
Vážení spoluobčané,

v říjnu letošního roku končí volební období
obecních a místních zastupitelstev a man-
dáty těch, kterým jste dali svoji důvěru. Do-
volte mi proto připo-
menout v krátkém
průřezu činnost za-
stupitelstva v plnění
předvolebních slibů.
Je třeba říci, že ne
všechno se podařilo
podle našich před-
stav, protože pod-
mínky se vyvíjely ji-
nak, než jsme
předpokládali.
Mezi hlavní oblasti
zájmu patřila dopra-
va a tím i životní pro-
středí. Naše zastupi-
telstvo navazovalo
na jednání a postoje
předchozích zastupi-
telů při odmítání
tranzitní dopravy
v tzv. trase JVK.
I když někteří naši
zastupitelé byli
v průběhu období
napadáni, že nebo-
jují dostatečně proti
tomuto okruhu, byly tyto výpady účelové
a neopodstatněné. Nikdy jsme neporušili již
dříve schválená usnesení, ve kterých zastu-

pitelstvo nesouhlasí s výstavbou křižovatky
v lokalitě Újezda a Šeberova (tzv. Vestecká
spojka). Na jednáních se starosty okolních
městských částí jsme trvali na svých odmíta-
vých stanoviscích. K této tématice jsem svo-
lal neformální setkání s občany, sám jsem se
zúčastnil několika setkání se starosty JV Pra-
hy. Z nich, na posledním v květnu t.r., bylo
dohodnuto, že MČ Praha - Újezd zadá zho-
tovení studie zástavby RD v úseku pod Mili-
čovským lesem, včetně řešení dopravních
vztahů. To bude podkladem pro žádost
o změnu Územního plánu Prahy. Také naše
městská část požaduje, v rámci Urbanistické
studie, změnu Územního plánu v lokalitě ji-
hovýchodní části našeho území směrem
k Uhříněvsi na bytovou zástavbu. V tomto
smyslu se uskutečňují dvoustranná jednání
s PRE (Pražská energetika) ohledně vedení
VVN 2x 110 kV a Magistrátem hl.m. Prahy.
Podle našich informací nejsou k našemu po-
žadavku ze strany jednotlivých odborů žád-
ná negativní stanoviska. Budoucí zástavba
jak v Újezdě, tak na našem území by jakou-
koliv tranzitní komunikaci znemožnila.
Během tohoto období se upevnila jednání
o výstavbě trasy ve variantě JVD. Jak jsem se
již zmínil, tato oblast patřila mezi nejdůleži-
tější, nikoliv však jedinou. 

Značnou pozornost jsme věnovali údržbě
veřejné zeleně a uvolnili na ni značné pro-
středky. Bohužel vandalizmus některých je-

dinců nám působil značné starosti a vydání.
Přesto si myslím, na základě mínění řady
občanů, že se nám podařilo udržovat život-
ní prostředí na slušné úrovni.

Na úseku školství jsme se museli potýkat
s úbytkem dětí přicházejících do prvních
tříd. Přes některé organizační záležitosti,
které se řešily na pravidelných poradách
s řediteli školských zařízení, nebyla výuka
negativně ovlivněna. Na obou základních
školách byly podle nového školského záko-
na ustaveny Školské rady, složené ze zá-
stupců rodičů, pedagogů a členů zastupitel-
stva. Na školách, včetně mateřské, se
modernizuje výuka. Od začátku letošního
školního roku začínají školy vyučovat podle
svého vlastního školního vzdělávacího pro-
gramu. Cílem je omezit „biflování“ a při-
pravit žáky pro další život. Vzhledem k to-
mu, že na ZŠ Bellova není naplněna
kapacita objektu, jednáme dlouhodobě
o možnosti poskytnout volné prostory další-
mu školskému zařízení. Kromě těchto prio-
ritních úkolů jsme nezapomínali na moder-
nizaci a opravy školních objektů. Byli jsme
jedni z prvních v Praze, kterým se podařilo
zmodernizovat školní kuchyni a jídelnu v ZŠ
Bellova a následně i v MŠ Jakobiho tak, aby

odpovídaly normám
požadovaným EU.
Mimo to byla vymě-
něna většina oken,
eventuálně rozvodů
vody v těchto zaříze-
ních. V ZŠ Edisonova
se podařilo získat fi-
nanční prostředky na
vybudování školního
hřiště s umělým po-
vrchem. 

Investiční výstavbě
byla věnována znač-
ná pozornost i v ji-
ných objektech, pat-
řících pod správu
městské části. Např.
v poliklinice kromě
výměny oken se pro-
vádí sanace vlhkého 
zdiva. V obecním do-
mě v Morseově ulici
se kromě zateplení
obvodového pláště
instalovala nová

vzduchotechnika. Jedna z nejdůležitějších
investičních akcí je výstavba polyfunkčního
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MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA–PETROVICE

Romantika venkova prolínající se s realitou velkoměsta - to jsou protiklady Petrovic. Dělej-
me i nadále vše pro to, aby se na těchto polích neproháněly místo kombajnů kamiony na
dálničním obchvatu Prahy. Petr Říha

Pokračování na straně 4
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Zpěvák, kytarista, autor zlidovělých písní, které zná celý ná-
rod, legenda folkové a country hudby, mnohé další podob-
né přívlastky patří jedinému člověku - Wabi Daňkovi, který
vystoupil na koncertě u nás v Petrovicích 19. září 2006.
Jako předkapela nám zahrála hudební skupina Knezapla-
cení, kterou známe z petrovických koncertů se zpěvačkou
Jitkou Vrbovou a zpěvákem a kytaristou Ivanem Hlasem.
Wabi Daněk hrál a zpíval společně se svým kolegou - ex-
celentním kytaristou - Milošem Dvořáčkem. Zazněly zná-
mé písně, kde se vám už při prvních tónech zachvěje srd-
ce: „Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se
vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál, přede mnou
stíny se plouží a nad krajinou krouží podivnej pták, pták
nebo mrak. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa, vzít
do dlaně dálku zase jednou zkus, telegrafní dráty hrajou ti
už léta to nekonečně dlouhý monotónní blues, je ráno, je
ráno, nohama stíráš rosu na kolejích…“ Rosa na kolejích
a další texty - písně Wabiho Daňka jsou nejen generační
výpovědí, jsou nejen svébytnou, nádhernou lyrikou, jsou
především naším národním bohatstvím, patřícím dnes
v Čechách a na Moravě už nám všem, zlidověly a staly se
součástí našeho národního vědomí. Jsou to písně velké
a nesmrtelné svojí prostotou, svojí čistotou, láskou k vlas-
ti, k zemi, ve které žijeme, máme ji rádi i s jejími chybami.
Po poslechu takovýchto písní je i posluchač čistější, jeho
duše krásnější a jeho city plnější. Wabi Daněk sám kdesi
uprostřed koncertu jednoznačně vyjádřil, jak si svého po-
sluchače svých písní představuje: „Nemám rád, když na

mém koncertu místo potlesku chrastí šperky.“ Tím je ře-
čeno dost.

Mezi písněmi zaznělo z Wabiho úst i něco ze života, něco
ze setkávání s lidmi při koncertech a kromě jiného také
vtip. Sešli se pozůstalí nad hrobem Kohna a četli na náh-
robní desce: „Zde odpočívá Josef Kohn, dobrý člověk
a slušný obchodník“. Jeden z pozůstalých si smutně po-
steskne: „Ten Kohn má ale smůlu, nemá klid ani po smrti,
musí tu ležet v jednom hrobě se dvěma úplně cizíma chla-
pama“.
Nemusím teď na závěr článku snad už ani říkat, že se mi
koncert líbil, že jsem rád, že mi bylo takto umožněno set-
kat se s Wabi Daňkem osobně, že jsem, stejně jako tles-
kající diváci ve zcela zaplněném sále Střední polygrafické
školy v Petrovicích, prostě nadšen. Wabiho písně jsou pro
mne osobně a jistě i pro mnoho dalších posilou, uklidně-
ním, nadhledem nad starostmi, které nás každý den trápí.
I kdyby Wabi Daněk napsal třeba jen známé: „Málo jím
a málo spím a málokdy tě vídám, málokdy si nechám ně-
co zdát, doma nemám stání, už od jarního tání cítím, že se
blíží listopad. Listopadový písně od léta už slýchám, vítr le-
dový přinesl je k nám,…..“.
I tato jediná „Píseň, co mě učil listopad“ by určitě stačila,
abychom měli Wabiho Daňka rádi - a on takových napsal
desítky!

MMggrr.. PPeettrr  ZZeemmaann,,
ppřřeeddsseeddaa  KKuullttuurrnníí  kkoommiissee  RRaaddyy  MMČČ  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee

INZERCE

KONCERT WABIHO DAŇKA V PETROVICÍCH

Patří k tradicím, že na každém koncertě 
zazpívá alespoň jednu písničku Wabi bez
aparatury, tak jako s přáteli u ohně.



XXI. řádné zasedání ZMČ, 
dne 7. 6. 2006

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice:
Vzalo na vědomí:
• informaci o stavu zpracování čistopisu Urba-

nistické studie MČ Praha-Petrovice a další po-
stup při projednávání závěrečného protokolu,

• zpracovaný kontrolní rozpočet polyfunkčního
domu ve variantě C objemové studie MČ Pra-
ha-Petrovice a schvaluje navrhovaný finanční
objem stavby ve výši 200 mil. KČ bez DPH.

Schválilo:
• na základě doporučení Finančního výboru za-

slat ZŠ Bellova již v červnu měsíční ekvivalenty
dotace na měsíce červenec až září 2006,

• závěrečný účet MČ Praha-Petrovice za rok
2005 bez výhrad,

• rozpočtovou změnu č. 2/2006 v předloženém
znění: 
Rozpočtové příjmy byly navýšeny celkem 
o 30.061.200,– Kč dotacemi od MHMP.

V oblasti výdajů byl rozpočet navýšen
v příslušných kapitolách o tyto dotace:
- dotaci převedenou z roku 2005 na úpravu

kuchyně MŠ Jakobiho ve výši 4.770.400,- Kč
- dotaci převedenou z roku 2005 na výmě-

nu oken ZŠ Bellova ve výši 1.356.700,- Kč
- dotaci na volby PS Parlamentu ČR 2006 ve

výši 120.000,- Kč
- dotaci na polyfunkční dům rok 2006

ze ZHMP ve výši 10.000.000,- Kč
- dotaci na polyfunkční dům převedenou

z roku 2005 ve výši 13.814.100,- Kč
Uložilo:
• ředitelce ZŠ Bellova předložit rozbor hospoda-

ření za měsíce červen až srpen 2006 v termí-
nu do 30. 9. 2006,

• Finančnímu výboru prověřit na základě před-
ložených výsledků hospodaření ZŠ Bellova za
období leden až srpen 2006 možnost případ-
né úpravy výše dotace,

• ukládá starostovi MČ uzavřít dodatek, případ-
ně nové znění, smlouvy s projekční kanceláří
na zpracování dalšího stupně projektové do-
kumentace polyfunkčního domu.

Stanovilo:
• na volební období 2006 – 2010 počet členů

Zastupitelstva městské části Praha-Petrovice
na 19.

93. zasedání RMČ, dne 15. 6. 2006
Rada městské části Praha-Petrovice:

Vzala na vědomí:
• návrh nařízení, kterým se mění vyhláška 

č. 5/1988 Sb. NVP, kterou se určují chráněné
přírodní výtvory v hl. m. Praze, ve znění po-
zdějších předpisů, bez připomínek,

• návrhy vyhlášek, kterými se mění obecně zá-

vazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m Prahy,
v souvislosti s přijetím zákona č. 47/2006 Sb.,
v návaznosti na úpravu zákona o sociálním za-
bezpečení a v návaznosti na přijetí zákona
o sociálních službách a zákona o pomoci
v hmotné nouzi a v návaznosti na změny zá-
kona o vodovodech a kanalizacích a o veteri-
nární péči v oblasti ochrany ovzduší, nakládá-
ní s odpady, bez připomínek,

• informaci o vydání opravy rozhodnutí ÚMČ
Praha 15 OD ze dne 2. 3. 2006 ve věci povo-
lení užívání vyhrazeného parkování pro osobu
pohybově postiženou pana Petra Hladíka. Jed-
ná se o přemístění značení z parkoviště Mor-
seova parc. č. 202/10 k. ú. Petrovice na ko-
munikaci Morseova podélné stání před dům
č. p. 253, kde žadatel bydlí. 

Schválila:
• žádosti pana Vitouše k záměru demolice dřev-

níku a výstavby dvojgaráže na parc. č. 106/1
k. ú. Petrovice v ul. Dieselova,

• provedení redukčního řezu dřevin zasahujících
do prostor dvou stožárů veřejného osvětlení
na pozemcích ve vlastnictví pí Isholové na
parc. č. 423/49 a 423/50 k. ú. Petrovice,

• poskytnutí půjčky z FOMBF žadatelům, kteří
předložili žádosti v 2. kole,

• vypsání zakázky „Rekonstrukce šaten ZŠ Edi-
sonova, v Praze 10 – Petrovicích“ formou vý-
zvy minimálně 3 zájemcům.

Neměla námitek:
• k dopravnímu napojení RD č. p. 224 na ko-

munikaci Wattova dle předloženého projektu
Ing. Jindřicha Bludského z dubna 2006 s tím,
že souhlas s dopravním napojením vydává ža-
dateli OD ÚMČ Praha 15.

94. zasedání RMČ, dne 29. 6. 2006
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
• „Dohodu“ předloženou vedením MŠ Jakobiho.

Schvaluje počet tříd 4 a dětí 100 ve složení:
1. třída - 25 dětí 3. třída - 28 dětí
2. třída - 19 dětí 4. třída - 28 dětí.

Vzala na vědomí:
• informaci o tom, že je již vydáno stavební po-

volení a schvaluje se složení komise pro výběr
dodavatele zakázky „Rekonstrukce šaten ZŠ
Edisonova, v Praze 10 – Petrovicích“,

• informaci starosty k možnostem využití vol-
ných prostor v ZŠ Bellova a doporučuje ZMČ
schválit využití volných prostor pro pronájem
střední soukromé škole. Ukládá starostovi za-
jistit od ředitele školy návrh záměru s údaji,
které by upřesnily přínos pronájmu,

• informaci o připravovaných úpravách části
vjezdu na pozemek v ul. Edisonova č. p. 78,
majitelů Mgr. Kláry a Libora Holíkových, by-
tem Dieselova 354.

95. zasedání RMČ, dne 19. 7. 2006
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
• předložený seznam žádostí o dotace, který

bude předložen na MHMP pro rok 2007,
• cenovou nabídku na úpravu sítí na hřištích

Dobrá Voda a Rezlerova,
• záměr pronajmout nebytový prostor ordinace

gynekologie v objektu poliklinika Ohmova.
Vzala na vědomí:
• zprávu MHMP ROZ 2/148/2006 ze dne 30. 6.

2006 ve věci „Uzavření finančního vypořádá-
ní za rok 2005“.

XXII. řádné zasedání ZMČ, 
dne 19. 7. 2006 

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice:
Schválilo:
• záměr převodu pozemku parc. č. 570/4 o vý-

měře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, za-
psaných na LV č. 438 k. ú. Petrovice do vlast-
nictví hlavního města Prahy svěřená správa
nemovitosti MČ Praha-Petrovice,

• finanční krytí projektu „Víceúčelové plochy
pro mládež na sídlišti Petrovice“ registrační
číslo CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107 v celkové výši
9.916.498,- Kč,

• dofinancování projektu „Víceúčelové plochy
pro mládež na sídlišti Petrovice“ registrační
číslo CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107 ve výši
3.000.000,- Kč.

Pověřilo:
• Radu MČ dalším jednáním se zájemci o pro-

nájem části budovy ZŠ Bellova 351 pro sou-
kromé školství.

Neschválilo:
• vydání mimořádného čísla Petrovického zpra-

vodaje v termínu ..... (nebyl blíže specifiko-
ván), kde by volební strany na stejné ploše od-
prezentovaly své kandidáty a své volební
programy za úplatu. Každá strana určí v ter-
mínu do 30.8. 2006 svého zástupce pro ko-
ordinace prací na časopise. Vydání časopisu je
podmíněno souhlasem všech volebních stran
zaregistrovaných v Petrovicích v termínu do
15. 8. 2006,

• aby Petrovický zpravodaj byl apolitický jako
dosud a nebyl využit pro předvolební agitaci
jednotlivých volebních subjektů,

• aby Petrovický zpravodaj nebyl využit pro
předvolební prezentaci jednotlivých volebních
stran.
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domu, o které jsme Vás již několikrát infor-
movali. Přes veškeré potíže, které tuto akci
provázely a znemožňovaly dodržení pláno-
vaných termínů, bude stavba zahájena v říj-
nu či listopadu tohoto roku.

Kromě této priority se nám podařilo ve spo-
lupráci s Magistrátem hl.m. Prahy opravit
jez na Botiči, který byl naprosto zničen,
a byl připomínán již v 18. století.

Formou grantu jsme od Magistrátu hl.m.
Prahy získali finanční prostředky na výměnu
asfaltového povrchu za umělý povrch na
hřišti v ul. Lessnerova vedle polikliniky.

K novějším akcím posledního volebního ro-
ku patří rekonstrukce víceúčelových ploch
pro mládež, ale i pro dospělé, na sídlišti
Dobrá Voda a v ul. Rezlerova. Na tuto akci
se nám podařilo získat finanční prostředky
z fondů EU. Náš projekt byl ve své kategorii
v Praze vyhlášen jako nejlepší. Doufám, že
se Vám výsledek výstavby bude líbit. V sou-
časné době zde probíhají bourací práce,
a tak prosím občany, kteří v těchto lokali-
tách bydlí a jsou hlukem i prašností postiže-
ni, o toleranci a pochopení.

Pro zlepšení viditelnosti ve večerních hodi-
nách jsme projednali osvětlení ul. Novopet-
rovická, a to od přechodu ul. Jakobiho na
konec našeho katastru. Bohužel pro nevy-
jasněné majetkové vztahy k pozemkům se
termín realizace prodlužuje.

Plánované osvětlení kostela sv. Jakuba St. je
již v plném proudu, takže jedna z dominant
naší městské části se zviditelní.

Důležitou součástí činnosti zastupitelstva
byla péče o zajišťování kulturních pořadů,

a to jak pro dospělé, tak i pro děti. Domní-
vám se, že se nám podařilo zajistit dostatek
pořadů nejrůznějších žánrů, a to od vážné
hudby (Petrovické jaro, Vánoční mše, kon-
certy v kostele sv. Jakuba St.), přes žánry
lehčí, jako jsou např. operetní melodie, po-

pulární hudba. Diva-
délka pro děti zajišťo-
valy především školy.
Pro dříve narozené
občany byly alespoň
dvakrát ročně připra-
veny poznávací zájez-
dy a společná setkání
v sále střední polygra-
fické školy. Pro děti
byly tradičně připravo-
vány Komisí vzdělává-
ní RMČ soutěže
v rámci MDD ve spo-
lupráci s domem UM
a TJ Sokol Petrovice.
Pro děti byl velice při-
tažlivý Pohádkový les
a Drakiáda, každoroč-
ně pořádané Klubem
přátel dětí a mládeže
Petrovice.

Jak je již tradicí, měst-
ská část přispívá fi-
nančně formou gran-
tů společenským
organizacím, které
pečují o volný čas dě-
tí a mládeže. Když vy-
hořela klubovna TJ
Rugby klubu Petrovi-
ce, MČ uvolnila ze
svého rozpočtu 260
tisíc na obnovu šaten
a činnost.

Jako součást kultury chápeme i veřejnou
knihovnu, která v průběhu let rozšířila svo-
ji činnost a pro občany, mimo jiné, zavedla
zdarma využití internetu. Kromě toho inici-
ativně uspořádala v posledních dvou le-
tech čtenářskou akci pro děti „NOC
S ANDERSENEM“.
O dobré práci knihovny svědčí stále stoupa-
jící zájem občanů.
Tímto svým příspěvkem jsem, vážení spolu-
občané, chtěl pouze upozornit na některé
oblasti činnosti, které má zastupitelstvo na
starosti, rozhodně jsem se nesnažil hodnotit
naší práci. Hodnocení samozřejmě patří
Vám! S dalšími informacemi Vás seznámí na
jiné straně tohoto zpravodaje moje zástup-
kyně paní JUDr. Olga Hromasová.

S koncem volebního období Vám děkuji za
spolupráci a pochopení obtíží, které se ve
veřejné práci vyskytovaly. Do dalších let
Vám přeji hodně osobních úspěchů a zdra-
ví. To samé chci popřát s nastalým novým
školním rokem jak školákům, zvláště pak
prvňáčkům, tak i všem školským pracovní-
kům!

doc.Otto Semecký
starosta městské části

Polyfunkční dům si zatím můžeme prohlédnout pouze v počítačové vizualizaci.

Poslední kulturní akcí bylo vystoupení fenomenálního písničkáře
Wabiho Daňka 19. září.

Pokračování ze strany 1
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V budově Základní školy Edisonova má 106
současných žáků k dispozici 6 učeben. Z to-
ho jednu učebnu využíváme pouze k výuce
anglického jazyka (angličtinu učíme od prv-
ní třídy), ostatních pět učeben je využito ja-
ko kmenové třídy žáků 1. - 5. ročníku
a učebna 4. třídy navíc slouží jako počítačo-
vá pracovna. 

Trošku horší to u nás mají žáci se šatnami.
Doposud jsme šatny jako takové vlastně ne-
měli, bundy, boty a další věci si žáci mohli
odložit pouze v chodbě u vstupních dveří,
kde máme botníky, lavičky a věšáky. Vždy to

stačilo (škola existuje pravděpo-
dobně od roku 1878, z tohoto
roku je ve škole první kronika)
a systém přezouvání a odkládá-
ní bund a kabátů na chodbě
nebo přímo ve třídách byl vždy
dostatečný, znám to z vypravo-
vání petrovických starousedlíků,

kteří do naší školy
chodili po 1. světové
válce, za první repub-
liky a tak dále. Pros-
tory na chodbě stači-
ly vlastně ještě docela
nedávno. 
Současné hygienické
a prostorové nároky,
ale i hledisko bezpeč-
nosti nás přivedly k myšlence po-
stavit šatnu novou. V sousedství
našeho nového školního hřiště
tak z bývalé takzvané garáže, kte-
rá se ovšem využívala spíš jako
sklad, vyrůstá nová šatna pro žá-
ky. V současnosti už její stavba,

která byla začata během letních prázdnin,
téměř končí, možná že v době, kdy čtete
tento Petrovický zpravodaj, bude už šatna
dokončena. Po dokončení stavby zařídíme
nové prostory příslušným nábytkem tak,

aby přibližně v říjnu - listopadu letošního ro-
ku nahradily současnou provizorní šatnu na
chodbě. Celou stavbu pro naši školu finan-
cuje městská část Praha-Petrovice, tedy zři-
zovatel naší školy, za což samozřejmě my
všichni - žáci a pedagogové z „Edisonky“ -
i touto cestou děkujeme.

Mgr. Petr Zeman
ředitel Základní školy Edisonova

V mateřské škole Jakobiho letos neměla pa-
ní školníková klid ani o prázdninách. Neroz-
léhaly se tady sice dětské hlásky, za to ale
daleko důrazněji vrtačky, bourací kladiva,
šustily stavební plány a k tomu se ozývalo
i jadrné zednické slovo. Od 1. července až
do konce srpna u nás ve škole totiž probí-
hala rekonstrukce školní kuchyně. 

Kompletní modernizace zahrnovala staveb-
ní práce, výměny veškeré technologie,
vzduchotechniky i zařizovacích kuchyňských
předmětů. Nebyla to žádná malá akce, pře-
sto kolaudace proběhla podle plánu, a tak
první školní den 4. září už paní kuchařky dě-
tem v nové kuchyni uvařily výbornou raj-
skou omáčku. 

Městská část Praha - Petrovice s přispěním
finančních prostředků Magistrátu hl. m.
Prahy tak udělala velký krok v modernizaci
naší mateřské školy - nová vybavenost škol-
ní kuchyně splňuje nejpřísnější hygienická
a technologická kriteria . 

Jana Beránková 
ředitelka mateřské školy

STAVBA ŠATNY PRO ŽÁKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE EDISONOVA

MATEŘSKÁ ŠKOLA JAKOBIHO MÁ NOVOU ŠKOLNÍ KUCHYNI

Ještě do zimy by měla být nová šatna hotova.

Doposud se děti převlékaly a přezouvaly na chodbě.
Stejně jako v 19. i 20. století.

ŠKOLY
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Dne 15. 5. 2006 se žáci loňské třídy 
II. A a IV. A vydali na cestu do školy v příro-
dě. Jeli vláčkem až do Kořenova na
pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Nejeli ale
sami. Měli s sebou dva skvělé kamarády, ca-
nisterapeutické pejsky Nessie a Agi. 

Pejsci ale s dětmi nebyli jen tak. Byli tam
proto, aby se děti s nimi mohly mazlit a hrát
si. Pejsci ale byli hlavně pomocníky dvou za-
kletých rozhádaných pohádkových bytostí
(Kapradníka a Hromovky), které se dětem
po celém týdnu snažení nakonec podařilo
usmířit a tím i zachránit. 
Díky zachraňování se obě třídy vypravily do
Harrachova k Mumlavským vodopádům,
aby zde nabraly vodu pro výrobu kouzelné-
ho lektvaru. A nejen to.

Do školy v přírodě přijel se svým páníčkem
i pejsek od pohraniční stráže a ukázal dě-
tem, co všechno takový pejsek musí umět.
I příslušníci pohraniční stráže se chtěli před-
vést, a tak si děti mohly vyzkoušet neprů-
střelné vesty, pouta, prohlédnout zbraně,
dalekohled pro noční vidění a spoustu dal-
ších věcí.
Joooo bylo to super !

Mgr. Jitka Břízová, tř. uč. III. A

TAJNÝ VÝLET
Dne 19.6. 2006 se žáci tehdejší II. A třídy
společně s třídní učitelkou vydali ve sportov-
ním oblečení na TAJNÝ VÝLET. Nikdo z nich,
kromě paní učitelky, nevěděl, co je čeká. Ja-
ké bylo jejich překvapení, když se najednou,
po cestě autobusem, metrem a tramvají,
před nimi objevily obrovské sloupy Lanové-
ho centra Proud. To teda opravdu bylo pře-
kvapení! Většina z dětí měla strach, co je
tam čeká. Všechny obavy je ale brzy přešly.
Dětí se ujali školení instruktoři, kteří je nej-
dříve vzali na nízké lanové překážky, pak na
cvičnou stěnu a nakonec si skoro všichni
troufli i na ty obávané vysoké sloupy. Žákům

se výlet moc líbil a už se všichni těší, že v le-
tošním školním roce pojedou znovu.

Mgr. Jitka Břízová, tř. uč. III. A

4. září 2006 se naše škola po dvou měsících
prázdnin znovu otevřela pro své žáky. Začal,
tak jako ve většině škol naší republiky, nový
školní rok. Pro 22 novopečených prvňáčků
to byl významný den. Před os-
mou hodinou se se svými rodiči
shromáždili před školou, kde je
přivítala ředitelka školy a hlavně
jejich třídní učitelka, Mgr. Micha-
ela Vonešová. V doprovodu
svých starších spolužáků, žáků
9. tříd, vytvořili pak pomyslný
vláček, kterým vjeli do školy
a odstartovali tak svůj první škol-
ní rok. 
A jaký bude školní rok
2006/2007? Přáli bychom si,
aby byl úspěšný nejen pro těch-
to 22 nových žáčků, ale i pro
ostatní žáky školy a jejich učitele
a další zaměstnance. V deseti
třídách se bude učit 211 žáků;
pečovat o ně a spolupracovat
s nimi bude 16 učitelů, 2 vycho-
vatelky, 7 provozních zaměst-
nanců a 7 kuchařek.
Naši noví prvňáčci a žáci 6. třídy se budou
učit trochu jinak než jejich ostatní spolužáci,
neboť v těchto třídách s ročním předstihem
začínáme učit podle Školního vzdělávacího

programu pro základní vzdělávání. Zároveň
učitele, ale i žáky a rodiče - vlastně celou
školu - čeká nelehký úkol, zdárně se vypo-
řádat s hodnocením školy. 

K tradičním akcím jako je Den otevřených
dveří, školy v přírodě, Den projektů, diva-
delní představení Klubu mladých diváků,
různé exkurze, návštěvy výstav a muzeí, by-
chom rádi letos přidali vánoční a velikonoč-

ní dílny spojené s jarmarečními slavnostmi
a další zajímavé akce pro děti.
Dvě takové už máme za sebou: Ve dnech
11.9. a 12.9.září jsme se již tradičně zúčast-

nili charitativní sbírky Občanské-
ho sdružení Život dětem tzv.
„Srdíčkového dne“. I díky naší
škole může občanské sdružení
pomoci závažně nemocným dě-
tem po celé republice nákupem
další přístrojové a zdravotnické
techniky nebo nového nábytku
na dětská lůžková oddělení ně-
kterých nemocnic. 
Zvláštního výukového programu
se zúčastnili žáci druhého stup-
ně. Ve středu 13. září navštívili
kino IMAX a shlédli filmovou
projekci „Kosmická stanice“. Dí-
ky dokonalému IMAX 3 D efek-
tu se mohli vznášet ve stavu
beztíže a po boku kosmonautů
se účastnit mise za objevy vesmí-
ru.
Na dvě zajímavé akce z konce

loňského roku vzpomíná ve svých příspěv-
cích i paní učitelka Mgr. Jitka Břízová.

Mgr. Eva Hradská, ředitelka školy

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BELLOVA 

Do prvního ročníku nastoupilo 22 nových žáků naší školy.

Psí kamarádi byli svolní ke všem hrám.

Lana a sloupy - to je lanové centrum Proud.

Děti prožily v Kořenově nezapomenutelné
chvíle.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
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S příchodem nového školního roku vyvstávají před dětmi
a jejich rodiči staronové starosti. Jak zvládnout přechod
z prázdninové pohody do školního režimu? Jak co nejlépe vy-
hovět nárokům kladeným na žáky a žákyně v jednotlivých
předmětech? A čím naplnit čas, který dítěti „nespolkne“
škola? Nabídka je široká – od jazykových kurzů a hudebních
či výtvarných kroužků až po sportovní týmy. Stranou
pozornosti při výběru takzvaných volnočaso-
vých aktivit by ovšem rozhodně neměla
zůstat ani sdružení, jejichž progra-
mem je celoroční mimoškolní vý-
chova neboli neformální vzdělá-
vání, tedy „práce s dětmi“.
Právě tato sdružení totiž mo-
hou stát – doslova i v pře-
neseném významu – někde
na půli cesty mezi školou
a domovem. Anebo mo-
hou dokonce zafungovat
i jako zeď mezi dítětem
a nebezpečím, které na ně
cestou ze školy možná číhá
– ať už jde třeba o drogy,
hrací automaty nebo závado-
vé pouliční party. 
Oproti hodinám angličtiny, klavíru
či hokejovému tréninku mají dětská
a mládežnická sdružení navíc jednu
přednost. Učí své svěřence sociálním doved-
nostem, které si jinde – školu
nevyjímaje – tak snadno neo-
svojí. „V životě dítěte školního
věku hrají nezastupitelnou roli. Rozvíjejí totiž dítě ve všech
směrech - emočně, sociálně, charakterově, komunikačně, učí
dítě pracovat v týmu, přijímat zodpovědnost, posilují kreati-
vitu. To vše v bezpečném, ale přitom zajímavém a dynamic-
kém prostředí vrstevníků,“ míní předseda České rady dětí
a mládeže (ČRDM) Pavel Trantina.
V ČRDM lze nalézt téměř stovku sdružení nabízejících pro-
gram více než 200 000 mladých lidí. Z asi nejznámějších sem
patří Junák – svaz skautů a skautek ČR, Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, Asociace turistických oddílů mláde-
že, Pionýr či Hnutí Brontosaurus. Z těch méně známých míst-
ních pak například zlínský Smaragd, chrudimský Altus, Klub
dobré zprávy z Lysé nad Labem nebo chebští Rokršti. Stejně
rozmanité jako názvy jednotlivých juniorských formací je i ná-
plň jejich činnosti, nabízená dětem. Komu učarovala roman-
tika severoamerických indiánů, může ji nalézt v Lize lesní
moudrosti; kdo má zalíbení v chemických a fyzikálních po-
kusech a hrátkách, tomu přijde vhod Asociace malých de-
brujárů ČR a zájemcům o ekologii zase Sdružení mladých
ochránců přírody ČSOP. Námětů pro programovou náplň je

nepřeberně, a tak se tu pod jednou „střechou“ sešli přízniv-
ci Keltů (Boii), Mládež Českého červeného kříže, milovníci ko-
ní (Jockey Club Malý Pěčín) i zálesáci (Zálesák – svaz pro po-
byt v přírodě).
Začátek školního roku zkrátka znamená také novou šanci
pro děti, které by se chtěly do nějakého jim sympatického

spolku přihlásit. Řada členských organizací ČRDM
právě v tomto období otevírá zájemcům své

dveře dokořán a pořádá akce, na nichž
prezentuje svoji činnost. Pražané, ale

i návštěvníci hlavního města tak
mají v těchto dnech možnost

zhlédnout kupříkladu Pražský
jarmark na Ovocném trhu,
kde vystoupily mj. dětské
soubory náležící k Folklor-
nímu sdružení ČR. Bohatý
kalendář jeho akcí, pořá-
daných po celé ČR, lze na-
lézt na www.fos.cz.
Přidejte se k dětským re-

portérům!, vybízí malé
adepty novinařiny Klub Do-

mino, Dětská tisková agentura
(www.dta.zde.cz). Také toto

sdružení rádo přivítá v řadách
svých dopisovatelů a reportérů nové

tváře. Jeho vedení proto na každé 
zářijové pondělí připravilo „Den otevřených

dveří“ v ulici Na Nivách 314
v Praze 4. Zájemci si mohou
prohlédnout všechny prostory

Centra dětské komunikace, studio dětského Rádia Domino,
redakci dětských novin i počítačovou učebnu. Zároveň si mo-
hou vybrat kroužek základů psané nebo rozhlasové žurnalis-
tiky; pro pokročilejší je připraven roční Kurz tvůrčí komunika-
ce. 
Elim - křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opa-
va zase od září nabízí kromě jiného i dětský křesťanský klub
Awana. „S Awanou můžete aktivně sportovat, dozvědět se
více o Bohu, setkat se s novými lidmi a pořádně si zasoutě-
žit. Scházíme se pravidelně každou středu od 16:00 do
18:00,“ stojí na webových stránkách www.elimopava.cz.
To jsou však jen tři příklady z mnoha – seznam členských
sdružení ČRDM je pochopitelně mnohem delší. Spolu s po-
třebnými kontakty je zájemci naleznou na adrese
www.crdm.cz.

Kontakt:
Kristýna Makovcová, manažerka komunikace a PR
kristyna.makovcova@crdm.cz
tel.: 234 621 210, mobil: 606 558 436

CESTOU ZE ŠKOLY

Zájemce o keltskou minulost naší země sdružuje klub Boii. Tam
se také můžete dozvědět, že tato mince je třetina keltského
starteru s vyobrazením Pegasa.
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76. oddíl Junáka Krhúti pracuje od
roku 1988, po celou dobu jeho
činnosti ho vedou ti, kteří ho zalo-
žili, dnes je jim kolem
čtyřiceti let. Program
připravuje asi deseti-
členná skupina nyní
už dospělých členů,
kteří kdysi v oddíle
začínali jako nováčci,
a dále asi stejně po-
četná skupina roverů
– skautů ve věku od
patnácti do osmnácti
let.

Celoroční činnost vy-
chází z osvědčeného
skautského systému
obohaceného jednak
o některé indiánské
prvky, jednak o mož-
nosti, které poskytuje
moderní vybavení
pro pobyt v přírodě.
Snažíme se klást dů-
raz na slušné chová-
ní, spolupráci a ka-
marádství, tak jak je
to obsaženo ve
skautském zákoně. 

Oddíl má asi 20 mladších členů,
kteří jsou rozděleni do tří přibližně
sedmičlenných družin. Snažíme se
o individuální přístup a práci spíše
v menších skupinách, proto má
každá družina jedenkrát týdně
v naší oddílové klubovně svou dru-
žinovou schůzku. Na schůzkách
hrajeme hry, učíme se skautské do-
vednosti – morseovku, uzly, první
pomoc, šifrování, práci s mapou
a buzolou. 

Jedenkrát za 14 dní vyjíždíme na
víkendové výpravy do přírody. Tá-
boříme pod stanem, v týpí nebo
přespáváme ve skautských klubov-
nách mimopražských oddílů. Tři-

krát ročně jezdíme na vodu – na
kánoích sjíždíme české řeky – Vlta-
vu, Otavu, Lužnici, Sázavu, Ohři.

Každoročně v prosinci táboříme je-
den víkend v týpí na sněhu. Soutě-
žíme i s jinými skautskými oddíly na
mezioddílových srazech, pořádáme
soutěž v zálesáckém vaření Tajem-
ství traperovy pánve, dobýváme
hrad Zvířetice, podnikáme Pochod
drsných mužů, hrajeme hry po
městě, velké lesní hry, slaňujeme
a učíme se překonávat překážky
v lanových centrech.

Činnost oddílu vrcholí letním tábo-
rem v indiánských týpí. Jádrem tá-
borového programu je velká eta-
pová hra, největší každoroční
podnik oddílu. Jejím tématem bý-
vají například indiáni, rytíři, budo-

vali jsme středověké město, puto-
vali nově objevenou egyptskou py-
ramidou. Tábořiště se nachází

v krásné krajině již-
ních Čech v bezpro-
střední blízkosti lesa
a rybníka. Tábor fun-
guje tak, jak je ve
skautských oddílech
zvykem. Přijedeme
na zelenou louku
a nejprve musíme tá-
bor postavit. Na kon-
ci tábora vše zase
zbouráme a louku
uvedeme do původ-
ního stavu.

Oddíl je určený pro
kluky ve věku od de-
víti let, nejmladší te-
dy jsou ti, kteří chodí
do třetí třídy. Horní
věková hranice je ne-
omezená, někteří na-
ši členové přišli do
oddílu i v patnácti 
letech. Nemáme žád-
né zvláštní nároky
ohledně dovedností
nebo schopností čle-
nů, činnost je vše-

stranná, takže se u nás uplatní jak
děti pohybově nadané, tak i děti
pomalé nebo neobratné. 

KONTAKT:

Vedoucí oddílu: RNDr. Milan Kvíz
tel.: 220510624, 723181880
e-mail: jana.kvizova@quick.cz
web: www.krhuti.poupe.net

Klubovna se nachází na Jižním
Městě v rohu hřiště u školy Schul-
hoffova (za Squash pointem),
z Petrovic je však velmi snadno do-
stupná, stačí pět minut chůze od
zastávky autobusu 154 Brechtova. 

POZVÁNKA OD SKAUTŮ
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Jak jsme Vás již informovali v Petrovickém
zpravodaji č.4/2005, zpracovala naše měst-
ská část projekt na rekonstrukci dvou ploch
v petrovické sídlištní zástavbě. Jedná se
o asfaltové plochy v lokalitě Rezlerovy ulice
II (plocha za domy v horní části Rezlerovy ul.
blíže k ZŠ na Veronském nám.) a plocha
uprostřed panelové zástavby na sídlišti Dob-
rá Voda (mezi domy ve Frostově, Kurčato-
vově a Jakobiho ul.). Při zpracování projek-
tu jsme vycházeli zejména z podnětů
občanů i žáků petrovických škol

V rámci finančních prostředků, které Evrop-
ská unie uvolnila na zlepšení života obyvatel
našeho hlavního města jsme obrželi na rea-
lizaci projektu celkem 9 210 000,-. Kč a náš
projekt „Víceúčelové plochy pro mládež na
sídlišti Petrovice“ byl vyhodnocen jako nej-
lepší v rámci opatření 3.1. „Veřejná infra-
struktura zlepšující kvalitu života zejména
na sídlištích“.

Na celkovém financování projektu se podí-
lel dotace ze strukturálních fondů EU ve vý-
ši 4 894 000,- Kč, Ministerstvo pro místní
rozvoj částkou 2 740 000,- Kč a hlavní měs-
to Praha částkou 1 576 000,- Kč. Městská
část Praha – Petrovice přispěla na realizaci
projektu 577 000,-Kč. 

V současné době jsou v těchto lokalitách as-
faltové plochy, které byly původně určeny
pro fotbal, volejbal a tenis, ale po vybudo-
vání hřišť s umělým povrchem již nejsou
k tomuto účelu využívány a asfaltový po-
vrch ploch na mnoha místech prorůstá trá-
va a plevely.

Projekt počítá s celkovou obnovou povrchu
ploch, kdy stávající asfalt by měl být nahra-

zen částečně pískem, částečně zámkovou
dlažbou. Bude zde masivně doplněna vhod-
ná zeleň včetně vzrostlejších stromů, které
by v letním období měly poskytnout příjem-
ný stín pro posezení i sportování menších
i větších dětí. Příjemným a užitečným zpest-
řením budou i vodní prvky a pítka, s nimiž se
v projektu počítá zejména na Dobré Vodě.
V lokalitě Rezlerovy ul. II se pak počítá s vy-
budováním in-line dráhy, lezecké - 9m vyso-
ké pyramidy a 20 m dlouhé lanové dráhy.
Tato víceúčelová plocha by měla sloužit pře-
devším pro oddych a sportovní vyžití star-
ších dětí a mládeže.

Vzhledem k tomu, že pro realizaci projektů
financovaných z prostředků EU je nutná i fi-
nanční spoluúčast městské části, schválilo
petrovické zastupitelstvo spolufinancování
projektu z rozpočtu naší městské části do
výše 600 000,- Kč, což představuje pouhých
5,9% plánovaných nákladů na realizaci pro-
jektu.

Celý projekt by měl být dokončen a předán
do užívání petrovické mládeži v průběhu
měsíce října tohoto roku. Doufáme, projekt
přispěje ke zkvalitnění prostředí na petrovic-
kých sídlištích a umožní smysluplné a pří-
jemné využití volného času našich dětí.

JUDr. Olga Hromasová
zástupkyně starosty

PETROVICE REALIZUJÍ PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ
EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO

DOKUMENTU PRO CÍL 2
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Po více než roční práci se k vám ještě před koncem roku do-
stane kniha o historii, současnosti i budoucnosti Petrovic. Ta-
to kniha si nečiní nárok, být něčím víc, než je. Chtěli jsme
však, aby splnila tři úkoly. V první řadě by bezesporu měla
přispět k poznání minulosti Petrovic i k seznámení se se sou-
časností místa, kde žijeme. Následně by měla pomoci tomu,
abychom získali hlubší vztah ke svému bydlišti – a to lze prá-
vě pouze při jeho detailním poznání. Přestože to nebylo jejím
úkolem – neboť se nejedná o historickou práci, byla v průbě-
hu jejího zpracování poopravena
některá, dosud nezpochybněná,
historická fakta. Stále se však jed-
ná pouze o doplnění několika má-
lo částí do velmi složité skládačky.
Věřím, že i tyto kusé a neúplné
údaje budou pro vás zajímavými
a doufám, že mnoho dalších dílků
se podaří umístit při rekonstrukci
zámku, které by měl předcházet
archeologický průzkum celého
dvora, což je historicky nejstarší
obydlené místo v Petrovicích.

Knihu je pojata tak, aby mohla být
využitelná a tudíž i srozumitelná
pro každou věkovou skupinu, če-
muž je podřízen jazyk i určitá his-
torická schematičnost. Uvědomuji
si, že jednotlivé éry, epochy nebo
dokonce stavební slohy málokdy
lze ohraničit přesným letopočtem.
Stejně tak je to i v případě stano-
vení data počátku osídlení nějaké-
ho místa – pokud se zrovna ne-
jedná o založení města na „zelené
louce“ královským výnosem. Přes-
to jsem se pokusil o tuto konkreti-
zaci a letopočty uvádím pro snaz-
ší představu určitého děje. Nejsou
až tak úplně bez historického zá-
kladu, ale hledal jsem pro ně míst-
ní podmínky. Pro příklad je možno
uvést, že když v Itálii vznikal nový
universální historický sloh – rene-
sance (první čistá renesanční stav-
ba bez gotických prvků je datová-
na rokem 1420), v našich
podmínkách byl pro renesanční
stavby teprve vytvářen prostor vy-
palováním hradů a zámků husit-
skými vojsky. 

Kniha vám bude představena při některé z prosincových kul-
turních akcí, kde si ji bude možno i zakoupit. Následně bude
prodávána na Úřadě městské části v Morseově ulici č. 251.
Doufám, že vám jejích více než 200 stran a 600 fotografií při-
nese zábavu i poučení pro dlouhé zimní večery.

Petr Říha

REPREZENTATIVNÍ PUBLIKACE O PETROVICÍCH
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Michal Abrakadabráček chodil v pohádkové zemi do čtvrté třídy Zá-
kladní kouzelnické školy. Jeho rodiče i prarodiče a vůbec všichni pří-
buzní totiž byli od nepaměti čarodějové a kouzelníci. Učení Micha-
lovi šlo a téměř ze všech vyučovacích předmětů měl jedničky,
z českého jazyka, matematiky, hudební výchovy, tělocviku i z jiných.
Z vlastivědy měl dvojku, ale to je taky pěkná známka. 
Jeho tatínek mocný čaroděj pan Abrakadabráček měl ze synka ra-
dost až do chvíle, kdy začal ve škole nový vyučovací předmět čang-
ličtina. 
Čarodějové a kouzelníci musí čangličtinu dobře umět, protože tou-
to čarovnou řečí se dnes domlouvají všichni čarodějové, černokněž-
níci i další pohádkové bytosti téměř na celém světě.
Michalovi čangličtina nešla. 
Špatné známky se v žákovské knížce kupily jedna za druhou a Mi-
chalovi se zdálo, že obživly a teď se mu vysmívají: „Cha, cháááá, dal-
ší pětka přibyla, vítáme ji mezi námi,“ smála se velká, červená pět-
ka ze včerejších čanglických slovíček. Ovšem neobživly jen pětky, ale
Michalovým neúspěchům se pošklebovaly i domácí a školní sešity,
penál, dokonce i Michalova lavice a Michalovi připadalo, že se mu
posmívají i spolužáci.
Blížilo se vysvědčení a pan ředitel Zemančík na třídní schůzce všech
rodičů žáků a žákyň základní kouzelnické školy dlouze mluvil o tom,
že čangličtinu se musí žáci pravidelně učit, zejména nová slovíčka.
„Někteří žáci,“ pokračoval ředitel školy, „ berou zatím učení čang-
ličtiny na lehkou váhu a známky tomu odpovídají,“ a jmenoval 
ty lehkomyslné chlapce a dívky a mezi nimi i Michala, kterému na
vysvědčení zatím vychází čtyřka. 
Paní Abrakadabráčková omdlela a procitla až v nemocnici, pan Ab-
rakadabráček se hrozně rozčílil a řekl, že s Michalem zatočí.
Co si měl Michal počít, nejdříve uvažoval o tom, že až půjde ma-
minku navštívit do nemocnice, dá si tam operovat mozek nebo pa-
měť nebo obojí, aby mu šla slovíčka lépe. Pak si ale řekl, že žije v po-
hádkové zemi, takže se nabízí řešení situace osvědčenými
pohádkovými metodami. Takovou vyzkoušenou metodou je potkat
kouzelného dědečka, nějak mu pomoci a potom ho požádat o spl-
nění tří přání, vlastně by stačilo přání jediného - umět čangličtinu ja-
ko spolužačka Simona, která ovládá čanglický jazyk nejlépe ze třídy.

Michal dlouho neváhal, ostatně do vysvědčení už nezbývalo mnoho
času, a vydal se do světa hledat kouzelného dědečka.
Cesta nebyla jednoduchá, značně ji znepříjemňovala všelijaká havěť
jako draci, obři, zlomyslní trpaslíci, ježibaby, vodníci i bludičky. Mi-
chal si často říkal, že kdyby se tu nešťastnou čangličtinu pořádně
učil od začátku, mohl si tuhle štrapáci ušetřit.
Naštěstí mu pomáhaly dobré pohádkové bytosti, stateční rytíři, silní
a chytří Hloupí Honzové, hodné víly, citlivé rusalky a někdy pomoh-
li i ti, od kterých by pomoc ani neočekával. Například hejkal mu za-
volal sanitku, když špatně šlápl na bludný kořen v pohádkovém le-
se a přivodil si výron v kotníku, nebo napohled dost nesympatická
ježibaba vypomohla zapůjčením létajícího koštěte. To Michalovi po-
mohlo hravě překonat oceán, poušť, prales a sedmero hor, také ces-
tu velmi zrychlilo, takže původně plánovaných sedm let se smrsklo
na sedm dní a Michal stál před kouzelným dědečkem. 
Nabídl hladovému dědečkovi makové buchty, které mu na cestu ne-
upekla maminka, protože stále ještě byla v nemocnici, ale které kou-
pil v supermarketu. Dědečkovi tak zachutnaly, že hned po jídle pře-
dal Michalovi tři kouzelné předměty: kouzelné doučovací zrcátko,
které opakovalo čanglická slovíčka, když se je bude Michal učit a bu-
de mít zrcátko před sebou, kouzelný ohlašovací budík, který Mi-
chalovi přesně odměří dobu učení, a konečně kouzelný odměňova-
cí batoh, ve kterém Michal najde odměnu, třeba něco dobrého
nebo nějakou malou hračku pro radost, vždy když se bude poctivě
učit čangličtinu celou dobu, kterou mu vymezil kouzelný ohlašova-
cí budík.
Michal byl nadšený. Poděkoval a hned se vypravil domů kouzelné
dárky vyzkoušet. Protože už znal cestu, byl doma rychle a hned se
pustil do učení s kouzelným doučovacím zrcátkem. Ohlašovací bu-
dík oznámil začátek i konec a kouzelný odměňovací batoh obstaral
první odměnu. Druhý den už místo obvyklé pětky dostal trojku, dal-
ší den dokonce dvojku.
Tak jako Simona ještě čangličtinu neumí, ale penál i sešity se mu už
nesmějí a paní učitelka před celou třídou řekla, že se Michal velmi
zlepšil. O dědečkovi a jeho kouzelných dárcích ovšem Michal niko-
mu neřekl, to je jeho tajemství.

POHÁDKA O KOUZELNICKÉ ŘEČI
Petr Zeman

INZERCE
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INVESTIČNÍ AKCE

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZREALIZOVANÝCH AKCÍ
ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002 - 2006  

Vážení spoluobčané, navazuji na článek
z minulého roku, kde jsem Vás informoval
o vývoji prací na osvětlení Novopetrovické
ulice, na svátečním osvětlení petrovického
kostela a dalších lokalit.

V průběhu měsíce srpna tohoto roku
jsme obdrželi stavební povolení na
sváteční osvětlení kostela, parkoviště
před hřbitovem a hřiště v Kurčatovo-
vě ulici. Během podzimních měsíců
dojde již k realizaci těchto staveb. 

Na Novopetrovké ulici jsme v sou-
časné době vyřešili veškeré majet-
koprávní vztahy. Magistrát hl. město
Prahy odkoupil pozemky v hodnotě
několika miliónů korun a tím nám
umožnil pokračovat v dalších kro-
cích. Při schvalování této stavby by-
lo odborem dopravy hl. města Prahy
dále doporučeno, aby za účelem
zvýšení další bezpečnosti dopravy
na této komunikaci, byla vybudová-
na podél celé ulice svodidla. Rozpo-

čet akce se tak navýšil o cca dva a půl mi-
liónu korun. Nyní můžeme říci, že i tento
problém jsme vyřešili a máme na celou ak-
ci připraveny i finanční prostředky.Vzhle-
dem k tomu, že se jedná o změnu projek-

tu, započali jsme s pracemi na novém pro-
jektu a předpokládáme, že veškerá schva-
lovací řízení budou ukončena na přelomu
roku 2006 a 2007. To znamená, že v prů-
běhu jara by tak mohlo definitivně dojít

k realizaci této stavby.

U osvětlení petrovického kostela,
Novopetrovické ulice v úseku kolem
hřbitova a hřiště v Kurčatovově ulici
počítáme s realizací ještě tento rok.
Projektová dokumentace osvětlení
už je připravena a v příštích dnech
bude zahájeno schvalovací řízení. 

Na osvětlení zadního traktu ve Fro-
stově ulici se v současné době připra-
vuje projektová dokumentace. 

O našich dalších krocích v těchto zá-
ležitostech Vás budeme samozřejmě
informovat.

Roman Vojta
zástupce starostyDefinitivního osvětlení se dočká i nejstarší petrovická stav-

ba – kostel sv. Jakuba Staršího.

OSVĚTLENÍ NOVOPETROVICKÉ ULICE A DALŠÍCH LOKALIT
PETROVIC
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KNIHOVNA

DOSPĚLÍ
BELETRIE :
Cartland B. Jak trestá láska

Kytice pro boha lásky
Dunnettová D. Souboj štírů

Váhy nad zlato
Jaro ve znamení
skopce

Dousková I. Oněgin byl rusák
Fry S. Lhář
Fulghum R. Třetí přání 3.
Gordon N. Poslední žid
Hlaváčková I. Sčítání zla
Hrachovcová A. Radosti a strasti ženy 

v domácnosti
Janečková K. Manželské okovy
Miles R. Královna letní země
Khoury R. Poslední templář
Komendová J. Philadelphia po česku
Obermeier S. Jidáš Iškarionský
Robertsová N. Modrá jiřina
Viewegh M. Báječný rok

(Deník 2005)
NAPĚTÍ :
Eden D. Most strachu
Clarková M.H. Noční pláč

Clarková C.H. Mrtvá na pláži
Cornwellová P. Stopa
Doherty P. Mstitelé bohyně Isis
Frýbort P. Agentura
Jeffries R. Umění odejít
Jamesová P.D. Z příčin nikoli

přirozených
Případ pro psychiatra
Maják

Kellerman J. Spasitel
King S. Dlouhý pochod
Lutz J. Noční pavouk
Robb J.D. Smrtící soud
Schätzing F. Vzpoura oceánů
NAUČNÁ :
Kořisti II.světové války
Akvaristika pro začátečníky
Jiří Kodet - O sobě
Léčba ovocem a zeleninou
Časopis – Dům a zahrada
DĚTSKÁ
BELETRIE :
Braunová P. Česká služka aneb Byla 

jsem au-pair 
Prázdniny za všechny 
prachy

Březinová I. Básník v báglu
Cabotová M. Princezna v zácviku
Lanczová S. Z deníčku neobyčejné 

patnáctky
Lanczová L. Andělé noci

Zašeptej do vlasů
Macourek M. Mach a Šebestová

– Na cestách
Mach a Šebestová
– Ve škole

Poledňáková M. Jak se krotí krokodýli
Shipton P. Drsnej brouk – Zahrada 

strachu
Drsnej brouk – Zabiják 
v dešti

Žáček J. Na svatýho Dyndy

NAUČNÁ :
Přítel lesa - příručka pro mladé skauty

NOVÉ KNIHY 2006

INZERCE

V průběhu měsíce listopadu bude
místní knihovna zavřená.
Omlouváme se všem čtenářům.
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BEZPEČNOST

Pro chvíle odpočinku obvykle vyhledáváme
místa, kde se cítíme bezpečně a kde nejsme
vystavováni stresům a shonům dnešního
uspěchaného světa. Do takových míst se
každý z nás rád vrací a je pochopitelné, že
přáním většiny z nás je, aby takovým mís-
tem byl pro nás domov. 
Domovem ale není pouze uzavřený prostor
bytu nebo rodinného domu, ale i okolní pro-
středí - tedy obec, město či jinak ohraničená
lokalita. I toto prostředí je nutno zahrnout
do pojmu Domov, protože tam žijeme, tam
chodíme nakupovat, tam posíláme své děti
do školy, tam zveme své známé, tam trávíme
nejvíce svého volného času. Je jisté, že by-
chom tedy měli mít zájem, aby i v takto na-
zíraném pojmu Domov byla zajištěna naše
bezpečnost. Mít domov v bezpečném pro-
středí, v obci, která požívá pověst bezpečné,
to je podle mého názoru přáním většiny lidí.
Bezpečná obec. Nevěřil jsem donedávna, že
něco takového může v dnešní době existo-
vat. Obec, o které se v širokém okolí ví, že se
v ní obyvatel nebo návštěvník může cítit
v bezpečí. Ale existuje. Sám jsem v několika
takových byl a byl jsem velmi překvapen, že
to nejsou obce plné policistů, kde vás na kaž-
dém kroku hlídá nějaká kamera nebo zabez-
pečovací systém, ale že jsou to normální ob-
ce, které se v ničem neliší od sousedních
obcí, které takovou pověst nemají. Co víc,
pověst bezpečné lokality nemusejí mít jen
celé obce, ale může to být jen jejich část vy-
mezená konkrétními ulicemi. V jedné ulici se
nedoporučuje vycházet po setmění a v sou-
sední ulici si můžete nechat zaparkované,
nezamčené auto bez obav, že se s ním něco
stane. Jen o ulici dál! Nějakých 50 metrů je
hranice mezi bezpečím a nejistotou. Od chví-
le, kdy jsem na vlastní kůži poznal výhody ta-
kového bezpečného místa, mám přání, aby
můj domov byl v obci s takovou pověstí.

Jak je ale možné, že taková místa existují?
Jak je možné, že si dlouhodobě svou pověst
udržují, vždyť přeci musí přímo lákat pod-
vodníky a zločince všeho druhu? Když to
není ve výjimečné ochraně policií nebo ně-
jakých speciálních pomocných zařízení, tak
kde tedy? 
Pochopil jsem, že to je ve výjimečné atmo-
sféře takového místa, v jeho tradici, je to
v lidech, kteří tam žijí a v jejich chování. Je
to v jejich vnímání etických norem občanské
společnosti, dodržování pravidel hry a odmí-
tání všeho, co je narušuje. 
Jasně je to v občanech a jejich postojích
k nepořádkům - v občanech. To slovo u nás
dlouho znamenalo jen územní přiřazení člo-
věka nějakému místu, ale ten pojem zna-
mená daleko víc. Znamená vazbu člověka
na místo, ve kterém žije, vazbu na ostatní
občany – sousedy a znamená vzájemné re-
spektování a úctu jednoho k druhému. 
Asi takové úvahy stály za zrodem Bezpeč-
nostní komise RMČ, která do vínku dostala
jako dlouhodobý cíl – „Petrovice bezpečná
obec“. Úkol je to samozřejmě smělý, ale cíl
je natolik lákavý, že jistě stojí za trochu ná-
mahy. Počítá s tím, že postupně vytvoříme
podmínky pro to, aby přestupky a nebo
i trestné činy bylo v Petrovicích nesnadné
provádět, a pokud se stanou, aby byly po
zásluze potrestány. Rozhodnutí RMČ je ale
jedna věc a realizovat záměr je věc druhá.
Nestačí jen úmysl několika radních. Chuť
vytvořit v Petrovicích takové prostředí ale
musíme mít všichni, nebo alespoň většina
z nás - obyvatel Petrovic. Každý občan by si
měl sám ve své hlavě srovnat, co je pro něj
důležité. Jestli pohodlná lhostejnost, nebo
mnohdy nepohodlná aktivita s cílem pomo-
ci. Lhostejnost je nám bohužel vlastní, ale
měli bychom mít na paměti, že se může ob-
rátit proti nám v okamžiku, kdy my sami bu-

deme v nesnázích, nebo nám bude někdo
škodit v naší nepřítomnosti. Myslím, že kaž-
dý poctivý člověk musí dojít ke stejnému zá-
věru jako kdysi starosta New Yorku, když
vyhlásil princip tzv. „Nulové tolerance“. Je-
ho motto - „Když budeme důsledně potírat
i malé přestupky, zmizí i ty velké“, platí jistě
obecně a dá se aplikovat tedy i u nás. 
Při naplňování našeho cíle bychom se tedy
chtěli nechat vést stejnou myšlenkou, i když
nejsme New York. Prostě nebýt lhostejný
k tomu, co se děje u souseda nebo na ulici
a případně i adekvátně zakročit proti nepo-
řádkům, kterým jsem v mezích svých mož-
ností a konkrétní situace schopen zamezit. 
Jako první pomůckou k tomu abychom si
věděli rady, jak správně reagovat na nešvary
ve svém okolí a co udělat, je leták, který na-
leznete v příloze tohoto čísla Petrovického
zpravodaje. Leták k principu „Nulové tole-
rance zločinnosti“, jak jsme jej možná nad-
neseně nazvali, by měl být pomocníkem,
jak se zachovat v případě, kdy jsem svěd-
kem něčeho, co narušuje klid a pořádek
v obci, od drobných přestupků až ke zmí-
něnému zločinu.
Je to první krok, kterým RMČ hodlá napl-
ňovat dlouhodobý cíl své komise. Další bu-
dou následovat a budou zahrnovat nejen
technické prostředky pro zvýšení úrovně za-
bezpečení majetku, ale i osvětové akce, kte-
ré pomohou občanům Petrovic orientovat
se v praktikách profesionálních podvodníků
a lupičů až po kulturní nebo sportovní akce
pro zlepšení atmosféry v obci. 
Věřím, že vám náš leták k Vyhlášení princi-
pu nulové tolerance v Petrovicích bude
k užitku a přeji nám všem, abychom měli
„bezpečné“ Petrovice co nejdříve.

Ing. J. Endršt
předseda Bezpečnostní komise

RMČ Praha-Petrovice

V televizi i tisku vidíme či čteme velice čas-
to o dopravních nehodách a ztrátách na ži-
votech způsobených nekázní řidičů a jejich
riskantním způsobem jízdy. Je pravda, že
ne všichni řidiči se takto chovají. Doufám,
že těch slušných je naprostá většina.
Nesetkáváme se však pouze s překračová-
ním rychlosti, ale i s jinými přestupky, kte-
ré sice neznamenají ztrátu života či trvalou
invaliditu, ale také svědčí o určité bezo-
hlednosti vůči ostatním lidem. Mezi tyto
nešvary řidičů patří např. parkování na pře-

chodech používaných pohybově postižený-
mi občany. Řidič musí jasně vidět, že stojí
před sníženým chodníkem. Přesto klidně
zde nechá auto odstavené a je mu jedno,
že tím zamezuje či velmi znesnadňuje po-
hyb vozíčkářům a lidem s omezenou mož-
ností chůze.

Bohužel tyto projevy lhostejnosti či arogan-
ce nejsou ojedinělé a setkáváme se s nimi
i v naší sídlištní zástavbě, jak o tom svědčí
níže uvedené ilustrativní snímky.

Ti, kteří si myslí, že si vše mohou dovolit, 
že jsou pány silnice, by se měli nad svým
jednáním zamyslet a uvědomit si, že zde ne-
žijí sami. Trochu vnitřní kázně by takovýmto
řidičům slušelo. Srážení bodů a finanční po-
kuty by neměly být tím hlavním důvodem
ukázněnosti.

Těm ukázněným patří mé uznání.

O.S.

NULOVÁ TOLERANCE

NEKÁZEŇ ČI AROGANCE 
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ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V OBDOBÍ

ŘÍJEN – PROSINEC 2006
STANOVIŠTĚ                                                          DEN

č. 1   ulice Rezlerova – parkoviště naproti  čp. 307  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.10.
č. 5   ulice Edisonova – slepá část u kostela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.10.

č. 2   ulice Lessnerova – parkoviště u ul. Ohmova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.11.
č. 7   ulice Euklidova – hráz u rybníčka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.11.

č. 3   ulice Frostova – parkoviště u trafostanice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.11.
č. 4   ulice Morseova – parkoviště u ul. Bellova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.11.

č. 5   ulice Edisonova – slepá část u kostela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.12.
č. 6   ulice Dieselova – v horní části u trafostanice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.12.

č. 1   ulice Rezlerova – parkoviště naproti čp. 307  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.12.
č. 7   ulice Euklidova – hráz u rybníčka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.12.

Vážení spoluobčané,
skončilo léto – i první školní měsíc -
a mnozí již pomýšlíme na nákup vánoč-
ních dárků pro své blízké. Po mnoho let
dokresluje sváteční atmosféru v Petrovi-
cích vánoční výzdoba, jejíž nedílnou
součástí je i rozsvícený strom. A právě
existence tohoto svátečně vyzdobené-
ho stromu je poněkud ohrožena. Po-
malu nám totiž docházejí tipy na to,
kde další stromy brát. V loňském roce

jsme se pokusili tento deficit nahradit
vysazením vzrostlého stříbrného smrku,
ale ten nepřežil letošní velmi horké
a suché léto. Městská část si vás proto
dovoluje oslovit s tím, že pokud máte
na zahradě jehličnatý strom, který již
přerostl možnosti svého prostoru a vy
uvažujete o jeho pokácení, nabídněte
ho, prosím, Úřadu městské části. V sou-
časné době totiž zpracováváme databá-
zi vánočních stromů na příští léta. Měst-

Vážení občané,

ve dnech 20.a 21. října 2006 se uskuteční
hlasování ve volbách do Zastupitelstva
městské části Praha-Petrovice, do Zastupi-
telstva hl.m.Prahy a do Senátu Parlamentu
České republiky. Hlasování bude probíhat
v pátek od 14.00 hod. do 22.00 hod.,
v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky budou voličům dodány nej-
později tři dny přede dnem voleb. Dále bu-
dou hlasovací lístky k dispozici v den voleb
ve volební místnosti.

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
se pravděpodobně uskuteční dne 27.října
2006 v době od 14.00 do 22.00 hodin
a dne 28. října 2006 v době od 8.00 do
14.00 hodin.

Po příchodu do volební místnosti je třeba
prokázat totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky.

V této souvislosti doporučujeme občanům,
kteří se k volbám chystají, aby se včas pře-
svědčili, zda mají platný občanský průkaz
nebo cestovní pas a popřípadě co nejdříve
požádali o vydání nového dokladu. Žádost
lze podat na oddělení osobních dokladů
a evidence obyvatel ÚMČ Praha 15, Boloň-
ská 478 Praha 10 - Horní Měcholupy
v úředních hodinách (PO a ST 8 - 11.30,
12.30 -17.30 hodin, ÚT a ČT 8 - 12 hodin).

Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, ne-
bude mu hlasování umožněno.

Místem konání voleb do Zastupitelstva
městské části Praha-Petrovice, do Zastupi-
telstva hl.m. Prahy a do Senátu Parlamentu
České republiky jsou volební místnosti
v ZŠ Bellova,
1.patro. 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-PETROVICE,DO ZASTUPITELSTVA
HL.M. PRAHY A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

INFORMACE K VOLBÁM

Volební okrsek č. 1/937 Volební okrsek č. 3/939
Rodinné domky
Morseova - 242 – 247, 251 – 254 Rezlerova – 289 - 300
Rezlerova - 280 – 288 Rezlerova – 302 - 310 
Jakobiho - 328 a 329
Ohmova - 271

Volební okrsek č. 2/938 Volební okrsek č. 4/ 940
Lessnerova - 261 – 270 Kurčatovova -321 - 324
Rezlerova - 272 – 279 Frostova – 331 - 347
Voliči s voličskými průkazy Jakobiho – 325,326,330

ská část za vás vyřídí žádost o pokácení
a strom odstraní pomocí jeřábu z vaší
zahrady – bez jakéhokoliv odpadu.
Věřím, že další odměnou pro vás bude
krása a „nesmrtelnost“ Vašeho stromu.

Petr Říha

DATABÁZE VÁNOČNÍCH STROMŮ
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VOLNÝ ČAS

ZÁJEZD SENIORŮ NA HRAD PECKA 

Po prázdninách, hned 2. září, se za krásného počasí uskutečnil zájezd na hrad Pecka a město Lázně Bělo-
hrad. Poznávací akce se zúčastnilo 51 občanů, kteří měli možnost poznat hrad, který v jednom období
své existence patřil do vlastnictví jednoho z nejvýznamnějších šlechticů své doby, Kryštofa Haranta z Pol-
žic a Bezdružic. Ten byl politikem, diplomatem, cestovatelem, spisovatelem, ale i hudebním skladatelem.
Byl vyslancem v Madridu, Německu a Itálii. Pod jeho vlastnictvím hrad vzkvétal. Bohužel po bitvě na Bílé
hoře byl tento šlechtic spolu s dalšími 25 českými pány 21.6.1621 sťat na Staroměstském náměstí. Jeho
panství se pak zmocnil Valdštejn.
Po prohlídce hradu a dobrém obědě se účastníci přesunuli do blízkých Lázní Bělohrad. Zde si odpočinu-
li procházkou pře-
krásným parkem
zvaným „Bažant-
nice“. Ti vytrvalejší
došli až do nedale-
kých Byšiček, kde
je krásný kostel se
hřbitovem, kam je
umístěna báseň
J.Erbena, rodáka
z nedalekého Mile-
tína, „Svatební ko-
šile“. Ostatní si
prohlédli objekt lé-
čebny a seznámili
se s místy, kde se
narodil K.V. Rais.

O.S.

Zkuste si vyluštit

PŘEDVOLEBNÍ SUDOKU

Ti z vás, kdo znají japonskou logickou hru sudoku, si asi nedovedou
představit, že by mohla existovat její předvolební verze. Ano, je to
možné – a to v případě, že namísto číslic 1 až 9, vepisovaných do
mřížky o ploše 9 x 9 čtverečků, použijeme vhodné devítipísmenné
slovo. A že takový nabízející se výraz má vztah k situaci před našimi
podzimními volbami?

Sami víte, že na Vás – jako na voliče - působí jedině přesvědčivé ar-
gumenty jednotlivých kandidujících politických stran a kandidátů.
ARGUMENTY – to je to slovo, se kterým v našem sudoku budeme
pracovat. Luštitel je musí trpělivě vepsat do mřížky různě zpřeháze-
ně tak, aby se v každém řádku i sloupci každé písmeno vyskytova-
lo zásadně vždy pouze jedenkrát. Navíc i v každém tlustšími čarami
zvýrazněném čtverci, složeném z devíti políček, se musí každé z de-
víti písmen objevit rovněž jen jedenkrát. 

Při troše duševního tělocviku a s bezchybným logickým uvažováním,
které je nezbytné, se Vám jistě podaří najít správné řešení.
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VOLNÝ ČAS

AKTUÁLNÍ OSMISMĚRKA
Na 30 řádcích a ve 34 sloupcích je osmi různými směry ukryto 178 slov z legendy. Najdete-li a vyškrtáte-li je, zůstanou z 1020 písmen ješ-
tě 42 písmena volná. Ta - čtena vodorovně po řádcích - tvoří tajenku v podobě textu, který je v současné době velmi aktuální.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V neděli 12. listopadu 2006 se koná v prostorách Chvalské tvrze (Pra-
ha 9, Horní Počernice) VÝSTAVA PRO KOČKU - podzimní umisťovací vý-
stava opuštěných koček. Vybrat si mňoukajícího spolubydlícího, nebo
jenom přispět opuštěným číčám pohlazením či něčím dobrým na zub
budete moci od 10 do 17 hodin.

Cíl výstavy?
Cílem výstavy je najít nový domov pro co největší počet koček a shro-
máždit krmení pro ta zvířata (hlavně nechtěná koťata), která se na pod-
zim dostala do péče útulků ochranářských organizací i soukromých pe-
čovatelů. Proto je také vstupenkou na výstavu konzerva krmení pro
kočky. 

Co bude na výstavě k vidění?
Především zhruba stovka koček a koťat ze dvanácti zatím přihlášených
ochranářských organizací, která budou prostřednictvím výstavy hledat
nový domov. Všechny vystavované kočky budou vakcinované, v dob-
rém zdravotním stavu, který ještě na místě prověří veterinář. Valná vět-
šina zvířat je určena jako mazlíček do bytu, ale najdou se i kočky vhod-
né k domku se zahradou či jako myšilovci do stodoly. 

Proč umísťovací výstava?
Důvody, proč umísťovací výstavy pořádáme, se dají shr-
nout do tří bodů: 

• zájemci o kočky oceňují, že si mohou svého budoucí-
ho domácího mazlíka vybrat z několika desítek zvířat 

• umísťovací výstava je příležitostí umístit do dobrých
domovů zvířata z lokalit, kde je o kočky minimální zá-
jem 

• krmení, které se vybere na „vstupenkách“ a od
sponzorů, zásadním způsobem pomáhá soukromých
útulkům uživit jejich svěřence 

Výstava pro kočku se koná v prostorách Chvalské tvrze
(Praha 9 - Horní Počernice), která se nachází jednu za-
stávku autobusem od konečné metra B Černý most.
Použít můžete autobus číslo 221, 223, 261, 273, 303,
304, 353 nebo 398. 

Další informace?
Další informace o výstavě vám rádi poskytneme na ema-
ilu vystava@kocky-online.cz. Podrobné informace
jsou dostupné od druhé poloviny září na www.kocky-
online.cz, kde je možné vybrat si kočičího společníka
„on-line“ z databáze veterinárně ošetřených zvířat
z útulků z celé republiky. 
VÝSTAVU PRO KOČKU - umísťovací výstavu opuštěných
koček pořádáme dvakrát do roka. Na jaře tohoto roku
našlo na výstavě domov 89 koček, na podzim loňského
roku 94 koček ze 130 zúčastněných.

VÝSTAVA PRO KOČKU 
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ANGLIČTINA
NĚMČINA

Kurzy všech stupňů u st. metra
HÁJE, pololetí 2 700 Kč
Zápis: 4. - 27. září 2006
Út, St, Čt 16 - 18 hod.

JŠ VAN, Kosmická 746, Praha 4 
Tel. 9 - 11 hod. 244 912 101

www.js-van.cz

KOUPÍM BYT

V PETROVICÍCH !!!
Koupím byt v osobním vlastnictví

v této lokalitě.

Velikost: 3 + kk nebo 3 + 1 s lodžií.

Nejsem realitní kancelář.

Volejte prosím: 604 112 486

JARNÍ ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN
pro každého

Otvíráme nové kurzy aranžování
pro začátečníky v Petrovicích - ZŠ Bellova,

ve středu od 18.30 hod.
Kurz má 6 lekcí, 2x v měsíci 1,5 hod.

Začínáme 11.10.2006,
informace na www.kvetinybabeta.cz

Přihlášky na tel. 244 911 301
723 076 722 do 6.10.2006

POTRAVINY - VEČERKA

Znovu otevřeno na křižovatce ulic

Voltova a Morseova (vedle budovy ÚMČ),

nabízíme široký sortiment zboží

za přijatelné ceny.

Otevřeno: po - pá od 7.00 hod. do 22.00 hod.

so - ne od 8.00 hod. do 22.00 hod.
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Vážení občané,

vedení městské části věnuje velkou pozor-
nost údržbě zeleně na veřejně přístupných
pozemcích v katastru MČ Praha-Petrovice.

Na údržbu zmíněných pozemků je ročně
z rozpočtu MČ uvolňováno několik milionů
korun. Přáním členů zastupitelstva je, aby
naše městská část byla čistá a dobře upra-
vená. Z tohoto důvodu bychom Vás, ač ne-
radi, chtěli informovat, že parkově upravené

pozemky před poliklinikou byly převedeny
do rukou soukromého majitele. Tím se bez-
pochyby poněkud změní pravidla jejich vyu-
žití a zřejmě i systém údržby zeleně. O po-
zemky v soukromém vlastnictví, i když jsou

součástí veřejného prostranství, se totiž mu-
sí starat vlastník těchto pozemků nebo mů-
že o údržbu požádat městskou část a při-
spět na jejich údržbu. V letošního roce byl
vlastníkovi pozemků postoupen požadavek
firmy ELTODO na prořez dřevin zasahujících
do prostoru stožárů veřejného osvětlení, jež
brání jejich údržbě a snižují intenzitu osvět-
lení komunikace a veřejného prostranství.
V červnu obdržela MČ odpověď majitele
pozemků, kde nám vyčítá, že na jeho po-
zemku byly svévolně v 80. letech min. stole-
tí vysázeny stromy a keře, a proto je majitel
pozemku k prořezu dřevin okolo veřejného
osvětlení vyzván neprávem. Na základě
usnesení Rady MČ byl proveden redukční
řez dřevin zasahujících do prostoru veřejné-
ho osvětlení při poliklinice z důvodu fre-
kventovaných pěších komunikací přilehlých
k soukromým pozemkům, ale protože se
jedná o pozemky soukromého vlastníka, ne-
mohou být další rozpočtové prostředky
uvolňovány na úpravu těchto ploch. 
Vlastník pozemku byl informován a současně
vyzván k tomu, aby zeleň při objektu polikli-
niky napříště udržoval sám na své náklady,
případně uzavřel smlouvu na údržbu, kdy by-
lo nabídnuto sepsání vzájemné smlouvy, na
základě které by údržbu zeleně citovaných
soukromých pozemků i nadále zajišťovala
městská část, avšak již na náklady vlastníka.
Na dopis jsme zatím neobdrželi odpověď.

Odbor správy majetku

Mgr. Petr Hannig
vydavatel, před-
seda Strany zdra-
vého rozumu,
známý z minulos-
ti jako vynikající
skladatele a obje-
vitel mnoha
hvězd, kterým
pomohl ke slávě
jako např. Lucie
Bílá (té vymyslel

i jméno), Jakub Smolík, Zdeněk Izer, Jana
Kratochvílová a mnoha dalších, který
v říjnových volbách bude kandidovat do
Senátu, bydlí na okraji Prahy blízko Pet-
rovic. Jaroslav Smílek mu položil několik
otázek.

Strana zdravého rozumu (SZR) má neu-
stále lepší volební výsledky. Čím si to vy-
světlujete?
Asi je to tím, že nás nezajímají „velká“
politická témata ale hlavně ta malá,
lidská. Např. Praha nemá to, co je v civili-
zovaném světě samozřejmostí - veřejné
záchodky. O takové nutnosti se stydí velké
strany mluvit. My se tohoto tématu nebo-
jíme. Mnohý z pánů i dam mi jistě dá za
pravdu, že v určitém momentě je absence
takového zařízení také politické téma.
Už před čtyřmi lety jsme upozorňovali,
že v brzké době bude nedostatek ma-
teřských školek. A jaké máme řešení?
Rozšiřování sítě nejenom mateřských
škol ale i základních škol na bázi
kombinace veřejného a privátního
sektoru. To samé platí i pro domy s pe-
čovatelskou službou, aby senioři ne-
museli čekat na umístění tak dlouhou
dobu.
Zasadíme se o bezbariérovost všech
veřejných staveb a dopravních pro-
středků MHD, tak aby i člověk handica-
povaný, maminky s kočárky a starší ob-
čané nebyli omezováni.
Víte, za to všechno se musí bojovat ne-
jenom na městské úrovni – SZR totiž
kandiduje také do zastupitelstva
hl. m. Prahy pod číslem 12, ale všech-
ny tyto věci je třeba ošetřit také legisla-
tivně, a k tomu je má přítomnost v Se-
nátu přímo nutností.

Jak budete v Senátu podporovat Petrovi-
ce?
V Senátu, kam kandiduji pod číslem 1,
se budu snažit o zlepšení kvality života
občanů na okraji Prahy tj. i v Petrovicích.
Strana zdravého rozumu se bude
v pražském magistrátu, pokud jí dáte
hlas (č.12), snažit o to, aby se na Petro-
vice nezapomínalo ani v rozpočtu hlavní-
ho města.

ptal se Jaroslav Smílek

PARK PŘED POLIKLINIKOU
V SOUKROMÝCH RUKÁCH
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PhDr. Tomáš Grulich, historik

Narodil jsem se v Praze v roce 1951. Žiji třicet let v jednom
manželství a mám dvě děti a dvě vnučky.Vystudoval jsem filozofic-
kou fakultu University Karlovy, obory etnologie a historie. Po škole
jsem nastoupil do Muzea českého porcelánu v Klášterci nad Ohří,
odkud jsem přešel do Krajského muzea v Teplicích a nakonec až do
roku 1992 pracoval v Národním muzeu v Praze. Po listopadu 1989
jsem externě přednášel na fakultě sociálních věd UK v Praze, na ka-
tedře politologie. 

Mojí specializací jsou moderní dějiny a národnostní vztahy.
V této oblasti jsem publikoval řadu odborných statí a několik popu-
larizačních knižních titulů. Nejznámější je podíl na nejužívanější al-
ternativní středoškolské učebnici historie „Dějiny zemí koruny čes-
ké“, která byla přeložena do čtyř jazyků. 

V roce 1992 jsem založil historickou agenturu a nakladatel-
ství Public History a o rok později Tiskárnu Flora, kde jsem pracoval
jako její ředitel do roku 2006. Z malé tiskárny jsem vybudoval jednu
z nejlepších středně velkých tiskáren v ČR, která byla oceněna řadou
cen u nás i v zahraničí.

V roce 2006 jsem prodal podíly ve dvou firmách a v součas-
né době se věnuji politice a popularizační práci v oblasti historie a et-
nologie. 

Politické předpoklady:
Do politiky jsem vstoupil v roce 1989 kooptací za OF do tehdejšího Místního národního výboru v Praze – Modřanech.

V zastupitelstvu Prahy 12 pracuji všechna volební období, třikrát v Radě jako neuvolněný funkcionář, v současném volebním
období jako předseda klubu ODS a předseda komise pro kulturu a vzdělávání. 

Ve volebním období 1994 až 1998 jsem působil v Zastupitelstvu hl. města Prahy, kde jsem byl místopředsedou klubu
ODS a předsedou výboru pro kulturu a ochranu památek. 

Volby do Senátu
Do Senátu chci přenášet dlouholeté zkušenosti z komunální politiky, dále zkušenosti z podnikání, včetně zkušeností

manažerských a ekonomických. V neposlední řadě uplatním i své vzdělání a praxi historika. V Senátu bych rád pracoval ve vý-
boru pro školství a kulturu, popřípadě v komisi pro
krajany. 

Postavení senátora, díky přímé volbě a přímé-
mu mandátu voličů, výrazně zvyšuje jeho postavení
v komunální politice. Senátor může sehrát velmi dů-
ležitou roli při řešení problémů v regionu, který za-
stupuje. Vahou své osobnosti se může postavit za ře-
šení určitých úkolů radnic ve svém volebním obvodu.
Funkce senátora mu umožní oslovit ty lidi a instituce,
kam samospráva dosahuje jen velmi obtížně. Chci se
stát senátorem, který nebude plnit jen své úkoly da-
né ústavou a zákony České republiky, ale chci být
osobností, která bude účinně pomáhat při řešení vy-
tyčených úkolů radnic a problémů spoluobčanů ze
senátního volebního obvodu.

www.tomasgrulich.cz
tg@tomasgrulich.cz

Veřejné čtení z knihy T. Grulich „K nám chodí Ježíšek“

S nejmladší vnučkou Emou


