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ROK 2005
Rok 2005 je rokem významným, jubilejním – je rokem 60. výročí ukončení
všech bojových operací spojenců na evropském válčišti.

V květnových dnech roku 1945 se
uskutečnily na území tehdejšího Československa poslední bojové operace:
v západních Čechách to bylo dne 6.
května osvobození západočeské metropole – města Plzeň americkou armádou
a 9. května osvobození hlavního města
Prahy Rudou armádou, kdy na jejím
území vypuklo 5. května povstání proti
nacistickým okupantům.
Jednotky americké a Rudé armády tak
uzavřely svoji bojovou cestu, která trvala shodně pro obě strany čtyři roky.
Poslední zbytky německé armády byly
decimovány Rudou armádou ve dnech
10. – 12. května u obce Milín ve středních Čechách. Nejhorší válka v dějinách
lidstva tak skončila tam, kde začala –
na území bývalého Československa.
V roce 2000 se v Evropě a taktéž
i v České republice uskutečnily oslavy
55. výročí ukončení 2. světové války.
Těchto oslav, jejichž těžiště bylo v Plzni
a které vyvrcholily velkou vojenskou
přehlídkou za účasti Armády České republiky, se účastnili příslušníci odboje
i veteráni všech spojeneckých armád,
kteří na československém území bojovali. Česká republika tak demonstrovala své uvědomění si širších souvislostí.
Tyto vzpomínkové akce de facto podnítily u organizátorů záměr připravit
podobné oslavy i na jubilejní rok 2005.

Při této příležitosti proběhnou na území
celé České republiky vzpomínkové akce, které budou připomínat miliony
zmařených lidských životů, které s sebou přinesla 2. světová válka. Tyto oběti se týkaly i československých občanů –
příslušníků ilegálního odboje, vojáků
i civilistů.
V březnu 1999 se uskutečnilo oficiální
přijetí České republiky do struktur Severoatlantické aliance, do NATO. Je důležité připomenout, že naše členství
v tomto seskupení není jen výsledkem
politických jednání a rozhodnutí po roce 1989. Je nutné brát v potaz i souvislosti spojené právě s účastí českých vojáků na spojeneckých operacích za
2. světové války. A dále také účast
Armády ČR za války v Perském zálivu,
v mezinárodních misích v bývalé Jugoslávii a v neposlední řadě i účast v současných misích v Afghánistánu a Iráku.
Česká republika svou přítomností
v těchto misích potvrzuje své vědomí
odpovědnosti v boji se současným největším nepřítelem – světovým terorismem.

ČESKÁ REPUBLIKA
60. VÝROČÍ
Oslavy 60. výročí ukončení válečných
operací druhé světové války proběhnou

Vážení spoluobčané,
dlouhou zimu již máme konečně za sebou a s rozkvetlým jarem nás čeká spousta drobné, ale potřebné
práce. To se týká nejen jarního úklidu, ale i úkolů, které jsme si dali. Ve svém předchozím oslovení jsem naznačil, které úkoly nás čekají, ale jsou vázány na určité podmínky. Jsem rád, že některé z nich již můžeme
začít realizovat. Týká se to především polyfunkčního
domu. V těchto dnech se nám po složitých jednáních
podařilo odstranit překážky, které bránily uzavření
kupní smlouvy se spotřebním družstvem Včela. Kupní
smlouva o prodeji bývalé prodejny potravin byla podepsána a my nyní můžeme zahájit jednání o demolici stávajícího objektu, vylepšit tak okolní prostředí
a pokračovat jak na projektu, tak na dalších opatřeních, která umožní realizaci našeho záměru.
Další naší snahou je výměna asfaltového povrchu sídlištního hřište u polikliniky. Díky finanční pomoci Magistrátu, o kterou jsme požádali, mohou být práce na
základě výběrového řízení zahájeny. Tyto úpravy jistě
přispějí ke zlepšení prostředí mezi ulicí Lessnerovou
a poliklinikou.
Mezi další cíle, které se snažíme splnit, patří pokračování výměny oken jak v ZŠ Bellova, tak v MŠ Jakobiho. Jedná se o financně nákladné úpravy, na které nemá naše městská část dostatek finančních
prostředků, a tak jsme opět požádali ZHMP o poskytnutí finanční dotace. Věřím, že nám Magistrát i tentokrát pomůže.
Ne všechny naše záměry lze bez problémů a potíží realizovat. To se týká také našeho záměru zlepšit osvětlení ulice Novopetrovická. Zde, bohužel, narážíme na
dosud nevypořádané majetkoprávní vztahy k pozemkům kolem komunikace. Jednání jsou zdlouhavá a my
nemáme možnost je urychlit. Tohoto záměru se však
nevzdáváme a věříme, že se nám podaří ho realizovat.
Zrovna tak jako osvětlení kostela.
Zub času hlodá i na budově polikliniky. Zde k zamezení tepelných ztrát připravujeme výměnu oken
a opravu izolace. Jistě jste si všimli, že dokončujeme
úpravy jednotlivých vchodů obecního domu a dokončení izolačních prací. To je jenom nástin některých
úkolů, které nás čekají.
Kromě práce nás však v jarním období čekají krásné
akce na poli kulturním a já se již teším na připravované koncerty v rámci Petrovického hudebního jara, jehož vyvrcholením bude vystoupení rakouského swingového orchestru THAT SWING, který se v loňském
roce velice líbil. Těším se na společný zážitek.
S přáním mnoha úspechů
Otto Semecký

pokračování na str. 4 a 5
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ
V Petrovicích, stejně jako na
mnoha dalších místech, děti
sázely Pohádkovník Andersenův (latinsky Fabularius Anderseni, anglicky Andersentree,
dánsky
Andersens
Eventyrtrae). A jelikož čeští
knihovníci vyzvali k jeho sázení knihovny na celém světě,
mohl by tak vyrůst světový andersenovský pohádkový les.

Noc s Andersenem
V prostorách Úřadu městské části Praha – Petrovice se spí docela dobře, to
zjistili všichni účastníci „Noci s Andersenem“, v noci z 1. na 2. dubna, mezi něž patří čtvrťáci a páťáci ze Základní školy, Edisonova 40, Praha –
Petrovice – Monika Paulíková, Kristýna Franců, Jan Kovář, Kryštof Korb,
Michal Brož, David Lokaj, Marcela
Turková, Kamil Martínek, Denisa Kučerová, Miroslav Frank, Nikola Žemličková a Lucie Kottová, dále pak ředitel jmenované školy
Petr Zeman a hlavně paní Václava Křížová, vedoucí Místní
knihovny v Praze – Petrovicích a paní Kateřina Veselská.
Tyto dvě poslední jmenované účastnice Noci s Andersenem se nejen účastnily, ale celou akci připravily (společně
s dalšími pracovníky ÚMČ Praha – Petrovice), nutno dodat, že výborně připravily a zorganizovaly.
Hans Christian Andersen se právě 2. dubna 1805, tedy
před dvěma sty lety, narodil v Odense v Dánsku jako syn
chudého ševce. Podařilo se mu vystudovat pěveckou a taneční školu a nastoupit slibnou uměleckou dráhu tanečníka. Lásku k hudbě a k tanci ale posléze převážil jeho
druhý velký koníček - divadlo. Začíná psát divadelní hry a
první z nich vydává knižně už v roce 1829. Divadelních her
napsal celou řadu a kromě nich také romány, básně a cestopisy. Proslavil se ale zejména svými pohádkami, které
ovšem on sám považoval jen za jakýsi vedlejší produkt své
literární činnosti. Pravdou je, že dnes najdeme málokoho,
kdo by neznal hloupého císaře z pohádky Císařovy nové
šaty, který se nahatý procházel po městě, protože si dal
dvěma podvodníky namluvit, že jeho šaty jsou neviditelné.
Známé jsou i další pohádky Cínový vojáček, Sněhová královna, Kouzelný kufr atd. Hans Christian Andersen se ještě za svého života, díky svým pohádkám, dočkal velké slávy a nejvyšších poct nejen v rodném Dánsku, ale i v mnoha
dalších státech, jež mu udělily čestné ceny a řády. Zemřel
v Kodani 4. srpna 1875.
Jeho pohádky jsou u nás známé z knih, které ilustrovali Jiří Trnka a Cyril Bouda, ale můžeme je vidět i jako filmy,
loutková představení nebo lední revue. Nebo si je můžeme předčítat v Místní knihovně v Praze – Petrovicích, což
jsme činili právě 1. dubna v podvečer. Také jsme kreslili obrázky, které byly jako pohlednice odeslány dánské královně. Množství připravených her některé účastníky Noci
s Andersenem zmohlo tak, že dost brzo usnuli ve svém
spacáku na karimatce, například pan ředitel Zeman. Byli
ovšem takoví nespavci, kteří ještě ve tři ráno živě diskutovali – asi o Andersenových pohádkách nebo i o jiných zajímavých věcech - a nejevili známky únavy. Celou akci nám
bude připomínat strom Pohádkovník zasazený na prostranství před Úřadem naší městské části Praha – Petrovice.

Noc v knihovně, po odpoledni a večeru plném her, patřila
zcela určitě k nezapomenutelným zážitkům všech účastníků.

Václava Křížová, Kateřina Veselská a Petr Zeman
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O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ PRAHA - PETROVICE
64. zasedání RMČ, dne 3.2.2005
Rada městské části Praha-Petrovice:
Jmenovala:
• grantovou komisi pro posouzení žádostí o finanční příspěvek na kulturní a sportovní aktivity v roce 2005.
Schválila:
• proplacení mzdových nákladů na přípravu
obědů pro seniory za měsíce červen – prosinec
2004 pro jídelnu ZŠ Bellova,
• návrh krizového řízení MHMP s tím, aby materiál CO dosud obhospodařovaný MČ byl
převeden dle pokynů odboru krizového řízení
do velkokapacitních skladů Základy logistiky
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
• žádosti o pokácení stromů dle doporučení
Komise životního prostředí.
Vzala na vědomí:
• návrh na změnu obecně závazné vyhlášky
o občanských průkazech a cestovních dokladech bez dalších připomínek,
• žádost MHMP o nutnosti aktualizace souboru
pražského cykloterénu a jeho rozvoje,
• informaci o počtu obyvatel MČ ke dni
1.1.2005, tj. 6.067.
65. zasedání RMČ, dne 17.2.2005
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila:
• zadání výběrového řízení - forma veřejná zakázka dle zákona č. 40/2004 Sb. § 43. „Údržba veřejné zeleně k. ú. Petrovice a úklid veřejných prostranství“ dle předloženého návrhu.
Vzala na vědomí:
• informaci o projednání „Finančního vypořádání za rok 2004“, které bude součástí schvalování závěrečného účtu za rok 2004,
• zprávu z jednání bytové a sociální komise ze
dne 8. 2. 2005.
XIII. řádné zasedání ZMČ,
dne 21. února 2005
Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice:
Vzalo na vědomí:
• připomínky k zápisu z XII. řádného zasedání
Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice ze dne
8. 12. 2004, které předložila Mgr. Lippertová,
• zprávu o činnosti RMČ za druhé pololetí roku
2004,
• zprávu Kontrolního výboru ZMČ Praha-Petrovice ze dne 24.1. 2005.
Schválilo:
• zápis z XII. řádného zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Petrovice, konaného dne 8. 12.
2004 s tím, aby byl ukončen odstavcem „Starosta doc. Semecký ukončil jednání zastupitelstva ve 22.05 hod.“,
• zvýšení kupní ceny objektu prodejny SD Včela
parc. č. 570/2 a 570/3 z částky 8.000.000,Kč schválené na VIII. zasedání ZMČ PrahaPetrovice dne 25. února 2004 pod č. 21, na
částku 8.300.000,- Kč. O částku 300.000,- Kč
se navýší rozpočet MČ v roce 2005 na straně
příjmů v položce 4131 – převody z vlastních
fondů a v položce 6121 na straně výdajů –
budovy, stavby, haly,
• rozpočtové změny 12/2004,
• čerpání rozpočtu MČ Praha-Petrovice v roce
2004,
• návrh rozpočtu MČ Praha-Petrovice na rok
2005 v příjmové i výdajové části ve výši
42.053.200 Kč,
• vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých
na činnost pro rok 2004 MČ Praha-Petrovice.

Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice
ukládá Kontrolnímu výboru ZMČ Praha-Petrovice zkontrolovat daňové doklady občanského sdružení Optim-Eko za rok 2003-2004,
• odměny neuvolněným zastupitelům podle nařízení vlády č. 697/2004 Sb., o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev v horní navržené hranici.
Neschválilo:
• projednání bodu Kontrola zápisu a usnesení
XII. řádného zasedání zastupitelstva MČ Praha-Petrovice na příštím jednání zastupitelstva,
• žádost občanského sdružení „Umění dětem
i dospělým“ o převod finančního příspěvku
přiděleného na rok 2004 ve výši 10.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že finanční příspěvek nebyl
vyčerpán v souladu s čl. III. a IV. Smlouvy uzavřené mezi MČ Praha-Petrovice a občanským
sdružením „Umění dětem i dospělým“ ze dne
5. 5. 2004, požaduje poskytovatel příspěvku
vrácení nevyčerpaného finančního příspěvku
ve výši 10.000,- Kč na účet č. 192000717369/0800 v termínu do 17. 3. 2005.
O poskytnutí finančního příspěvku na akci
„Koncert na zámku – Vídeň“ plánovanou občanským sdružením v roce 2005, je nutno požádat v souladu se schválenými „Podmínkami
pro udělení grantů MČ Praha-Petrovice v roce
2005“,
• úkol Radě MČ Praha-Petrovice, jmenovat do
grantové komise, kromě členů Kontrolního
výboru, paní Janu Šlajerovou.
Uložilo:
• Finančnímu výboru ZMČ Praha-Petrovice
prověřit financování Speciálního čísla Petrovického zpravodaje a do dalšího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice podat o financování tohoto čísla zprávu.
66. zasedání RMČ, dne 10.3.2005
Rada městské části Praha-Petrovice:
Vzala na vědomí:
• informaci k pokračujícímu projektu – osvětlení Novopetrovické ulice,
• informaci o pokračování akce „oprava jezu na
Botiči“,
• informaci JUDr. Hromasové, že MČ Praha –
Petrovice je již v Katastru nemovitostí zapsána
jako vlastník dolní části ulice Ampérova,
• zápis z Komise územního rozvoje a dopravních vztahů ze dne 22.2.2005.
Schválila:
• výměnu telefonní ústředny ÚMČ. Na základě
předložených nabídek schvaluje nákup
ústředny Panasonic KX-TDA 30 včetně GSM
brány,
• opětovné poskytnutí slevy na nájemném
v obecním bytě pí. Fliegerové na její žádost,
protože ani po opravě oken nedošlo k odstranění nadměrného rosení,
• uspořádání akce ÚMČ – knihovny s názvem
„Noc s Andersenem“ ve dnech 1.4.-2.4.2005
a předběžný rozpočet akce max. Kč 6000,-,

• návrh na změnu termínu jednání XIV. ZMČ na
19. dubna od 18 hodin.
67. zasedání RMČ, dne 31.3.2005
Rada městské části Praha-Petrovice:
Vzala na vědomí:
• informaci JUDr. Hromasové o podpisu kupní
smlouvy mezi MČ a SD Včela na objekt bývalé prodejny č.p. 311 v ulici Edisonova,
• informaci Ing. Říhy o barevné publikaci MČ
a stupni jejího rozpracování,
• zprávu Grantové komise ze dne 17.3.2005
o předložených žádostech o poskytnutí grantů,
• zápis z Komise územního rozvoje a dopravních vztahů ze dne 30.3.2005.
Schválila:
• žádosti o dotace z rezervy HMP pro městské
části na rok 2005. Jedná se o 7 žádostí o investiční dotace a 5 žádostí o neinvestiční dotace,
• pořádání oslav 60. výročí osvobození v pátek
6.5.2005. Slavnostní akt na petrovickém hřbitově bude zahájen v 10.30 hod. a u pomníku
padlých v ulici Edisonova v 11.00 hod. a uložila starostovi informovat veřejnost o této
akci,
• seznam finančních příspěvků jednotlivým subjektům dle návrhu Grantové komise,
• usnesení Komise územního rozvoje a dopravních vztahů k projektu „Vedení 110 kV Chodov – Uhříněves – Měcholupy“, Praha, únor
2005,
• návrh programu zasedání ZMČ dne
19.4.2005.
Neschválila:
• změny ÚPn č.1104, 1218, 1217, 1410, 1411,
1412, dle doporučení KÚRaDV a změnu
č. 1413.
Požádala:
• Komisi bytovou a sociální o vyjádření se k daru, který nemůže být zahrnut do grantového
řízení, ale jedná se o sociální příspěvek.
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60. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ REPUBLIKY
pokračování ze strany 1

po celém území České republiky. Centrem oslav se stanou města Ostrava,
Plzeň a Praha.

Jedná se o snahu pro zvýraznění historického faktu, že válečné operace druhé světové války byly ukončeny právě
v tehdejším Československu. Tím oslavy získávají euroatlantický význam z pohledu historie i současnosti.

Československá obec legionářská
vyhlásila k 60. výročí osvobození
pod záštitou předsedy ČsOL
gen. mjr. v. v. Antonína Špačka
internetovou vědomostní soutěž
pod názvem „Od Legií po NATO“.
Soutěž je zobrazena na
http://soutez.legionar.com .

PRAHA / 60. VÝROČÍ
AKCE
6. května 2005

OSTRAVA
Ostrava přiblíží osvobození města Rudou armádou v rámci Ostravské operace 30. dubna. Vedle oficiálních pietních
akcí a kulturních vystoupení zde proběhnou i ukázky jednotlivých vojenskohistorických klubů.
PLZEŇ
Plzeň bude tradičně zaměřena na osvobození jihozápadních Čech 3. americkou armádou. Dne 7. května se v západočeské metropoli uskuteční defilé
historických vozů, zaměřené vedle zmiňované americké armády i na 1. československou obrněnou brigádu, která
vstoupila na území tehdejšího Československa na jaře 1945.
PRAHA
Hlavní město Praha se stane nejen místem oslav Pražského povstání, ale místem hlavních oslav výročí ukončení celé
druhé světové války na území Evropy.

10.30 – Pietní akt u pomníku obětí
2.světové války na petrovickém hřbitově
11.00 – Vzpomínkový akt u památníku obětí 2.světové války
v Edisonově ulici
6. – 8. května 2005
Filmový festival válečných filmů:
Kino OKO – tématické dokumenty, dobové týdeníky
Kino Konvikt – zahr. filmy
Kino Lucerna – české filmy
7. května 2005
15.00 – Rekonstrukce bojů u Českého rozhlasu / Vinohradská,
Balbínova ulice
8. května 2005
10.00 – Vojensko – historická přehlídka / ul. Milady Horákové Letná
12.00 – Demarkační zóny / Dejvická
ulice / Kulturní program, národní restaurace aj.
13.00 – Velký kulturní program / Letenská pláň

14.00 – Spanilá jízda veteránů Prahou se zastávkou na Staroměstském náměstí
15.00 – Bojová ukázka - Barikáda
2005 / Ostrov č. 5, Braník,
Praha 4
20.00 – Slavnostní koncert / Staroměstské náměstí
Další akce
Ohňostroje, tématické výstavy, pietní
akty, bojové ukázky apod.
Boj o Český rozhlas se stal nejvýraznější událostí Pražského povstání a posledních dnů války na našem území.
Pro autentické připomenutí jednoho
z nejvýznamnějších momentů osvobození Československa bude v sobotu
7. května uspořádána unikátní Rekonstrukce bojů o Český rozhlas. Čtyřicetiminutová ukázka, kterou organizuje
Český rozhlas a městská část Praha 2,
bude zahrnovat klíčové okamžiky bojů,
odehraje se valnou většinou na autentických místech na Vinohradské třídě
a v Balbínově ulici. Celý prostor bude
částečně dobově upraven a zazvučen.
Celá ukázka proběhne synchronně na
zvukový doprovod, který bude sestaven
z archivních, autentických zvukových
nahrávek.
Městská část Praha 4 spolupořádá
s kluby vojenské historie Gardekorps
a 2. RCT Praha v neděli 8. května vojensko - historickou akci BARIKÁDA
2005. Akce se bude konat v Braníku na
louce u ulice U Kempinku naproti nád-
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A UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
raží. Diváci budou moci v průběhu téměř dvouhodinového programu zhlédnout epizody z jednotlivých dnů Květnového
povstání
zakrývání
německých nápisů, odzbrojování prvních německých vojáků, příjezd vojsk
SS, stavbu barikády, její obranu, osvobození Vlasovci a další. Vše proběhne
za doprovodu historické techniky.
Městská část Praha 6 organizuje na neděli 8. května akci pod názvem: Dejvická: Demarkační. Na ulici Dejvické
vyrostou vedle sebe různé zóny patřící
jedné z národních armád. Konkrétně:
americká, ruská, britská, francouzská,
polská a československá, každá pak se
svojí národní kuchyní a kulturním programem. Celá akce bude doplněna bohatým kulturním programem a programem pro děti.

kognoskaci možností jeví Letenská
pláň.
Ve prospěch Letenské pláně hovoří nejvíce tyto argumenty:

Hlavní kulturní program bude probíhat v neděli 8. května na třech scénách,
které budou postaveny na Letenské
pláni. Na prvním bude zahajovat
Ústřední hudba AČR, na druhém bude
účinkovat hudba V. sboru US Army a na
třetím Orchestr ruských námořníků
baltské flotily. Na tyto soubory pak budou až do večera navazovat převážně
swingové a jazzové kapely.

Taktéž by se měl uskutečnit slavnostní
ohňostroj, který – stejně jako v roce
1995 v Praze a v roce 2000 v Plzni – by
byl složený z kompozice ohňostrojových, pyrotechnických a světelných
efektů s přesnou synchronizací na hudební a ruchový doprovod.

Zlatým hřebem vyvrcholení oslav by
měla být vojensko-historická přehlídka v Praze na Letné v neděli
8. května od 10.00. Samotné defilé by
mělo obsahovat historické čelo od našich legií za 1. světové války přes naši
předmnichovskou armádu, až po naše
zahraniční jednotky za 2. světové války,
včetně historických jednotek spojenců.
Na tuto historickou část přehlídky je
v této chvíli organizátory společně s Vojenským historickým ústavem AČR připravený dostatečný počet historických
vozidel, včetně uniformovaných posádek. Rozsah účasti Armády ČR je stále
v jednání.
Vhodné místo a prostor pro konání výše uvedené přehlídky je zcela zásadní.
Jako jediné vhodné se po důkladné re-

a) kostková dlažba umožňuje průjezd
těžké pásové techniky
b) divácký prostor pro 500 000 diváků
c) navazující ulice poskytují dostatečný
nástupní prostor pro přehlídku
d) ideální možnost sledovat letecké
průlety po dlouhou dobu
e) jednodušší regulace samotné přehlídky a následných dopravních
omezení
f) dopravní dostupnost (stanice Hradčanská, stanice Vltavská)
g) možnost okamžitého umístění techniky na pískové ploše Letenské pláně
pro statickou ukázku.

Výše uvedené skutečnosti jsou v současné době ve stadiu vyjednávání a rozpracovanosti. V této chvíli jsou činěny
finální produkční úkony pro zajištění
jednotlivých částí oslav. Slavnosti bude
doprovázet celá řada pietních aktů, výstav, besed atd. Očekáváme značnou
účast vzácných hostů, účastníků bojů
i ze zahraničí. Proto bude velmi záležet
na časové návaznosti a koordinaci příprav i produkce jednotlivých částí oslav.
Vzhledem k tomu, že časový odstup od
těchto historických událostí lze měřit životem jedné generace, nepředpokládáme, že by se oslavy v budoucnu ještě
konaly v tomto rozsahu. Proto usilujeme o oslavy důstojné, nadgenerační,
ničím nezatížené a pro návštěvníky
i účastníky co nejvíce zajímavé.
Abychom co nejvíce naplnili náš záměr,
byla již oslovena podnikatelská sféra
o pomoc při zajištění finančních prostředků na pokrytí produkčních nákladů.
Chceme vyvinout co největší profesionální úsilí, které by směřovalo k plnohodnotnému splnění cíle na této akci.

Cílem akce je aktivní účast široké veřejnosti, která jinak nemá příliš možností
a popravdě ani zájmu se účastnit oficiálních pietních akcí. Akce by se ale také samozřejmě účastnili VIP hosté, zástupci veteránů a členů odboje.

Chceme atraktivně připomenout celé
české veřejnosti nezanedbatelný odkaz
a zároveň uctít památku všech padlých
českých i spojeneckých vojáků na frontách 2. světové války. Války o zachování svobody a demokracie.

ZÁVĚR

Chceme vzdát hold a vyjádřit svoji úctu
žijícím veteránům.

Naší snahou je spojit úsilí hlavně mnoha občanských sdružení i jednotlivců,
jakož i orgánů státní správy, Armády
České republiky a dalších subjektů a organizací v jeden produkční celek.
V tomto duchu aktivní spolupráce
vznikly oslavy v letech 1995 a 2000.
Odměnou za naše úsilí byla divácká přízeň v řádu statisíců návštěvníků
a účastníků.

Chceme připomenout tradici a historické souvislosti spojené se vstupem České republiky do NATO.
Za přípravný výbor „Oslav“
Václav Marhoul
Mgr. Miroslav Sklenář
Ing. Michal Kopecký
Jiří Kunc
František Koch

Rada městské části Praha – Petrovice
si Vás dovoluje pozvat na akce spojené s oslavami 60. výročí osvobození
naší republiky a ukončení 2. světové války.
Vzpomínkové akce se uskuteční v pátek dne 6. května 2005
10.30 – Pietní akt u pomníku obětí 2.světové války na petrovickém hřbitově
11.00 – Vzpomínkový akt u památníku obětí 2.světové války v Edisonově ulici

www.prahapetrovice.cz
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PŘEDSTAVUJEME VÁM
Václav Marhoul
Filmový producent, člen Československé obce legionářské, organizátor vojenských vzpomínkových akcí v Praze (1995 a 2005)
a spoluorganizátor každoročních akcí „BAHNA“ v západních Čechách.
Hned v následujícím roce jsme společně
s Františkem Kochem a Jiřím Kuncem zrealizovali v Praze první vojensko-historické defilé na Národní třídě a pak hlavně v roce
2000 v Plzni u příležitosti 55. výročí velkou
vojenskou přehlídku.
Neměl jste problémy prosadit svůj plán
na pražském magistrátu a ministerstvu
obrany?
Víte, takováhle akce s sebou nese spoustu
problémů, které se hlavně týkají zabezpečení a dlouhodobé přípravy. Ve chvíli, kdy spolu děláme tento rozhovor, ještě stále není
účast Armády ČR jistá. Osobně se domnívám, že by její účast byla více než vhodná,
a to zvláště proto, že se současná armáda
odkazuje nejvíce na bojové tradice ze
2. světové války. A také z toho důvodu, že
tento rok je rokem prvním, kdy je plně profesionální a jako taková by se mohla představit široké veřejnosti.
Jelikož ústředním námětem tohoto čísla jsou oslavy 60. výročí osvobození naší republiky a ukončení 2. světové války, porušujeme tradici a přinášíme Vám
rozhovor s „nepetrovičákem“, jedním
z organizátorů oslav letošního významného výročí.
Z Vašich vyprávění je známo, že jste nenáviděl vojnu. Abyste ji bez následků
přečkal, začal jste po večerech v kasárnách psát divadelní hru Mazaný Filip. Ta
se několik let úspěšně hrála v Divadle
Sklep, loni měla dokonce filmovou premiéru, byl to váš režisérský debut. Co
bylo příčinou toho, že prvotní nenávist
přešla ve fandovství k vojenské historii?
Fandovství k historii se u mě projevovalo už
od dětství, kdy jsem skutečně odhodlaně
věřil, že jednou budu archeologem. To se
nepodařilo, ale zájem o historii přetrval. Ten
se nakonec zúžil do dvou období, a to starověkého Říma a 2. světové války. A ta
opravdu hluboká nenávist, která ve mně byla, se týkala výhradně jen a jen komunistické
lidové armády a mé prezenční služby, kterou
jsem v ní musel vykonat. Logicky se po listopadu 1989 můj vztah k armádě pozitivně
změnil. Jako nakonec všechno ostatní.
Jak jste přišel na nápad uspořádat vojenské defilé a jaké osobnosti tvoří organizační tým?
Ten nápad se poprvé zrodil v Normandii
v roce 1994, kam jsem tehdy odcestoval na
oslavy 50. výročí spojeneckého vylodění.
■
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Koho budete oslovovat, aby se přehlídky účastnil jako přímý aktér?
Budou to hlavně členové různých vojenskohistorických klubů se svojí výzbrojí, výstrojí
a technikou, kteří se zaměřují na předválečné období a období 2. světové války. Návštěvníci se 8. května v Praze na Letenské
pláni budou mít na co těšit.
Jaký bude program a jaká mezinárodní
účast?
Koncepce defilé vychází ze záměru zmapovat a ukázat všechny druhy vojsk, jednotek
a techniku československých ozbrojených
sil od roku 1917 do roku 1945. Na tuto
část, pokud to vyjde, by měla navázat ukázka současné české armády, která se k této
tradici odkazuje. V jednání je také účast vojáků současné slovenské armády.
Bude připraven speciální program pro
válečné veterány?
Ano, jistě. Doplňkových akcí bude docela
dost. Do Prahy by měli přijet spojenečtí veteráni, hlavně z USA a Ruské federace. Počítá se také s účastí delegací britských, francouzských, belgických a polských veteránů.
Neobáváte se toho, že budou lidé přehlídku přirovnávat k monstrózním akcím, které se na Letné konaly za komunistického režimu?
Samozřejmě, to se určitě stane, ale já se toho neobávám. Letenská pláň je jediným

www.prahapetrovice.cz

možným místem v Praze, kde lze přehlídku
technicky a logisticky zrealizovat. Už v roce
1945 zde defilovaly jednotky 1. československé obrněné brigády z Anglie. To místo
nemůže za to, že tam kdysi stával Husák
a kynul pracujícím. O pár let později se na
Letenské pláni v podstatě zhroutil komunistický režim, kdy bezmála milion lidí tleskalo
Václavu Havlovi a demonstrovalo svoji touhu po svobodě. V případě připravovaného
defilé nepůjde v žádném případě o „velkopanskou“ přehlídku totalitní ozbrojené síly,
která haraší raketami a demonstruje svoji
odhodlanost v boji proti západnímu nepříteli. Celá koncepce je slavnostní, neagresivní a divácky atraktivní v tom nejlepším slova
smyslu.
Co osobně pro vás znamenají oslavy
konce války?
Mnoho, opravdu mnoho. Byla to válka, ve
které padlo, zemřelo, bylo umučeno nebo
popraveno přes 50 milionů lidí. Byla to válka vedená spojenci proti jednomu z největších zel, které kdy tato planeta zplodila.
Fakt, že tento největší válečný konflikt v dějinách světa, respektive jeho „evropská
část“, byl před 60 lety ukončen právě na
území dnešní České republiky, si zaslouží
pozornost dnešních generací. Tyto oslavy
jsou jednou z těch několika mála možností,
kdy je možné padlým i žijícím veteránům
vzdát patřičný, stylový a upřímný hold za to
všechno, co pro tuto zemi a její svobodu vykonali.
Připravila Naďa Machková

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

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

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

www.prahapetrovice.cz

■

7

■

SPORT
Vážení přátelé sportu,

Medailisté si odnesli pěkné poháry a poslední tři obdrželi cenu útěchy v podobě triček.

dne 26.2.2005 pořádala petrovická ODS pro širokou veřejnost 1. ročník Squashového turnaje ve sportovním centru
STAMET na Novopetrovické ulici. Turnaje se zúčastnilo třináct
hráčů a měli jsme tu čest mezi námi přivítat i některé známé
osobnosti, jako je například Tomáš Krejčíř (známý všem jako
Adam Rubeš ze seriálu Rodinná pouta) nebo radní hl. města
Prahy pan Pavel Klega. Oba se samozřejmě zúčastnili turnaje
jako aktivní hráči. Po úporných bojích ve skupinách se pokračovalo vyřazovacím způsobem a nechyběla ani soutěž
útěchy pro vyřazené ze základních skupin.

Po turnaji se během občerstvení kladně zhodnotil průběh
turnaje a někteří se vydali relaxovat do sauny nebo masážní
vany, aby tak dali oddechnout unavenému tělu. Všichni se už
nyní těší na další ročník. O jeho termínu budeme včas informovat.
Na závěr bych chtěl mnohokrát poděkovat firmě STAMET,
která nám zapůjčila svůj areál bez finančních nároků a samozřejmě také všem účastníkům turnaje a divákům za podíl
na skvělé náladě.

Výsledky turnaje:
1.
Michal Lošek
2.
Pavel Klega
3.
Veronika Lošková
4.
Roman Vojta
5.
Radek Nebeský

Roman Vojta

Turnaj se konal v příjemných prostorách SQUASH STAMET

Mezi příchozími na turnaj byl i Tomáš Krejčíř

Mezi čestnými hosty turnaje byl i radní Hl.města Prahy Pavel Klega,
který si vybojoval „stříbrný“ pohár za druhé místo.

Zlatý a bronzový pohár skončil v rukách manželů Loškových
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KULTURA
Dovolujeme si tímto pozvat všechny zájemce na KONCERT V PETROVICKÉM
KOSTELE SV. JAKUBA STARŠÍHO. Koncert se koná 21. dubna 2005 – původní
termín byl 20. 4. Ze zdravotních důvodů bohužel nemohou vystoupit dříve ohlášené
umělkyně Edita Keglerová a Věra Binarová
(viz předešlé vydání Petrovického zpravodaje). Kulturní komisi se ovšem podařilo domluvit vystoupení Českého smyčcového
dua. Hrají nádherně. Domníváme se, že prvotřídní akustika a povznášející atmosféra
kostela ještě podtrhne špičkový výkon pozvaných umělců. Přijďte si je poslechnout,
začátek koncertu je ve 20.00 hodin.
České smyčcové duo založili L. Hůlová
a M. Sedlák v roce 1994 během studia
na Konzervatoři v Praze. Od té doby již
absolvovali mnoho úspěšných vystoupení, a to nejen doma, ale i na festivalech v zahraničí (Švýcarsko, Rakousko,
Řecko, Argentina, Sýrie, Jordánsko,
Egypt, Rusko, Mexiko). V roce 1998 zís-

kali 1. cenu v soutěži o nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů v rámci
Mezinárodní letní akademie v rakouském Semmeringu a vystoupili pak v přímém přenosu na rakouské rozhlasové
stanici ÖRF 1. Uskutečnili také mnoho
nahrávek pro Český rozhlas. Repertoár
souboru zahrnuje dua z doby baroka až
po současnost. Pro debutové CD, které
vyšlo na podzim roku 2002 u vydavatelství MusicVars, interpreti vybrali své
oblíbené skladby autorů 20. století
(Martinů, Honegger, Ravel). Oba členové tvoří společně s klavíristou Vladimírem Strnadem klavírní trio Martinů Collegium Praga a zároveň působí
v komorním orchestru Praga camerata.
Od roku 2000 jsou Lucie i Martin členy
mezinárodního orchestru „UBS Verbier
Festival Youth Orchestra“ vedeného
J. Levinem, P. Järvim, W. Sawallischem,
K. Masurem, Ch. von Dohnányim aj.
S tímto tělesem účinkovali na nejpres-

ČESKÉ SMYČCOVÉ DUO
21. dubna 2005 – 20.00 hodin
KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO

tižnějších pódiích celého světa, jako např. Carnegie Hall v New Yorku, Musicverein Wien, Teatro Colón v Buenos Aires.
Současně zveme i na další tři koncerty připravené pod sjednocujícím názvem
PETROVICKÉ HUDEBNÍ JARO. Všechny tři
koncerty se uskuteční v sále Střední polygrafické školy, všechny tři jsou v měsíci květnu a všechny tři začínají v 19 hodin. Podobnost názvu s hudebním festivalem Pražské
jaro není náhodná. Pražské jaro je naše inspirace a náš velký vzor. Zde se dříve ohlášené termíny nemění, zůstávají v následujícím pořadí:
12. května v 19 hodin Petrovické hudební jaro začíná, pokračuje druhým
koncertem 18. května a končí třetím finálním koncertem 27. května 2005.
Všechny srdečně zveme – bude to pěkné.
Mgr. Petr Zeman,
Kulturní komise
Rady MČ Praha - Petrovice

ZÁJEZD PRO SENIORY
V sobotu 23.4.2005 pořádáme
zájezd pro seniory do skanzenu
na Veselý kopec
spojený s vítáním jara.
Odjezd je v 7.00 hod.
z parkoviště u ZŠ Bellova.
Cena zájezdu je 250.- Kč.
Zdena Novotná

Lucie Sedláková Hůlová - housle
Martin Sedlák - violoncello

předsedkyně Komise sociální a bytové

www.sweb.cz/czechstringduo

Zveme všechny zájemce
o problematiku územního rozvoje
Petrovic na zasedání Zastupitelstva
Městské části Praha - Petrovice,
které se koná
v úterý 19.dubna 2005
od 18 hodin
v budově Úřadu městské části,
Morseova 251.
Jedním z bodů programu bude
prezentace studentského projektu
O PETROVICÍCH U JEDNOHO
STOLU

Antonio Vivaldi (1678-1741) : Sonáta D dur op. 2, č.11
Preludio. Andante • Fantasia. Allegro • Gavotta. Allegro
Reinhold Gličre (1875-1956) : 8 Duet op. 39
Prélude • Gavotte • Berceuse • Canzonetta • Intermezzo • Impromptu • Scherzo • Etude
Jiří Teml (*1935) : Čtyři nálady (2004)
Vivace, drammatico e poco rubato • Allegretto giocoso • Andantino • Prestissimo
Josef Fiala (1748 -1816) : Duett C dur WV 4.17
Allegro moderato • Menuetto • Allegro
Bohuslav Martinů (1890-1959) : Duo Nr. 2
Allegretto • Adagio • Poco allegro
G. F. Händel - Johann Halvorsen (1864-1935) : Passacaglia

www.prahapetrovice.cz
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
Práce na osvětlení některých lokalit Petrovic pokračují
Vážení spoluobčané, chtěl bych krátce navázat na
úvodní slovo pana starosty a seznámit vás s některými skutečnostmi, které se týkají osvětlení
Novopetrovické ulice a některých dalších lokalit
v Petrovicích. Jak pan starosta naznačil, vyskytly
se některé problémy v nevypořádaných majetkoprávních vztazích hlavně v okolí Novopetrovické
ulice od lávky směrem k odbočce do Křeslic. Tyto
problémy průběžně řešíme a předpokládáme, že
se s nimi v průběhu tohoto roku definitivně vyrovnáme. S největší pravděpodobností ale dojde
k posunu realizace stavby do roku 2006.
U osvětlení petrovického kostela, Novopetrovické
ulice v úseku kolem hřbitova a hřiště v Kurčatovově ulici počítáme s realizací ještě tento rok. Projektová dokumentace osvětlení už je připravena
a v příštích dnech bude zahájeno schvalovací řízení. Na osvětlení zadního traktu ve Frostově ulici se v současné době připravuje projektová dokumentace.
O našich dalších krocích v těchto záležitostech
vás budeme samozřejmě informovat.
Roman Vojta
zástupce starosty

Definitivní slavnostní osvětlení by měl dostat i petrovický kostel

INZERCE

Sportovní klub Olympia Praha sluchově postižených sportovců (SK Olympia Praha SPS) se sídlem na Praze 15 – Horní
Měcholupy, Parmská ul. přijímá sluchově postižené zájemce – dívky(ženy) a chlapce (muže) do našeho klubu, který poskytuje sportovní vyžití sluchově postiženým dětem, mládeži a zletilým osobám. Jsme řádným členem ČSTV (Český svaz tělesné výchovy), ČSNS (Český svaz neslyšících sportovců) a PTU (Pražská tělovýchovná unie). Dále spolupracujeme s úřadem MČ Praha 15 – Horní Měcholupy.
Sportovní aktivity realizujeme zejména v následujících sportech: velká kopaná, halová kopaná, tenis, stolní tenis, volejbal,
bowling, badminton, atletika a plavání. Účastníme se sportovních soutěží od přátelských utkání až po turnaje a mistrovství
ČR. Pořádáme i rekreační akce – v současné době plánujeme letní pobyt v Brdech, kde je k dispozici bazén, volejbalové
hřiště a fotbalové hřiště, které můžeme využít i k pořádání sportovních soustředění a turnajů.
Máme k dispozici tělocvičnu i venkovní fotbalové hřiště v ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy jak pro kopanou – zde se
scházejí muži (chlapci ) vždy každé úterý od 19.30 – 21.00 hod, tak i volejbal – kde se scházejí ženy (dívky) případně i muži vždy každý čtvrtek od 17.00 – 19.00 hod.
Více info o našem klubu najdete na našich webových stránkách: www.sweb.cz/sk.olympia.
Rádi zde projednáme osobně s každým zájemcem o členství jeho možnosti při uplatnění.
Zájemci (dívky a chlapci) do 15 let věku mohou být členy jen na základě písemného souhlasu rodičů (zákonných zástupců).
V případě Vašeho zájmu kontaktujte – SMS na mobil č.: 777259214, 777817317
e-mailem na adresu: j.z.m@volny.cz, o.zidkova@seznam.cz
či telefonem č.: 777259214, 271961701
faxem č.: 271961701
SK Olympia Praha SPS
Předseda: Petr Klajl
Vyřizuje: Oldřiška Žídková – členka SK Olympia Praha SPS

■
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INZERCE
TJ Uhříněves a odd. volejbalu nabízí
pronájem tělocvičny Lidového domu,
v ul. Přátelství 64, Uhříněves.
Vhodné pro sálové sporty aj. aktivity
(tan. kroužky, aerobik, jóga,
asijská bojová um.) sport. soustředění
a kond. přípravu, turnaje, růz. kurzy,
zájm. kroužky ap. K dispozici šatna,
sociální zázemí a sprchy.
Cena dohodou, dopolední hodiny
zvýhodněny.
Info:
L. Šebesta T: 602283023
J. Kyselová T: 732370550
J. Šulc T: 267712711

GARDECO s.r.o., www.gardeco.cz
Tel.: 723538767 fax: 321784187
přijímá objednávky na balkonové květiny:
• Petunie převislé směs barev 1 ks = 11,– Kč
• Pelargonie dle výběru 1 ks = 13,– Kč
• balkonová květina Impatiens
dle výb. 1 ks = 10,– Kč
• směs sazenic jahodníku Senga, Sengana,
Dagmar 1 ks = 5,– Kč

ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANŠTINA

Dále nabízíme zpracování návrhů
okrasných zahrad,
závlah a osvětlení včetně realizací.

Kurzy všech stupňů u metra HÁJE
ZÁPIS Út, St, Čt 17.15 - 18.00 hod.
v zápisové kanceláři
JŠ VAN, PRAHA 4, Kosmická 746.
Kurzovné na pololetí 2 000,-- Kč.
Tel. 9.00 - 11.00 hod : 244 912 101

Katalogy nabídek zasíláme ZDARMA.

Tel. v době zápisu 272 911 939
www.js-van.cz

www.prahapetrovice.cz
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - PETROVICE
V Petrovicích se daří smysluplně využívat alternativního trestu

OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ
Trest OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ je
významnou alternativou trestu odnětí
svobody a je tak druhým nejpřísnějším
trestem po trestu odnětí svobody.
Základním smyslem trestu obecně
prospěšných prací je vedle naplnění
obecního účelu trestu též skutečnost,
že odsouzený není umístěn do věznice
a vystaven působení vězeňského prostředí. Navíc trest OPP umožňuje zachovat pozitivní sociální vazby, odsouzený tak není zbaven výkonu
normálních společenských povinností
ani odpovědnosti.

častěji jsou tresty
vykonávány v místě faktického bydliště.
Jedním z míst, kde
se daří využívat institut OPP ve prospěch obce, je
městská část Praha-Petrovice.
Od roku 1999
k dnešnímu dni
byl
alternativní
trest nařízen právě

Úklid po odvozu velkoobjemových kontejnerů ze stanovišť MČ Praha-Petrovice

Úklid kolem komunikací

Aby však soud mohl trest obecně prospěšných prací uložit, musí být splněny
tyto zákonné předpoklady:
1. jedná se o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody,
jehož horní hranice trestní sazby
nepřevyšuje pět let,
2. existuje důvodný předpoklad, že
vzhledem k povaze spáchaného
trestného činu a možnosti nápravy
pachatele není k dosažení účelu
uložení jiného trestu třeba.
V praxi se setkáváme s uložením tohoto trestu za trestné činy krádeže, podvodu, maření úředního rozhodnutí,
ublížení na zdraví, výtržnictví apod.
Výše trestu OPP se pohybuje v rozsahu
od 50 do 400 hodin, které musí odsouzený vykonat sám , bezplatně a ve
svém volnu během jednoho roku. Místem výkonu jsou obce, státní nebo jiné obecně prospěšné instituce. Nej■
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Velkou zásluhu zde mají především
do MČ Prahapracovníci Úřadu MČ Praha-Petrovice,
Petrovice celkem
zejména pan Daniel Jančík, který práci
390
odsouzezajišťuje, přiděluje a vytváří tak vhodné
ným, kteří odpraprostředí, které je pro výkon alternacovali ve protivních trestů nezbytné. Pokud si uvěspěch MČ celkem
domíme, že většina odsouzených se
34 171 hodin.
snaží svému závazku dostát v době
Pokud oceníme
svého volna – po pracovní době a o víhodnotu jedné
kendech - je nabíledni, že o volno již
takto odpracovaod roku 1999 připravují i pana Jančíka.
né hodiny částkou 50,- Kč, odJana Mottlová,
vedli odsouzení
Probační a mediační služba,
jen v Petrovicích
středisko Praha
pro společnost práci v hodnotě minimálně 1 708 550,- Kč, což je bezesporu mnohem výhodnější alternativa
než jejich pobyt v nápravném zařízení
za peníze daňových poplatníků.
Jednalo se o práci
spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu
komunikací, likvidaci černých skládek, čištění kolem
kontejnerů nebo
v úklidu po velkoobjemových kontejnerech. Dále se
v rámci výkonu alternativního trestu
pracovalo na dětských
hřištích
a hřbitově.
Budování oplocení kolem dětských hřišť
www.prahapetrovice.cz

KULTURA
DIVADELNÍ KLUB
Jak to začalo ? Když jsem loni viděla
u svých prvňáčků nadšení z každé pěkné
knihy, dobré muziky či vydařeného obrázku, napadla mě otázka: ,,Chtěli byste jít
společně do divadla?“ … hned se třepotalo několik rukou a divadelní klub byl téměř na světě.
Klubová premiéra stála opravdu za to generální zkouška baletu „Giselle“ v Národním divadle. Naše klubová základna se
rozšířila o spolužáky z ostatních tříd,
všichni jsme se moc těšili a nejen to, také
jsme se pečlivě připravili. Zážitek byl úžasný. Děti byly jako očarované atmosférou
divadla a překvapivě citlivě vnímaly krásnou hudbu i děj vyjádřený tancem.
První rok nám rychle uběhl a po dobrých
zkušenostech jsem neváhala po prázdninách pokračovat. Díky kontaktu rodičů
přišla další báječná nabídka - generální

zkouška baletu P. I. Čajkovského „ Louskáček “. S trochou obav jsem stoupala na
druhý balkon, ale rozzářené oči a slova
„…to je paráda, vidíme celý orchestr….“
setřela veškeré obavy. I tentokrát jsme se
vraceli plni krásných dojmů.
Společně jsme diskutovali, kam se vydáme příště. Těsně před Vánoci jsme se vypravili do Branického divadla na předvánoční koncert skupiny Chorea Bohemica.
Vánoční těšení, adventní zvyky, méně
známé koledy, cinkání zvonků, výměna
dárečků a také zpívání koled známých to byla báječná atmosféra v Braníku.
Máte rádi pohádky ? My ano, a tak půjdeme do Říše loutek na klasickou pohádku „ Pták Ohnivák a liška Ryška.“ Určitě
se zastavíme podívat se na Staroměstské
náměstí i na Orloj. Jak se dětem představení líbilo a jestli se i trochu bály - to si

můžete přečíst v příštím Zpravodaji.
Je jistě potěšitelné, že děti mají o divadlo
opravdový zájem. Klub čítá kolem 20 dětí, kromě žáků současných s námi chodí
už i budoucí prvňáček. Do konce školního roku chystáme ještě další představení.
Hoši navrhují Státní operu, děvčata letní
scénu na Vyšehradě. V každém případě
se těšíme na společně prožité víkendové
odpoledne v divadle. Všech těchto našich
akcí se doposud účastnili současní nebo
budoucí žáci Základní školy Edisonova,
pro ně vlastně Divadelní klub vznikl. Pokud se najdou další zájemci, kteří by s námi chtěli navštěvovat divadelní představení, mohou se informovat a přihlásit
osobně ve škole nebo na telefonech
274860730 a 724314845 .
Mgr. Bohumila Foltýnová
učitelka ZŠ Edisonova

ŠKOLY
ŠKOLA NANEČISTO
Základní škola Edisonova připravila pro budoucí žáky a žákyně 1. ročníku naší školy
a pro jejich rodiče nebo prarodiče akci, která nese název „Škola nanečisto“.
Celkem třikrát – 15. 3., 26. 4. a 21. 6. 2005
vždy od 16 hodin - mohou děti zapsané do
naší první třídy přijít se svými rodiči do školy ještě před začátkem nového školního roku 2005/06 a ve své budoucí učebně si předem vybrat s kým chtějí sedět v lavici,
seznámit se s ostatními spolužáky a spolužačkami, poznat svoji budoucí paní učitelku, poznat svoji vychovatelku ve školní družině, ostatní vyučující i ředitele školy. Paní
učitelky a ostatní pedagogové mají pro děti
připraveno mnoho zajímavostí, trochu her
a zábavy a také trošku „opravdového učení“. Budoucí školáci se určitě nudit nebudou. Pro jejich rodiče jsou připraveny následující besedy:
1. Psychická, sociální a emocionální zralost
dítěte na školu a role rodičů při přípravě
dítěte pro vstup do školy – přednáší
PhDr. Jaroslav Šturma, pedagog a psycholog, ředitel Dětského centra Paprsek.
2. Několik dobrých rad a cvičení pro rodiče
budoucích prvňáčků – tuto besedu vede
PhDr. Marcela Süsslandová, ředitelka Pedagogicko – psychologické poradny pro

Prahu 4. V rámci této druhé části „Školy
nanečisto“ poskytneme všem zájemcům
také písemné materiály.
3. Pomůcky a potřeby na vyučování v prvním ročníku školy a organizace zahájení
školní docházky – tuto závěrečnou část
„Školy nanečisto“ vede Mgr. Iva Němcová, třídní učitelka budoucí první třídy.
Děti nenechá ve třídě samotné, nebojte
se, v době kdy bude paní učitelka s rodiči, budou děti sledovat připravené divadelní představení.
„Školou nanečisto“ chceme usnadnit dětem vstup do první třídy, za velmi důležité
považujeme jejich první kontakty a první
„spolupráci“ se spolužáky, samozřejmě pod
vedením zkušené paní učitelky. Problémy
současných dětských kolektivů netkví v oblasti vzdělávací, zde už existuje řada metod
na postupné odstranění specifických problémů učení (dyslexie, dysgrafie atd.), ale
problémy se objevují spíše v komunikaci
mezi dětmi, v sociální i emocionální oblasti.
Nesprávné řešení či neřešení těchto problémů vede později k šikaně a agresivitě školních dětí i dalším sociálně patologickým jevům.
Pro rodiče je naše „Škola nanečisto“ návodem, jak děti na první třídu připravit v ob-

www.prahapetrovice.cz

lasti jazykových dovedností (například – pokus se říci tři slova, která začínají na „b“ jako bota), vizuálního rozlišování a vizuální
paměti (například – najdi na stránce dětské
knihy tři stejná písmenka), matematických
dovedností (spočítej auta v řadě na parkovišti), všeobecných znalostí (třeba dny v týdnu) i hrubé a jemné motoriky (chytat míč,
přelévat vodu, navléknout korálky, skákat
po jedné noze, stříhat nůžkami, vybarvit
omalovánky a podobně). Všechny tyto
a mnohé další oblasti přípravy na školu objasní připravené besedy i písemné materiály,
které rodičům poskytneme.
Závěrem nutno dodat, že „Škola nanečisto“
je samozřejmě záležitost zcela dobrovolná
a pro všechny rodiče zdarma, náklady hradí
škola a městská část Praha – Petrovice, které tímto děkujeme za finanční a veškerou
další pomoc naší škole.
Na nové budoucí spolužáky a spolužačky se
těší pedagogové, žáci a ředitel ZŠ Edisonova
Mgr. Petr Zeman
Naše spojení:
telefony 606451365, 274860730,
e-mail: zsedisonova@tiscali.cz
a také www.zs-edisonova.cz
■
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

ŠKOLY
MATEMATICKÉ TŘÍDY NA ZŠ BELLOVA
Již šest let mají někteří žáci naší školy rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů. Vytváříme tak vedle jazykových škol a víceletých gymnázií další alternativu pro žáky, kteří chtějí být kvalitně připraveni na další studium.
V těchto třídách věnujeme matematice šest hodin týdně. Učivo základní školy rozšiřujeme o některé doplňující kapitoly
(např. množiny, pravděpodobnost, základy kombinatoriky).
Velký důraz klademe na rozvoj logického myšlení, které žáci
využijí, ať půjdou v budoucnu studovat jakýkoli obor. Řešíme
proto velké počty slovních a netradičních úloh, organizujeme
třídní soutěže, pravidelně se účastníme Matematické olympiády, Pythagoriády, Klokana i soutěže Zdatný matematik.
O tom, že se nám práce daří, svědčí každoroční umístění našich žáků v obvodních kolech těchto soutěží. Jako příklad uvedu naše letošní „medailové“ výsledky v soutěži Zdatný matematik (soutěž žáků 5. – 9. tříd ze sedmi základních škol
Prahy 15 na ZŠ Veronské náměstí):

Naši žáci se ale nevěnují pouze matematice. V 8. a 9. ročníku
je výuka chemie posílena o praktická cvičení. Každých čtrnáct
dní je zařazeno dvouhodinové praktikum v laboratoři, které
doplňuje výuku chemie a částečně i přírodopisu a fyziky. Samozřejmostí je pravidelná práce s počítači. Protože matematické třídy jsou složeny z vybraných žáků, je možné i v „nepřírodovědných“ předmětech probírat učivo více do hloubky.
Úroveň našich absolventů ukazují testy SCIO (celostátní srovnávací testy žáků 9. tříd) a výsledky přijímacího řízení na
střední školy. Protože letošní deváťáky oboje teprve čeká,
uvedu výsledky loňské 9.A.

Z 26 žáků loňské 9.A bylo přijato: 12 na gymnázia, 4 na obchodní akademie a lycea, 4 na střední průmyslové školy, 5 na
ostatní SOŠ (zdravotní, hotelová, poštovní, výpočetní techniky) a 1 na SOU.
Způsob práce s našimi žáky i jejich výsledky pravidelně prezentujeme na Dnech otevřených dveří.
Navštívit naši školu ale můžete i jindy. Pokud předem zavoláte, určitě si uděláme čas a zodpovíme všechny vaše dotazy.
PaedDr. Iva Paloučková
učitelka ZŠ Bellova

Výsledky testů SCIO – 9.A – 2003/2004:
TEST

úspěšnost 9.A ZŠ Bellova

celostátní průměr ZŠ celostátní průměr víceletých gymnázií

9. třídy: Ondřej Kanta - 1.místo, Pavel Chyba - 3.místo
8. třídy: Oldřich Urban - 2.místo
7. třídy: Barbora Šebková - 1.místo

obecné. studijní předpoklady

65%

52,14%

76,28%

matematika

62%

36,61%

61,60%

Obvodní kola ostatních soutěží naše nejlepší matematiky
teprve čekají. Výjimkou je Matematická olympiáda
9. tříd. Ta skončila výrazným úspěchem Pavla Chyby a Ondřeje Kanty. Oba zde získali plný počet bodů, dělí se o 1. místo
a budou Prahu 15 reprezentovat v III. (celopražském) kole této soutěže.

český jazyk

66%

53,41%

70,43%

anglický jazyk

71%

57,26%

83,99%

německý jazyk

72%

50,02%

79,14%
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ŠKOLY
NÁZORY BÝVALÝCH ŽÁKŮ TŘÍDY S S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU
MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ
V učitelské profesi se výsledky nedostavují většinou bezprostředně,
ale mnohdy s velkým časovým odstupem. Takovou první zpětnou
vazbou bývá úspěšnost našich bývalých žáků na středních školách.
Proto jsem se jich zeptala na to, co jim dala matematická třída a jak
jim pomohla v současném studiu.
A jejich odpovědi ? Přečtěte si je sami.
• Díky matematické třídě je pro mě nyní na gymnáziu matematika
bezproblémovým předmětem, na který se doma prakticky nemusím připravovat. Stále čerpám ze znalostí ze základní školy. Látku,
která je pro mé současné spolužáky zcela nová, znám již z deváté třídy. Nejde však jen o matematiku. Celková disciplína a tempo
práce v matematické třídě mi umožnilo přizpůsobit se středoškolským podmínkám rychleji než ostatním.
Tereza Maternová,
Gymnázium Přípotoční
• Matematická třída ? Více znalostí, snadnější nástup na SŠ, jednodušší orientace v I. ročníku střední školy .
Vít Routa, SPŠ Na Třebešíně
Marek Zelinka, SOŠ Dopravní
• Matematicky a přírodovědně zaměřená třída mi rozhodně nepřinesla jen prohloubené vědomosti a poznatky ohledně matematiky a přírodovědných předmětů, ale jako bývalá žačka této třídy cítím, že mám rozsáhlejší všeobecný přehled ve srovnání
s ostatními studenty. Další důležitá věc: měla jsem určitě větší
šanci a možnost být přijata na gymnázium než jako žák „obyčejné“ třídy. Můžu jen dodat, že absolvování této třídy mi pomohlo

a pomáhá ve všech směrech. Vřele doporučuji všem, kdo chtějí
dále úspěšně pokračovat ve studiu.
Irena Kubíčková
Gymnázium Přípotoční
• Kdybych chodil do normální třídy, asi bych na gymnáziu nestíhal.
Miloš Hána,
Gymnázium Arabská
• Pokud bych se znovu rozhodoval v páté třídě, šel bych do matematické třídy znovu.
David Čápka,
SPŠE Ječná
• Matematická třída mi velmi pomohla ve studiu na gymnáziu. Díky rozšířené výuce matematiky a vyšším nárokům, které na nás
byly kladeny i v ostatních předmětech, teď nemám na střední
škole problémy. Například v matematice probíráme věci, které
jsme se na základní škole již učili. Jsem také zvyklá na to, že probíráme látku rychleji a podrobněji. Myslím si, že nás matematická
třída opravdu dobře připravila ke studiu na gymnáziu a dala nám
dobrý základ pro náš budoucí život.
Markéta Rybková,
Gymnázium Přípotoční
Je zapotřebí ještě něco dodat ?
Snad jen to, že po přečtení těchto názorů jistě pochopíte, proč jsou
hnacím motorem pro naši další práci.
Ing. Daniela Valentová,
zástupce ředitele ZŠ Bellova

www.prahapetrovice.cz
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PETROVICKÝ MASOPUST
V neděli 27.února proběhl pod záštitou Komise vzdělávání a výchovy RMČ Praha-Petrovice již druhý ročník Petrovického masopustu. Pro děti a jejich rodiče byly připraveny více než dvě hodiny
tance, soutěží a pěkné muziky s živou hudbou. Nechyběla ani oblíbená tombola a samozřejmě soutěž o nejlepší masku. Mile nás
překvapila účast dospělých masek i to, že se rodiče zapojili do ta-

nečního reje. Poděkování za pěkně připravené odpoledne patří
sl.Martině Volfové z DDM Praha 10 a samozřejmě všem, kteří přišli a pomohli – pracovníkům DDM Praha 10, pedagogům ze ZŠ
Edisonova a členkám TJ Sokol Petrovice I.
RNDr.Vlasta Křížová,
předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy RMČ

ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ŽÁKŮ ZŠ EDISONOVA
NA ZÁMKU DOBŘÍŠ

■

Žáci Základní školy, Edisonova 40, Praha – Petrovice dostali svá
pololetní vysvědčení na Zámku Dobříš.
Snahou všech pedagogů naší školy bylo vytvořit pro předání vysvědčení slavnostní atmosféru a také připravit dětem překvapení,
proto po prohlídce zámku je v zámecké knihovně uvítal „zámecký pán“ v dobovém oblečení výrazné fialové barvy včetně slušivé
pokrývky hlavy. Z jeho rukou žáci 1. – 5. ročníku naší malé školy
převzali svá vysvědčení. „Zámecký pán“ byl převlečený ředitel
školy Petr Zeman, což všechny děti rychle odhalily.

diskotéka a všeobecné veselí. Zábavu pro děti pomohli připravit
odborníci z divadélka Andromeda.
Děkujeme i touto cestou řediteli státního Zámku Dobříš panu
Pavlu Krejcárkovi, který celou akci s námi připravoval a poskytl
veškeré potřebné prostory i další služby, děkujeme České televizi
a pracovníkům zpravodajství, zejména děkujeme panu
doc. PhDr. O. Semeckému, CSc., starostovi městské části Praha –
Petrovice a paní JUDr. O. Hromasové, zástupkyni starosty, pod jejichž patronací a za jejichž přítomnosti se celá akce uskutečnila.

Předávání vysvědčení natáčela Česká televize. Večer ve zprávách
ČT 1 jsme měli možnost celou akci znovu vidět.
Po předání vysvědčení pokračovala prohlídka zámku a potom
v krásném, přestavěném sále bývalé zámecké konírny vypukla

Zbývá vymyslet, kde proběhne slavnostní předání vysvědčení
příště.
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Žáci, pedagogové a ředitel školy Mgr. Petr Zeman
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