
Občanské sdružení Optim-eko rozšířilo v květnu
po Petrovicích mobilizující leták, ve kterém poža-
duje připojení naší městské části k žádosti MČ
Újezd a Křeslice o vyjmutí křižovatky na dálnici
D1 v katastru Újezdu a vyjmutí komunikace v tra-
se JVK z Územního plánu hl.m. Prahy.
Text článků staví starostu doc. Semeckého a čle-
ny Rady městské části do pozice, jakoby přinej-
menším proti hrozbě JVK nic nedělali, ba dokon-
ce s ní byli smířeni nebo s ní souhlasili.
Dovolte nám, abychom Vás upozornili na některé
skutečnosti z našeho společného dvanáctiletého
boje proti této komunikaci, kterou zde nikdo ne-

chce. Pokud občané historicky problém sledují, ví,
že občanské sdružení Optim-eko vzniklo s úkolem
zabránit okruhu JVK a ví, že s velkým nasazením
informovalo a burcovalo občany všech městských
částí, kterých by se měla komunikace dotýkat. Or-
ganizování petičních akcí s listinami, pod které se
podepsalo tisíce lidí, mělo ve své době značnou
váhu. Na druhou stranu však občané také ví, že
Optim-eko si vždy z vedení petrovické radnice vy-
bere své „nepřátele“, s kterými bojuje formou
zpochybňujících náznaků a polopravd v pomlou-
vačných a nepravdivých letácích. Ať již to byli
v minulosti starostové Kňourek nebo Mgr. Lipper-
tová a spolu s nimi někteří radní jako Ing. Zajíček,
Ing. Šafařík, JUDr. Hromasová, PaedDr. Picka,
doc. Semecký a Ing. Říha. S údivem konstatujeme,
že nyní se někteří z nich (Mgr. Lippertová, PaedDr.
Picka) angažují v boji proti svým nástupcům.
Vždyť současná Rada navazuje na to, co oni uděla-
li ve svém funkčním období a týká se to nejen JVK.
Ve výsledku se samozřejmě ukazuje, že nám
všem jde o jedno a totéž. Letákové akce, které již

většinu obyvatel unavují, dokazují, že se snaží
problém zpolitizovat a občany udržovat v nejisto-
tě a získávat lacino předvolební body. Důkazem
toho je i poslední leták Optim-eka z června letoš-
ního roku. Autoři článku zdůrazňují, že na 2. mi-
mořádném zasedání bylo odhlasováno usnesení,
které je v souladu s jejich původním návrhem,
což zcela neodpovídá pravdě. Ve svém původním
návrhu něměli požadavek na vyloučení příslušné
křižovatky na dálnici D1 s propojením s Forman-
skou ulicí v Újezdu z ÚPN HMP. Tento dodatek byl
doplněn na návrh JUDr. Hromasové a Ing. Říhy.
Bez této změny by skutečně existovalo nebezpe-

čí vybudování komunikace směrem na Petrovice.
O konečném návrhu usnesení se jednalo několi-
krát. Diskuze byla bouřlivá, nikoli přínosná,
a spočívala ve zpřesnění formulace, která by vy-
lučovala možnost napojení jakékoli komunikace,
která by procházela katastrem Petrovic, na dálni-
ci D1. Konečný výsledek není tedy pouze záslu-
hou občanského sdružení Optim-eko, ale všech
zastupitelů.
Současné zastupitelstvo na počátku svého funkč-
ního období vypracovalo společné Prohlášení za-
stupitelů, ve kterém se první čtyři body týkají ko-
munikace JVK a jsou vybrány z volebního
programu Jihovýchodní koalice (Optim-eko).
Předpokládali jsme, že zastupitelé zvolení za toto
sdružení se budou v maximální míře věnovat pl-
nění svých volebních slibů a aktivně je plnit. Od
začátku funkčního období se tak nestalo. Ing. De-
derová byla jmenována předsedkyní Komise
územního rozvoje a dopravních vztahů, do jejíž

Vážení spoluobčané,

čas rychle utíká a my nesmíme promeškat vhod-
nou dobu na plnění úkolů, které jsme si dali pro
zlepšení nejen životního prostředí, tj. zeleně, ale
i dalších zařízení, která jsou pro zajištění služeb po-
třebná. Mezi ně patří i školská zařízení.
Protože se blíží konec školního roku,chceme největ-
ší objem prací zajistit v průběhu letních prázdnin.
Proto jsme v předstihu vypsali výběrová řízení na
dodavatele prací, které je potřeba v těchto budo-
vách zajistit.
V ZŠ Bellova pokračujeme ve výměně oken, počítá
se s úpravou prostor pro jídelnu těch občanů z řad
veřejnosti, kteří se ve školní jídelně stravují.
V ZŠ Edisonova se budou měnit okna v přízemí,
opravovat fasáda, upravovat školní hřiště.
V MŠ Jakobiho se připravuje výměna stoupaček,
oprava střechy a izolace zdiva.
Je připraveno zateplení obvodového zdiva budovy
Morseova 251 – 253, oprava vzduchotechniky
a izolace zdiva. Dále počítáme s pokračováním vý-
stavby cyklostezky směrem na Jižní Město. Jednání
s MČ Praha 11 pokračují. Naše městská část se sna-
ží získat do své správy objekt bývalých jeslí v Jako-
biho ul., které jsou nyní využívány soukromými fir-
mami.
Jednání nejsou jednoduchá, doufejme, že budeme
v naší snaze úspěšní. Rádi bychom zde zřídili zaří-
zení pro seniory.
Stále jednáme o odkoupení bývalé prodejny Včela,
kde místo ní zamýšlíme vybudovat víceúčelový dům,
kde by kromě ÚMČ byla samoobsluha se základními
potravinami, knihovna, místnost pro seniory, spole-
čenské prostory, komerční prostory, byty apod. Bylo
vypsáno výběrové řízení na projekční práce.
Staráme se o udržování zeleně, s jejíž úrovní je vět-
šina z Vás, alespoň podle ohlasů, spokojena. V le-
tošním roce však dochází ke změně v údržbě tzv.
dopravní zeleně, kterou do své péče přebírá Tech-
nická správa komunikací, jejímž zřizovatelem je
Magistrát.
Myslím, že krátkodobých úkolů je před námi dost.
Z těch dlouhodobých je to stálá ostražitost před
event. výstavbou komunikace podél Milíčovského
lesa. V poslední době bylo kolem toho dost vzruše-
ní. Podle mého názoru zbytečného. Nikdo z nás si
přece další komunikaci, která by zhoršila životní
prostředí u nás, nepřeje.
Než vyjde toto číslo Petrovického zpravodaje, bude-
me mít za sebou první volby do Evropského parla-
mentu. Věřím, že jste předvolební klání politických
subjektů a jednotlivých politiků a kandidátů hod-
notili rozumně a volili jste správně.
S přáním hodně úspěchů

OOttttoo  SSeemmeecckkýý
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Petrovice si nepřejí JVK a pracují na tom

Pokračování na str. 5



Stejně jako v minulých letech se na 18. hodinu na hřiště ZŠ Bellova
slétlo hejno čarodějek, čarodějů a ostatní havěti. Na soutěžní rej
shlížela z připravené hranice Morana, které již zbývalo jen pár ho-
din čarodějného kralování. Ale nepředbíhejme. 
Tradiční akce pálení čarodějnic v Petrovicích se zúčastnilo přes 300
dětí a rodičů. Nejprve proběhla přehlídka masek čarodějek, které si
děti z Petrovic a okolí pro tuto příležitost připravily. Odborná poro-
ta byla složená z pana starosty doc. Dr. O. Semeckého, CSc., před-
sedkyně Komise výchovy a vzdělávání RNDr. V.Křížové a p.Klingera,
sponzora akce.Po promenádě masek se děti rozprchly po hřišti za

soutěžemi, které připravil Dům UM a TJ Sokol Petrovice I.. Při jejich
zajištění pomohli nemalou měrou žákyně a žáci ZŠ Bellova se zá-
stupci školy. Soutěžilo se v těchto disciplínách: Slet čarodějnic (běh
na smetáku), Krmení Baby Jagy (trefování míčkem do tlamy), Ple-
chové kouzlo (hod na plechovky), O mocnější kouzlo (přetahování
lanem), Začarované území (přechod na chůdách), Kam koště nedo-
letí (lanová lávka), Cvrnkání kouzelných kuliček, Hod netopýrem

(hod smetáčkem přes
branku), Klidná ruka
Čáryfuka (běh s pin-
pongáčem na lžíci),
Kartotéka čarodějek
(kreslení vlastních po-
dobizen), Kouzelná
brána (podbíhání švi-
hadla), Gumové hná-
ty Jedubaby Háty (zá-
vody na hopsacích
míčích), Krysí ocásky
(souboj o hadrové
ocásky) a Memoriál
Štěkny Hněvivé (sou-
boj řečníků). Téměř 
2 hodiny se děti po-
koušely splnit úkoly
v soutěžích a získat
tak co nejvíce kouzel-
ných lístečků. Ty si
potom vylepily na vý-
uční list a staly se tak
čarodějným učněm,
tovaryšem a nebo ča-

rodějkou 1. kategorie. Po skončení soutěží vyhlásila odborná poro-
ta nejlepší čarodějné masky. Vítězkou a královnou petrovických ča-
rodějek se nakonec stala Aneta Skokanová alias Koštěna Svištivá.
Odnesla si loutku čarodějnice a jednu z 10ti sportovních cen, které
věnoval sponzor p. Klinger nejlepším maskám.
K soutěžím i poslechu hrála výtečná skupina Hagard, a to nejen hi-
ty táborových ohňů, ale i klasický bigbít či písničky z dětských filmů.
S blížícím se soumrakem se objevili středověcí rytíři a předvedli roz-
ličné šermířské i jiné souboje včetně holdování medovině a trestání
útrpným právem. Po více jak půlhodinovém řinčení zbroje jeden ze

zbrojnošů zapálil loučí připravenou hranici a ukončil tak roční kra-
lování čarodějnice Morany. Její udivený pohled z plamenů pak už ni-
koho nepřekvapil. Naopak. Řada nedočkavců se vrhla k dvoumet-
rovým plamenům, aby si ožehla přinesený buřtík. Opékání uzenin
probíhalo zpočátku trochu unáhleně, ale oheň se záhy ukáznil
a umožnil pomalé opékání a trávení během příjemného večera při
muzice hudebníků z Hagardu. Hojná účast nás pořadatele velmi mi-
le překvapila, neboť zároveň v televizi česká hokejová reprezentace
drtila soupeře a navíc se euro-optimisté radovali z přiřazení Petro-
vického království k Evropské unii. 
Velký dík za pěkné odpoledne a večer patří pořadatelům z řad MČ
Praha-Petrovice, Domu UM, ZŠ Bellova, TJ Sokol Petrovice I. a spon-
zorovi p.Klingerovi. 
Akce Pálení čarodějnic se zdařila a rodiče i děti odcházeli spokojeni
se slovy, že se již těší na příští rok.

Martin Nešpor, Dům UM
Foto: autor
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC - PÁTEK 30.4.2004
Akci pořádali ve vzájemné spolupráci:

Dům UM, MČ Praha – Petrovice, TJ Sokol Petrovice I. a ZŠ Bellova

Sponzor akce:
Sport Bazar a Centrum potápění, Morseova ulice, p. Klinger
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O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ PRAHA - PETROVICE

4400..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1188..  33..  22000044

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci starosty doc. Semeckého o možnostech provádění úklidu

psích exkrementů a uložila ÚMČ zajistit a předložit více nabídek speci-
alizovaných firem na provádění těchto úklidových prací,

• informaci starosty doc. Semeckého o přípravách výběrových řízení pro
zajištění výstavby polyfunkčního domu, zateplení objektu Morseova 
251 – 253,

• dopis Odboru výstavby MČ Praha 15, ve kterém sděluje, že nemá ná-
mitky proti výstavbě autobusové čekárny v ulici Morseova u továrny
SMĚR,

• informaci starosty doc. Semeckého o přípravách oslav 59. výročí osvo-
bození, které se budou konat 7. května 2004 v 10.00 hod. a v 10.30
hod.,

• informaci starosty doc. Semeckého o předložených žádostech o půjčku
z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu,

• informaci o revizi hasičských přístrojů v poliklinice Ohmova a souhlasi-
la s vyřazením 5 ks vadných přístrojů a jejich výměnou za nové.

UUlloožžiillaa::
• doc. Semeckému neprodleně zahájit kroky pro výběrové řízení na zpra-

cování projektové dokumentace investičních akcí, plánových na rok
2004,

• ÚMČ vypracovat podmínky k vyjádření souhlasného stanoviska k územ-
nímu řízení pro napojení plynovodního řadu DN 63 od místa napojení
středotlakého plynovodu (křižovatka Galileova – Dieselova) k hranici
pozemku sportovního areálu a zároveň ukládá starostovi doc. Semec-
kému pozvat zástupce MČ Praha 15 p. Malčánka jako předkladatele žá-
dosti na následující jednání Rady MČ,

SSoouuhhllaassiillaa::
• s žádostí ředitelky MŠ Jakobiho pí Jany Beránkové o převedení výsled-

ku VHČ za rok 2003 a jeho zapojení do rozpočtu MČ v roce 2004 pod-
le navrhovaného rozdělení,

• s návrhem koncepce Komise protidrogové a zdravotní Rady MČ Praha-
Petrovice předložené předsedkyní komise pí Hedvikou Křízovou,

• s odprodejem původního, zastaralého a dále nepoužitelného GASTRA
vybavení ze ZŠ Bellova, zbylého po rekonstrukci jídelny a kuchyně ZŠ
a určeného k likvidaci, za cenu šrotu v hodnotě 81.675,- Kč firmě FLOD
Praha a. s. dle kupní smlouvy.

VVyybbrraallaa::
• na základě předložených nabídek k provádění energetického auditu na

svých příspěvkových organizacích a dalších objektech, tak jak určuje zá-
kon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, firmu SEVEn, o. p. s., Ame-
rická 17, Praha 2.

4411..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2255..  33..  22000044

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii::

VVyyddaallaa::
• souhlasné stanovisko k územnímu řízení pro napojení plynovodního řa-

du DN 63 od místa středotlakého plynovodu (křižovatka Galileova – Di-
eselova) k hranici pozemku sportovně - rekreačního areálu Hostivař,
a to za podmínek:
1) přístupová komunikace na poz. č. 546/2 k. ú. Petrovice bude po do-
končení stavby uvedena do předchozího stavu,
2) záruční lhůta na shora uvedenou komunikaci bude 5 let ode dne pře-
vzetí vlastníkem (MČ).

SSoouuhhllaassiillaa::
• se záměrem instalace slunečních kolektorů na budově ZŠ Edisonova

a požaduje předložit realizační projekt a příslušné další podklady.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::  
• informaci starosty doc. Semeckého o možnosti převodu objektu býva-

lých jeslí v ul. Jakobiho do majetku MČ,
• informaci starosty doc. Semeckého o jednání Komise výstavby o stavbě

víceúčelového domu (VČELA) a doporučení Komise koncepčně řešit ten-
to objekt jako část radnice a část bytovou,

• informaci starosty doc. Semeckého o jeho jednání s firmami, které se
zabývají úklidem psích exkrementů.

4422..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  88..  44..  22000044

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii::

SSoouuhhllaassiillaa::
• se zakoupením 4 ks památečních lip od neziskové organizace „Zelená

pro Život”,
• s poskytnutím finančních příspěvků občanským sdružením podle usne-

sení Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice z VIII. řádného zasedání dne 
25. 2. 2004,

• se stanovením počtu tříd a počtu dětí ve třídách MŠ Jakobiho,
• s převodem finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského vý-

sledku dle předloženého návrhu ředitelky školy.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::  
• informaci starosty doc. Semeckého a místostarostky JUDr. Hromasové

o jednání, které proběhlo na Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (MF ČR) o způsobu převodu objektu bývalých jeslí Jakobi-
ho do majetku MČ,

• informaci místostarostky JUDr. Hromasové o jednání o trase cyklostez-
ky, které proběhlo s MČ Praha 11,

• „Výroční zprávu o hospodaření školy ZŠ Bellova v roce 2003“,
• dopis z MHMP s nabídkou auditu v roce 2005 a souhlasí s dožádáním

tohoto auditu za rok 2004.

4433..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1155..  44..  22000044

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii::

SSoouuhhllaassiillaa::
• s předloženým plánem akcí Komise kultury vč. rozpočtu na tyto akce,
• s vytištěním kroniky městské části za roky 1998, 1999 a 2000.
VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::  
• rozbory hospodaření MŠ Jakobiho, ZŠ Edisonova, ZŠ Bellova a ukládá fi-

nančnímu výboru prověřit účetní doklady jednotlivých subjektů.

IIXX..  řřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  ZZMMČČ,,  ddnnee  2211..  dduubbnnaa  22000044

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

OOddvvoollaalloo::
• MUDr. Miroslava Pátka, MBA z funkce předsedy Kontrolního výboru

ZMČ Praha -Petrovice.

ZZvvoolliilloo::
• předsedou Kontrolního výboru ZMČ Praha-Petrovice Jana Effenbergera.

VVzzaalloo  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci o vývoji jednání a postupu prací k realizaci polyfunk. domu.

SSoouuhhllaassiilloo::
• s navýšením rozpočtu MČ Praha-Petrovice na rok 2004 o účelovou ne-

investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na nákup knižního fondu pro
místní knihovnu ve výši 17.800,- Kč,

• s navýšením rozpočtu MČ o poskytnutou zálohu na finanční vypořádá-
ní roku 2003 ve výši 505,- Kč,

• s navýšením rozpočtu MČ o účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve
výši 1.700.000,- Kč poskytnutou na výměnu oken v ZŠ Bellova,

• s úpravou položek rozpočtu MČ v oblasti výdajové dle předloženého
návrhu,

• s podáním následujících změn ve smyslu změny 06 funkčního využití
území v ÚPn hl. m. Prahy:
Lokalita č. 3 – tzv. Švábovo pole (nezastavěná plocha mezi Morseovou
a Edisonovou ulicí)
PPlloocchhaa  SSVVOO  ––  zzmměěnnaa  nnaa  OOCC
Lokalita č. 4 – Družstvo SMĚR
PPlloocchhaa  SSVVMM  ––  zzmměěnnaa  nnaa  SSVVMM  aa OOCC
Lokalita č. 10, 11 a 12 – východ – Hornoměcholupská
PPlloocchhaa  PPPP,,  ZZNN//SSVVMM,,  ZZNN//SSPP,,  ZZNN  ––  zzmměěnnaa  nnaa  PPPP,,  SSVVMM  aa SSPP
Lokalita č. 15 – ulice U Břehu
PPlloocchhaa  PPSSZZ  ––  zzmměěnnaa  nnaa  OOCC
Lokalita č. 18 – Novopetrovická ulice
PPlloocchhaa  NNLL  ––  zzmměěnnaa  nnaa  OOCC
Lokalita č. 19, 20 – ulice v Pitkovičkách
PPlloocchhaa  ZZNN  ––  zzmměěnnaa  nnaa  OOCC
Lokalita č. 22 – Euklidova ulice
PPlloocchhaa  NNLL  aa LLRR  ––  zzmměěnnaa  nnaa  OOCC,,  NNLL,,  LLRR
Č. parc. 485/1 – Newtonova ulice
PPlloocchhaa  OOPP  ––  zzmměěnnaa  nnaa  OOCC,,

• s žádostí o bezúplatný převod objektu bývalých jeslí Jakobiho do vlast-
nictví hl. m. Prahy – svěřeno MČ Praha-Petrovice se záměrem využití
pro zdravotní a sociální účely (např. stacionář pro seniory či handicapo-
vané občany) a ukládá Radě MČ neprodleně zahájit další jednání.

NNeeddooppoorruuččiilloo::
• schválit návrh na změnu ÚPn hl. m. Prahy na parc. č. 523/1 a 523/2

v k. ú. Petrovice – změna z kategorie ZN na OC,
• schválit návrh na změnu ÚPn hl. m. Prahy na parc. č. 95/13, 95/14, 96/4,

96/5, 96/6 v k. ú. Petrovice – změna z kategorie SO1 na SP.

SScchhvváálliilloo::
• pronájem zabrané části obecního pozemku č. p. 180 v k. ú. Petrovice

Milošovi a Jarmile Kabátovým s tím, že nájemce bude povinen na výzvu
MČ v požadované lhůtě odstranit přístavbu a pozemek vrátit,

• poskytnutí půjčky z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu:
Bytovému družstvu Morseova, Morseova 246 ve výši 2.291.310,- Kč
Družstvu Dohoda, bytové družstvo, Lessnerova 261ve výši 1.250.600,-
Kč

Evě Kovářové, roz. Novotné a Zdeňce Novotné,
roz. Petrlové, Faradayova 144 ve výši 400.000,- Kč
Mgr. Jarmile Lakosilové, Edisonova 197 ve výši 300.000,- Kč
Drahomíře Prokešové, Bellova 152 ve výši 50.000,- Kč.

NNeesscchhvváálliilloo::
• odprodej zabrané části obecního pozemku č. p. 180 v k. ú. Petrovice Mi-

lošovi a Jarmile Kabátovým,
• odprodej zabrané části obecního pozemku č. p. 180 v k. ú. Petrovice

Věře, Libuši a Zbyňkovi Kočvarovým.

UUlloožžiilloo::
• Úřadu MČ Praha-Petrovice podat podnět Stavebnímu úřadu MČ Praha

15 k odstranění stavby ( garáže resp. kotelny) na obecním pozemku
č. parc. 180 v k. ú. Petrovice.

4444..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2299..  44..  22000044

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii::

SScchhvváálliillaa::
• zaslání výzvy více zájemcům k podání nabídky o veřejnou zakázku pod-

le § 49a zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění – výměna stávajících
oken za plastová v budově základní školy Bellova 351 v Praze 10 – Pet-
rovicích,

• zaslání výzvy více zájemcům k podání nabídky o veřejnou zakázku pod-
le § 49a zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění – zateplení obvodo-
vého pláště budovy Morseova 251 – 253, Praha 10 – Petrovice,

• zaslání výzvy více zájemcům k podání nabídky o veřejnou zakázku pod-
le § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění – vyhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení a ke
stavebnímu povolení pro stavbu objektu „Polyfunkční dům MČ Praha-
Petrovice“,

• zaslání výzvy více zájemcům k podání nabídky o veřejnou zakázku pod-
le § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění – zajištění inženýrské činnosti stavby „Polyfunkční dům MČ Pra-
ha-Petrovice.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s návrhem rozpočtu kulturní komise na kulturní akci, která se bude ko-

nat 12. května 2004 - Pražský žesťový soubor,
• s věnováním výtěžku z koncertu p. Tůmy dne 19. 4. 2004 ve výši 1.740,-

Kč římskokatolické farnosti, se sídlem Edisonova 17, Praha 10 – Petro-
vice,

• s vytvořením 1 pracovního místa veřejně prospěšných prací a 1 spole-
čensky účelného pracovního místa s tím, že se jedná o krátkodobá za-
městnání, na která je poskytována Úřadem práce dotace na mzdu ve
výši 6.700,- Kč měsíčně a úhradu pojistného na sociální zabezpečení,
zdravotní pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci JUDr. Hromasové o odeslání podání podnětu na pořízení změ-

ny 06 ÚPn HMP – pozemky v k. ú. Petrovice,
• podání návrhu na změnu územního plánu v k. ú. Petrovice pí Isholové

dne 29. 4. 2004 ve 14,30 hod. do podatelny ÚMČ Praha-Petrovice,
• předloženou cenovou nabídku na tisk Knihy o Petrovicích od Střední po-

lygrafické školy Praha, s. r. o., Bellova 352, Praha 10 – Petrovice.

IIII..  mmiimmoořřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  ZZMMČČ  ,,  ddnnee  2244..  kkvvěěttnnaa  22000044

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

SScchhvváálliilloo  nnáávvrrhh  uussnneesseenníí::
Městská část Praha - Petrovice podporuje žádost městských částí Praha -
Křeslice a Praha - Újezd ze dne 5.dubna 2004 o pořízení změny Územní-
ho plánu hl.m. Prahy a připojuje se k této žádosti na vyloučení sběrné ko-
munikace v trase JVK dříve navrženého silničního okruhu (tzv. Vestecké
spojky) a vyloučení příslušné křižovatky na dálnici D1 a propojení s For-
manskou ulicí v Újezdě z Územního plánu hl.m. Prahy.
Zásadně nesouhlasíme se stavbou uvedených komunikací a křižovatky,
neboť tato zařízení by ve svých důsledcích ohrožovala celou jihovýchodní
část Prahy a znamenala by zhoršení a přetížení provozu komunikací všech
městských částí této pražské lokality. Obáváme se realizace výše uvede-
ných staveb, neboť jejich realizací by se vytvořily jasné počátky jednodu-
chého propojení původní trasy JVK, a to i přes území městské části Praha
- Petrovice.

Petrovický zpravodaj, časopis městské části Praha-Petrovice • Vychází 6x ročně v Petrovicích. Ročník XIII, číslo 3, uzávěr-
ka 31. května, dáno do tisku 10. června, vychází 24. června 2004 • Uzávěrky čísel v roce 2004: 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-Petrovice,
tel. 274 860 731 • e-mail: vondrackova@prahapetrovice.cz • Registrováno ministerstvem kultury pod značkou MK ČR
E 11313 • grafika: Akad. malíř Jindřich Žáček • DTP a tisk: Ofsetová tiskárna SWL, Středohorská 549, Praha 10-Uhří-
něves, tel. 272 703 552 • Za obsahovou a věcnou správnost příspěvku odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo přís-
pěvky krátit, případně stylisticky upravit.

Náklad 2700 výtisků Neprodejné

OBSAH

O čem jednala RMČ a ZMČ str. 3

Představujeme Vám Aleše Hámu str. 4

Nazývejme věci pravými jmény str. 5

Edisonka hledala SUPER STAR str. 6

Výsledky voleb do EP str. 6

Posuďte sami str. 7

Co o prázdninách a co
po prázdninách str. 11

Tip na výlet - FATA MORGANA str. 13

Varhany pro Petrovice str. 14



www.prahapetrovice.cz■ 4 ■

Jak už z nadpisu vyplývá, máte po-
měrně široký záběr - mnoha uměl-
cům vystačí
každá z těch-
to profesí na
celý život a na
„plný úva-
zek“. Jak se
s časem potý-
káte Vy?

Času je poměr-
ně málo a pro-
gram mám dost plný. V letošním roce
jsem z časových důvodů musel opustit
moderování ranního vysílání na rádiu
Kiss98. V jedenáct hodin večer jsem se
vracel z divadla a ráno v pět už jsem vstá-
val, abych byl včas v rádiu.

Na ta ranní vysílání si živě pamatuji –
dříve ještě i na pořad „Knedlo, zelo,
vepř“. Přiznám se však, že i když
jsem obdivoval pohotové a perfektní
improvizace, bylo mi někdy líto těch
probuzených na druhém konci Vaše-
ho telefonu. 

Je pravdou, že pro mnoho z nich to asi
nebyl příjemný budíček, ale většinou
jsme byli milosrdní a nenechali poslucha-
če dlouho trápit. V celku to byl však ús-
pěšný projekt a v různých modifikacích
ho dnes používají další rádia.

Takže dnes se věnujete jakým projek-
tům?

Do října hraji a zpívám v muzikálu Rebe-
lové. Alternuji dvě role – Emana a Boba.
Přes prázdniny budeme zkoušet nový
muzikál – Tři mušketýry. Budu v něm hrát
roli d´Artagnanova sluhy Plancheta a do-
cela se na tuto humornou postavičku tě-
ším. Kromě toho vystupuji se skupinou
Hamleti, kterou máme společně s Dali-
borem Gondíkem a Jakubem Wehren-
bergem už od školy. Když k tomu připo-
čteme televizní a rozhlasové pořady , tak
toho času moc nezbude. 

Hudební těleso Hamleti jsem viděl
v Lucerna baru a i když nepopírám,
že v první řadě zde jde o muziku,
hned v závěsu za ní je velká recese.

Ale my si opravdu chodíme zahrát, ale
zároveň se také odreagovat a relaxovat
a snažíme se, aby při naší „produkci“ se
odreagovali a relaxovali i posluchači.
A k tomu právě ta recese dokonale při-
spívá. 

Stihnete mít ještě nějaké koníčky?

Jsem rád, že mám u domku zahrádku
a docela úspěšně se tam snažím pěstovat
užitečné rostliny - bylinky - koření a léčiv-
ky. Další koníčky se vztahují k vodě. Jez-

dím divokou vodu na kaja-
ku a do jižních Čech jezdím
na ryby. Těším se, že si vyjdu
i tady na přehradu. Bohu-
žel, díky obstrukcím rybář-
ských organizací při re-
gistraci a vydání povolenky,
trávím zatím čas, který bych
mohl být na rybách, obíhá-
ním jejich kanceláří. 

Jste poměrně „mlado-
petrovičák“, bydlíte zde
pouze tři roky – takže
jste schopen ještě vní-
mat Petrovice bez patrio-
tizmu – jak na Vás půso-
bí?

Petrovice se mi jeví jako ide-
ální bydlení pro rodiny
s dětmi. Vybavenost je dob-
rá a všude je blízko. Jsem
rád, že už tady nehrozí ně-
jaká masivní zástavba. Líbí

se mi i aktivita drobných podnikatelů –
Večerka, cukrárna. Horší už je to s poci-
tem bezpečí – během jednoho roku mi
dvakrát vykradli auto, jednou dům a jed-
nou ráno jsem auto našel nabourané po
čísi nekoordinované noční jízdě. Mrzí
mě, že i když je to tu poměrně klidná uli-
ce se samými známými, vykradli mi v je-
den den auto a sousedovi dům. Co se tý-
ká toho patriotizmu, mám z něho
smíšené pocity. Negativně na mě působí
fakt, že spoustu lidí nezajímá jaký jste
člověk, ale chovají se k vám podle toho,
jestli jste starousedlík nebo „novopetro-
vičák“ z paneláku. 

To je pocit, který vyvolává vztah me-
zi našimi občany i u dalších nezain-
teresovaných pozorovatelů. Ti zain-
teresovaní už totiž jsou většinou
v jednom z těch dvou táborů. Sou-
hlasím ale plně s Vámi, že je tento
způsob rozdělení nešťastný. Přeji
Vám i sobě, aby přibývalo lidí, které
bude zajímat víc „kdo jsi“ než „od-
kud jsi“. Děkuji za rozhovor a přeji
mnoho úspěchů v dalším konání.

Připravil: Petr Říha
foto: autor a archiv 

Herec, zpěvák a moderátor

Aleš Háma 

PŘEDSTAVUJEME VÁM
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

Oči mám, abych viděl, uši abych slyšel a IQ, po-
kud je větší než důchodový věk, abych pochopil,
jestli ze mě někdo nedělá blbečka.
II. mimořádné zasedání Zastupitelstva Petrovic
bylo svoláno z podnětu „opozice“ a bylo mým
druhým zasedáním jako poslance. Na rozdíl od
mého prvního zasedání, kde návštěvnost občanů
byla naprosto zanedbatelná, bylo v sále plno. Je
to hezký pocit, vidět, kolik občanů se zajímá o sa-
mosprávu Petrovic. Co však mé oči viděly a uši
slyšely, ve mně vyvolávalo pocit, že ze mě někdo
dělá nejen blbečka, ale pořádného blbce. Pokud
jsem před jednáním mluvil s některými zastupite-
li, nebyl mezi nimi ani jeden, který by chtěl, aby
přes Petrovice vedla nejen dálnice, ale ani žádná
jiná komunikace, spojující Petrovice s jakoukoliv
dálnicí.
Materiál k projednání nám „opoziční“ předkla-
datelé nedali žádný. Před jednáním jsme obdrže-
li kromě pamfletu, který jsem už měl den předtím
ve schránce, ještě mapku a kopii žádosti Újezda
a Křeslic o změnu územního plánu na vyřazení
křižovatky na D1, tzv. Vestecké spojky a pprrooppoojjee--
nníí  DD11  ss FFoorrmmaannsskkoouu  uulliiccíí  vv ÚÚjjeezzdděě ze dne
5.4.2004. (Na mapce je Formanská ul. spojnicí
Jižní Město - Újezd a schválená komunikace kon-
čí u ní). Vzhledem k tomu, že jako poslanec ne-
jsem žádný nováček, mohu posoudit připrave-
nost materiálu k jednání. V tomto případě je
naprosto nedostatečná. Kdyby se nejednalo o tak
závažnou záležitost pro Petrovice, navrhl bych

zamítnutí materiálu pro nedostatečnou připrave-
nost .
Na dotaz paní Hromasové, proč Křeslice a Újezd
nepožádaly Petrovice, aby se zúčastnily jako třetí
účastník žádosti o změny územního plánu už
5.4.2004, což by mělo větší váhu, než se jen do-
datečně po termínu připojovat, odpověděl křes-
lický starosta pan Zápotocký, že to bylo úmyslně,
neboť zná petrovické zastupitelstvo a bylo to
z taktických důvodů nutné.
Požádat v termínu petrovické zastupitele, aby vše
projednali na řádném zasedání zastupitelstva, to
se u pana Zápotockého nenosí. Nejlepší je pro-
jednání na poslední chvíli, a to ještě pod tlakem
petrovických občanů, kteří jsou jakýmsi pamfle-
tem postaveni proti svým zastupitelům, které si

zvolili ve svobodných volbách. Petrovičtí poslanci
jsou asi nesvéprávní, a musí se proto řídit poky-
ny starosty Křeslic.
Petrovický občan pan Freml řekl, že zná poslance,
kteří chtějí dálnici v Petrovicích. Já už je znám ta-
ké, pane Fremle. A nejen já, znají je všichni nor-
mální občané Petrovic. V návrhu usnesení poda-
ném zmíněnou skupinou poslanců chybí žádost
o vynětí pprrooppoojjeenníí  DD11  ss FFoorrmmaannsskkoouu  uulliiccíí  vv ÚÚjjeezz--
dděě. Dvě hodiny trvající debata byla především
o tom, jestli tuto spojku vyřadit, nebo ponechat.
Navrhovatelé se zoufale bránili vyřazení. Pro vy-
světlení – spojka D1 a Formanské ulice je vlastně
začátek a jejím protažením podle milíčovského
lesa máme dálnici najednou v Petrovicích. A to-
mu se musíme bránit. Nelze podléhat nátlaku pa-
na Zápotockého, Optim-eka a jiným, úmyslně
mylně informovaným občanům. Tato spojka je
pro Petrovice životně nebezpečná. Ten, kdo ji
chce, chce vlastně dálnici v Petrovicích. Ano, pa-
ne Fremle, je to tak, proto víme, kteří poslanci
dálnici chtějí. Jsou to ti, kteří chtějí spojku D1
s Formanskou ulicí. Když odmítají křižovatku na
D1 a chtějí spojku D1 s Formanskou ulicí, vlastně
tuto křižovatku chtějí také. Nebo snad mi bude
někdo tvrdit, že spojka bude končit jeden metr
před D1 a motorista tam zajede, podívá se na
dálnici a pak se vrátí? Tak senilní zase ještě ne-
jsem a podle Testu národa mám IQ trochu větší,
než je důchodový věk.

JJaann  EEffffeennbbeerrggeerr

Petrovice si nepřejí JVK a pracují na tom
pokračování  ze str. 1

NAZÝVEJME VĚCI PRAVÝMI JMÉNY

kompetence spadá i tato problematika. Po dobu
svého působení v Zastupitelstvu (listopad 2002
až červen 2003) tuto Komisi svolala pouze jed-
nou. Ing. Rosolová, která byla jmenována na její
místo, práci v Komisi vykonávala pouze od čer-
vence do srpna 2003, kdy z funkce odstoupila.
Rádi bychom pro Vaši informovanost uvedli ná-
sledující kroky, které jsme provedli pro zabránění
vzniku JVK od ledna 2003:
• Zpracování Urbanistické studie k.ú. Petrovice :

na návrh MČ byla do US zapracována taková
opatření (řešení), která by měla v budoucnu
zamezit průchodu JVK nebo jiné obdobné ko-
munikace celým katastrálním územím Petro-
vic. Bohužel, snad z nepochopení, i zde Optim-
eko návrhy řešení napadalo a dávalo je
naopak do souvislosti se vznikem JVK.

• Dopis starostů MČ Praha 11, Petrovice, Křesli-
ce, Újezd, Šeberov adresovaný primátorovi
MUDr. Bémovi – žádost o podporu pro urych-
lené a zkrácené projednání změny ÚPN HMP
tak, aby byl silniční okruh v trase JVD převeden
do závazné části (realizace před r. 2010) a tra-
sa JVD byla vyhlášena jako veřejně prospěšná
stavba (září 2003).

• Dopis starostů MČ Praha 11, Petrovice, Křesli-
ce, Újezd, Šeberov adresovaný primátorovi
MUDr. Bémovi – zachování změny 05 v ÚPN
HMP, tj. realizace JVD před r. 2010 (12/2003).

• Petrovické zastupitelstvo přijalo usnesení, ve
kterém MČ nesouhlasí se zrušením podmíně-

nosti zprovoznění křižovatky na dálnici D1
a vůbec se stavbou této křižovatky (únor
2004). Toto usnesení bylo předáno na MHMP
Sekci útvaru rozvoje hl.m. Prahy.

• Petrovické zastupitelstvo přijalo dne 24.6.
usnesení :
MČ Praha – Petrovice podporuje žádost měst-
ských částí Praha – Křeslice a Praha – Újezd ze
dne 5. dubna 2004 o pořízení změny Územní-
ho plánu hl.m. Prahy a připojuje se k této žá-
dosti na vyloučení sběrné komunikace v trase
JVK dříve navrženého silničního okruhu (tzv.
Vestecké spojky) a vyloučení příslušné křižo-
vatky na dálnici D1 a propojení s Formanskou
ulicí v Újezdě z Územního plánu hl.m. Prahy.
Zásadně nesouhlasíme se stavbou uvedených
komunikací a křižovatky, neboť tato zařízení by
ve svých důsledcích ohrožovala celou jihový-
chodní část Prahy a znamenala by zhoršení
a přetížení provozu komunikací všech měst-
ských částí této pražské lokality. Obáváme se
realizace výše uvedených staveb, neboť jejich
realizací by se vytvořily jasné počátky jedno-
duchého propojení původní trasy JVK, a to
i přes území městské části Praha – Petrovice.
I toto usnesení bylo neprodleně zasláno na
MHMP Sekci útvaru rozvoje hl.m. Prahy.

Vážení spoluobčané,
chceme Vás ubezpečit, že jsme dělali a samozřej-
mě budeme dělat vše pro to, abychom Vás ochrá-

nili před vznikem JVK nebo jiné sběrné komuni-
kace v Petrovicích. Budeme to dělat v rámci mož-
ností a postupů, které máme dány právními
předpisy. A nakonec tečka za problémem JVK :

MF Dnes 10.6. 2004
Město zavrhlo variantu dálničního obchvatu Pra-
hy blíže k centru města. 
„Dáváme jasnou odpověď všem, kteří pochybo-
vali o tom, zda se bude realizovat dálniční okruh
ve variantě vzdálenější od centra města. Jednou
provždy odpadají dohady o tom, že řešení vnitř-
ních dopravních problémů metropole, například
obchvat Šeberova a na něj navazující dálniční kří-
žení by mohlo nahradit vlastní dálniční okruh
a tím zavést tranzitní dopravu do vnitřních obyd-
lených částí města.“ Uvedl nám. primátora Jan
Bürgermeister.

Křeslické zastupitelstvo v posledním letáku Op-
tim-eka hodnotí informace náměstka primátora
Ing. Bürgermeistera jako „zavádějící a zkresle-
né“. Rada MČ se rozhodla zaslat Ing. Bürgerme-
isterovi otevřený dopis, aby občanům ještě po-
drobněji objasnil budoucí řešení dopravy
v jihovýchodní části Prahy a okolí. Věříme, že je-
ho vyjádření s konečnou platností zamezí dezin-
formační kampani starosty MČ Praha - Křeslice
Ing. Zápotockého, kterou rozšiřuje v naší městské
části.

RRaaddaa  MMČČ  PPrraahhaa  --  PPeettrroovviiccee
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Jak říkají staří, moudří pedagogové –
jak rozkvetou kaštany, „končí škola”.
Něco na tom bude, děti už jsou méně
klidné, získat jejich
pozornost je znač-
ně namáhavější,
proto je třeba příjít
s něčím úplně no-
vým. Přišli jsme. Ve
spolupráci s rodiči
a s Radou školy
jsme pro žáky naší
školy připravili pě-
veckou soutěž
„Edisonka hledá
super star”. Samo-
zřejmě jsme se ne-
chali inspirovat po-
pulární televizní
soutěží s podob-
ným názvem. Ro-
diče našich žáků připravili studiové na-
hrávky známých písní. Obstarali
aparaturu na ozvučení, ceny pro vítěze. 
V porotě, která pěvecké výkony dětí
hodnotila, zasedla paní Marie Rottrová,
pan Miloslav Zapletal, zpěvák a hudeb-
ník Pancho a pan Tomáš Krejčíř. Soutě-
žící brzo zjistili, že zpívat do mikrofonu
není tak lehké, jak se může zdát, sebe-
menší chyba v intonaci je opravdu hod-
ně slyšet. Všichni se ale snažili a někte-
ré výkony byly opravdu pozoruhodné,

možná máme ve škole malého Gotta
nebo Lucii Bílou. Součástí tohoto zá-
bavného dopoledne byla i beseda
o dětských knihách se spisovatelkou

Lucií Seifertovou a koncert paní Marie
Rottrové. Děkujeme i touto cestou za
pomoc a podporu rodičům našich žá-

ků, sponzorům a příznivcům školy, sa-
mozřejmě paní Rottrové za písničky. 
Závěrem výsledky: zvítězila a tedy 
1. místo obsadila Barbora Hankeová,
o 1. až 2. místo se dělil Michal Turn-
wald, na 2. místě byla skupina „Kabát”
David Chramosil, Michal Novák a Milo-
slav Zapletal mladší, 3. místo obsadila
další skupina „Kabát” Denisa Kučero-
vá, Dominik Vlček a Jan Kovář, s nimi
na 3. místě byly ještě dívky Kristýna Ší-
rová, Johana Sochůrková a Kamila So-

chůrková, které
zpívaly spolu 
a 3. místo též ob-
sadil Daniel Ned-
věd. 
Celou soutěží jako
hlavní moderátor
provázel Miloslav
Zapletal mladší,
nutno dodat že
s humorem a vý-
borně.
Ceny a odměny
dodali sponzoři
z řad rodičů – dě-
kujeme. Myslím,
že všichni se už ne-

mohou dočkat 2. ročníku „Edisonka
hledá super star.”

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy
Foto: František Kříž 

EDISONKA HLEDÁ SUPER STAR

V prvním ročníku soutěže Super star ZŠ Edisonova zvítězila Barbora
Hankeová

Volební protokoly mohly být tudíž podepsá-
ny až v časných ranních hodinách v pondě-
lí 14. června. Do svých domovů se členové
komisí navrátili až okolo druhé hodiny. 
Za jejich čas i pracovní nasazení jim všem
patří náš dík.

vedení městské části Praha - Petrovice

Hlasovací lístky opustily volební urny shod-
ně ve všech členských státech Evropské unie
až v něděli úderem 22. hodiny.

Soutěž neměla hvězdnou pěchotu, ale zato měla hvězdnou porotu

ŠKOLY

Počet oprávněných voličů 4 738

k volbám přišlo 1 489

což představuje účast 31,4 %

Počet hlasů:

ODS 541 36,3 %

SNK-Evr.demokraté 261 17,5 %

KSČM 198 13,3 %

ČSSD 79 5,3 %

KDU-ČSL 67 4,5 %

Strana zelených 62 4,2 %

US – DEU 39 2,6 %



Jako ředitelka školy působím na ZŠ Bellova necelé dva roky a velice mě mrzí, že se často
setkávám s názorem, že na naší škole nejsou kvalitní učitelé, že žáci nedosahují dobrých
výsledků a že je to právě jeden z důvodů, proč k nám rodiče nechtějí přihlašovat své dě-
ti. Je pozoruhodné, že tento názor slýchávám spíš od lidí, kteří školu vnímají jen z dálky
než od rodičů našich žáků. I když samozřejmě i mezi nimi se občas objeví podobný názor.
Abych měla nějaké srovnatelné výsledky, které by potvrdily nebo vyvrátily tato tvrzení,
přihlásili jsme letos žáky 5. a 9. tříd do nnáárrooddnníícchh  ssrroovvnnáávvaaccíícchh  tteessttůů  SSCCIIOO. V tomto škol-
ním roce se testů zúčastnilo 26108 žáků 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd ví-
celetých gymnázií a 4873 žáků 5. tříd základních škol z celé republiky.
VV 55..  ttřřííddáácchh vypracovávali žáci testy ze všeobecných studijních předpokladů, českého ja-
zyka a matematiky. Ve všech třech testech naši žáci výrazně překročili celostátní průměr-
nou úspěšnost, což ukazuje následující tabulka č. 1.

ŽŽááccii  99..  ttřříídd dělali navíc ještě testy z anglického nebo německého jazyka. Jejich výsledky
jsou zcela srovnatelné s výsledky ostatních testovaných žáků. V testech z obecných stu-
dijních předpokladů a českého jazyka dosáhli výsledky o něco lepší, než je celostátní prů-
měr, výrazně lepší byli v matematice a německém jazyce, jen v anglickém jazyce byli pod
celostátním průměrem.
Chtěla bych vyzdvihnout hlavně výkon žáků třídy IX. A, třídy s rozšířenou výukou mate-
matiky a přírodovědných předmětů, kde jejich výkony výrazně překračovali celostátní prů-
měr; v testu z matematiky byli žáci dokonce lepší než žáci z víceletých gymnázií (průměr-
ná úspěšnost v gymnáziích byla 61,6 % - v IX.A 62 %) - tabulka č.2.

Úspěšnost žáků 9. tříd se odrazila i v letošním přijímacím řízení na střední školy a učiliš-
tě, kdy většina žáků byla přijata již po prvním kole přijímacích zkoušek; na gymnázia by-
lo přijato 11 žáků, na střední průmyslové a odborné školy 23 žáků, 12 žáků půjde na ob-
chodní akademie a 8 žáků do odborných učilišť, tj. 85 % žáků bylo přijato na maturitní
obory.
S žáky jiných škol měříme síly i v soutěžích různého charakteru. Pravidelně se účastníme
sportovních soutěží, soutěží v matematice a fyzice, kde neodcházíme bez pěkného umís-
tění.
A nejzajímavější výsledky letošního školního roku? 
2. místo v obvodním kole matematické olympiády – kategorie 8. tříd a Pythagoriády – ka-
tegorie 6. tříd.
V atletické soutěži PPoohháárr  rroozzhhllaassuu  22000044 máme mezi mladšími žákyněmi vítězky obvodní-
ho kola, celopražské finále teprve proběhne.
Ve školském poháru CCooccaa--CCoollaa  CCuupp v kopané zůstalo naše družstvo jen krůček od vítěz-
ství v oblastním kole. V konkurenci 31 pražských škol jsme nakonec obsadili druhé místo.
Na tradici účasti v mezinárodních výtvarných soutěžích navázali letos žáci 6. tříd. Do IX.
ročníku soutěže Českého rozhlasu Malujeme po síti - „Můj nejlepší kamarád“ jsme po-
slali 24 výtvarných prací. Ze 4000 hodnocených prací postoupila díla čtyř našich žáků do
finále a budou vystavena od 14.6. do 31.8. 2004 v Muzeu hlavního města Prahy a na in-
ternetových stránkách Českého rozhlasu. Zda se tyto práce ocitnou i mezi absolutními ví-
tězi z České republiky, Indonésie a Slovenska, to se teprve rozhodne.

Snad největšího letošního úspěchu dosáhly dívky z IX.A, které v soutěži hhllííddeekk  mmllaaddýýcchh
zzddrraavvoottnnííkkůů pokořily své soupeře jak v obvodním, tak v krajském kole a postoupily do ce-
lostátního finále, které se bude konat 25.6. – 27.6.2004 v Liberci.
V dalších letech bychom chtěli samozřejmě na všechny tyto úspěchy navázat, rozšířit po-
čet účastí i do zatím námi neobsazovaných soutěží tak, aby co nejvíce našich žáků uká-
zalo, co v nich je, jak jsou šikovní v různých činnostech a že obstojí v konkurenci ostat-
ních škol.

TTaabbuullkkaa  čč..  11  

TTaabbuullkkaa  čč..  22
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POSUĎTE SAMI

HLÍDKY MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BELLOVA

Tento název nese každoročně soutěž o poskytování první pomoci pro žáky I. i II. stupně zá-
kladních škol. Z naší ZŠ Bellova se jí již po několikáté účastní žáci 9. tříd pod vedením paní uči-
telky K. Maškové.
Letošní sestava z IX. A byla obzvlášť silná, neboť téměř všechny členky absolvovaly před sou-
těží týdenní kurz, který nám v soutěži velmi pomohl, kurz první pomoci. Složení týmu bylo: ka-
pitánka Jana Dvořáčková, Hana Filipová, Hana Knotová, Tereza Šťastná a Tereza Žižková. Mo-
nika Josífková, naše náhradnice, si soutěže sice moc neužila, ale určitě ocenila náš výkon
z pozice diváka.
Soutěž se konala 7. dubna 2004 v tělocvičně ZŠ Nad Vodovodem. Byla na nás přichystána
spousta záludných úkolů. Prakticky jsme musely ukázat, jak se ošetří úraz elektrickým prou-
dem, otřes mozku, popáleniny či otevřená zlomenina s tepenným krvácením. Své znalosti jsme
si mohly ověřit i na nesoutěžních úkolech jako např. znalosti v dopravních značkách, transpor-
tu zraněných nebo historii červeného kříže.

Naše družstvo bylo úspěšné a vybojovalo nejen první místo, ale i postup do regionálního kola.
To se uskutečnilo 25. května 2004 na fotbalovém stadionu Bohemians Praha. Naše družstvo
doznalo malé změny - Terezu Šťastnou vystřídala Lenka Voborná. Celé dopoledne jsme vytrva-
le šplhaly po sedadlech stadionu a ošetřovaly raněné. Pár drobných chybiček jsme se sice do-
pustily, ale i tak jsme si vedly zdatně. Bohužel jsme neměly přehled o tom, jak si vedou naši
soupeři. Na vyhlášení vítězů jsme musely čekat přes hodinu a nervy pracovaly. Ale stálo to za
to! Vyhrály jsme! Jsme nejlepší z celé Prahy! A od 25. do 27. června se zúčastníme mistrovství
České republiky! Tak nám prosím držte všichni palce.

JJaannaa  DDvvoořřááččkkoovváá,,  žžáákkyynněě  IIXX..  AA

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ NA ZŠ BELLOVA
Členkou Klubu mladých diváků jsem už od šesté třídy. Pro ty, kteří se, stejně jako já, se svou ro-
dinou do divadla jen tak nedostanou, je to jedinečný kulturní zážitek. Každý rok absolvujeme
čtyři různá představení. V letošním školním roce jsme zhlédli již tři.
První představení s názvem „Limonádový Joe“ se konalo 20. října v Divadle ABC. Už podle ná-
zvu si o něm mnozí z vás dovedou udělat obrázek. Jednalo se o milé, vtipné pojetí známého
příběhu o kovboji nesnášejícím alkohol. Nám všem se toto představení velmi líbilo.
Druhé představení se mi zdálo ještě lepší. Konalo se 2. prosince v Divadle v Dlouhé a jmeno-
valo se „Jak jsem se ztratil aneb malá vánoční povídka“. Šlo o vyprávění dospělého člověka,
vzpomínajícího na to, jak se v dětství o Vánocích ztratil. Děj se odehrával 
v 60. letech a doprovázely jej největší hity tehdejší doby. Moc se mi také líbilo, jak tvůrci vyře-

šili problém velikostí herců představujících děti a herců hrajících dospělé. Ti, kdo hráli dospělé,
stáli na chůdách, ostatní ne. Vypadalo to moc pěkně. Nechyběl ani humor.
Na zatím posledním třetím představení jsme byli 12. února v divadle Rokoko. Ve hře nazvané
„Rychlé šípy – sněhová mise“ se vtipně prolínaly klasické foglarovské prvky s moderním svě-
tem. I toto představení bylo velmi zdařilé.
Poslední návštěva divadla v tomto školním roce nás ještě čeká. A to představení „West Side
Story“. Už se moc těším.

TTeerreezzaa  MMaatteerrnnoovváá,,  žžáákkyynněě  IIXX..  AA

test skupina 5. tříd průměrná úspěšnost v %
Obecné studijní předpoklady Celostátní průměr 52,6

ZŠ Bellova 72
Český jazyk Celostátní průměr 53,7

ZŠ Bellova 74
Matematika Celostátní průměr 49,08

ZŠ Bellova 65

test skupina 9. tříd průměrná úspěšnost v %
Obecné studijní předpoklady Celostátní průměr 52,14

ZŠ Bellova 53
IX. A 65

Český jazyk Celostátní průměr 53,41
ZŠ Bellova 54

IX. A 66
Matematika Celostátní průměr 36,61

ZŠ Bellova 49
IX. A 62

Anglický jazyk Celostátní průměr 57,26
ZŠ Bellova 56

IX. A 71
Německý jazyk Celostátní průměr 50,02

ZŠ Bellova 71
IX. A 72



www.prahapetrovice.cz■ 8 ■

KULTURAFOTOREPORTÁŽ

PETROVICKÉ JARO 2004 - hudební svátekOslavy
59. výročí osvobození Koncertem v sále Střední polygrafické školy

12. května 2004 jsme v Petrovicích zahájili
komplex koncertů uvedených pod soubor-
ným zastřešujícím názvem Petrovické jaro
2004. 
Všichni jsme jistě postřehli nápadnou po-
dobnost názvu se světoznámým hudebním
festivalem Pražské jaro, jehož již 59. ročník
byl zahájen také 12. května a sice zahajova-
cím koncertem ve Smetanově síni Obecního
domu. Symfonický orchestr hlavního města
Prahy FOK zde zahrál cyklus symfonických
básní Bedřicha Smetany Má vlast.
V době, kdy zazněly první tóny Pražského
jara, bylo na druhém konci Prahy, v Praze -
Petrovicích, zahájeno Petrovické jaro. Měli
jsme možnost vyslechnout několik skladeb
v podání Přípravného smyčcového a flétno-
vého orchestru Základní umělecké školy, Tr-
hanovské náměstí, Praha 10 – Hostivař.
Koncert pokračoval vystoupením Pražského
žesťového souboru a zaposlouchali jsme se
do Slavnostní fanfáry z opery Libuše od
Bedřicha Smetany, do Humoresky Antonína
Dvořáka, ale například i do černošského spi-
rituálu. Za kvalitu dalších skladeb mluví jmé-
na věhlasných autorů – například Georg Fri-
edrich Händel, Johann Sebastian Bach,
Georges Bizet či Georg Gershwin a další.

Všichni členové Pražského žesťového sou-
boru jsou zároveň předními hráči našich vý-
znamných orchestrů se značnými zkuše-
nostmi z koncertování v řadě zemí Evropy
(Německo, Itálie, Rakousko, Maďarsko, Ni-
zozemí, Belgie), jejich interpretace uvede-
ných skladeb byla nádherná a myslím, že
Petrovické jaro se díky nim rozhodně nemu-
sí stydět při srovnání s Pražským jarem.
Domnívám se, že je namístě i touto formou
poděkovat řediteli, žákům, studentům a pe-
dagogům ZUŠ Trhanovské náměstí, Praha
10 – Hostivař, kteří znovu prokázali, že jsou
nejen výbornými učiteli hudby, ale i výbor-
nými muzikanty, bez nichž by se velmi prav-
děpodobně úvodní koncert v této podobě –
v této úspěšné podobě – neuskutečnil.
Stejně pozitivní dojem ve mne zanechal
druhý koncert Petrovického jara, který se
odehrál tentokrát v kostele sv. Jakuba Star-
šího 20. května. Atmosféra petrovického
kostela je už sama o sobě povznášející
a očišťující a jestliže je ještě znásobena pří-
jemnou hudbou, je to opravdu zážitek. Se
skladbami J. Haydna a J. Suka vystoupilo

smyčcové - Švábovo kvarteto, soubor ZUŠ
Trhanovské nám. Lucie Valentová zazpívala
za klavírního doprovodu Lucie Karlové Bib-
lické písně A. Dvořáka a tři Liturgické písně
Zdeňka Lukáše zazpívala za doprovodu Sa-
xofonového kvarteta Bohemia, které závě-
rem zahrálo skladby B. Martinů a D. Mil-
hauda.
Závěrečný koncert Petrovického jara navští-
vilo jen poměrně malé množství poslucha-
čů, což byla škoda, protože patřil mezi nej-
lepší. Začátkem nové kulturní sezony proto
chystáme nový systém propagace kultur-
ních akcí a pokusíme se zvát na jednotlivé
koncerty a výtvarné výstavy některé z televi-
zí. Na tomto závěrečném koncertě vystou-
pily dva komorní orchestry – Hostivařský ko-
morní orchestr, který zahrál vybrané věty ze
skladby Leoše Janáčka Idyla pro smyčcové
nástroje a Talichův komorní orchestr, který
hrál Sukovu Serenádu Es dur pro smyčcový
orchestr a Rumunské tance B. Bartoka. Tali-
chův komorní orchestr je velmi známý ze-
jména z vystoupení s houslisty světového
jména, hraje například s Josefem Sukem,
Václavem Hudečkem, Pavlem Šporclem atd.
Talichův komorní orchestr známe též z hu-
debního festivalu Pražské jaro. Hrají oprav-
du nádherně, s obrovským nasazením
a energií. Vedoucí orchestru a nejméně po-
lovina členů orchestru jsou ženy, všichni
hráči jsou velmi mladí, odhadoval bych asi
kolem 23 – 25 let, dokonalí profesionálové,
dokonalí interpreti s elánem, o kterém se
mně, staršímu člověku, už ani nesní.
Nerad píšu či mluvím o velkých plánech,
které pak z různých důvodů často nevyjdou,
ale během vystoupení Talichova komorního
orchestru jsem si řekl, že Petrovické jaro roz-
hodně musí mít příští rok svůj druhý ročník.

Mgr. Petr Zeman

Dne 7.května t.r. jsme se poklonili památce
padlých a umučených občanů během
II. světové války a vzdali čest všem, kteří ne-
váhali obětovat své životy za svobodu vlasti.

Komise bytová a sociální Rady městské části
Praha-Petrovice

Dne 23. června 2004 se uskuteční
zájezd pro seniory do

Českého Krumlova
Odjezd: 06,30 hod. z parkoviště

před ZŠ Bellova

Poplatek: 250,- Kč – zahrnuje

cestovné, vstupné, pojištění

Cílem zájezdu je prohlídka Českého 
Krumlova včetně prohlídky zámku 
a návštěvy divadelního představení 

Popelka od 16,00 hod. na otáčivém hledišti.
Možnost prohlídky pivovaru Eggenberg.

Cena prohlídky včetně degustace 
jakéhokoli druhu piva činí 130,- Kč

Účastníci zájezdu, kteří nejsou v důchodu
jak starobním, tak invalidním, zaplatí plnou

hodnotu zájezdu. Rovněž tak i účastníci,
kteří nejsou občany Petrovic, ta činí 500,- Kč
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LETNÍ PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 1. 7. 2004

linka 154
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LETNÍ PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 1. 7. 2004

linka 183



www.prahapetrovice.cz

LETNÍ PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 1. 7. 2004

linka 267
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LETNÍ PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 1. 7. 2004

linka 271
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KULTURA FOTOREPORTÁŽ

TO BYL KAREL HAŠLER
Jan Vízner a Drahomíra Vlachová vystoupili
v Petrovicích v sále Střední polygrafické ško-
ly 14. května tohoto roku v rámci akce pro
seniory, kterou připravila Komise sociální
společně s Kulturní komisí Rady MČ Praha –
Petrovice. Jan Vízner, představující známého
písničkáře, herce, autora hudby a textů, ta-
ké však pražského bohéma, Karla Hašlera,
hrál na kytaru, zpíval, vyprávěl o životě Haš-
lera a jeho přátel i spolupracovníků.
Jako spojovací nit nás celým pořadem pro-
vázelo Hašlerovo vlastenectví, jeho láska
k Praze, pražským památkám, zákoutím,
hospůdkám, známým místům a ulicím. Jeho
láska k Praze, k českým lidem, k české řeči,
písničkám a kultuře učinila Karla Hašlera
nesmrtelným.
Jak jsme se v pořadu dozvěděli, život neměl
jednoduchý, rodině se příliš nevěnoval, díky
bohémství ani jeho manželství nebylo zrov-
na harmonické, ale o to více udělal pro čes-
kou hudbu a českou písničku. Písní napsal
stovky, hrají se a zpívají dodnes, mnohé zli-
dověly. Těm, kdo si teď hned nemohou
vzpomenout, maličko napovím: „ Po sta-
rých zámeckých schodech, po schodech
z kamene každý večer panna chodí, za ruku
se s hochem vodí, srdce má zmámené. Srd-
ce má zmámené láskou, srdce své z mra-

moru, měsíček když večer vchází, pan Alois
ji doprovází po schodech nahoru……..“
S paní Vlachovou a panem Víznerem jsme si
zazpívali i Vltavo, Vltavo, vodičko hlubo-
ká……, To je ta písnička česká, ta je tak
hezká, tak hezká…. a další, nálada byla vý-
borná, občerstvení všem chutnalo a myslím,
že všichni byli spokojeni. 

Mgr. Petr Zeman

JAROSLAV TŮMA V PETROVICÍCH
Jaroslav Tůma je známý v Evropě i ve světě
jako vynikající varhaník, cembalista, hráč na
klavichord a kladívkový klavír. V současné
době působí jako docent Hudební fakulty
AMU v Praze, je často zván do porot mezi-
národních varhanních či cembalových sou-
těží, např. v Norimberku, holandském Haar-
lemu, rakouském Schläglu, při Pražském
jaru atd. Koncertuje ve většině evropských
zemí, účinkoval v Berlíně, Mnichově, Ham-
burku, Bruselu, Ženevě, Miláně, Florencii,
Barceloně, Vídni, Varšavě, USA, Japonsku,
Singapuru. Nahrál více než padesát CD.

V petrovickém kostele sv. Jakuba Staršího
koncertoval 19. 4. 2004. V jeho programu
byly skladby mistrů jako je Vincent Lübeck,
Johann Sebastian Bach, Jiří Antonín Benda
a další. Myslím, že všechny přítomné poslu-
chače si pan Jaroslav Tůma získal nejen
krásnou hudbou a bravurní technikou hry
na starobylé cembalo, ale i civilním, příjem-
ným vystupováním, zajímavým i úsměvným
vyprávěním o barokní hudbě a používaných
hudebních nástrojích. Všechny nás trochu
vyvedl z míry, když v rámci dolaďování ná-
stroje oslovil přítomné posluchače a požá-

dal o zapůjčení „ kud-
ly“. Rozhodně si
nehrál na nafouka-
nou, sebevědomou,
uměleckou hvězdu,
přestože v oblasti
hudby hvězdou beze-
sporu je. Potvrdil zná-
mé pravidlo, že čím
víc kdo umí, tím víc se
projevuje jako skrom-
ný, příjemný člověk. 
Celý výtěžek z kon-
certu byl věnován
petrovickému koste-
lu.

Mgr. Petr Zeman

Za mizivého zájmu občanů pokračovalo ve
středu 26. května setkání O Petrovicích
u jednoho stolu. Studenti architektury Petr
Klápště a Karel Wirth představili ve varian-
tách výsledky projektů Participačního atelie-
ru při řešení centra městské části.

Mezi profesionály se nezřídka objevovaly 
i ženy a jejich výkony je řadily do středu zá-
vodního pole.

foto: Ing. Petr Říha

K nejobtížnějším úsekům jízdy na kole pat-
řilo i překonání náhonu, kterým se kdysi od-
váděla voda od mlýnského kola do Botiče.

V sobotu 5. června se v okolí Hostivařské
přehrady konal jeden ze série závodů Čes-
kého poháru v terénním triatlonu. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZPRÁVA O ÚDRŽBĚ A STAVU ZELENĚ V PETROVICKÉM PARKU
V jarním období se provádí radikální řez keřů,
a to u vybraných keřových skupin, které jsou
přestárlé nebo poškozené, někdy se jen vyřezá-
vájí staré a silné větve ve spodní části keřů, aby
došlo k postupnému zmlazení. V Petrovicích se
tento řez provádí také u keřů, které zasahují do
chodníků a vozovek nebo brání osvětlení. V po-
sledních letech se udržují i nižší keře podél par-
kových cest kvůli bezpečnosti. V únoru až dub-
nu se tento řez prováděl v ul.Bellova, ul.
Archimedova, na Dobré Vodě u cesty k zastávce
MHD, v okolí cest u zdravotního střediska Oh-
mova a u cesty ke hřbitovu.
V této době se také provádí důkladnější jarní
úklid spojený s vyhrabáváním trávníku od zbyt-
ků listí, nečistot a suché trávy a vyhrabávání ke-
řových skupin. 
Na jaře se provádí údržba mladých stromů –
polámané větve, zapěstovávání korunek, vyře-
závání planých výhonů a výmladnosti kořenů,
všechny stromy se také kontrolují kvůli houbo-
vým a jiným chorobám (případné rány se ošet-
řují), opravuje se vyvázání stromů ke kůlům.

Mezi poslední petrovické výsadby patřily lípy
s doloženým historickým původem. Dnes už
však u kostela nejsou a najdete je u Hraniční-
ho kamene. Příběh lip si budete moci, spolu
s dalšími zajímavostmi, přečíst v připravované
publikaci o Petrovicích.

V červnu se provedlo na základě četných stíž-
ností občanů vyřezání stromovitých keřů rakyt-
níků vysazených v předzahrádkách starých Pet-
rovic a v okolí zdravotního střediska. Rakytník
tvoří velké množství kořenových výmladků, vy-
růstá v objemné trnité keře a velmi rychle se
rozmnožuje. V malých předzahrádkách a u fre-
kventovaných chodníků se musí neustále mla-
dé rostliny odstraňovat a starší keře vyřezávat.

PÉČE O TRÁVNÍKY A ÚKLID

Celoročně se provádí celkem 4-6 sečí na všech
trávníkových plochách podle potřeb vegetace
v jednotlivých letech.

V loňském roce díky velkému suchu v době od
června do srpna byly provedeny pouze 4 seče.
Na louce pod elektrovodem a na pronajatém
pozemku vedle polygrafické školy se seč prová-
dí pouze 2x ročně – je to nutná údržba, aby ne-
docházelo k šíření alergenů. 
Tyto plochy nejsou majetkem městské části
a jejich další využití je předmětem urbanistické
studie.
Velmi důležitou součástí každé seče (což si má-
lokdo uvědomuje) je odstraňování menších od-
padků (nedopalky, drobné nečistoty, inertní od-
pad...) a zejména psích exkrementů z travních
ploch. Proto je vždy prováděn sběr a odvoz trá-
vy a ostatních zmiňovaných nečistot.
Největší znečištění je bohužel v předzahrád-
kách a nejbližších pozemcích u domů.
Pejskaři totiž při venčení svých pejsků často
buď vůbec nevychází z domu, nebo jen obchá-
zí nejbližší zeleň. Pro hygienu a estetiku našeho
životního prostředí je toto největší problém.
I přes veškerou prováděnou údržbu trávníků
a čištění chodníků (a vynaložení nemalých fi-
nančních prostředků městskou částí), jsou tyto
plochy stále znečištěny psími exkrementy. Děti
nemohou využívat travní plochy k hrám. Do-
chází bohužel i ke znečišťování dětských písko-
višť, která nejsou oplocena.

Úklid celé lokality je prováděn pravidelně každý
týden a dále podle okamžité potřeby. Koše jsou
vysypávány jednou týdně s výměnou pytle.

Prosíme občany, aby dovírali kontejnery s od-
padem, protože zejména ve větrném počasí se
potom odpad dostává do okolí. Dále prosíme,
aby nikdo neházel celé tašky s odpadem a plas-
tové láhve do odpadkových košů – ty jsou po-
tom přeplněné a neslouží svému účelu.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
ZELENĚ

Nově založené záhony keřů v parku Rezlero-
va, v ulici Archimedově a u křižovatky Novo-
petrovická byly dosázeny chybějícími rostlina-
mi, vyplety a upraveny. Údržba byla také
provedena u všech předzahrádek ve starých
Petrovicích.
V měsíci srpnu se dále provádí chemický po-
střik dlažeb a obrubníků zejména v uličkách
starých Petrovic. Tráva a různé plevele se
uchytávají ve spárách dlažeb a chodníků
a bez tohoto každoročního zásahu by tyto
zpevněné plochy byly rozrušeny a postupně
by zarostly. Při aplikaci jsou používány spec.
kryty, aby chemická látka dopadala pouze na
dlažby. Při práci jsou přísně dodržována
všechna bezpečnostní opatření. Používají se
nejmodernější BIO přípravky bez vedlejších
účinků.
V září bylo prováděno ve spolupráci s p. Jančí-
kem manuální čištění obrubníků parkových
cest (obrubníky zarostlé plevelem a trávou, na-
hromadění inertního odpadu) v ul.Bellova, Oh-
mova a Euklidova.

Vzhledem k charakteru loňského počasí jsme
také museli přistoupit k pravidelnému zalévání
nově zřízených záhonů a především nově vy-
sazených stromů. Zalévalo se od června do zá-
ří.

Dvakrát ročně se provádí na náklady městské
části úprava pozemků v okolí školky Jakobiho :
koncem května seč trávy - likvidace alergenů
a na podzim se okolní pozemky čistí z důvodů
hygienických, rekreačních i bezpečnostních
a z důvodu sportovních aktivit MŠ na přilehlých
kopečcích v zimním období.
Již od minulého roku se podařilo také propojit
údržbu předzahrádek panelových domů s údrž-
bou parku. Seče, údržba a úklid se provádí pra-
videlně v předzahrádkách u panelových domů
ul. Rezlerova, Frostova, Kurčatovova, Jakobiho
a Lessnerova.
Tato údržba je hrazena Magistrátem hl.města
Prahy, některé pozemky si ale nadále hradí
družstva, která si údržbu zajišťují sama. Někte-
rá družstva (společenství vlastníků) si kromě zá-
kladní údržby objednávají rekonstrukci a do-
sadbu zeleně na svých pozemcích, což je pro
zlepšování našeho životního prostředí velkým
přínosem. Za to jim děkujeme. V tomto roce
bude kromě základní údržby předzahrádek pa-
nel.domů také provedena rekonstrukce zeleně
-dosadba keřů a stromů na náklady Magistrátu
hl. města Prahy.

NOVÉ VÝSADBY PROVEDENÉ
V ROCE 2003

• Zadní část Rezlerovy ulice směrem k Uhří-
něvsi – terénní val s palisádou – výsadba
1.části odhlučňovací clony jehličnatými dře-
vinami – bylo vysázeno celkem 15 ks vzrost-
lých stromů, z toho 7 ks černých borovic
a 8 ks douglasek.

• Podzimní výsadba vzrostlých alejových stro-
mů v celé lokalitě petrovického parku (větši-
nou náhrady a doplnění výsadeb) - celkem
9 ks stromů.

• Sadové úpravy parku Višňovka – byly založe-
ny 3 nové záhony jehličnatých a listnatých
keřů, vysazeno 24 vzrostlých stromů, z toho
10 jehličnatých a 14 listnatých. Keřů bylo vy-
sazeno celkem 200 ks.

Tomáš Loukota
foto: Ing. Petr Říha
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Nevíte co s volným časem?  – Přijďte mezi nás!!!
OOtteevvřřeennýý  kklluubb  „„CChhooddbbaa““ nnaabbíízzíí  pprroo  dděěttii  aa  mmllááddeežž  zzddaarrmmaa  sstt..  tteenniiss,,  ššiippkkyy,,  ffoottbbáálleekk,,  kkuulleeččnnííkk,,  ppooččííttaačč  ii  ssttoollnníí  hhrryy  oodd  ppoonndděěllíí  ddoo  ppááttkkuu  vvžžddyy  vv ddoobběě  oodd  
1166..0000  ––  2200..0000  hhooddiinn  vv GGoollffoovvéé  uulliiccii  991100//1100  vv PPrraazzee  1100  ––  HHoossttiivvaařřii,,  nneeddaalleekkoo  aauuttoobbuussoovvéé  zzaassttáávvkkyy  ŘŘeeppččiicckkáá..

Kam na letní prázdniny?
Nabídka posledních volných míst na tábory DDM Praha 10-Dům UM

1.-16.7. – Tábor pod Tatrami (Slovensko) – Važec pod Kriváňom, stany tee-pee, pro fyzicky zdatné děti od 12-16 let. Výstupy do hor,
sport, bojové hry. Cena 2650,- Kč. Hl. vedoucí R. Urbanec.
3.-17.7. – LT Ostrý - jižní Čechy u Blatné, čtyřlůžkové chatky, pro děti 7 – 14 let. Rekreace, sport, výlety, koupání, drobné hry a soutěže.
Cena 3100,- Kč. Hl. vedoucí M. Vaňková.
7.-16.7. – Duhový tábor – 8 dnů příměstského tábora v Praze - Hostivaři, pro děti 7 – 14 let. Výlety, výtvarné dílny, počítače, drobné hry
a soutěže. Cena 1400,- Kč nebo jednotlivé dny po 190 Kč. Hl. vedoucí V. Pištěková.

NNaabbííddkkaa  kkrroouužžkkůů  nnaa  šškkoollnníí  rrookk  22000044//22000055
((kkrroouužžkkyy  zzaahháájjíí  ssvvoouu  ččiinnnnoosstt  2200..99..  22000044,,  ppooddrroobbnnáá  nnaabbííddkkaa  nnaa  wwwwww..dduummuumm..cczz))

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10 
Pracoviště Hostivař - Petrovice

Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, http://www.dumum.cz, tel./fax 274 862 574

Divadlo I Dramatické 9 – 14 Út. 15:30 - 17:00 800
klubovna ZŠ Bellova
Divadlo II Dramatické 9 – 14 Čt. 14:30 - 16:00 800 
DDM Golfová, sál
Hráč Hry 6 – 14 Po. 17:30 - 18:30 400
DDM Golfová, klubovna
Chaloupka I Hry 3 – 6 Út. 9:30 - 11:30 150/5x 
klubovna ZŠ Bellova
Chaloupka II Hry 3 – 6 Čt. 14:00 - 15:30 150/5x 
klubovna ZŠ Bellova
LARP Hry 8 - 14 Po. 16:00 - 18:00 600 
klubovna úřad MČ Petrovice
Motýlek Hry rodiče s předškoláky Út. 10:00 - 11:30 150/5x 
DDM Golfová, sál
Strategické karetní Hry 10 - 14 Pá. 16:00 - 17:30 400 
klubovna úřad MČ Petrovice
Šachy I Hry 6 – 10 St. 16:00 - 17:30 500 
DDM Golfová, klubovna
Šachy II Hry 6 – 14 Čt. 16:00 - 17:30 500 
DDM Golfová, klubovna
Flétna I Hudební 6 - 14 Po. 16:30 - 17:15 1000 
DDM Golfová, sál
Flétna II Hudební 6 - 14 Čt. 16:30 - 17:15 1000 
DDM Golfová, sál
Kytara I Hudební 10 - 19 Út. 15:00 - 17:00 1000 
DDM Golfová, klubovna
Kytara II Hudební 10 - 19 Čt. 16:00 - 17:00 1000 
klubovna úřad MČ Petrovice
Zvoneček Hudební 3 – 6 Út. 13:00 - 13:45 600 
klubovna ZŠ Bellova
Keramika I. Keramika rodiče s předškoláky Po. 10:00 - 11:30 1000 
DDM Golfová, keramika
Keramika II. Keramika 6 - 14 Po. 15:00 - 16:30 1000 
DDM Golfová, keramika
Keramika III. Keramika 6 - 19 Po. 17:00 – 18:30 1000 
DDM Golfová, keramika
Keramika IV. Keramika 6 - 14 St. 15:00 - 16:30 1000 
DDM Golfová, keramika
Keramika V. Keramika 6 - 19 St. 17:00 – 18:30 1000 
DDM Golfová, keramika
Keramika VI. Keramika 6 - 14 Po. 16:00 - 17:30 1000 
keramika ZŠ Bellova
Keramika VII. Keramika 6 - 14 Út. 16:00 - 17:30 1000 
keramika ZŠ Bellova
Keramika VIII. Keramika 6 - 14 Čt. 16:00 - 17:30 1000 
keramika ZŠ Bellova
Novinář Publicistické 9 – 14 Čt. 15:00 - 16:00 400 
DDM Golfová, Pc učebna
Klubíčko Ruční práce senioři Út. 10:00 - 11:30 600 
DDM Golfová, klubovna
Šikovné ruce I Ruční práce 8 - 12 Po. 15:30 - 17:00 600 
DDM Golfová, klubovna
Šikovné ruce II Ruční práce dívky 10 - 14 St. 15:30 - 17:00 600 
klubovna ZŠ Bellova
Vyšívání Ruční práce od 6 Čt. 13:30 - 14:30 500 
DDM Golfová, klubovna
Aerobik I Sportovní dívky 10 - 13 Po. 16:00 - 16:45 600 
DDM Golfová, sál
Aerobik II Sportovní dívky 10 - 13 St. 16:00 - 16:45 600 
DDM Golfová, sál

Florbal VII Sportovní 7 - 10 St. 16:30 - 18:00 900 
ZŠ Bellova malá tělocvična
Florbal II Sportovní 13 - 15 St. 17:30 - 19:00 900 
ZŠ Bellova velká tělocvična
Florbal III Sportovní dívky od 10 St. 18:00 - 19:30 900 
ZŠ Bellova malá tělocvična
Florbal I Sportovní 10 - 12 Út. 14:30 - 16:00 900 
ZŠ Bellova velká tělocvična
Florbal IV Sportovní nar. 1986 a st. St. 19:00 - 20:30 900 
ZŠ Bellova velká tělocvična
Florbal V Sportovní kluci nar.1993 a ml. St. 17:00 - 18:30 900 
ZŠ Hornoměcholupská tělocvična
Florbal VI Sportovní kluci nar.1992 a st. Čt. 17:30 - 19:00 900 
ZŠ Hornoměcholupská tělocvična
Historický šerm Sportovní od 15 Čt. 15:30 - 16:30 500 
ZŠ Bellova malá tělocvična
Interkros Sportovní 9 - 14 St. 15:00 - 16:30 500 
ZŠ Bellova velká tělocvična
Sportovní hry Sportovní 6 - 12 Čt. 16:30 - 18:00 800 
ZŠ Bellova malá tělocvična
Stolní tenis I Sportovní 8 - 12 Út. 14:30 - 16:00 500 
DDM Golfová, sál
Stolní tenis II Sportovní 12 - 14 Čt. 14:30 - 16:00 500 
DDM Golfová, sál
Letečtí modeláři I Technické  6 - 14 Út. 16:30 - 18:45 500 
DDM Golfová, klubovna
Letečtí modeláři II Technické  6 - 14 St. 15:30 - 17:45 500 
klubovna úřad MČ Petrovice
Počítače I Technické  10 - 14 Po. 13:30 - 14:30 1000
DDM Golfová, Pc učebna
Počítače II Technické  10 - 14 Po. 14:30 - 15:30 1000 
DDM Golfová, Pc učebna
Počítače II Technické  10 - 14 St. 14:00 - 15:00 1000 
DDM Golfová, Pc učebna
Počítače IV Technické  10 - 14 St. 15:00 - 16:00 1000 
DDM Golfová, Pc učebna
Golfík I Turistika, hry 12 - 16 Po. 16:00 - 17:30 500 
DDM Golfová, klubovna
Golfík II Turistika, hry 7 - 12 Po. 14:30 - 16:00 500 
DDM Golfová, klubovna
Ateliér I Výtvarné 8 – 15 Po. 14:30 - 16:00 800 
klubovna ZŠ Bellova
Ateliér II Výtvarné od 11 Út. 16:00 - 17:30 1000 
klubovna ZŠ Bellova
Ateliér speciál Výtvarné od 13 Út. 17:30 - 19:45 1200 
klubovna ZŠ Bellova
Barvička Výtvarné rodiče s předškoláky St. 10:00 - 11:30 800 
DDM Golfová, výtvarka
Dívčí klub Výtvarné dívky od 10 - 18 Po. 16:00 - 18:00 800 
klubovna ZŠ Bellova
Paleta I Výtvarné 4 – 10 Po. 13:00 - 14:30 800 
klubovna ZŠ Bellova
Paleta II Výtvarné 4 – 10 Út. 14:00 - 15:30 800 
klubovna ZŠ Bellova
Pastelka I Výtvarné 6 – 10 Po. 14:00 - 15:00 500 
DDM Golfová, výtvarka
Pastelka II Výtvarné 6 – 10 Út. 13:00 - 14:30 800 
DDM Golfová, výtvarka
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Blíží se léto, které s sebou přináší slu-
nečné dny - čas dovolených, čas letních
prázdnin. Těšíme se na teplé letní dny,
začínáme plánovat, kam pojedeme na
dovolenou, kde budeme odpočívat
a čerpat nové síly. Za sluníčkem! A jeho
účinky se budeme zabývat.
Sluníčko působí na organismus blaho-
dárně, dodává mu vitamin D, který
podporuje kalcifikaci kostí, to znamená
vytváření a ukládání kostních krystalů
do kostní hmoty. Jeho nedostatek mů-
že urychlit vznik osteoporózy. Na sluně-
ní se většina z nás po dlouhém zimním
strádání těší. Měli bychom proto všich-
ni vědět i o jeho negativním působení,
o zdravotních rizicích spoje-
ných s opalováním a poby-
tem na slunci. Rizika souvi-
sí se zvýšeným množstvím
UV záření v atmosféře
a úbytkem ozonové vrstvy.
Tyto faktory poškozují kůži,
způsobují předčasné stár-
nutí, fotodermatózu a ra-
kovinu kůže.
Při opalování záleží na dru-
hu pokožky a její snášenli-
vosti vůči slunci - tzv. foto-
typu. Někdo se spálí již po
třicetiminutovém pobytu
na slunci, jiný vydrží bez
spálení na slunci několik hodin. Každý
by si měl vyzkoušet, co jeho kůže sne-
se, a podle toho zvolit ochranné pro-
středky. Základní pravidlo zní – najít si
ochranný faktor, při jehož používání
kůže nezčervená.
Ochranný faktor je činitel, který udává,
jak dlouho se můžete opalovat. Jeho
základní hodnota je 15 minut. Napří-
klad pokud si zakoupíme ochranný pří-
pravek s faktorem 8, můžeme na slun-
ci pobývat 8 x 15 minut = 120 minut.
Výpočet je maximální doba, proto se
doporučuje pobyt na slunci vždy o ně-
co zkrátit.
Obecně platí, že sluneční záření snášejí
lépe lidé tmavovlasí a tmavoocí než lidé
světlovlasí nebo rusovlasí s modrýma
a zelenýma očima, pletí světlou s čer-
nými pihami. Lidé druhého fototypu by
se měli slunci vystavovat co nejméně,
a to zásadně pod ochranou pleťových
mlék a krémů s vysokým SPF (sluneč-
ním ochranným faktorem). Především
lidé s mnohočetnými tzv. mateřskými
pigmentovými znaménky by měli být
velmi opatrní a konzultovat rizika slu-

nění s lékařem. Zásadně se všem typům
nedoporučuje pobyt na slunci v době
polední, tj. asi od 11 do 15 hodin.

Pokožku před spálením chráníme po-
stupným prodlužováním pobytu na
slunci a různými ochrannými prostřed-
ky. Do nich se přidává vitamin E, který
se uplatňuje nejen jako antioxidant, ale
také zvyšuje účinnost ochranných UV
filtrů v těchto přípravcích obsažených.
V Česku se doporučuje pro dostateč-
nou ochranu používat ochranný faktor
15, pokud jedeme k moři, měli bychom
si přibalit ochranný faktor alespoň 30.
Samozřejmě záleží ještě na tom, jaký

jste fototyp a od toho se odvíjí i použí-
vání opalovacího prostředku; čím svět-
lejší máme pleť, tím vyšší faktor použi-
jeme.
U opalovacích přípravků proto volme
nejenom vyšší faktory, ale dbejme také
na to, aby byly odolné proti vodě a po-
tu a chránily nás proti UVB i UVA záře-
ní.
Někteří lidé jsou však i přes veškerá
možná rizika stále nepoučitelní. Na pří-
mém slunci stráví klidně celý den, a pak
se jen diví, odkud se vzaly spáleniny,
červené tečky, bradavičky, mimické
vrásky, v nejhorším případě rakovina
kůže.
Takže naše rady jsou - používejme kva-
litní opalovací přípravky, které nanášej-
me půl hodiny před sluněním. Opalová-
ní nepřehánějme a pro jistotu si dejme
vyšetřit „podezřelá“ znaménka u kož-
ního lékaře.

Často je podceňováno plavání, ale spá-
lit se můžeme i ve vodě. U nás doma to
v případě nutnosti, tedy zrudne-li po-
kožka, řešíme tzv. faktorem 100 - po-

hybujeme se a plaveme v tričku. Měli
bychom ale vědět, že tmavé oděvy
chrání více než světlé, vlhké oblečení
chrání méně než suché. Důležitá je
i ochrana očí, je nutné používat brýle
s ověřeným UV filtrem nebo kšiltovky.
A nezapomínejme, že v létě slunce
opaluje i ve stínu! Při opalování totiž
hraje velkou roli i odraz UV záření od
zemského povrchu, což bychom nemě-
li podceňovat. Odraz se mění podle ty-
pu zemského povrchu. Písek může od-
rážet paprsky až z 25 %. Klidná voda
propouští 90 % UV záření, z něhož 
40 % proniká do hloubky 50 cm. Sníh
odráží paprsky ze 30 – 80 %.

Po slunění bychom každo-
pádně měli používat mléka,
krémy a oleje po opalování
– najdeme v nich většinou
vitamin E, který uklidňuje
a zvlhčuje pokožku, po-
drážděnou slunečním záře-
ním, urychluje hojení ran
a spálenin. Často v těchto
přípravcích najdeme i pan-
thenol, který výrazně zklid-
ňuje a ošetřuje vysušenou
a zarudlou pokožku.
V dnešní době se ale často
setkáváme se vznikem ne-
příjemné kožní reakce po

slunění. Může jít o kopřivku, ekzém,
někdy i o těžkou puchýřnatou dermati-
tidu. Tyto projevy postihují nejen kůži
vystavenou slunečnímu záření, ale mo-
hou postihnout i zakryté části těla. Po-
kud nás někdy postihly nějaké obtíže,
zejména při opakovaném výskytu kož-
ních reakcí po slunění, neváhejme s ná-
vštěvou svého lékaře. Každopádně by-
chom se měli vyhýbat přímému
slunečnímu záření, nosit vhodný oděv
i pokrývku hlavy a používat krémy s vy-
sokým ochranným faktorem, tzv. sun-
block.
Z uvedeného tedy vyplývá, že je nutné
si nakoupit zásobu opalovacích krémů
s vyšším faktorem, mléko po opalování
a než vyrazíme ven, můžeme se podí-
vat na internet na operativní ozónové
a UV-B zpravodajství pro veřejnost. Je-
ho účelem je poskytovat aktuální infor-
mace o vývoji stavu ozónové vrstvy
v naší geografické oblasti a v letní se-
zóně rovněž upozorňovat na zdravotně
rizikové situace.

maják
ilustrační foto Kateřina Adámková

SLUNÍČKO – ano, či ne?

ZDRAVÍ
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Jaro bývá vždy u značné části popu-
lace ve znamení radostného očeká-
vání pučení a kvetení. Kdo má za-
hrádku, zaboří ruce do hlíny a snaží
se vlastním přičiněním učinit alespoň

kousek zeměkoule hezčím. Lidu pa-
nelákovému nezbývá nic jiného, než
se v omezené formě realizovat na
chatě, či chalupě a v případě její ab-
sence se kochat rozkvetlými zahra-
dami šťastnějších spoluobčanů. V le-
tošním roce nám k návštěvě
a okukování přibyla jedna opravdu
velmi pěkná zahrada – tropický skle-
ník Fata Morgana Botanické zahrady
v Tróji. 

Dlouho očekávaný okamžik nastal
12. června 2004 v 10.00 hodin, kdy
se brána této finančně velmi nároč-
né (z rozpočtovaných 20ti milionů se
cena skleníku vyšplhala desetkrát vý-
še), a proto i často diskutované stav-
by, slavostně otevřela pro veřejnost. 
Skleník působí vskutku monumen-
tálně (a monumentální také je – roz-
kládá se totiž na ploše 2000 m2),
přesto však svým elegantním tva-
rem, kopírujícím jižní trojskou stráň,
harmonicky zapadá do okolní příro-
dy. Rostliny jsou vysazené na přírod-
ní skalnatý podklad, takže terén je
z valné části přirozený, což zvyšuje
věrohodnost expozice. Skleník je
rozdělen do tří klimaticky odlišných
sekcí. V první najdete suchomilná
rostlinná společenstva polopouští,
což jsou většinou sukulentní rostliny.
Ve druhé sekci se vydáte do nížinné-

ho deštného pralesa. Ponoříte se
i pod hladinu tropického jezera, kde
se mezi bujným vodním rostlinstvem
prohánějí početná hejna ryb. 
Krásně zbarvené pralesní žabky rodu

Dendrobates mů-
žete však obdivo-

vat pouze přes sklo terária. Sekret
vylučovaný z kůže těchto žab je totiž
prudce jedovatý. Jihoameričtí Indiáni
jej používají k napouštění hrotů ši-
pek do svých foukaček. Vyhledávají
zejména žabku Dendrobates typo-
graphicus, která je pokládána za
nejjedovatějšího obojživelníka vů-
bec! Z kůže jedné pěticentimetrové

žabky lze údajně získat toxin k na-
puštění až padesáti šípů. 
Návštěvou třetí sekce zdoláte několi-
katisícový výškový rozdíl oproti sekci
druhé a octnete se v tropickém hor-

ském mlžném lese. Na několika kro-
cích klesne teplota z cca 30oC na
pouhých 10oC, při které můžete ob-
divovat jinak velmi těžko dostupnou
flóru And, stolových hor z Venezue-
ly a vysokohorské rostlinstvo asij-
ských a afrických velehor. Návštěva
přírody celého světa vám rozhodně ne-
zabere více než 80 minut. To, co kdysi
popsal Jules Verne ve svém románu
Cesta kolem světa za 80 dní - a co ten-
krát bylo pouhým snem a sci-fi, se zde
stává realitou.
Fatu Morgánu můžete navštívit den-
ně (mimo pondělí) od 9.00 do 19.00
hod. V říjnu se návštěvní hodiny zkra-
cují do 17.00 a v období listopad –
duben je otevřeno pouze do 16.00
hod. Za návštěvu Austrálie, Mexika,
jižní Afriky, Madagaskaru, Jemenu,
Kanárských ostrovů, Amazonie, Gua-
temaly, Nikaraguy, Nové Kaledonie,
Nové Guiney, Bornea, Sumatry, Fili-
pín, Vietnamu Venezuely a dalších ze-
mí, zaplatí dospělý cestovatel 90,- Kč,
studenti, důchodci a ZTP 45,- Kč. Děti
do 3 let věku mají vstup zdarma. Po-
četnější rodiny ušetří na rodinném
vstupném, které činí 220,- Kč. Pes se
do rodiny nepočítá, do skleníku ho
nepustí a ani v jeho blízkosti nenajde-
te místo na jeho uvázání – proto ho
raději nechejte v Česku. 

Petr Říha
Foto: autor

a archiv botanické zahrady

KOLEM SVĚTA ZA OSMDESÁT MINUT

TIP NA VÝLET

První „expedice“ se do ještě nehotových pralesních expozic
vypravovaly již v loňském roce. Dnes je ve skleníku 5000 rost-
linných druhů a vysazené rostliny již také dosahují výrazně
větších rozměrů.

Zahájení provozu skleníku pro veřejnost doprovází výstava
tropických motýlů, která potrvá až do 27.června.

Pralesničky – šípové žáby nebo také
klenoty pralesa (podle toho z jakého
úhlu pohledu se na ně díváte) nemají
plovací blány. K životu jim stačí téměř
100% vzdušná vlhkost tropického pra-
lesa.
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KULTURA

Kostel sv. Jakuba Staršího je v Petrovicích
zdaleka nejstarší stavebně historickou pa-
mátkou. Původní stavba vznikla již ve dru-
hé polovině 13.století. V první polovině
18.století, v době baroka, byl raně gotický
kostelík přestavěn do barokní podoby.
Předpokládá se, že zřejmě při této přestav-
bě vznikl v západní části sálu hudební kůr
(kruchta, t.j. vyvýšená tribuna v úrovni pat-
ra určená pro varhany, zpěváky a hudební-
ky), na níž byly někdy později umístěny
varhany. 
Další velká rekonstrukce, jejímž záměrem
tentokrát bylo vrátit kostelu středověkou,
gotickou podobu, proběhla v roce 1910.
V jejím průběhu byla sňata již chátrající ná-
stropní freska sv.Trojice a nahrazena dřevě-
ným tabulovým stropem, spočívajícím na
sedmnácti trámech. Podobně byla zadap-
tována i kruchta, kterou nesou dvě dřevě-
né konzoly. Tyto úpravy vedly ke snížení
stropu. V kostelní lodi tak byly sice vytvo-
řeny výborné akustické podmínky, ale
z kůru musely být odstraněny varhany, je-
jichž píšťaly se pod snížený strop již neve-
šly. Místo nich se zde instalovalo harmoni-
um, které později nahradila moderní
technika, keyboard. Tento nástroj dokáže
sice napodobit mnohé instrumenty, ale se
zvukem originálů se srovnávat nemůže. 

Možnost získat pro kostel
sv. Jakuba Staršího skuteč-
né varhany se naskytla v le-
tošním roce. Originální 
barokní nástroj stál done-
dávna ve venkovském kos-
telíku sv. Jiří v Lukově
(u Kladna), kde se je někdo
pokusil rozebrat a zřejmě
odcizit. Proto byly varhany
z kostela, kde se již ani ne-
konaly pravidelné boho-
služby, odvezeny. Po re-
konstrukci byly 26.května
2004 instalovány na kůru
petrovického kostela. Ještě
toho dne se kostelní lodí
rozezněly jejich tóny. Jak
nástroj funguje, vyzkoušel
osobně organolog Arcidie-
céze pražské Ing. Marek
Čihař.
Originální barokní varhany
pocházejí pravděpodobně
z poloviny 18.století. Nej-
starší nalezený nápis na
zadní stěně skříně nese vro-
čení 1753. Někdy v té době
byl nástroj postaven do
kostela v Pálči u Kladna.

N ě k d y
k o n c e m
19. století byl přemístěn
do Lukova, jak o tom
svědčí další nápis: „Tyto
varhany byli od Palče co
nepotřebné se přivezeny
a zde znovu opraveny,
takže mohlo Te Deum
zas slavně na ně hráti.
Psáno v Lukově dne 7.zá-
ří 1890“ Další nápis při-
pomíná, že v tomto roce
byly varhany opraveny
a laděny a také důležitou
událost toho roku: „Léta
Páně 1890 při povodni
7.září po zpadnutí třech
oblouků mostných v Pra-
ze Karlova starce.“
Nyní našel tento vzácný
nástroj své místo na kůru
petrovického kostela.
Zdejší římsko-katolická
farnost jej může získat
pouze za cenu jeho re-
konstrukce. Do sumy,
kterou musí zaplatit, jí
však chybí 100 tisíc Kč.
Proto vkládá naděje na
shromáždění potřebné
částky do sbírky. Myslím,
že by mohla být úspěšná.
Vždyť mnozí z nás mají
ke kostelu sv. Jakuba
Staršího hluboký vztah

a oblíbili si také koncerty, které se zde po-
řádají již několik let. 

Dana Picková
Na žádost autorky nebyla u příspěvku pro-
vedena jazyková korektura

Foto: Petr Říha

LUKOVSKÉ VARHANY PRO PETROVICE

Na kůru kostela sv. Jakuba Staršího se objevily po 96 letech
znovu varhany

Pod prsty mladé varhanice Moniky Riedelbauchové znovu
může chrámovou lodí zaznít ono pověstné Te Deum

Vážení občané,
od svého znovuzaložení v roce 1996 se
petrovická farnost stará - i s pomocí
městské části Praha-Petrovice - o kostel
sv. Jakuba Staršího. V tomto roce neče-
kaně byla možnost získat darem (a tak
zachránit) barokní varhany, které v na-
šem kostele chyběly téměř sto let. Bylo
však potřeba provést jejich opravu a res-
taurování v ceně 191 tisíc Kč plus drobné
úpravy v kostele. Jde – pro naši farnost –
o vysokou částku, a proto si dovolujeme
během června 2004 požádat ty z Vás,
kteří by chtěli a mohli přispět, o finanční
dary. (Je možné získat potvrzení pro fi-
nanční úřady pro odečet od základu da-
ní.) Na dárce budeme pamatovat boho-
službou v závěru měsíce června.

Farní rada a P. Vladimír Kalík,
administrátor farnosti

adresa:
ŘŘíímmsskkookkaattoolliicckkáá  ffaarrnnoosstt  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee
uu kkoosstteellaa  ssvv..  JJaakkuubbaa  SSttaarrššííhhoo
EEddiissoonnoovvaa  1177,,  110099  0000  PPrraahhaa  ––  PPeettrroovviiccee
ččíísslloo  úúččttuu  uu KKoommeerrččnníí  bbaannkkyy::
66557711552200227777//00110000
tteelleeffoonn::  227744886600442288



Jarní období v naší mateřské škole probí-
há i letos v klidné a radostné atmosféře,
naplněné mnoha zajímavými akcemi. Do-
volte mi podat pár informací o těch, které
již proběhly (dokumentovaných i několika
fotografickými záběry) i o těch plánova-
ných. 

V měsíci březnu si děti z mateřské školy vy-
jely jako v předchozím roce na týdenní po-
byt do Krkonoš do Malé Úpy, kde bydlely
v tradiční krkonošské chatě Michaela
a užívaly si zábavy a zimních sportů na
spoustě sněhu, ale i při prvním jarním slu-
níčku. 

V dubnu paní učitelky s dětmi podnikly vý-
let za poznáním vzdálenějšího okolí Petro-
vic, prozkoumávaly romantické okolí Pitko-
vického potoka a Botiče. Navštívily jsme
také chráněnou přírodní památku Pitkovic-
kou stráň, kde právě rozkvétaly tmavo-
modré koniklece a skalničky. I ty nejmenší
děti odvážně překonávaly nové lávky přes
Pitkovický potok. 

V květnu děti vyjely s učitelkami do školy
v přírodě na Českomoravskou vysočinu.
Na chatě Trnávka v pěkné přírodě upro-
střed lesů a na břehu jezera se věnovaly tu-
ristickým výletům, ekologické výchově
a hrám. Děti se otužily tělesně i psychicky
a některé si poprvé vyzkoušely, že týden
bez rodičů se dá docela dobře zvládnout.

A co naše děti čeká ještě před prázdninami?
Není toho málo, konec školního roku bývá
vždy rušný. MDD již tradičně slavíme veselým
průvodem po Petrovicích v karnevalových
maskách – princezen, vodníků, čertů a všech
možných pohádkových a zajímavých bytostí.

Začátkem června se vydáme se všemi dět-
mi na školní výlet, tentokrát do Botanicu-
su v obci Ostré u Lysé nad Labem. Již nyní
paní učitelky děti připravují na zážitky při
prohlídce starobylých malebných vesnic-
kých domků s ukázkami tradičních řemesel
kovářů, dráteníků, tkalců, pekařů, truhlářů
aj.

A zase se blíží konec školního roku a dět-
ské prázdniny. Pro nejstarší děti z mateřské
školy to znamená rozloučení se se svými
kamarády a učitelkami a blížící se velkou
změnu v jejich životě.

Mateřská škola pro tuto slavnostní příleži-
tost na polovinu června připravila pro děti,
jejich rodiče i prarodiče Akademii MŠJ, na
které vystoupí děti navštěvující v MŠ hu-
dební, výtvarný kroužek a anglický jazyk,
nejmenší děti zacvičí na balančních míčích.
Malí umělci se pochlubí svými výrobky
z keramického kroužku. Na závěr účastní-
ky Akademie čeká hudební vystoupení

starších dětí – školáků, při kterém si mo-
hou všichni společně zazpívat. 

Školní rok v mateřské škole Jakobiho kon-
čí 2.7.2004, ale děti mohou o prázdninách
navštěvovat dvě MŠ na Praze 15.

Jana Beránková
ředitelka školy
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Dvojnásobná oslava MDD v Petrovicích
byla již tradičně „pohádková“ a „sportovní“

Na neděli 30.května připravil Klub přátel dětí a mládeže Petrovice ve spo-
lupráci s Domem UM pro malé i větší oslavence již jedenáctý ročník po-
chodu Pohádkovým lesem. Ač je letošní jaro charakteristické deštivým
a chladným počasím, naše pohádkové odpoledne bylo zalito sluncem. Po-
myslnou branou do říše pohádek letos prošlo téměř 200 dětských a nemé-
ně stejný počet dospělých návštěvníků.
Během trasy děti potkaly své oblíbené pohádkové postavy, Makovou pa-
nenku a motýla Emanuela, Manku s Cipískem, Šípkovou Růženku s prin-
cem, Sněhurku a trpaslíka, Šašky, Pata a Mata, Dlouhého, Širokého a By-
strozrakého, Kouzelníka Pokustóna, Krále s Královnou, Červenou Karkulku
s myslivcem, Vodní víly, Ježibabu s Ježidědkem v Perníkové chaloupce, kte-
ré pro ně připravily mnoho překvapení a soutěží s pestrou škálou odměn.
Babičky sudičky na konci pohádkové cesty pro každého vykouzlily ze svých
košíků pěkný dárek.

Čekání na vstup do lesa si děti krátily skákáním v nafukovacím hradu, hop-
sáním na balónech, vystoupením mladého žongléra.
Na závěr odpoledne si mohli všichni posedět u táboráku a opéci si buřtíka.
Poděkování za podařenou akci patří všem organizátorům z KPDM i dět-
ským a dospělým dobrovolníků z řad členů a kamarádů KPDM Petrovice
a Domu UM.
Děkujeme také našemu sponzorovi – firmě KOOPERATIVA, pojišťovna a.s.
Věřím, že jste s námi prožili příjemné odpoledne, přeji všem dětem krásné
prázdniny, rodičům pak vydařenou dovolenou a těším se na Vás v příštím
školním roce.

RRNNDDrr..VVllaassttaa  KKřříížžoovváá
ppřřeeddsseeddkkyynněě  KKPPDDMM  PPeettrroovviiccee

ffoottoo::  VVááccllaavv  ČČaarreekk

Druhá část oslav MDD proběhla 3.června na hřišti ZŠ Bellova. Na její orga-
nizaci se podílely MČ Praha-Petrovice, Dům UM, ZŠ Bellova a Edisonova
a TJ Sokol Petrovice I. Závodů na koloběžkách se zúčastnilo téměř 50 spor-
tovců ve třech věkových kategoriích, náročnou trasu okolo Bellovky zvládli
nejlépe : Daniel Skrbek, Tomáš Říha a Kryštof Korb.
Na tenisovém kurtu byly pro děti připraveny další sportovní atrakce a sou-
těže : slalom s florbalkou, lakrosové střílení na brankáře „Karla“, hod na
plechovky, skákání přes švihadlo a samozřejmě nezbytný skákací hrad.

Velký úspěch mělo vystoupení kejklíře Vojty Vrtka i ukázka hasičské techni-
ky. Za pěkné odpoledne bychom rádi poděkovali všem uvedeným organi-
zátorům – ředitelům a pedagogům ZŠ Bellova a Edisonova, žákům 2.stup-
ně ZŠ Bellova, členkám TJ Sokol Petrovice, pracovníkům Domu UM a Komisi
výchovy a vzdělávíní RMČ Praha-Petrovice.

VV..  KKřříížžoovváá,,  ppřřeeddsseeddkkyynněě  KKoommiissee  vv.. aa vv..,,
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