motýla Emanuela a Mako-

vou panenku, Rumcajse s Mankou, Pata a Mata…… Na stanovištích se plnily roztodivné úkoly, za jejichž úspěšné

splnění následovala odměna formou sladkosti či obrázku.Závěrem byl každý poutník obdarován z nůše Babiček su-

diček. Ani letos nechyběl skákací hrad, šermíři či stánek s cukrovou vatou. Velký zájem byl opět o „dětský make-up“

- na tvářích či rukou dětí vznikaly obrázky kočiček, pejsků, draků a dokonce lední medvěd, prostě každé přání bylo

splněno. Táborák na opékání buřtíků byl příjemným zakončením celého odpoledne.

Závěrem bych ráda poděkovala všem členům KPDM a jejich kamarádům, kteří věnovali spoustu svého volného 

času na přípravu a realizaci této oblíbené akce.

Vlasta Křížová, předsedkyně KPDM Petrovice 
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stejnou šanci jako Křeslice – dělají snad pro to něco nebo se jen
někdo snaží nesplnitelný úkol přenést na někoho jiného? Met-
rans totiž neleží na území Petrovic – jak je stále v letácích uvádě-
no, ale na katastru Uhříněvsi. 

- Prodloužení stanice metra C směrem na Uhříněves : I když se
o tom uvažovalo, v této době zvítězila varianta prodloužení met-
ra „A“ do stanice Hostivař, s tím, že výhledově povede do Uhří-
něvsi. Tato výstavba stála přes jednu miliardu korun. Nebylo pro-
to reálné prosazovat také variantu metra C přes Petrovice do
Uhříněvsi. Do budoucna chceme ve spolupráci s Prahou 22 o té-
to možnosti jednat. Je to však záležitost poměrně vzdálené bu-
doucnosti, nicméně v dlouhodobých výhledech Pražské integro-
vané dopravy metro do Petrovic vede. Těžko však jeho výstavbu
můžeme sami uspíšit. Rozhodnutí o tom, kdy metro v Petrovicích
bude, navíc není opravdu v naší kompetenci. 

O tom, zda „prodáváme“ životní prostředí, se může každý pře-
svědčit, když se rozhlédne kolem sebe. Otázka dopravy je samo-
zřejmě prioritní, nikoliv však jediná. Nikdy jsme se nezpronevěřili
rozhodnutí zastupitelstva, že nesouhlasíme s výstavbou křižovatky
ve stopě JVK. Na všech jednáních s ostatními starosty jihovýchodu
to deklarujeme. Jsou ale také další důležité věci pro rozvoj městské
části, jako je např. rozšíření služeb pro občany, (prodejny potravin,
restaurace, přednáškového sálu, nových bytů apod.), které chceme
realizovat výstavbou tzv. polyfunkčního domu. Pro tento záměr
snad máte,vážení spoluobčané, pochopení. Pan starosta Zápotocký
nás dále obviňuje z kolaborace. Kolaborace je u nás chápána v han-
livém slova smyslu, ale znamená spolupráci! Znovu opakuji, že jsme
pro konstruktivní spolupráci se všemi, kdo má o to zájem, ni-
koliv pro vzájemné napadání ! Na definitivní likvidaci korido-
ru pro JVK v současnosti spolupracujeme se všemi městskými
částmi, kterých se tento úsek Pražského okruhu dotýká. Pou-
ze s Křeslicemi žádná z těchto městských částí nemůže stále

najít společný jazyk. Máme přitom všichni stejný cíl, ale stále
jsme vystavováni nesmyslným výpadům.
Závěr letáku pana starosty je v duchu jiných letáků, které před ko-
munálními volbami v minulosti nabádaly voliče, koho mají volit či ni-
koliv. Osobně si nedovedu představit, že bych se snažil radit voli-
čům, ještě k tomu v jiné městské části, komu mají dát svůj hlas!
Protože se můžeme nadít do listopadových voleb více takových le-
táků či článků, prohlašuji, že na žádný již nebudu reagovat. Věřím,
že za toto čtyřleté období převážná většina z Vás, vážení spoluob-
čané, si dokázala utvořit názor, zda jsme pro zlepšení životního pro-
středí a vybavenosti naší městské části něco udělali či nikoliv. A je
sama schopna uvážit, bez vnějšího ovlivňování, komu v listopado-
vých volbách svoji důvěru dá.
Nyní k těm dalším tématům. Radostné je, že je před dokončením

výstavba a oprava jezu na Botiči, který zde býval již v 17. století. Tak-
že turisté, kteří půjdou procházkou podél tohoto potoka, budou mít
příležitost se potěšit novou úpravou.
Po delších průtazích se blíží osvětlení kostela Sv. Jakuba st. ke ko-
nečné realizaci,takže ve večerních hodinách vynikne tato dominan-
tní stavba. 
Doufám, že mezi hezké zážitky návštěvníků koncertů patřily májo-
vé akce uskutečněné v rámci Petrovického hudebního jara.
Během prázdnin se také zrealizuje generální oprava kuchyně v MŠ
Jakobiho tak, aby odpovídala normám EU. Tato renovace bude stát
5 mil. korun. Další investiční akcí, kterou chceme během prázdnin
dokončit, je výstavba šaten v ZŠ Edisonova, kde situace jak z hledis-
ka požárního, tak i bezpečnostního si toto opatření vyžaduje.
Blíží se také konec školního roku a tak chci popřát dětem hezké
prázdniny, pedagogům poděkovat za jejich nelehkou práci a nám
všem hezké dny plné slunečního svitu při trávení zasloužené dovo-
lené.
S přáním prázdninové pohody

Otto Semecký

Po skončení výletu důchodců v minulém ro-
ce nám zástupci městské části Praha-Petro-
vice slíbili, že v příštím roce pro nás opět při-
praví výlet. Slovo dodrželi, a tak jsme 20.
května ráno usedali do autobusu a jeli na
výlet nazvaný „PRAHA, JAK JI NEZNÁTE“.
Že by pro nás Pražáky  mohlo být v Praze
něco neznámého? Na vlastní oči jsme se
mohli přesvědčit o velkých stavebních dí-
lech, která vyrostla v posledních letech. Ta-
ké jsme si mohli prohloubit svoje znalosti o
dílech historických. Pohledy z různých vyvý-
šenin na Prahu byly velkým zážitkem. Nej-
dříve jsme navštívili Vyšehrad, kde jsme se
seznámili s historií Vyšehradské kapituly, ka-
tedrály Petra a Pavla a ostatních historických
staveb. Navštívili jsme také Slavín a hroby
významných Čechů. 

Velice jsme všichni ocenili skvělou průvodky-
ni paní Dr. Krippnerovou, která nám po-
drobně osvětlila historii každé stavby a její
vztah k vývoji naší státnosti. Náladu nám

nezkazil ani studený vítr, který na šancích
foukal.

Obohaceni o nové poznatky a zážitky jsme
odjeli do Břevnovského kláštera. Před jeho
návštěvou jsme poobědvali v tamní stylové
restauraci. Mnišský průvodce nás pak pro-
vázel klášterem a podával nám zasvěcený
výklad o historii vzniku kláštera a o součas-
ném životě v něm. V podzemí na nás zapů-
sobily zbytky původního kláštera. Následo-
val přesun a prohlídka nového terminálu
Ruzyňského letiště. Na závěr jsme projeli tu-
nelem pod Strahovem i tunelem Mrázovka
a mohli jsme si udělat představu o tomto
rozsáhlém díle, které pomáhá zlepšit do-
pravní situaci v Praze. Celý den se o nás sta-
raly místostarostka JUDr. Hromasová a paní
Novotná. Jim i radě MČ Petrovice děkujeme
za krásný výlet.

Za účastníky zájezdu
Otto Daňhel

Na vyšehradském Slavíně je pochována 
i někdejší majitelka Petrovic a velká mece-
náška umění, hraběnka Eleonora Kaunico-
vá, rozená  Voračická – Bissingen. Více se
o ní můžete dočíst v připravované publika-
ci o Petrovicích, která vyjde po prázdninách.

NA VÝLETĚ S PETROVICKÝMI DŮCHODCI

Pokračování ze strany 1

VOLNÝ ČAS
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ŠKOLY

Jsem žákyní ZŠ Bellova a ráda bych Vám po-
psala náš zájezd do Anglie. Odjezd byl sta-
noven na sobotu 29.dubna v 16.30 od naší
školy. Cesta byla dlouhá, ale již v neděli rá-
no jsme byli v přístavu Calais, odkud jsme
jeli Eurotunelem do anglického Doveru.
Tam jsme si prohlédli 2 000 let starý hrad
Dover Castle. Ještě týž den jsme navštívili
Leeds Castle, krásný zámek s obrovskými
rozkvetlými zahradami, nejrůznějšími rostli-
nami a zvířaty. Poslední zastávka tohoto
dne byla už v Lodýně u průzkumné ponor-
ky a válečné lodi z druhé světové války. Ko-
lem 19.hodiny jsme se setkali s našimi hos-
titelskými rodinami.

V pondělí jsme navštívili královské letní síd-
lo Windsor. Zámek je především známý do-
mečkem pro panenky, což je přesná zmen-
šenina hradu se všemi detaily. Je tam také
kaple svatého Jiří, kde jsou pochováni něk-
teří členové královské rodiny. Z Windsoru
jsme odjeli do Londýna, kde jsme šli do mu-
zea voskových figurín Madam Tussaud.
Mohli jsme se tam projet v typickém lon-
dýnském taxíku, který nás provezl částí Spi-
rit of London – Duše Londýna, projít se ka-
binetem hrůzy a podívat se na 3D film
o vesmíru. V sedm hodin jsme opět dorazili
do našich hostitelských rodin.

V úterý jsme se poprvé začali učit v jazykové
škole, kde jsme byli rozděleni do tří skupin
podle schopností. Po výuce jsme viděli budo-
vy parlamentu, věž svatého Štěpána se slav-
ným zvonem Big Ben. Z dálky jsme se ještě
pokochali pohledem na Londýnské oko, nej-
větší ruské kolo na světě, a pak jsme už pro-
cházeli kolem domu britského premiéra 10
Downing Street. ( Bohužel jsme ho neviděli.)
Minuli jsme Trafalgarské náměstí a zastavili
jsme se u Buckinghamského paláce. ( Krá-
lovna nás také nepřijala.) Zklamáni jsme ale
nebyli a odjeli jsme do našich rodin. 

Středu dopoledne jsme opět, ne příliš nadše-
ně, trávili ve škole a odpoledne se věnovali
muzeím. Navštívili jsme Natural museum,
s fantastickou sekcí prehistorických zvířat,
a Science museum, které se líbilo hlavně klu-
kům. Pak jsme se konečně dostali k nákupu
suvenýrů a vyčerpávající den plný vzdělání
jsem končili opět se svými rodinami.

Ve čtvrtek ráno proběhlo srdceryvné louče-
ní s rodinami, přetrpěli jsme poslední den
ve škole a odjeli do krásné pevnosti Tower
of London, do místa, kde jsou uloženy
všechny korunovační klenoty Velké Británie.
Krom jiného, je tam i velká výstava starých

zbraní, brnění
a různých předmě-
tů patřících do
pevnosti. Z Toweru
jsme podnikli plav-
bu po řece Temži
do Greenwich, kde
se nachází nultý
poledník, který
rozděluje západní
a východní polo-
kouli, a hodiny,
které určují přesný
čas - tzv. Green-
wich Main Time.
Odtud jsme šli rov-
nou k autobusu
a po menší svačině
od pánů řidičů nás
čekala dlouhá ces-
ta do Čech. V pá-
tek 5. května

v 11.30 jsem stanuli na půdě ZŠ Bellova.
Beate Myslivečková, 9.A

Z následující malé ankety vyplývá,
že každému se sice líbí něco jiného,
ale že zájezd byl úspěšný. Položili
jsme účastníkům jednoduché otáz-
ky: Co se vám líbilo a co ne?

Líbilo se mi v muzeu voskových fi-
gurín, ale nebavila mě plavba lodí
po Temži – byla nudná.

Vašek Vaníček, 7.A

Nejvíce se mi líbilo v rodině. Každý
den jsem se těšila na večer, kdy si
nás hostitelé odvezou. Měli jsme
skvělou rodinu. Vlastně všechno
bylo skvělé, takže něco, co by se mi
nelíbilo, nemám.

Iveta Fidlerová, 8.A

Všechno bylo hezké, ale nejvíce se
mi líbilo ve voskovém muzeu a ve
Windsoru. Nejméně, no nevím, asi
v Doveru, protože jsem byla una-
vená z cesty a byla šílená zima –
alespoň mně.

Marie Šilhová, 9.B

V Anglii se mi nejvíce líbilo v rodině a v cen-
tru Londýna. Nelíbilo s mi v jazykové škole,
protože naše skupina měla špatného učitele.

Kamila Rybková, 9.A

Nejvíce se mi líbil výlet do Toweru a výlet lo-
dí. Nebavila mě cesta a nelíbil se mi náš uči-
tel angličtiny.

Michal Čápka, 8.A

Líbila se mi černošská party v hostitelské ro-
dině a památky. Vadilo mi, že mi zbylo mno-
ho peněz, protože bylo málo příležitostí
k nákupům.

Monika Miškovská,9.A

Nejvíce se mi líbilo muzeum voskových figu-
rín a technické muzeum. Moc se mi nelíbilo
v rodině - malý pokoj, rozvrzané poličky atd. 

David Nosák, 7.A

Moc se mi líbila rodina a náš pokoj, také vý-
borné jídlo. Nenapadá mě nic, co by se mi
tam nelíbilo.

Markéta Březinová, 7.A

Líbily se mi všechny výlety – Tower, Windsor,
muzea. Také v rodině to bylo moc hezké –
pokoj, jídlo i to, jak si s námi povídali. Nelí-
bala se mi cesta tam i zpět. Byla nudná, ale
zase promítali dobrá videa.

Tereza Tůmová, 7.A

V Anglii se mi nejvíce líbily rozsáhlé parky
a zahrady u zámku Leeds. Nejméně se mi lí-
bila nová londýnská čtvrť Docklands, připa-
dalo mi, že se nehodí ke zbytku historické-
ho Londýna.

Karolína Genzová, 8.B

V Londýně jsme potkali i Juli Roberts. Můžete si tipnout, jestli byla 
živá nebo pouze v muzeu voskových figur Madam Tussaud.

ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE

Nultý poledník, který rozděluje západní a východní
polokouli
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

Konec školního roku 2005 – 2006 se
rychle blíží, a je proto zase čas udělat ma-
lou bilanci toho, co zajímavého v jeho
průběhu prožily děti v naší mateřské ško-
le Jakobiho, v krásném prostředí na okra-
ji Petrovic nad údolím Botiče.

Než se však zmíním o vybraných zážitcích
dětí, chtěla bych připomenout, že již tře-
tím rokem pracujeme v mateřské škole
podle nového „Rámcového vzdělávacího
programu“. Jeho hlavním záměrem je
rozvíjení vlastností dětí po stránce fyzic-
ké, psychické i sociální, tak aby každé dí-
tě na konci svého předškolního období
bylo jedinečnou a relativně samostatnou
osobností, schopnou zvládat aktivně
a s osobním uspokojením nároky života,
které jsou na něj v tomto věku běžně kla-
deny. K naplňování těchto úkolů má ma-
teřská škola zpracovaný vlastní „Školní
vzdělávací program“ a „Třídní vzdělávací
programy“, které si připravují samy uči-
telky. Tyto programy obsahují témata
a kompetence, které prolínají celou 
pestrou činností mateřské školy, včetně
zájmových kroužků hudební výchovy, vý-
uky hry na flétnu, základů angličtiny, ke-

ramické tvorby, ale i všemi dále jmenova-
nými akcemi, které mateřská škola pro
děti připravuje.

V říjnu loňského roku nás navštívil „Sbor
hasičů“ z Chodova, se kterým již několik
let mateřská škola spolupracuje. Děti se
seznámily s vybavením hasičských vozů,
s výstrojí hasičů a samy si vyzkoušely se-
stavení hadic a stříkání hadicemi. S vel-
kým nadšením děti odpovídaly našim zá-
chranářům na otázky ohledně požární
ochrany. Byla radost se na všechny aktéry
dívat, atmosféra byla perfektní. Z dětí
a hasičů se stávali kamarádi. Pak nastalo
loučení, ale ne na dlouho, protože příští
rok se opět uvidíme. Jak řekla pí učitelka
Veverková: „Kdo ví, možná z některého
našeho „absolventa“ jednou také vyroste
hasič - záchranář.“ 

V listopadu naše nejstarší děti podnikly
výlet na Karlštejn, kde si prohlédly neje-
nom hrad, ale i muzeum „Betlémů“. Na
děti tu dýchla předvánoční atmosféra, ja-
ko předzvěst blížícího se konce roku, se
svátky, které děti tak okouzlují. Také ten-
tokrát jsme věnovali tomuto období

zvláštní pozornost. Naše hudební tetička
Jindřiška Auředníková nám k tomu řekla:
„Tradičně se v době předvánoční v ma-
teřské škole Jakobiho setkávají rodiče,
děti a paní učitelky, aby si společně zazpí-
vali koledy. A nutno říct, že je to pěkné
a radostné zpívání! V prosinci 2005 však
čekalo na všechny ještě další překvapení.
Členové souboru Ars Antiquitatis a paní
Dana Picková připravili setkání v petrovic-
kém kostele Sv. Jakuba. Poutavé vyprávě-
ní o vánocích, prokládané hudbou s vá-
noční tématikou navodilo krásnou
atmosféru plnou pohody a klidu. Takové
atmosféry, po které o Vánocích někdy
marně toužíme … A děti? Nejenže krás-
ně zpívaly, ale v důstojném prostředí kos-
tela se chovaly skvěle. Však už dávno vě-
dí, co je to slušné chování.

V březnu mateřskou školu navštívilo di-
vadlo z Uhřiněvsi, které si pro děti připra-
vilo pohádku „Tři zlaté vlasy děda Vševě-
da“. I když to bylo divadlo ochotnické,
děti svým vystoupením plně zaujalo
a nadchlo, a to jak známo, malí diváčci
jsou nároční a neodpouštějí žádné zavá-
hání.

Vím, že pět měsíců je příliš krátká doba
na stanovení si příliš velkých cílů, ale
čeho byste ráda do konce volebního
období dosáhla?
Ráda bych pokračovala v činnosti Komise
vzdělávání a výchovy, kde mohu být zřejmě
nejvíce užitečná.

Budete znovu kandidovat do zastupi-
telstva v podzimních volbách?
Zatím nevím. Je pravdou, že mě zajímá, kde
bydlím, ale rozhodnu se až podle zkušenos-
tí a dojmů z těchto pěti měsíců.

Co se Vám na Petrovicích líbí a co byste
naopak chtěla zlepšit?
Mně se Petrovice moc líbí, máme tu oprav-
du hezké prostředí a je tu, oproti jiným čás-
tem Prahy, bezpečno. Kdybych chtěla být
neskromná, tak bych si přála pro naše děti
bazén – na plavání s nimi totiž musíme jez-
díme až do Hloubětína. Skromnějším přá-
ním určitě je, aby zde byla možnost příjem-

ného posezení v tiché, čisté a nezakouřené
restauraci.

Jaký je Váš názor na trasu Pražského
okruhu, získáme ve Vás podporu tím,
že budete dalším odpůrcem její krátké
varianty?
To rozhodně. Samotnou mě děsí, když pro-
cházím novou výstavbu v Křeslicích, že tam,
i přes tak masivní zastavěnost, stále ten vol-
ný koridor pro JVK vidím.

To máte pravdu, je škoda, že se Křeslicím
nepodařilo zastavět i tu část pozemků,
kterým prochází koridor pro výstavbu
krátké varianty. Pokud však každá
z ostatních zainteresovaných městských
částí udělá maximum, určitě se koridor
nakonec podaří zneprůchodnit. S opat-
řeními naší městské části seznámíme
čtenáře v některém z dalších čísel.
Děkuji za rozhovor.

Připravil Petr Říha

JANA BERÁNKOVÁ
Ředitelka mateřské školy a členka zastupitelstva městské části

Představovat dnešního „hosta“ této rubriky by se mohlo zdát zbytečným. Vždyť Jana Beránková žije v Petrovicích již 30 let a
z toho plných 16 let vykonává funkci ředitelky MŠ. Letos v červnu, po odstěhování stávající členky zastupitelstva Jany Šlaje-
rové, získala její mandát. 

ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE JAKOBIHO
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

V dubnu jsme se vydali na turistický výlet
na Pitkovickou stráň, kde děti obdivovaly
na území přírodní rezervace stovky rozk-
vetlých konikleců a jarní přírodu kolem
Pitkovického potoka. Byla to i malá turis-
tická příprava na školu v přírodě. 

Začátkem května jsme již tradičně s dětmi
vyjeli do krásného prostředí lesů k pře-
hradě Trnávka u Želiva na Českomoravské
vysočině. Pro většinu dětí to byla první
„zkušená“ bez maminek a tatínků, kte-
rou zvládly na jedničku. Pobytem je pro-
vázela postavička „Veverky Zrzečky“,
ukazovala jim život v lese, připravovala
cestu za „pokladem“, která byla plná
různých soutěží a vědomostních úkolů,
prověřovala jejich zdatnost a obratnost.
„Počasí bylo nádherné, děti zdravé, nála-
da výborná, jídlo vynikající. Co více jsme
si mohli přát “ říká o pobytu vedoucí ško-
ly v přírodě pí učitelka Peřinová.

V květnu nás v mateřské škole navštívil
prvoligový fotbalista pražské Slávie Karel
Piták, který nadchnul hlavně chlapce
a zasvětil je do tajů kopané. Ukázal dě-
tem dresy klubů zvučných jmen a také co
všechno s míčem umí - neuvěřitelně ho
poslouchal ! Ale pak to teprve začalo. Co-
pak se každému podaří zakopat si s pra-
vým nefalšovaným fotbalistou? Děti si za-
hrály na fotbalový trénink – přihrávka
a střelba byla samozřejmostí. Třešinkou
na dortu byly penalty na samotného fot-
balistu. Po zahradě mateřské školy se ozý-
valo „GÓÓL – NEVADÍ“. Na závěr se děti
se známým fotbalistou vyfotografovaly
a dostaly i fotografie s jeho podpisem.
„To byl tedy den! Připomínalo to opra-
vdový sportovní zápas“, říká paní učitelka
Veverková.

A jaký mají děti program v červnu ? Den
dětí s karnevalem a maskami pohádko-
vých bytostí a ještě k tomu dva výlety.
Starší děti se vydávají do Hvězdárny
v Ondřejově a mladší děti jedou do Bota-
nicusu v Ostré u Lysé nad Labem, podívat
se do „středověké“ vesnice na historická
řemesla. 

Závěr školního roku je již tradičně zakon-
čen slavnostní dětskou Akademií pro ro-
diče a přátele školy. Na vystoupení si děti
připravily s učitelkami a hudební tetičkou
básničky, písničky, tanečky, ve kterých se
letos dokonce přenesly do Afriky a také
mezi Indiány. S přípravou rekvizit a kostý-
mů aktivně pomáhali také rodiče. Pro nej-

starší děti znamenala tato Akademie
i rozloučení s docházkou do mateřské
školy, na cestu do základní školy si odne-
sly i malý dárek. Na závěr Akademie za-
hrál našim dětem i všem přítomným 40-ti
členný dětský Přípravný smyčcový a flét-

nový soubor ze ZUŠ, pod vedením Jindřiš-
ky Auředníkové a Petra Svobody.
Tak zase uplynul jeden náš obyčejný – ne-
obyčejný školní rok a nezbývá než na je-

ho závěru popřát všem našim dětem i ro-
dičům za sebe i všechny zaměstnance
a další spolupracovníky MŠ Jakobiho,
krásné prožití období prázdnin a dovole-
ných. S těmi mladšími dětmi se těšíme
nashledanou v příštím školním roce a těm

starším přejeme hodně štěstí a radosti
v jejich nové roli školáků základní školy. 

Jana Beránková – ředitelka MŠ

V dubnu nás oslovila Česká televize a s dětmi natočila jeden díl seriálu „Kluci v akci“, ve kte-
rém si děti zkusily, co to dá za práci upéci perníčky a připravit jahodový koktejl. Děti si od-
nesly spoustu zkušeností z veselého natáčení, dostaly dárky a ČT za odměnu dětem spon-
zorovala výlet do Dendrologické zahrady v Průhonicích. Pořad odvysílala televize dne 
29. 5. 2006 a měl mezi rodiči dobrý ohlas.
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Dne 24.4.2006 se konal na ragbyovém hřišti v Petrovicích „„ZZddrraavvoottnníí  ddeenn““. Úče-
lem tohoto dne bylo seznámit naši mládež i dospělé občany se základy zdravotní
pomoci. Připravili jsme 10 stanovišť, na kterých byli figuranti s různými zraněními,
od otevřené zlomeniny až po mdloby po pádu. Odborný výklad provedl erudovaný
záchranář pan Aleš Rubek. Dále zde stál vůz rychlé záchranné pomoci s posádkou,
která všem účastníkům umožnila prohlídku vozu a poskytla jim informace, jak zá-
chranáři pracují. Na akci spolupracoval Český červený kříž, Střední zdravotnická
škola Ruská, Záchranná služba a ZŠ Bellova. Paní ředitelka uvolnila 10 figurantů,

kteří se zhostili své úlohy opravdu velmi dobře. Nad celou akcí převzal záštitu pri-
mátor hl. m. Prahy pan MUDr. Pavel Bém. Díky jeho podpoře byl uvolněn vůz ry-
chlé pomoci. Dovolujeme si touto cestou všem srdečně poděkovat. Ač nasimulova-
ná zranění vypadala velmi opravdově, děti se nezalekly a o instruktáž se živě
zajímaly. Zúčastnily se ve velkém počtu a věříme, že získané znalosti jim v životě
budou k užitku.

HHeeddvviikkaa  KKřříížžoovváá
ppřřeeddsseeddkkyynněě  KKoommiissee  pprroottiiddrrooggoovvéé  aa  zzddrraavvoottnníí

ČČaarroodděějjnniiccee,, čarodějové a ostatní kouzelnická havět se slétli na hřiště u ZŠ Bellova
v pátek 28.dubna. I když nám počasí moc nepřálo a kromě studeného větru na nás
i pršelo, více než stovka dětí si odpoledne pořádně užila. Soutěžilo se v čarodějnic-
kých disciplínách, za jejichž úspěšné splnění se přidělovaly barevné obrázky. Ty si
pak děti v kouzelném stánku vyměnily za hračky a sladkosti. Čarodějnický oheň
vzplanul od pochodní šermířů, kteří nám předvedli své umění boje muže proti mu-

ži a poté dekorovali nejlépe namaskované čarodějnice. Nachybělo samozřejmě ani
opékání buřtíků, které se protáhlo až do desáté hodiny večerní.
Děkuji všem, kteří tento večer připravili a zrealizovali - Komisi vzdělávání a výcho-
vy, Domu UM, ZŠ Bellova a Edisonova a TJ Sokol Petrovice.

VVllaassttaa  KKřříížžoovváá
ppřřeeddsseeddkkyynněě  KKoommiissee  vvzzdděělláávváánníí  aa  vvýýcchhoovvyy

„„DDěěttsskkýý  ddeenn  nnaa  kkoolleeččkkáácchh  ii bbeezz  nniicchh““ je již tradiční název sportovního odpoledne
k MDD, které pro děti k jejich svátku připravila na 30.května Komise vzdělávání
a výchovy se svými tradičními spolupracovníky - Domem UM, ZŠ Bellova a Ediso-
nova a Sokolem Petrovice. Kromě závodů na koloběžkách, tříkolkách a in-line brus-
lích bylo na hřišti ZŠ Bellova připraveno pět soutěžních disciplín. Úspěšní soutěžící
získali „Prázdninové osvědčení“, které je opravňovalo k vyzvednutí věcné odměny

a sladkosti dle vlastního výběru. Na závěr byli vyhlášeni a odměněni nejrychlejší
závodníci (viz foto).
Takže ještě pár dnů vydržte ve škole a pak už HURÁ NA PRÁZDNINY!

VVllaassttaa  KKřříížžoovváá
ppřřeeddsseeddkkyynněě  KKoommiissee  vvzzdděělláávváánníí  aa vvýýcchhoovvyy


