
Po letních prázdninách přivítala naše škola
1. září 2004 opět děti i jejich rodiče. O žáky

se bude starat 20 učitelů, 3 vychovatelky, 
9 provozních zaměstnanců; 7 pracovnic
školní jídelny bude vařit obědy nejen pro žá-
ky a učitele naší školy, ale i pro ZŠ Edisono-
va, SPŠ Praha, Bellova 352, pro petrovické
důchodce a zaměstnance některých organi-
zací z okolí.

Během prázdnin jsme ale nezaháleli. Byla
umyta okna v celé škole a vymalovány ně-
které školní třídy, včetně knihovny a toalet
pro žáky II. stupně. V jedné třídě dostali
starší žáci nové lavice.
Také MČ Praha - Pet-
rovice pokračovala
v nastoupené cestě
postupné rekon-
strukce budovy. Zá-
stupcům MČ se po-
dařilo zajistit finanční
prostředky pro výmě-
nu zbývajících starých
oken v přízemí pavi-
lonu I. stupně, v kni-
hovně, v kancelářích
ústředí a v šatnách
žáků. Byly také dobu-
dovány prostory před
školní jídelnou - hygie-
nické zázemí pro
strávníky včetně WC, stropní podhledy, no-
vá dlažba a sádrokartonové obklady; byla
zde vyměněna stará elektroinstalace. 
A co my učitelé? V tomto školním roce by-
chom chtěli pokračovat v budování pozitiv-
ní image školy. Chtěli bychom co nejvíce in-

formovat širokou veřejnost o našich činnos-
tech (o vzdělávacím programu, o běžné

každodenní práci,
o výsledcích a úspě-
ších našich žáků) tak,
aby se škola stala
místem setkávání
a živé diskuze nejen
žáků a jejich učitelů,
ale i rodičů a ostatní
veřejnosti. Chtěli by-
chom navázat na vel-
mi podařené akce
loňského školního ro-
ku; některé zopako-
vat, některé rozšířit
a samozřejmě připra-
vit i něco nového. Na
co se tedy mohou žá-
ci, rodiče, ale i učitelé
určitě těšit?

• Výuka plavání pro žáky 3. a 4. tříd (začí-
nají už 8.září 2004)

• Den otevřených dveří (středa 1.12.2004)
• Zápis žáků do 1. třídy (25.1.

a 26.1.2005)
• Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. roč-

níku (od 27.2. do 6.3.2005 stráví žáci 
týden v penzionu Toman ve Špindlerově
Mlýně)

• Podzimní i jarní školy v přírodě (společný
termín pro jarní ŠVP: 30.5. – 12.6.2005)

• Den projektů (v týdnu od 4.4. do
8.4.2005)

• Třídu s rozšířenou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů pro žáky bu-
doucích 6. tříd (přijímací zkouška bude
4.5.2005)

Vážení spoluobčané,

končící léto bylo bohaté na události kolem nás.Chci od-
hlédnout od našich vnitřních politických událostí a rád
bych si s Vámi, jako sportovní nadšenec, připomněl
nádherné Olympijské hry, které se po mnoha letech
opět konaly v místě svého zrodu.
Věřím, že alespoň Vy - sportovně založení, jste měli stej-
ně jako já radost z nádherných soutěží, ve kterých mě-
la naše republika několik želízek v ohni. I když konečný
výsledek našich sportovců neodpovídal vkládaným na-
dějím, hluboké prožitky zůstávají.
Letní měsíce nebyly jen dobou našich dovolených, ale
ve školských zařízeních, jejichž jsme zřizovateli, probí-
haly intenzivní práce.
V MŠ Jakobiho se podařilo vyměnit všechny staré roz-
vody vody, instalovat nové sprchy, vyměnit opotřebo-
vanou hygienickou keramiku za novou a provést gene-
rální opravu střechy.
V ZŠ Bellova byla vyměněna v části budovy okna, se
zahájením nového školního roku byla otevřena menší
jídelna pro cizí strávníky. Výměna dalších oken se při-
pravuje. Pokud se podaří získat další finanční prostřed-
ky, o které jsme Zastupitelstvo hl.m. Prahy požádali,
dokončí se výměna starých stoupaček a oken v dalším
pavilonu.
V ZŠ Edisonova byla vyměněna v přízemí budovy stará
dřevěná okna za nová, byly vymalovány dvě třídy v pří-
zemí školy a část společných prostor, připravuje se opra-
va fasády a vybudování malého školního hřiště s umě-
lým povrchem, aby si mohly školní děti o přestávkách
vyběhnout a protáhnout tělo v příjemném a neprašném
prostředí. Finanční náklady na tyto prováděné úpravy ve
třech školách se pohybují na úrovni cca 
5,5 mil. korun.
Kromě nákladů na údržbu a vylepšení školních zařízení
věnuje městská část nemalé částky také na údržbu
a opravy dětských hřišť na sídlištích. Vím, že se opakuji,
ale musím to opět zdůraznit, že mne velice mrzí necitlivé
zacházení s tímto vybavením, když se na houpačkách,
prolézačkách a kolotočích určených malým dětem před-
vádí mládež daleko starší. Nehledě na to, že tím omezu-
jí malé děti v jejich zábavě, touto svou činností zařízení
přetěžují a ničí. Značným nákladem jsme dali opravit od-
bornou firmou chybějící a opotřebované součástky ně-
kterých zařízení. Během několika dní jich část byla ukra-
dena. Zcela pravidelně mladíci školou povinní i se stejně
starými děvčaty obsazují okolní lavičky, kouřením si hra-
jí na dospělé a nedopalky házejí do pískoviště, kde si hra-
jí malé děti. Posedávající mládež ani nenapadne, že by
mohla uvolnit místa na lavičkách maminkám, stojícím
okolo laviček, a jít se věnovat sportovním či jiným uži-
tečným aktivitám. Zde nás čeká ještě hodně úsilí.
S nastupujícím novým školním rokem chci popřát všem
školákům hezké školní prostředí, hodně nových vědo-
mostí a rodičům hodně radosti ze svých ratolestí. Učite-
lům pak pevné nervy a radost z práce.

OOttttoo  SSeemmeecckkýý
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SLOVO STAROSTY

ROČNÍK XIII. ČÍSLO 4 ZÁŘÍ 2004 NEPRODEJNÉ

PETROVICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘIVÍTALY
SVÉ PRVŇÁČKY

Základní škola Bellova v novém školním roce 2004/2005

Pokračování na str. 3

Mezi 300 žáky, kteří se budou učit ve 14 třídách (7 tříd na I. stup-
ni a 7 na II. stupni), přivítala ZŠ Bellova i svých 18 prvňáčků.



Příměstský tábor
v Golfové

Od 7. do 16. července 2004 proběhl již dru-
hý ročník příměstského tábora v Domě UM
v Golfové ulici. V letošním roce bylo námě-
tem Duhového tábora „Putování časem“.
Během tábora jsme měli možnost stát se na
chvíli podkoními i rytíři při návštěvě stájí
v Hostivaři, projít se Keltskou stezkou, se-
známit se s životem na statku v Toulcově
dvoře, prozkoumat středověké městečko
Řepora, kde nám byla předvedena výroba
šindelů, práce kováře a přiblížen život lidí té-
to doby. (Více o středověkém městečku se
dočtete v Tipu na výlet na str. 10 –
pozn.red.). Poznávali jsme také domácí i ci-
zokrajnou flóru a faunu v Botanické zahra-
dě v Tróji a v mini zoo na Zbraslavi. Ze spor-
tovních aktivit musíme jmenovat
Olympiádu, v níž si děti vyzkoušely své do-
vednosti v běhu, skocích, štafetách atd. Dá-
le pak Lanové centrum na Libeňském ostro-

vě a pro všechny příjemné koupání v Aqua-
parku na Kladně. V kulturních akcích došlo
na pokus o napsání vlastní básně na pře-
dem zadaná slova a soutěž ve zpěvu Extra-
superstar. V pěveckém klání se nenechali
zahanbit chlapci ani dívky. Mezi chlapci zví-
tězil Jiří Žádník a mezi dívkami Dana Dvor-
níková. Celý tábor proběhl bez problémů,
v příjemné přátelské atmosféře, ať už na vý-
letech nebo ve chvílích trávených v klubu
Chodba v Domě UM. Čas na cestách nám
zpříjemňovala hra na kytaru se zpěvem.
Těšíme se za rok na třetí pokračování Du-
hového tábora. Doufáme, že se nám poda-
ří vyhovět všem zájemcům, což se letos ne-
podařilo.

Věra Pištěková
ped. prac. DDM - Dům UM
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

ODYSSEA 2004

A už je to tu! Začal nový školní rok a nám
nezbývá než vzpomínat na čas prázdnin a
s ním, jako každoročně, spojený srpnový
letní tábor v Hodějovicích a Chorvatsku.

Tento rok celé tři týd-
ny provázela celotá-
borová hra, ve které
jsme byli rozděleni do
čtyř lodních posádek,
z nichž každá měla
své dva kapitány lodi,
a pluli jsme po boku
velikého Odyssea
z dobyté Tróji zpět na
rodnou Ithaku.
Cestou nás samozřej-
mě čekalo mnoho
nástrah a dobrodruž-
ství. Vítr nás zavál na-
příklad na ostrov Kyklopů, kde jsme svedli
těžký boj se samotným Kyklopem, také
jsme se prodírali bludištěm mořské nestvůry
Skylly, překonali ostrov pověstný zpěvem
vábivých Sirén, dostali jsme i dar vládce vět-
rů Aiola…..

Nechybělo večerní čtení z Odysseova dení-
ku, ani Odysseovo disco.
Každý člen posádky měl možnost být pový-
šen z nejnižšího stupně – plavčíka až na pá-
tý stupeň loďmistra. K tomu byla samozřej-
mě zapotřebí snaha, pomoc druhým, ale

také aktivita při překonávání nástrah, které
posádky FÉNIXŮ, KENTAURŮ, ŠKORPIONŮ
a MINOTAURŮ musely překonávat.
Čtrnáct dní v Hodějovicích ale uteklo jako
voda, po které jsme pluli, a nás čekal velký
přesun na ostrov Rab do kempu „San Mari-

no“, kde jsme strávili
ještě týden. Koupání
na písečné i oblázko-
vé pláži, výlety na lo-
di, hry ve vodě i na
pláži - od všeho bylo
trochu, abychom mo-
hli nabrat nové síly na
blížící se školní rok 
a s ním spojené po-
vinnosti.
Zkrátka skvěle stráve-
né tři týdny, bylo to
SUPER!!!

L.J.
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Pokračování ze str. 1
• Volitelné předměty pro žáky 7. – 9. tříd

(sportovní hry, německá konverzace, uži-
té výtvarné umění, domácnost, matema-
tika pro praxi)

• Celostátní testy SCIO pro žáky 5. a 9. tříd
• Služby školní psycholožky
• Profitesty pro žáky 8. tříd – v rámci pří-

pravy na budoucí povolání; v loňském
roce byly velice kladně hodnoceny žáky
i rodiči 

• Přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. tříd k při-
jímacím zkouškám na střední školy a ví-
celetá gymnázia 

• Výtvarné projekty žáků
• Různé tematické exkurze, výlety, návště-

vy koncertů a výstav
• Mikulášské a vánoční besídky
• Dětský den
• Bleskový sběr (3x do roka)
• Sběr starého ošacení – ve spolupráci

s ČČK
• Ve spolupráci s Domem UM Prahy 10,

KPDM Petrovice, ZUŠ Trhanovské nám.,
jazykové školy Gold English Line a také
Komisí vzdělávání a výchovy RMČ je při-
praven bohatý a široký výběr mimoškol-
ních aktivit.

Přehled není definitivní, neboť program
chceme stále zkvalitňovat a přizpůsobovat
podmínkám nadcházejícího školního roku.
Chceme dát žákům příležitost aktivně se
podílet na vlastním vzdělání, vést je k sa-
mostatnému projevu, k získání nových vě-
domostí vlastní činností, k řešení úkolů na-
vozujících praktické situace ze života mimo
školu a vytvářet prostředí, ve kterém se žá-
ci cítí dobře a které dává prostor pro žáko-
vu sebedůvěru a seberealizaci.

Mgr. Eva Hradská, ředitelka školy

ŠKOLY

K dokončeným akcím, které se podařilo re-
alizovat přes prázdniny, patří mimo jiné i vy-
budování jídelny pro dospělé strávníky v ZŠ
Bellova, nové umývárny nebo rekonstrukce
dvou tříd v ZŠ Edisonova.

Základní škola Edisonova a začátek
školního roku

Během letních prázdnin probíhaly v naší škole různé stavební
práce a opravy všeho druhu. Na začátku prázdnin jsme zača-

li montáží dvou slunečních kolektorů a solárního systému,
který bude ohřívat užitkovou vodu namísto předchozího elek-
trického ohřívače, a tím škola nejen uspoří finanční prostřed-
ky, ale získala i velmi dobrou učební pomůcku k ekologické
výchově dětí. Dále proběhly opravy některých částí rozvodu
teplé i studené vody, výměna oken v celém přízemí budovy,
malování některých učeben, chodeb, sociálních zařízení a ge-
nerální úklid.
V průběhu prvních dvou měsíců letošního školního roku plá-
nujeme ještě novou venkovní omítku na celé budově školy
a jako zlatý hřeb výstavbu šškkoollnnííhhoo hhřřiiššttěě s umělým povr-
chem, včetně vybavení na různé míčové hry i na pobyt dětí
během přestávek, ve školní družině a po vyučování. Hlavní or-
ganizační i finanční tíži všech těchto stavebních prací nese
městská část Praha – Petrovice a my všichni ze školy i touto
cestou děkujeme.
Od letošního září má naše škola šest tříd: 1. třídu, 2.A, 2.B, 3.,
4. a 5. třídu. Žáci všech těchto šesti tříd se učí podle výukové-
ho programu Základní škola, který nám z nabídky výukových
programů (další možnosti jsou Obecná škola, Národní škola,
případně speciální školní programy ) připadá stále nejvíce pro-
pracovaný. Angličtinu vyučujeme od první třídy. Vedeme ji
v první, ve druhých a ve třetí třídě jako nepovinný, ve čtvrté
a páté třídě jako povinný předmět, výuka angličtiny začíná 
6. září.
V oblasti mimoškolních aktivit naše škola i nadále spolupra-
cuje zejména se Základní uměleckou školou, Trhanovské ná-
městí 8, Praha 10 – Hostivař, se Sokolem Petrovice a Komisí
vzdělávání a výchovy RMČ. Činnost zahájily i naše vlastní zá-
jmové kroužky organizované v rámci školní družiny - hudební
a pěvecký kroužek - i mimo ni - taneční kroužek ( zahajuje čin-
nost 17. září ), kroužek bojových sportů, taek – wondo ( začí-
ná 14. září ), celkem čtyři počítačové kroužky - první počíta-

čový kroužek, počítačový kroužek pro pokročilé, počítačový
kroužek pro mladší borce a počítačový kroužek pro super bor-

ce, všechny čtyři počítačové
kroužky začínají 8. září 2004.
Plánujeme též kroužek ručních
prací (šití, háčkování, pletení….)
a kroužek užitého výtvarného
umění.
Mnoho si slibujeme od různých
jednorázových hudebních či
sportovních akcí, které jsme už
začali plánovat, a chceme i letos
pokračovat v duchu loňských ús-
pěšných soutěží – například Edi-
sonka hledá super star, i v duchu
netradičních výukových hodin –
například „Hodina hudební vý-
chovy“, kterou odučil hudební
skladatel Jaroslav Uhlíř, dvouho-
dina „Řekni drogám NE”, malo-
vání „Škaredic” s malířkou Ví-
tězslavou Klimtovou, poslední

hodina pololetí v „Divadle Káji Maříka”, kam nás pozval Jan
Rosák, a mnohé a mnohé další.
Školní výuku budou doplňovat školy v přírodě, plánovaný za-
hraniční poznávací a ozdravný pobyt, víkendové turistické vý-
lety na kolech i pěšky. První sobotní turistické výlety jsou už
naplánovány – na sobotu 18. září výlet k prameni řeky Vltavy
a 9. října ( též sobota ) turistický výlet na hrad Křivoklát.

Na závěr stručná informace o kontaktech do Základní školy,
Edisonova 40, Praha – Petrovice:
- ředitel školy: Mgr. Petr Zeman
- zástupkyně ředitele: Mgr. Dana Němcová
- výchovná poradkyně: Mgr. Bohumila Foltýnová
- vedoucí školní družiny: Miroslava Tesařová

Telefony: 606 451 365, 274 860 730. Rádi uvítáme všechny
zájemce, kteří si chtějí školu prohlédnout, vítáme též návrhy
a nápady na spolupráci v pedagogické i komerční oblasti.

MMggrr.. PPeettrr  ZZeemmaann,,  řřeeddiitteell  šškkoollyy

FOTOREPORTÁŽ

ZŠ Edisonona přivítala 1. září své prvňáčky a jejich rodiče
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MĚSTSKÁ POLICIE

Vážení občané,

znovu se s Vámi setkáváme prostřednictvím
Petrovického zpravodaje.

Na začátku bychom chtěli přiblížit některé
novinky, které se týkají zákona o městské po-
licii. Tento zákon byl novelizován s účinností
od 1. 1. 2003. Novelizace přináší strážníkům
obecní policie nové výraznější pravomoci.
Oprávnění obecní policie k projednávání
přestupků v blokovém řízení se rozšiřuje na
všechny přestupky, které je podle zákona o
obcích, potažmo o hl. m. Praze, oprávněna
projednávat obec.
Zvýšené pravomoci strážníků MP se dotýka-
jí především oprávnění požadovat předlože-
ní živnostenských listů, potvrzení o povolení
ke zvláštnímu užívání komunikace, povole-
ní ke zvláštnímu užívání veřejného prostran-
ství. Zkrátka všechna povolení vydaná v sa-
mostatné působnosti městské části.
V oblasti dopravy může strážník rozhod-
nout o odtahu vozidla, které tvoří překážku
silničního provozu na pozemní komunikaci.
Překážkou je např. vozidlo parkující na vy-
hrazeném parkovišti pro invalidy, v křižovat-
ce, v nepřehledném stoupání či zatáčce a
také parkující ve druhé řadě, kde znemož-
ňuje výjezd ostatním vozidlům.

A teď, co nás trápí. Je pravdou, že přestup-
ků a jiných nezákonných jednání je vidět na
každém kroku skutečně mnoho a přes
všechno snažení nedokáží být strážníci vždy
a všude, kde je potřeba. Právě tady spolé-
háme na telefonický nebo osobní kontakt
občana se strážníky. Zde je nutno dodat, že
právě díky všímavosti a včasnému oznáme-
ní občanů se podaří nejen rychle zakročit
právě v místě, kde je to potřeba, ale i zadr-
žet případného pachatele při páchání trest-
né činnosti a zamezit tak následným ško-
dám. Ke škodě všech dochází i k tomu, že
ačkoli je někdo z nás svědkem čehosi pode-
zřelého nebo nezákonného, neudělá pro ji-
stotu raději z jakéhokoli důvodu vůbec nic.
Popřípadě se omezí pouze na konstatování,
proč s tím nikdo nic nedělá. Přitom stačí jen
rychle vzít telefon a vytočit linku 156, která
je zdarma.
Oznamovatel, pokud nechce, nemusí uvá-
dět své jméno, ani odkud volá. Stačí jen
sdělit, co a kde se děje, ale v takovém pří-
padě pokud možno co nejpřesněji. Může se
totiž stát, že strážníci na základě nepřes-
ných údajů uvedené místo nedohledají a
možnost zpětného kontaktování oznamo-
vatele již není reálná.
Zvláštní kapitolou, a to nejenom v našem
okrsku, jsou psi a jejich „páníčci“. V obdo-

bích vln mediálního zájmu o psí problemati-
ku se veřejnost rozděluje na dvě skupiny –
zarputilé „prosazovatele“ zákazu všeho psí-
ho a zpravidla stejně zarputilou „pejskař-
skou lobby“. Právní předpisy zcela jistě neu-
pravují tuto oblast vzájemného soužití
ideálně. Přesto však obsahují dost pravidel
na to, aby při jejich dodržování a zejména
při dodržování pravidel obyčejného slušné-
ho chování docházelo ke vzájemným kon-
fliktům minimálně. Přesto chceme jen pro
úplnost připomenout. Při venčení psa nesmí
dojít ke znečištění veřejného prostranství.
Pokud k jeho znečištění dojde, je vlastník
podle vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/1980 o čis-
totě na území hl. m. Prahy ve znění pozděj-
ších vyhlášek povinen takové znečištění ne-
prodleně odstranit. Neučiní-li tak, dopouští
se přestupku proti veřejnému pořádku dle 
§ 47 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích.
Strážník v takovém případě může uložit blo-
kovou pokutu až do výše 1.000,- Kč, nebo
přestupek oznámit příslušnému správnímu
orgánu. Znečištěními jsou v tomto případě
míněny psí výkaly, nikoliv „značkování“ plo-
tů, patníků apod.

Strážníci – okrskáři MČ Petrovice

Když jsem byla poprvé oslovena,
zda bych pomohla při roznášení
Petrovického zpravodaje, ani ve snu
jsem nečekala, že je to tak složité.
Neochota, arogance a neuvěřitelná
lenost některých petrovických obča-
nů mne skutečně zaskočila.
Slyšet věty jako například: „Já byd-
lím ve třetím patře, zazvoňte si na
někoho níž“ (jak se asi podle zvon-
ků pozná, kdo bydlí v jakém patře),
nebo „Zazvoňte si na pana Bartoše,
ten je z přízemí“ (žádný zvonek
s tímto jménem tam pochopitelně
není), anebo třeba „Je zamčeno
a já kvůli Vám dolů nepůjdu“ (jako
by jízda z druhého patra výtahem
trvala půl hodiny), není opravdu nic
neobvyklého. Ráda bych zde zmíni-
la jistého pana Snaživého (jeho jmé-
no jsem malinko, ale opravdu jen
malinko upravila), který je prototy-
pem nositele všech negativních
vlastností, které jsem zde zmínila.
Jeho arogance nezná mezí. Když
jsme ho velmi slušně požádali, zda
by nám nemohl otevřít, jeho reakce
byla natolik hrubá, že ji zde ani ne-
mohu interpretovat.
Pro naše roznášení se snažíme vybí-
rat čas mezi pátou a sedmou hodi-
nou odpolední, kdy chodí nejvíce li-
dí z práce. Díky tomu se nám sice

nezřídka podaří dostat se k Vašim
schránkám, když se zrovna někdo
vrací domů, ale není výjimkou, že
jsme následně v domě zamčeni (a ji-
stě to není vždy omylem).
Tímto článkem bych ráda apelovala
na Vás všechny (určitě se Vás zde
mnoho poznalo), buďte, prosím,
trochu ochotnější a ohleduplnější.
Už jenom to, že právě čtete tento
text, je jasný důkaz toho, že i ti
z Vás (kteří jste nás odmítli pustit ke
svým schránkám) tento zpravodaj
čtete.
Na závěr bych ale také ráda podě-
kovala lidem ochotným a milým,
kteří přijdou, s úsměvem odemknou
a dokonce i počkají, než rozdáme
zpravodaj do schránek, aby za námi
mohli znovu zamknout (např. pán,
který má dva krásné jezevčíky, nebo
pán, jehož pejsek má rád housky, či
paní, která ochotně přišla o Váno-
cích, přestože měla ruce ulepené od
těsta). Jim i dalším lidem, kteří jsou
ochotni udělat něco pro nás i pro
sebe, tímto děkuji a doufám, že
v budoucnu budu moci napsat člá-
nek, kterým bych mohla poděkovat
Vám všem.

( vk )

Vážení zastupitelé,

tímto dopisem chceme reagovat
na výsledky červnového zasedá-
ní Zastupitelstva městské části
Praha-Petrovice, kde byly mimo
jiné projednávány „údajné“ pro-
blémy na ZŠ Edisonova. 
Jako rodiče žáků, navštěvujících
tuto školu, jsme za celý minulý
školní rok nezaznamenali jediný
problém. Naopak chceme touto
cestou poděkovat všem, kteří se
na provozu této školy podílejí,
zejména pedagogickému sboru
a petrovické radnici. Škola je níz-
kokapacitní, a tak umožňuje
kvalitní výuku i dětem s různými
poruchami učení a soustředění,
které pro svůj handicap potřebu-
jí malý kolektiv, velkou trpělivost
a kvalifikované pedagogy. Bez
existence této školy  by musely
být některé z dětí zařazeny do
speciálních dyslektických a jiných
škol a jejich vývoj by zdaleka ne-
dosahoval takových pokroků.
Učitelé na této škole svým pří-
stupem vytvářejí přátelskou at-

mosféru plnou porozumění pro
problémy dětí i rodičů. Díky ma-
lému kolektivu výborně funguje
provázanost mezi rodiči a učiteli.
Učitelé neplní jen své stanovené
povinnosti, ale věnují se dětem
i ve svém volném čase. Pořádají
pro děti řadu sportovních a kul-
turních akcí, a to i o sobotách
a nedělích (např. turistický oddíl
pod vedením ředitele školy
Mgr. Zemana). Škola si mezi ro-
diči v poslední době získala vyni-
kající pověst a někteří neváhají
denně dojíždět i z jiných částí
Prahy a okolí. Za vše také mluví
výborné studijní výsledky absol-
ventů této školy, z nichž mnozí
pokračují ve studiu na víceletých
gymnáziích. Těšíme se na další
školní rok, protože navštěvovat
tuto školu je radost pro děti i je-
jich rodiče. Dalšího zasedání Za-
stupitelstva se hodlají někteří
z řad rodičů zúčastnit a přispět
do diskuse svými zkušenostmi se
ZŠ Edisonova.
S pozdravem

rodiče žáků ZŠ Edisonova

KORESPONDENCE

Radostné chvíle kolportéra Otevřený dopis petrovickým zastupitelům
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O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ PRAHA - PETROVICE

4455..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1133..55..  22000044

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii::

JJmmeennoovvaallaa::
• členy komisí pro výběrová řízení:

1) na zhotovení projektu Polyfunkční dům MČ Praha-Petro-
vice,
2) výměna oken v budově ZŠ Bellova,
3) zateplení objektu Morseova 251 – 253,
4) inženýrská činnost – polyfunkční dům MČ Praha-Petrovice.

UUlloožžiillaa::
• JUDr. Hromasové oslovit firmy s žádostí o předložení nabí-

dek na provedení výměny stoupaček v MŠ Jakobiho, opra-
vu fasády a výměnu oken v ZŠ Edisonova.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s termínem konání mimořádného zasedání ZMČ dne

24.5.2004 od 18.00 hod.,
• s objednávkou oprav zařízení dětských hřišť firmou Garten-

sta, spol. s r. o.,
• s financováním zateplení objektu Morseova 251 – 253 for-

mou půjčky z FOMBF a doporučila zastupitelstvu MČ půjč-
ku schválit.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci JUDr. Hromasové o dopisu JUDr. Bendy, který se

týká převodu objektů jeslí v Jakobiho ulici.

4466..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  11..66..  22000044

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci Ing. Smutné, že hl. m. Praha se od 1. 8. 2004 stá-

vá plátcem DPH.

PPrroojjeeddnnaallaa::
• návrh změn Statutu hl. m. Prahy.

SScchhvváálliillaa::
• smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou mezi MČ Praha-Pet-

rovice a MČ Praha 15 na zřízení věcného břemene,
• na základě doporučení komise pro posouzení a vyhodnoce-

ní nabídek pořadí uchazečů o veřejnou zakázku na zhoto-
vení projektové dokumentace na polyfunkční dům,

• na základě doporučení komise pro posouzení a vyhodnoce-
ní nabídek pořadí uchazečů o veřejnou zakázku na zateple-
ní obvodového pláště objektu Morseova 251- 253,

• záměr předložený předsedkyní protidrogové komise uspořá-
dat protidrogový koncert v termínu září 2004 a ukládá před-
sedkyni rozpracovat a předložit konkrétní návrh této akce.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s předloženým vyúčtováním akcí kulturní komise ze dne 

12. 5. 2004 – Žesťový orchestr, 14. 5. 2004 – To byl pan Haš-
ler a 20. 5. 2004 – Saxofonové kvarteto.

ZZrruuššiillaa::
• výběrové řízení na výměnu oken v ZŠ Bellova a vybrala do-

davatele podle § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřej-
ných zakázkách.

XX..  řřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  ZZMMČČ,,  ddnnee  1166..  ččeerrvvnnaa  22000044

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

RReevvookkoovvaalloo::
• své usnesení na VIII. jednání ZMČ č. 23 ze dne 25. února

2004 ve znění: schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny,
a. s. ve výši 8 mil. Kč jako investičního úvěru na nákup ne-
movitosti od SD Včela na pozemku parc. č. 570/2 a 570/3
v k. ú. Perovice s fixní sazbou úroku ve výši 4,5 % p. a.“.
Současně ukládá starostovi MČ s tímto usnesením seznámit
Magistrát hl. m. Prahy.

SSoouuhhllaassiilloo::
• s navýšením dotací v příjmové části rozpočtu roku 2004

z prostředků VHČ a navýšením výdajů v části investic roz-
počtu 2004 o částku 8. mil. Kč,

• s půjčkou z FOMBF ve výši 1,7 mil. Kč na opravu vzducho-
techniky a izolace budovy Morseova 251 – 253 s tím, že

před výběrovým řízením bude Komisí výstavby Rady MČ
Praha-Petrovice projednán znalecký posudek,

• se záměrem výstavby polyfunkčního domu na parc. č. 195
v k. ú. Petrovice, navrženým funkčním využitím ploch a hru-
bým odhadem ceny stavby v částce 125 mil. Kč,

• s uvolněním částky 800.000,- Kč z dotace na cyklostezku
z roku 2003 v případě realizace záměru.

4477..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1177..  66..  22000044

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci starosty doc. Semeckého o vyhlášení výběrového

řízení na funkci tajemníka ÚMČ,
• informaci Ing. Smutné o výsledku přezkoumání hospodaře-

ní městské části za rok 2003, kterou prováděl odbor finanč-
ní kontroly a přezkoumávání hospodaření Magistrátu hl. m.
Prahy,

• informaci starosty doc. Semeckého o jednání s Družstvem
Včela o odkoupení objektu bývalé samoobsluhy.

SScchhvváálliillaa::
• na základě doporučení komise pro posouzení a vyhodnoce-

ní nabídek pořadí uchazečů o veřejnou zakázku na zajiště-
ní inženýrské činnosti stavby „Polyfunkční dům MČ Praha-
Petrovice“,

• poskytnutí příspěvku starobním a invalidním důchodcům,
kteří budou využívat poskytování obědů v Centru sociální
a ošetřovatelské pomoci Praha 15 po dobu července a srp-
na 2004, a to 14,- Kč na jeden oběd.

SSoouuhhllaassiillaa::
• na základě žádosti občanů s přemístěním laviček v Rezle-

rově ulici,
• s předloženým vyúčtováním kulturní akce č. 07/04/02: Tali-

chův orchestr – Petrovické jaro, která se konala dne 
26.5. 2004.

4488..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  11..  77..  22000044

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii::

SScchhvváálliillaa::
• na základě doporučení komise pro posouzení a vyhodnoce-

ní nabídek pořadí uchazečů na zakázku výměny oken 
ZŠ Bellova.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci starosty doc. Semeckého, že se dne 28. 6. 2004

konalo výběrové řízení na funkci tajemníka ÚMČ. Na zákla-
dě výsledků výběrového řízení byla do funkce tajemnice
jmenována Ing. Anna Smutná,

• informaci MHMP – odbor bytový o zařazení pí Simonové do
soupisu uchazečů o pronájem bytů v objektu Triangl,

• informace z jednání Komise vzdělání a výchovy ze dne 
29. 6. 2004 a informaci JUDr. Hromasové o jednání Rady
školy – ZŠ Edisonova dne 28. 6. 2004.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s přihlášením MČ do projektu „Počítače pro knihovnu –

program EU“,
• s uzavřením servisní smlouvy s firmou Power Systems, s. r. o.

SSee  sseezznnáámmiillaa::
• s návrhem občanského sdružení KUNATEAM na zbudování

„dirtparku“ na území MČ Praha-Petrovice.

4499..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1144..  77..  22000044

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii::

SScchhvváálliillaa::
• opravy prvků na dětských hřištích firmou Gartensta, spol.

s r.o.,

• realizaci výměny vnitřního vodovodního potrubí v MŠ Jako-
biho firmou Paďour na základě nabídky ze dne 7. 7. 2004,

• provedení generální opravy střechy budovy MŠ Jakobiho
dle nabídky firmy Izolace CHRT, s. r. o. ze dne 9. 7. 2004,

• výměnu 3 oken a 2 balkónových dveří v MŠ Jakobiho, které
bylo zadáno firmě REGNO, s. r. o.,

• zadání projektu na úpravu malé jídelny v ZŠ Bellova pro do-
cházející strávníky.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• předběžnou zprávu starosty o stavu izolací v domech Mor-

seova 251 – 253 a uložila mu zajistit odborný posudek u fy
DEKTRADE, a. s. – Atelier Stavebních Izolací,

• odborný posudek Ing. Jana Krpaty – AQUA Technik, na vý-
měnu potrubí vnitřního vodovodu v MŠ Jakobiho,

• zprávu JUDr. Hromasové o probíhajících zaměřovacích pra-
cích na výměnu oken,

• informaci o výsledku jednání starosty doc. Semeckého
a JUDr. Hromasové se zástupci TSK dne 14. 7. 2004 na téma
údržba komunikační zeleně na pozemcích ve správě TSK,

• informaci Ing. Říhy o potřebě opravy starého historického
pomníku na hřbitově u kostela.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s opravou jezu na Botiči dle předložené projektové doku-

mentace z 06/2004 č. zakázky 387 04/P zpracované Ing. Cy-
rilem Mikyškou – ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,

• s vyzváním zájemců k podání nabídky na vybudování hřiště
v ZŠ Edisonova.

OOddlloožžiillaa::
• opravu teras v MŠ Jakobiho na další rok s přihlédnutím

k rozpočtovaným výdajům roku 2004.

5500..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2299..77..  22000044

RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci Sekce útvaru hl. m. Prahy, že schvalování čistopi-

su Urbanistické studie Petrovic se předpokládá v roce 2005,
• informaci předsedkyně Komise bytové a sociální a souhlasí

s přidělením uvolněného obecního bytu 1+1 dle již dříve
schváleného pořadí.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s opravou jezu na Botiči dle předložené projektové doku-

mentace z 06/2004 č. zakázky 387 04/P zpracované Ing. Cy-
rilem Mikyškou – ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,

• s návrhem Komise zdravotní a protidrogové uspořádat mís-
to koncertu „Hliněný den“ v prostoru mezi školou Bellova
a Polygrafií dne 24. září 2004,

• s cenovou nabídkou fy Milan Lauterkranc na dodávku 
eurooken pro ZŠ Edisonova.

SSee  sseezznnáámmiillaa::
• s potřebou úprav v rozpočtu MČ na rok 2004.
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VERONA BUDE HNED U PETROVIC

Končí prázdniny a v Petrovicích začínají do-
zrávat jeřabiny. Naproti přes ulici není už tak
idylická pohoda. Pneumatická kladiva a dal-
ší mechanizace zde neúnavně buší do země
a úplně jiné jeřáby začínají nést své plody –
vrší zde téměř nepřetržitě tuny betonu, ze
kterých se začíná pomalu rýsovat nová do-
minanta sídliště Horní Měcholupy-Petrovice
– stavba č.0105 Centrum – Veronské ná-
městí. 

Pro detailnější informace jsem se vypravil na
Odbor územního rozvoje Prahy 15 za jeho

vedoucí - paní Helenou Jonášovou a refe-
rentkou pro katastrální území Horní
Měcholupy - paní Marií Jílkovou. Tam jsem
se také dozvěděl, že Hlavní město Praha ja-
ko investor buduje na Veronském náměstí
poměrně dost monumentální komplex sta-
veb. Po dokončení bude toto dílo obsaho-
vat deset stavebních objektů: Blok A – by-
tový dům se sedmi nadzemními a dvěma
podzemními podlažími, blok A1 - podzem-
ní garáže v rozsahu dvou podlaží, blok B -
bytový dům se sedmi nadzemními a dvěma
podzemními podlažími, blok B1 - podzemní
garáže v rozsahu dvou podlaží, blok C - by-
tový dům se sedmi nadzemními a jedním
podzemním podlažím, blok H – Klub o jed-
nom podlaží zavěšený na úrovni pátého
nadzemního podlaží, blok H1 - podzemní
garáže v rozsahu dvou podlaží, blok I - by-
tový dům se sedmi nadzemními a dvěma
podzemními podlažími, blok I1 - podzemní
garáže v rozsahu dvou podlaží, blok D -
Věžový polyfunkční dům s třinácti nadzem-
ními a dvěma podzemními podlažími a ko-
nečně i blok E, což bude společensko-ob-
chodní objekt se třemi nadzemními

a jedním podzemním podlažím. Celkem bu-
de v těchto stavbách skryto 338 bytů, ob-
chody, kavárny (čajovny), veřejné komerční
prostory k alternativnímu využití, restaura-
ce, bar, herna a prostory pro drobné služby.
Pod těmito objekty bude v podzemí celkem
550 garážových stání. V prostorech mezi ni-
mi hřiště, sportoviště a parkově upravené
plochy. 

Petr Říha
foto autor

WAP OBYVATELŮM MČ PRAHA - PETROVICE

Podle posledních statistik má 95 % občanů naší republiky
mobilní telefony, počítače však používá pouze třetina obyva-
tel a podobné je to i s přístupem k internetu.

Určitě se Vám již stalo, že jste potřebovali urychleně znát na-
příklad telefonní číslo na policii či provozní dobu v pohoto-
vostní lékárně, adresu určitého úřadu či jiné a k dispozici jste
měli pouze mobilní telefon. Od roku 2002 využívala naše
městská část systém značky ACEin. Tento produkt se skládal

z inzerátu publikovaném na jejich webových stránkách a ze
služby, kdy Vám na zavolání operátorka do telefonu tento in-
zerát přečetla. Tento poněkud těžkopádný a omezený systém
jsme nahradili wapovými stránkami a chceme přinášet maxi-
mum informací přímo do Vašeho mobilu. Díky mobilnímu in-
ternetu můžete totiž dnes pohodlně mnohem víc informací
získat právě z těchto wapových stránek.

Proto, abyste měli opravdu „po ruce“ co nejvíce dostupných informa-
cí, zřídila naše městská část své informační wapové stránky na adrese
http://wap.prahapetrovice.cz. Zde budeme zveřejňovat ty nejdůležitější
informace a stránky Vám také umožní poslat nám ze svého mobilního
telefonu i e-mailovou zprávu.

CCoo  jjee  nnuuttnnéé  uudděěllaatt,,  aabbyy  bbyylloo  mmoožžnnoo  sslleeddoovvaatt  ttyyttoo  iinnffoorrmmaaccee  

• Podmínkou je vlastnit mobilní telefon s datovými funkcemi,
tuto službu umožňuje již většina výrobců. Před pořízením
nového mobilu proto uvažujte reálně, ustupte z výběru her
a zvuků a pořiďte si přístroj s připojením k internetu pomo-
cí GGPPRRSS.

• Pro oživení datových funkcí je nutné tuto službu aktivovat
u svého mobilního operátora. Aktivace se obvykle provádí
jen telefonicky na číslo operátora.

• Je nutné si zvolit platební model, pro zahájení provozu je
nejlépe zvolit poplatek za objem stáhnutých dat. Budete-li
však mobil používat i k připojení k přenosnému počítači, je
vhodnější zvolit za připojení k internetu paušální poplatek.

JJaakk  vvlloožžiitt  wwaappoovvoouu  aaddrreessuu  ddoo  ssvvééhhoo  mmoobbiillnnííhhoo  tteelleeffoonnuu

• „Správný“ majitel mobilního telefonu obvykle nestuduje
žádné návody a okamžitě vyvíjí činnost všech tlačítek a na-
bídek, které mobil poskytuje. Patříte-li mezi ně, hledejte na
mobilu nabídku SSlluužžbbyy. Například značka Nokia má tyto
volby jednotné u všech modelů.

• V nabídce Služby listujte, až narazíte na volbu JJddii  nnaa  aaddrree--
ssuu  a tam vložte pomocí kláves celou wapovou adresu, kte-
rou chcete prohlížet, například tu naši: hhttttpp::////wwaapp..pprraahhaa--
ppeettrroovviiccee..cczz, a potvrďte OK.

• Podaří-li se Vám vše a zobrazí se zvolená wapová stránka,
uložte si ji mezi ZZáálloožžkkyy, což znamená mezi své oblíbené,

a při dalším použití již nemusíte nic vypisovat, pouze vyvo-
lat opět ZZáálloožžkkyy. Při uložení adresy máte možnost si svou
novou záložku pojmenovat podle obsahu.

JJaakkéé  jjee  ppoouužžiittíí  wwaappoovvýýcchh  ssttrráánneekk  vv pprraaxxii

• Máte-li již wapovou adresu vloženou mezi ZZáálloožžkkyy, stačí vy-
volat nabídku SSlluužžbbyy  ––  ZZáálloožžkkyy  ––  VVoollbbaa  nnáázzvvuu  ssttrráánnkkyy  ––  JJddii
nnaa.

• Po tomto potvrzení se mobil připojí k internetu a zobrazí
wapovou stránku.

• Po opakovaném použití stránek je nutné smazat paměť,
která ukládá poslední informace a nemusí se Vám načíst in-
formace nové.

PPoojjmmyy::

• WWAAPP  --  WW Wireless AA Application PP Protokol umožňuje pro-
hlížení internetových (wapových) stránek na displeji mobil-
ního telefonu.

• GGPPRRSS  -- GG General PP Packet RR Radio SS Service umožňuje ry-
chlé a levné připojení mobilního telefonu k internetové síti.
Díky přenosu dat pomocí paketů - datových balíčků, totiž
zaplatíte pouze za množství přenášených dat, nikoli za do-
bu připojení. Můžete být trvale připojeni k datové síti a ne-
musíte před každým použitím sestavovat spojení.

ZZaajjíímmaavvéé  wwaappoovvéé  aaddrreessyy::

Informace pražského
letiště – odlety, přílety wap.csl.cz
Dopravní podnik hl.m. Prahy wap.dpp.datamobil.cz
Dopravní aktuality wap.abba.cz
Finanční služby wap.fin.cz
Odcizená vozidla wap.automobil.cz
Katalog firem wap.kontakt-oaf.cz
Svatební servis wap.svatebniservis.cz
Hledání telefonních čísel wap.telecom.cz

IInngg..  PPeettrr  ŘŘííhhaa
ppřřeeddsseeddaa  KKoommiissee  pprroo  iinnffoorrmmaaccee  aa ZZpprraavvooddaajj

INFORMACE



www.prahapetrovice.cz

PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 1. 9. 2004

linka 183

ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Přistavování velkoobjemových kontejnerů v období září - prosinec 2004

stanoviště den

3 Frostova parkoviště u trafostanice 22.9. 2004
4 Morseova parkoviště u ulice Bellova 22.9. 2004

5 Edisonova slepá část u kostela 6.10. 2004
6 Dieselova v horní části u trafostanice 6.10. 2004

1 Rezlerova parkoviště naproti čp. 307 20.10. 2004
7 Euklidova hráz u rybníčka 20.10. 2004

2 Lessnerova parkoviště u ulice Ohmova 10.11. 2004
3 Frostova parkoviště u trafostanice 10.11. 2004

4 Morseova parkoviště u ulice Bellova 24.11. 2004
6 Dieselova v horní části u trafostanice 24.11. 2004

1 Rezlerova parkoviště naproti čp. 307 8.12. 2004
5 Edisonova slepá část u kostela 8.12. 2004
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PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 1. 9. 2004

linka 154
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PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 1. 9. 2004

linka 267
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PROVOZ AUTOBUSŮ

platný od 1. 9. 2004

linka 271



INZERCE

Sportujte s Ontariem
Oddíl Ontario zve do svých řad chlapce z 2. až 8. třídy.
Interkros, resp. lakros, je stará indiánská hra. Tento sport je
variantou lakrosu, vznikl asi před 20ti lety v Kanadě a je určen
především dětem pro svoji nenáročnost, jednoduchá pravidla
a bezkontaktní styl hry.
Interkros je zajímavá, napínavá a velmi rychlá kolektivní hra.
Hraje se v tělocvičně s interkrosovými holemi (interkroskami)
a s gumovým míčkem. Hrají proti sobě dvě družstva se čtyřmi
hráči v poli a jedním brankářem.Branka má podobné rozměry
jako hokejová. Hrací doba je 3 x 10 (15) min.
Ontario letos oslaví 15. výročí založení oddílu. V každé sezó-
ně se naše družstva umís5ují na medailových pozicích inter-
krosové ligy. 
Během roku pořádáme tři sportovní soustředění a letní tábor.
Reprezentace České republiky na letošním Mistrovství světa
opět obhájila prvenství a potvrdila tak vysokou úroveň inter-
krosu u nás.
Trénujeme na ZŠ Mendlova na Již-
ním Městě kousek od metra Háje.
Bus 154, 271 - zastávka Horčičko-
va.
Začátečníci:
úterý a čtvrtek 15.30 – 17.00,
starší:
pondělí 18.30 – 20.30 hod, 
p. Vogl 605 52 78 36, 267 914 364,
http://ontario.hyperlink.cz 

ANGLIČTINA, NĚMČINA
FRANCOUZŠTINA

Kurzy všech stupňů pro dospělé a mládež,
zápis PO – PÁ  16 – 18 hod. v kanceláři JŠ VAN,
P-4, Kosmická 746 (na terase u st. metra Háje)
Malé skupiny, kurzovné na pololetí 1 900 Kč

Tel.: 9 – 11 hod. 244 912 101,
16 – 18 hod. 272 911 939

www.js-van.cz

Vyměním družstevní byt v osobním vlastnictví
2+KK v Petrovicích

za větší v Petrovicích nebo Horních Měcholupech
Tel.  274 877 272

Rodina z Petrovic hledá
PANÍ NA HLÍDÁNÍ

dětí (4 a 8 let), občasný doprovod na kroužky apod.
Tel. 602 693 100, 274 862 497

www.prahapetrovice.cz ■ 7 ■



Mistrovství ČR v házené z pohledu členky vítězného družstva

Sportovní vyžití
v TJ Sokol Petrovice

Na přebory republiky jsme se musely probojovat. Celý rok by-
la liga, jednou za měsíc byly o víkendu zápasy, takový malý
turnaj. Ten kdo skončil poslední, tak vypadával. My jsme se
probojovaly až mezi čtyři nejlepší družstva, která hrála
19. a 20.6. v Havlíčkově Brodě o titul MISTRA České republi-
ky. Na tento poslední turnaj v sezóně jsme se připravovaly ve-
lice důkladně.Sehrály jsme spoustu přípravných zápasů, např.
i s družstvem našich dorostenek. V pátek 18.6. jsme odjížděly
auty do Havlíčkova Brodu. Dorazily jsme tam k večeru, ubyto-
valy se a šly si prohlídnout halu. Večer, než jsme šly spát, tak
trenér svolal radu, něco jsme si řekly o zítřejším zápase a do-
mluvily se, že si na hlavě upleteme pár copánků a také jsme
měly koupené dva spreje na hlavu, bílý a zelený(naše klubo-
vé barvy), takže jsme se připravily a šly si lehnout.
V sobotu ráno nás čekal zápas proti domácímu celku. Roz-
cvička nás všechny probudila a pak už následoval zápas.Byl
ze začátku obtížný, ale po prvním poločase jsme se zvedly
a díky přesné střelbě spojek a rychlých protiútoků křídel jsme
vyhrály docela velikým rozdílem. Měly jsme velkou (opravdu
velikou) podporu publika, byli to především rodiče hráček
s bubny, vlajkami, řehtačkami atd. Všichni měli radost, ale tre-
nér nás uklidňoval, protože nás čekal ještě jeden zápas v so-
botu a jeden v neděli.
Šly jsme se naobědvat, a pak většina z nás vysílením usnula.

Nabraly jsme nové síly a k večernímu zápasu proti Uherské-
mu Hradišti, nejobávanějšímu soupeři, jsme nastoupily v bo-
jové náladě. Ze začátku to bylo vidět, během 5 minut jsme vy-
hrávaly 9:2. Ale trenéři Uherského Hradiště si vzali time out,
my jsme byly ukolébané lehkostí zápasu a soupeřky dorovna-
ly. Trenér se mohl na lavičce zbláznit,do půli druhého poloča-
su jsme se s nimi tahaly o gól o dva, ale naše brankařka ten-
to zápas zachytala výborně (nejen tento zápas, celý turnaj)
a my jsme se trhly o 5 gólů a do konce zápasu jsme si vede-
ní udržely. Po zápase nás trenér pozval do pizzerie, slavili jsme
(jenom trošku, protože ještě nic nebylo jasné).
V neděli nás čekal zápas proti Písku. Písek byl outsider tur-

naje, ale toto družstvo je nevyzpytatelné, hráčky jsou mrštné
a bojovné, ale naše signály a trenérovy pokyny a také publi-
kum nám pomohly tento zápas vyhrát.
Jen co ohlásila siréna konec utkání, začaly jsme se radovat
skákaly jsme, řvaly jsme „Jsme MISTŘI“ a naše různé pokřiky

(a že jich není málo). Prostě jsme blbly jako malé holky, tre-
nérovi jsme nabarvily fousy a rodičům, kteří přišli gratulovat
do haly, jsme nastříkaly hlavy, prostě paráda.
Jsme skvělý kolektiv a díky podporovaní z lavičky i hlediště
jsme zaslouženě dosáhly titulu Mistra ČR. Po slavnostním vy-
hlášení a nezbytném fotografování se zlatými medailemi
a pohárem jsme nasedly do aut a jely jsme do Průhonic do
Grosseta, tatínkové a maminky přispěli trenérům. Najedly
jsme se až k prasknutí.

O týden později jsme měly rozlučku se sezónou, dostaly jsme
trička s nápisem Mistři… Snědlo se hrozně moc grilovaného
masa, od trenérů jsme dostaly šest lahví „šampáňa“ a prostě
se slavilo, jak se má. V deset hodin byl ohňostroj,prostě pará-
da, všem se to hrozně líbilo. Byl to nezapomenutelný zážitek.
Ještě jednou velký dík našim trenérům O. Sukdolákovi, J. Špač-
kovi a F. Matuškovi, pod jejichž vedením jsme vybojovaly re-
publikové zlato!

EElliišškkaa  KKřříížžoovváá

SPORT

TJ Sokol Petrovice I., Bellova 56 nabízí pro využití volného ča-
su ve školním roce 2004/2005 následující aktivity :

CCvviiččeenníí  dděěttíí
Rodiče a děti pondělí 9.00 – 10.00 hod.

16.00 – 17.00 hod.

Předškolní cvičení pondělí 18.00 – 19.00 hod.

Mladší žákyně pondělí 17.00 – 18.00 hod.

Starší žákyně středa 18.00 – 19.00 hod.

Mladší a starší žáci úterý 17.00 – 18.00 hod.

Aerobic
žákyně+dorostenky úterý 18.00 – 19.00 hod.
Mažoretky čtvrtek 18.00 – 19.00 hod.

CCvviiččeenníí  žžeenn
Aerobic pondělí 20.00 – 21.00 hod.

středa 19.00 – 20.00 hod.
neděle 19.00 – 20.30 hod.

Stepy čtvrtek 20.00 – 21.00 hod.

Power Jóga čtvrtek 19.00 – 20.00 hod.

Cvičení na balónech pondělí 19.00 – 20.00 hod.

Provozní hodiny naleznete v informační skříňce TJ Sokol Pet-
rovice. Bližší informace obdržíte v kanceláři.Úřední hodiny :
pondělí až pátek 8.00 - 12.00 a 17.00 - 20.00 
paní Kozelková, tel : 274866024.

Házená Handball Club TJ Háje JM
pořádá

nábor dívek
ročníky narození: 1995 až 1997

Místo: areál TJ Háje nad Hostivařskou přehradou
(přímo pod konečnou bus 165, 170, 212, 213, další spoje

Metro C Háje a dále bus 154, 267, 271 stanice Horčičko-
va). Areál házené je za fotbalovým hřištěm.

Termíny: 21.9., 23.9., 24.9.04 od 17,00 do 18,00 hod.

Zájemkyně, které nestihnou náborové termíny, mohou
kontaktovat

Pavla Vápenku na tel.: 602218035

HC TJ Háje JM – MISTR ČR
(placená inzerce)

www.prahapetrovice.cz■ 8 ■

O titul Mistr ČR v házené starších žaček se pro své družstvo HC Háje Jižní Město zasloužila také tři děvčata z Petrovic :
EElliišškkaa  KKřříížžoovváá,,  AAnnnnaa  RRoossoolloovváá  aa LLuucciiee  SSllaavvííččkkoovváá.
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KULTURA

Kulturní komise Rady MČ
Praha – Petrovice
informuje

Plán kulturních akcí na období září – prosi-
nec 2004, jednotlivé akce budou propago-
vány na plakátech.

V uvedeném období si dovolujeme pozvat
všechny zájemce na následující kulturní ak-
ce, které se uskuteční, není-li uvedeno ji-
nak, v sále Střední polygrafické školy v Pet-
rovicích. Začátky koncertů a hudebních akcí
budou upřesněny na plakátech, stejně jako
informace o programu a cena vstupného.
Začínáme 30. září – čas bude upřesněn na
plakátech – koncertem vynikajícího českého
houslisty Miroslava Ambroše, kterého na
klavír doprovodí Zuzana Ambrošová. V mi-
lé, komorní atmosféře nás čeká příjemný
večer. 
Na 8. října se začátkem od 16 hodin je ve
spolupráci s Komisí sociální a bytovou při-
praven hudebně – dramatický pořad zejmé-
na pro seniory, ale i pro další zájemce, s ná-
zvem Tmavomodrý svět. Písně Jaroslava
Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha za-
hraje a zazpívá Jan Vízner a Drahomíra Vla-
chová. Bude zajištěno pohoštění.

Střední a mladší generaci, ale i všem ostat-
ním včetně dětí, které určitě poznají melo-
die ze zpěvníků a hudebních výchov, je ur-
čen koncert 12. listopadu. Vystoupí totiž
Beatles revival ! Na úvod jejich koncertu za-
hraje hudební skupina Základní umělecké
školy, Trhanovské náměstí, Praha 10 – Hos-
tivař Konopníci z Trhaňáku.
Komorní hudba Doležalova kvarteta nás 
25. listopadu určitě uklidní a přenese do
světa snů, líbezných melodií a romantické
nálady. 
V prosinci jsme naplánovali dva koncerty.
Pro seniory a ostatní zájemce hudební po-
řad v pátek 10. prosince od 16 hodin s ná-
zvem Kouzlo Vánoc, který pro nás zajistí
agentura Jana Víznera a jehož součástí bu-
de též občerstvení.
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby je po-
jem tak známý, že komentář téměř není nut-
ný. V celé své kráse a monumentalitě pro nás
zazní na koncertě 17. prosince a určitě po-
může vytvořit sváteční předvánoční náladu.
Krásné kulturní zážitky všem přeje 
Mgr. Petr Zeman, předseda Kulturní komise
naší městské části a ředitel Základní školy,
Edisonova. ( Dotazy či náměty na další kul-
turní akce možno osobně ve škole nebo na
telefonech 606451365, 274860730.)

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

AKCE

P O Z V Á N K A
na akci

HLINĚNÝ DEN
Vážení občané, zveme Vás na akci
„Hliněný den“, a to dne 24.9.2004 

od 15.00 hodin do 18.00 hodin. Akce 
se koná v prostoru mezi SPŠ Praha 
a ZŠ Bellova. Bude zde k dispozici

sochařská hlína, každý z příchozích si 
zde může vytvořit svou představu 

tzv. „fe0áka“ nebo cokoli jiného. Akce 
je protidrogově zaměřena a je určena

všem věkovým kategoriím.
Hliněný den bude doprovázen

reprodukovanou hudbou 
a vystoupí též skupina MA/Y/. 

Akce se též zúčastní 
Hasičský záchranný sbor HLMP.

Srdečně Vás zve

Komise protidrogová a zdravotní
Rady MČ Praha - Petrovice

Sbohem prázdniny
aneb hurá do školy

Až k pramenům Labe

Děti ze základní školy Edisonova mají štěstí,
že je pro ně pořádána řada akcí pro volný
čas nejen v době školního roku, ale
i o prázdninách.
Paní učitelka Mgr.Iva Němcová připravila na
letošní prázdniny týdenní program v Krko-
noších pro děti a jejich rodiče či prarodiče.
Přestože denní program nebyl povinný, rádi
se jej účastnili všichni. Byl pestrý, zajímavý,

pro děti promyšleně výchovně-vzdělávací.
Denně děti ušly bez problémů 15 až 20 km
a přitom poznávaly krásnou přírodu Krko-
nošského národního parku. Každý den ve-
čer vyvěsila paní učitelka na nástěnku kon-
trolní otázky, které se vztahovaly k tomu, co
cestou ukazovala, vyprávěla. A protože děti
pozorně poslouchaly, uměly na otázky od-
povědět. Na závěr pobytu, při vyhodnocení,
dostalo každé dítě dáreček pro radost.
Do programu bylo dvakrát promyšleně za-
hrnuto i dopolední plavání a jeden odpočin-
kový den v ZOO ve Dvoře Králové. Nechy-
bělo ani opékání buřtů a setkání
s Krakonošem. Děti poznaly střední část Kr-
konoš, vědí, že Labe má dva prameny, kte-
ré se na začátku Špindlerova Mlýna stékají,
poznají jestřábník a jiné horské květiny, vě-
dí, jak se v přírodě chovat.
Nebýt paní učitelky, výborné horské průvod-
kyně a skvělé organizátorky, nepoznali by-
chom během týdne tolik krásných míst
a neušli bychom tolik kilometrů pro zdraví.
K tomu nám přálo doslova ideální počasí.
Díky, paní učitelko, za krásný prázdninový
program v horách a těšíme se na další kilo-
metry s Vámi.

Michaela Hrušová

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Prezidentem republiky ČR byly vyhlá-
šeny volby do Senátu Parlamentu ČR
a stanoven termín jejich konání na dny
pátek 5.listopadu 2004 a sobotu 
6. listopadu 2004. Žádáme občany, 
kteří mají zájem o práci v okrskových
volebních komisích na území MČ Pra-
ha – Petrovice, aby se co nejdříve při-
hlásili na  Úřadu MČ Praha – Petrovice,
Morseova 251, tel. 274860731, 
u pí Riedlové I. patro č. dveří 4 nebo
u pí Krupičkové II. patro č. dveří 7. 
Děkujeme předem všem, kteří mají zá-
jem nám pomoci při zajištění voleb.

Životní jubileum

Pracovnice Úřadu MČ
Praha – Petrovice srdečně blahopřejí

p. Jindřichu Vobeckému,
bývalému předsedovi MNV Petrovice,
k jeho životnímu jubileu, které oslavil
dne 11. září 2004. Přejeme mu hodně
štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

Odpoledne plné zábavy spojené s nabídkou mimoškolních
aktivit připravily pro petrovické děti Komise vzdělávání a vý-
chovy, Dům UM, TJ Sokol Petrovice, ZŠ Bellova a ZŠ Ediso-
nova 
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TIP NA VÝLET

EPOCHÁLNÍ VÝLET PANA BROUČKA DO XV. STOLETÍ
V roce 1999 se skupina investorů rozhodla
založit akciovou společnost, která si dala za
úkol vdechnout život u nás zcela novému
a ojedinělému historicko - ekologickému
projektu, který návštěvníkovi umožní vrátit
se o několik století zpět do historie. Projekt
vznikl na místě modelovaném těžbou ci-
hlářské hlíny zvaném „Hliník“. Na místě,
které bylo před příchodem těchto nadšenců
jen zapomenutým a nepříliš vábným úze-
mím s množstvím černých skládek 
Již v roce 2002 se středověký skanzen otví-
rá. Tento projekt ve svém praktickém dů-
sledku významně přispěl k revitalizaci zdeva-
stovaného území na periferii hlavního
města Prahy. Jeho hlavním záměrem je při-
blížit nejširší veřejnosti reálie středověkého
období ve věrohodně ztvárněném prostředí
imaginárního českého venkovského měs-
tečka, postaveného v zajímavé přírodní lo-
kalitě z tradičních materiálů, vybaveného
replikami historických předmětů a oživené-
ho dobovými postavami a ději. Bez nadsáz-
ky jste tak vtaženi do života na počátku 
15. století. Nacházíte se totiž ve středově-
kém městečku Řepora.
Píše se rok 1402 a v malém městečku, den
jízdy koňmo od královského města Prahy,
žijí lidé, kteří se údajně živí vyrýváním rostli-
ny, která má velice dlouhé kořeny a vý-
znamné léčivé účinky . Tuto rostlinu znali
a k léčbě svých pacientů používali již ranho-
jiči ve starém Egyptě. I v našich zemích ji od
pradávna sbíraly babky kořenářky pro léče-
ní neduhů našich předků. Ve středověku
oplývajícím množstvím bitek a šarvátek byla
velice ceněnou zejména pro své schopnosti
zástavy krvácení. Její německý historický ná-

zev je Königskraut - královská bylina, což
rovněž naznačuje s jakou velkolepou léči-
vou rostlinou máme co dělat. Česky se rost-
lina se nazývá ŘEPÍK a lidem, kteří ji ze země
vyrývali, se prý říkalo řeporyjci. (Je mi však
záhadou, proč řeporyjci rostliny vyrývali,
vždyť k léčbě se používala výhradně nad-
zemní části rostliny – kvetoucí nať- a Řepík
lékařský se velmi těžko dá přesadit - tudíž je
ho zbytečné vyrývat.) Řepora leží v těsném
sousedství Řeporyj, jejichž název se údajně
rovněž od řepíku odvozuje a tuto léčivou
rostlinu mají řeporyjští i ve svém znaku.

Pravděpodobnější však je, že středověcí
obyvatelé těchto míst ze země vyrývali řepu.
Vraťme se ale do středověku a do městečka
nesoucího název Řepora.
Obyvatelé Řepory prozatím bydlí celkem
v šesti usedlostech s obytnými domy a hos-
podářskými stavbami. Mají svůj vlastní kos-
telík a tržnici, obojí je pro život ve městě ve-
lice potřebné. Stejně tak jsou důležitá
setkání na centrálním náměstí, kde se ko-
nají všechny slavnosti. Chlapi chodí večer
do krčmy místního rychtáře, zatím co ženy
máchají prádlo v některém z rybníčků. Len-
ní pán donutil obyvatele vystavět okolo
městečka vodní a palisádové opevnění se
třemi branami. Vzhledem k neustálým ne-
pokojům jsou nakonec moc rádi, že jsou
chráněni před divou zvěří i lapky. Pro páno-
vu bezpečnost dostali měšťané příkaz vybu-
dovat tvrz, která by v budoucnu měla při-
spět k lepší obraně v případě napadení
města. Z tvrze je prozatím postavena pouze
kostra z masivních klád, a tak pán na své
stěhování stále čeká. Sami obyvatelé o měs-
tečku říkají:

„Všechny naše stavby jsou postaveny ze
dřeva a hlíny, kryté slaměnými došky či dře-
věným šindelem. Jsou to obvyklé stavební
materiály. Zděné usedlosti byly nanejvýš ko-
mory či sýpky, sloužící k uskladnění životně
důležitých potravin, případně ohradní zídky.
Tvary domů se strmými střechami, vysokými
dýmnými jizbami s roubenými klenbami
a trojicemi okenních otvorů se vážou na náš
způsob vytápění. Komín je pro nás kon-
strukčně náročné zařízení, proto máme
v obytných jizbách tzv. dýmný otvor, který
se nachází v horní polovině štítové stěny do-
mu. Kouř volně stoupá do prostoru pod
zvýšeným stropem a odchází ven tímto
otvorem. Hladina kouře se udržuje v úrovni
dýmného otvoru, a tak nás, kteří žijeme ve
spodní polovině jizby, neobtěžuje. Hranici
mezi zakouřeným a nezakouřeným prosto-
rem tvoří takzvané polenice, což jsou klády
procházející napříč jizbou. My je využíváme
pro sušení oděvů, dřeva, přikrývek a podob-
ně.
Uspořádání obytných jizeb je stejné jako jej
měli naši předkové po staletí a věříme, že
tak zůstane i v pozdějších letech, neboť
nám velice vyhovuje. V rohu při vstupní stě-
ně je vždy topeniště, obvykle kamenná plot-
na s pecí, úhlopříčně v protilehlém koutě
stojí stůl s lavicemi, v dalším rohu při štítové
stěně je jednoduché lůžko. Spí se však i jin-
de, v podstrčením prostoru nebo jen tak na
zemi na hromadě slámy.
Jednoduchá malovaná výzdoba některých
stavení, zejména ornamenty a rámy kolem
oken a dveří, souvisí s ochranou našich pří-
bytků před vniknutím zlých démonu, tem-
ných sil. jejichž působení tady nechceme.“

Poloha skanzenu je mezi pražskými měst-
skými částmi Stodůlky a Řeporyje. Přístup ze
Stodůlek: Metro B-Stodůlky, z Šostakovičo-
va náměstí ulicí Hábovou, dále přes ulici Je-
remiášovu směrem na Řeporyje (orientační
bod – betonová věž „Meindl“). Cesta zna-
čena hnědo-bílou pásovou značkou. Vzdá-
lenost cca 600 m. Přístup z Řeporyjí: z Ře-
poryjského náměstí ulicí K Třebonicům, pak
vpravo podél Dalejského potoka ulicí Ve Vý-
rech až na její konec. Cesta je rovněž zna-
čena hnědo-bílou turistickou pásovou znač-
kou. Vzdálenost cca 1100 m. V blízkosti
skanzenu nelze zaparkovat (zákaz vjezdu
na soukromou komunikaci firmy Skanska).
Omezená možnost parkování je v okolí sta-
nice metra Stodůlky a podél ulice Jeremiá-
šovy. Vyhrazené parkoviště pro vozidla inva-
lidů na konci ulice Ve Výrech. Otvírací doba
v průběhu roku kolísá v závislosti na délce
dne. Obecně lze říci, že když přijdete od
1.4. do 31.12. v úterý až neděli mezi 
10.00 – 16.00 hod, budou brány městečka
otevřené. Více informací najdete na
www.stredoveke-mestecko-repora.cz.

Petr Říha

Středověká města velmi často hořela. Požár
se nevyhnul ani Řepoře. Již rok po otevření
–v roce 2OO3, neznámým žhářem vedená
ruka zapálila v noci 16. června tři ze sedmi
dobudovaných usedlostí.

Na severní straně náměstí stojí uprostřed
malého hřbitova roubený kostelík s věžovi-
tou zvonicí.
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K tomuto smutnému výročí jsem si dovolil
oslovit paní Evu Jánošovou, abychom spo-
lečně zavzpomínali na jejího manžela:

O Vašem muži se tvrdilo, že je univer-
zální sportovec.
To je pravda. Kromě fotbalu, kterému se na
vrcholové úrovni věnoval již od vojny (zá-
kladní vojenskou službu vykonal jako bran-
kář v Dukle Praha), velmi rád a dobře hrál
tenis, volejbal, basket, za Slávii hrál hokej –
opravdu mu žádný sport nebyl cizí.

Také ale prý rád jezdil rychle rychlými
auty.
Jezdil rychle. Když působil v Jablonci, byl
z tréninku doma někdy stejně rychle jako
když jel ze Strahova a uvízl v zácpě.

Ve kterých klubech vlastně působil?
Po vojně byl 5 let ve Slávii Praha, pak v le-
tech 94 – 99 ve FK Jablonec nad Nisou, v lé-
tě 99 změnil dres a nastoupil do Dukly Příb-
ram. Tam hrál pouze dva měsíce - do středy
15. září 1999, kdy odchytal svůj poslední
zápas – „přátelák“ s Duklou Dejvice. Z to-
hoto utkání se už nevrátil.

Stejně mně ale připadá dost náročné
dojíždět denně za prací až do Jablonce.
Jak jsem říkala, Zdeněk jezdil rád a jezdil
rychle. Trénink v Jablonci začínal od deseti
hodin a to ještě stačil odvést malého do
školky. Bohužel nerad používal pásy. Ne-
použil je ani při té poslední jízdě….. Čtvrtek
měli volný, pátek byl také kratší, v sobotu

a v neděli byly zápasy nebo soustředění –
tam je to jedno, kde bydlíte – cestujete stej-
ně po celé republice.

A co synové – do jaké míry se „potati-
li“?
Oběma – staršímu Dominikovi i mladšímu
Adamovi – také fotbal učaroval. Dominik
hraje za Měcholupy a Jakub za Spartu. Brá-
na je ale moc neláká, oba hrají v poli.

Měl Váš muž ještě nějaké jiné koníčky?
Velice dobře a rád vařil, dokonce litoval to-
ho, že se nevyučil kuchařem. Rybařil – na
chalupě i tady na přehradě a hodně času
trávil s dětmi.

Jak dlouho bydlíte v Petrovicích a jak
jste tu spokojeni?
V Petrovicích bydlíme od roku 1988, kdy
jsme tu dostali byt v novostavbě od Slávie
Praha. Byli jsme tu vždycky moc spokojení,

a i když po přestupu nabízeli Zdeňkovi byt
v Jablonci – neměnili bychom. Kromě něja-
kého koupaliště nám tu nic nechybělo.

Kdybyste ale přeci jen měla něco vylep-
šit – co by to bylo?
Máme psa a docela mě mrzí, že z ulic zmi-
zely koše se sáčky. Dnes psí „hovínka“ snad
už nikdo nesbírá a rozdíl v čistotě je dost ci-
telný. Dále mi vadí, že jsou ulice plné parku-
jících aut. Ulice jsou nepřehledné, ale něk-
teří řidiči jimi však stejně jezdí velmi rychle,
a tak každou chvíli vidím z okna nějakou
kolizi chodce s rychle jedoucím autem. Čas-
to jsou to bohužel malé děti, které při pře-
bíhání mezi parkujícími auty nejsou vidět. 

Přeji si, aby se Vám po vyřešení zmíně-
ných problémů v Petrovicích ještě více
líbilo a mnohokrát děkuji za rozhovor.

Připravil Petr Říha
Foto autor a archiv Z. Jánoše

PŘEDSTAVUJEME VÁM

Prvoligový fotbalový brankář

Zdeněk Jánoš
S nedávnou tragickou smrtí Ivana Hlinky nelze nevzpomenout dalšího ze špičkových sportovců, který zahynul ve svém voze. Ve středu 15.zá-
ří ve 23.26 hod. uplynulo 5 let od okamžiku, kdy se na Novopetrovické ulici čelně srazil volkswagen Passat řízený Zdeňkem Jánošem s po-
sledním nočním autobusem č.271. Brankář příbramské Dukly byl v životní formě, snil o přestupu do Sparty a o reprezentaci, kde byl proza-
tím vedený jako třetí brankář. Měl k tomu všechny předpoklady. Vždyť v nejvyšší domácí soutěži odehrál 283 zápasy. Ve 105ti z nich udržel
čisté konto a vstřelil dokonce 3 branky. V roce 1999 – v roce, kdy byl českým Fotbalistou roku Jan Koller a Talentem roku mladičký Tomáš Ro-
sický – byl Zdeněk Jánoš – bohužel již in memoriam - vyhlášen Osobností Gambrinus ligy.

Nenápadný křížek u Novopetrovické - ve
stráni pod zámkem - označuje místo, kde při
nehodě 15.9.1999 zemřel Zdeněk Jánoš
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Z cest za poznáním
Nové poznatky, zážitky i dojmy obohatily účastníky dalšího z kul-
turně - poznávacích zájezdů pořádaných a zčásti dotovaných na-
ší městskou částí tak, aby cesta byla pro každého dostupná též
finančně. Po loňské zkušenosti s obdobným výletem do Jindři-
chova Hradce a Třeboně jsem již podruhé byla mile překvapena
jak průběhem, tak i úrovní těchto akcí určených petrovickým se-
niorům a tentokrát též jejich blízkým, zejména dětem a vnukům.
V horkém letním dni 23. června směřoval tento zájezd ještě hlou-
běji na jih, do Českého Krumlova, jehož vzácně dochované a ny-
ní i udržované historické jádro se vznosnou dominantou rozleh-
lého zámku je názornou ukázkou sedmi století stavebního úsilí
šlechtických rodů Vítkovců, Rožmberků, Eggengberků a Schwar-
zenberků. Mocným magnetem, který sem přitahuje jak naše, tak
zahraniční turisty, je však též známé přírodní divadlo s otáčivým
hledištěm, jehož první, malá varianta pro šedesát osob pochází

teprve z počátku druhé poloviny století dvacátého. Zámek a di-
vadlo, jež nyní pojme 640 diváků, byly i hlavním cílem naším.
Po procházce městem, kterým nás neformálně provedla dlouho-
letá místní učitelka paní Slávinka (ta nám též poradila, kde v tu-
risty přeplněném centru se lze za rozumnou cenu a bez velkého
čekání najíst), jsme zamířili na zámek. I zde jsme měli štěstí na
průvodkyni, takže čas vyhrazený prohlídce utekl jako voda a už
tu byl její závěr v podobě vrcholného díla doby rokoka - Maškar-
ního sálu s bohatou figurální výzdobou znázorňující hlavně aris-
tokratickou společnost uprostřed tanečního reje. Odpočinkem se
stala procházka zámeckým parkem s fotografováním u kaskádo-
vé fontány vyzdobené postavami vodních božstev, završená
zhlédnutím odpoledního představení Prokofjevova baletu Popel-
ka v unikátním krumlovském divadle s otáčivým hledištěm. (Jeho
existence v areálu vzácné zahrady není v souladu s požadavky
UNESCO, do jehož seznamu světového kulturního dědictví byl
Český Krumlov zapsán, takže divadlo se příští rok po sezóně zač-
ne stěhovat, tentokrát prý už definitivně, ač zatím ještě není
známo kam. A už teď se říká, že o poslední vstupenky bude ur-
čitě nouze.)

Až na zpáteční cestě jsem si uvědomila, co všechno mne na zá-
jezdech petrovických seniorů (a nejen jich) tak mile překvapilo.
Tím hlavním je dobrá příprava a uvážlivý rozvrh: nejen, že pak
není žádný spěch, ale časová rezerva umožní i nějakou tu za-
stávku navíc. Tentokrát byla v Sezimově Ústí u hrobky prezidenta
Edvarda Beneše a jeho choti Hany.
Vzorně připravené průvodkyně (minule Jiřina Stehlíková, nyní
Zdena Novotná) necítily povinnost častovat nás nepřetržitě vším,
co si pečlivě připravily, ale pokaždé včas hlásily, co zajímavého bu-
deme právě míjet, a až těsně před cílem řekly pár slov o tom, co
nás čeká. Sympatické bylo též to, že zájezd vedl buď sám staros-
ta Otto Semecký, nebo jeho zástupkyně Olga Hromasová, což
svědčí o tom, že jak senioři, tak kultura a její poznávání se u před-
stavitelů Petrovic těší vážnosti. Příjemný byl volný čas na oběd, ni-
koliv obvyklé uniformní zájezdové menu v předražené restauraci.

Nikomu též nevadilo, že pár zájemců se místo dopolední prohlíd-
ky města vydalo na exkurzi do pivovaru Eggengberg. A pokud by
někdo chtěl jít sám třeba do místní galerie, nebo si sednout ně-
kam na lavičku, dát se do řeči s místním usedlíkem či v klidu po-
zorovat okolí? Žádný problém. Stačí vše nahlásit, a pak jen dora-
zit včas k autobusu, kam ukázněně v dohodnutém čase přicházeli
všichni členové naší výpravy.
Mezi seniory i juniory nechyběl zájem o viděné a slyšené, pano-
vala vzájemná ohleduplnost, dobrá nálada, pohoda. Ke spokoje-
nosti přispěla nejen malá toaleta přímo v autobuse, ale vždy i ně-
jaká ta zastávka na krátký odpočinek či hygienu a zkušený řidič,
který znal jak trasu, tak své povinnosti vůči cestujícím. 

Vy, kdo jste ještě na žádném petrovickém zájezdu za kulturou ne-
byli, přestaňte váhat a přihlaste se hned po jeho vyhlášení. Urči-
tě vše zvládnete, omládnete a navíc třebas trochu poznáte i své
vzdálenější sousedy, takže se v Petrovicích budete cítit ještě víc ja-
ko doma. 

Jarmila Lakosilová

Jeviště je bez opony, hraje se bez přestávek – také nás do dalšího děje vždy přenesla divadelní točna

Krumlovský zámek patří k největším a turisty nejvíce vyhledávaným palácovým komplexům ve střední Evropě


