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ROČNÍK XVII.
ČÍSLO 4

ŘÍJEN 2008
NEPRODEJNÉ

SLOVO ÚVODEM

Periodikum městské části Praha-Petrovice

PRVNÍ ZÁŘÍ V KALENDÁŘI

I v letošním školním roce se v Petrovicích podařilo otevřít dvě třídy 1. ročníku základní školy. Do lavic  
v 1. A. zasedlo 1. září  devatenáct nových školáků.

První třídu v historické budově bývalé petrovické obecné školy v Edisonově ulici dokonce dvacet dva žáků 
z Petrovic i okolních obcí.

Část petrovických „šesťáků“ pokračuje ve svém studiu ve stejné budově jako dosud, neboť zasedli do lavic 
nově otevřené pobočky víceletého gymnázia Altis.

Vážení spoluobčané,

definitivně skončilo léto, dovolenou už nám 
budou připomínat pouze fotografie a bled-
noucí opálení, děti znovu zasedly do školních 
lavic a pomalu nastává čas, zamýšlet se nad 
tím, čím obdarujeme své blízké pod vánoč-
ním stromkem.
Období prázdnin bývalo vždy mezi noviná-
ři nazýváno okurkovou sezónou. To proto, 
že informace o zrajících okurkách byly tím 
nejzáživnějším, co se v tomto období dělo a 
o čem mohl tisk informovat. Ta doba je však 
již zřejmě dávno pryč – stále se něco děje. 
O některých akcích, z období od vydání po-
sledního čísla Zpravodaje, se dočtete na ná-
sledujících stranách, fotoreportáž z jiných 
přinášíme alespoň ve zkratce na straně 15.  
Nejzávažnější událostí je zřejmě avizovaná 
realizace připojení lokálních kotelen v ulicích 
Rezlerova a Dopplerova na Pražskou teplá-
renskou soustavu. Doufejme, že přetrvávající 
nepohodlí a kolaps způsobený úbytkem par-
kovacích míst bude vykoupen dlouhodobou 
úsporou nákladů na vytápění Vašich domovů.  
Méně pozitivní událostí byla havárie na vo-
dovodní instalaci v poliklinice. Voda protéka-
jící celý víkend z prvního nadzemního podlaží 
do suterénu téměř totálně zničila prostory 
i zařízení vodoléčby. Jelikož bylo zřejmé, 
kolik z Vás by přišlo o svou terapii, poskytli 
jsme balneologii náhradní prostory doposud 
sloužící správě objektu. Tyto místnosti byly 
péčí nového správce polikliniky – paní Zdeny 
Novotné – k této činnosti v rekordně krátkém 
čase uzpůsobeny a vymalovány. 
Dlouhodobou bolestí polikliniky jsou toalety. 
Přestože nám lékaři dluží na nájemném cca 
500 000 Kč, zahájili  jsme jejich rekonstruk-
ci. Z výše uvedeného důvodu jsme pochopi-
telně začali s rekonstrukcí prostor pro Vás – 
pro veřejnost.  Nová zařízení jsou sice pěkná, 
přesto si Vám dovoluji do dalších dní popřát, 
abyste nemuseli tyto nové prostory využívat a 
ani jakékoliv jiné zařízení či ordinaci v poli-
klinice. Pevné zdraví a neutuchající optimiz-
mus Vám pro období podzimu přeje.

 Petr Říha
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Od 1. 8. 2007 existuje v Praze – Petro-
vicích jediná sloučená základní škola, 
která má za sebou první rok trvání. Škola 
má k dispozici budovu a školní hřiště  
v ulici Edisonova 40 a budovu, školní 
jídelnu a rozsáhlý sportovní areál v ulici  
Dopplerova 351. 

Celá škola má v roce 2008/2009  
v obou budovách 10 tříd 1. stupně,  
5 tříd 2. stupně a 5 oddělení školní dru-
žiny. Ve škole je 284 žáků, z toho 187 
na 1. stupni (1. – 5. ročník) a 97 na  
2. stupni (6. – 9. ročník). Ve školní družině 
máme 137 dětí.
 Průměrně je ve třídě 19 žáků, což určitě 
přispěje k příjemnější „rodinné“ atmo-
sféře a umožní i individuálnější přístup  
pedagogů k žákům.

Sport v naší škole nabízí i oddíl Juda 
Praha–Petrovice, Ragby klub Petrovi-
ce, Klub přátel dětí a mládeže Petrovi-
ce a další.

Cílem naší základní školy je poskyto-
vat základní vzdělávání podle vlast- 
ního školního vzdělávacího progra-
mu, soustředit se na výuku angličtiny, 
zájemcům o studia na vybraném více-
letém gymnáziu pomoci při přípravě 
na přijímací zkoušky a nabízet žákům 
školy doplňkové a mimoškolní aktivity 
– zejména počítačové kroužky, klub mla-
dých diváků, školy v přírodě, matema- 
tické soutěže, projektové dny, kulturní 
nebo sportovní akce, víkendové a prázd-
ninové akce. 
Velkou pozornost věnujeme výuce ang-
ličtiny, kterou budou mít dokonce všichni 
žáci školy jako povinný vyučovací před-
mět už od 1. ročníku. Na druhém stupni 
chceme nabízet jako druhý cizí jazyk  
i němčinu. Zejména při výuce cizího 
jazyka je samozřejmě velmi důležitá do-
mácí příprava, málo populární, tradič-

ní „učení slovíček“ si bohužel zřejmě  
ještě dlouho zachová svůj význam. Pokud 
budou mít žáci o vyučování zájem a bu-
dou se angličtině plně a aktivně věnovat 
v rámci školní výuky i domácí přípra-
vy, mohou během školního roku udělat  
značný pokrok ve svých znalostech.

Zájemcům o studium na některém vícele-
tém nebo čtyřletém gymnáziu naše škola 
nabídne přípravné kurzy, které by měly 
usnadnit zvládnutí dosti těžkých přijíma-
cích zkoušek. 
Pomoc žákům, kteří mají z důvodu dlou-
hodobější absence nebo z důvodu dia-
gnostikované dyslexie, dysgrafie a po-
dobně přechodně potíže se zvládnutím 
výuky, zajišťují výchovní poradci školy, 
případně je pomoc těmto žákům řešena 
formou velmi dobré a již několikaleté 
spolupráce s Pedagogicko – psychologic-
kou poradnou, Jabloňová 2929/30, Praha 
10 – Záběhlice. 

Rádi bychom navázali na loňské úspěchy 
žáků a žákyň naší školy v matematice, 
bylo to zejména vynikající umístění na-
šich reprezentantů v matematické olym-
piádě v rámci Prahy i Prahy 10.
 
Rodiče našich žáků a žákyň, případně 
jiní zájemci, mohou své žádosti a připo-
mínky sdělit hospodářce školy paní Ivaně  
Hoherčákové (budova v ulici Dopplero-
va), telefon: 274 861 548.

Samozřejmě je možné obracet se také 
přímo na jednotlivé pedagogické pracov-
níky v obou budovách školy – ideální je 
schůzku předem domluvit.

Ohledně stravování (přihlášení, odhlašo-
vání obědů) kontaktujte vedoucí školní 
jídelny paní Marii Novákovou, telefon: 
274 860 845.

Kdykoliv je možno obrátit se přímo na 
ředitele školy (ředitelna je v budově 
Dopplerova), telefony 739001029 nebo 
274 861 548.

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAHA – PETROVICE
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI  

podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
v platném znění, dále jen „zákon o úřednících“

Městská část Praha-Petrovice, IČ: 00231363, se sídlem Morseova 251, 109 00 Praha 10, zastoupená tajemnicí Úřadu 
MČ Praha-Petrovice vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. b) zákona o úřednících, výběrové řízení na 
pracovní místo úředníka.

Název pracovního místa: Vedoucí Občanskosprávního odboru Úřadu MČ Praha-Petrovice

Druh – náplň práce: Vedení Občanskosprávního odboru.
 Činnost v rámci oddělení daní, poplatků, personalistiky a zpracování mezd.
 Vedení personální agendy včetně kompletního zpracování mzdové agendy  
 zaměstnanců, roční zúčtování daní z příjmů fyzických osob, odvody na zdra- 
 votním a sociálním pojištění, evidence mzdových listů.
   
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha-Petrovice, Morseova 251, 109 00 Praha 10
Platová třída: 10

Bližší informace včetně požadavků na uchazeče a náležitosti přihlášky najdete na webových stránkách městské části  
www.prahapetrovice.cz 
Lhůta pro podání přihlášek: 22. 10. 2008 do 17.00 hod.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výstava petrovického malíře 
Vladislava Kahouna

bude ke shlédnutí ve vestibulu
Úřadu městské části Praha 15

od 5. listopadu.

Výstava je přístupná :
po. a st. 8.00 – 17.30
út. a čt. 8.00 – 15.00 

pá. 8.00 – 14.00

vstup volný
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA – PETROVICE

Základní škola Praha–Petrovice, třída 1. A.Představitelé městské části Praha–Petrovice vítají žáky 1. M.

Třídu 1. A v budově Dopplerova začalo navštěvovat 19 dětí.Rodiče a žáci první den ve třídě 1. A.

Ředitel školy s představiteli MČ Praha–Petrovice vítají žáky 
1. A.1. M (M rozuměj malá budova) v ulici Edisonova 40.
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Většina učeben byla vybavena novými klavíry.

Paní učitelka Zuzana Selčanová s žákem v učebně pro výuku 
klavíru, keyboardu a plánovaných multimédií.

Prostorné chodby slouží pro rodiče a návštěvníky ZUŠ.

V učebně hudební nauky započaly úpravy, které umožní 
pestřejší podobu výuky.

Do budoucna ještě plánujeme vybudování koncertního sálu, 
prozatím žáci i jejich učitelé koncertují ve třídách.

Vchod do prostor základní umělecké školy.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V NOVÉM
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ALTIS – to jsou mimo jiné Ambice, Lidskost, Tvořivost,  
Individualita a Sebevědomí.

Kolik nás bude od 1.9. 2008 v Petrovicích? Přesídlili jsme  
vyšší stupeň gymnázia a otevřeli jednu novou primu. Celkem je to  
6 tříd a 111 studentů. V dalších letech bychom rádi doplnili stav na 
9 tříd víceletého gymnázia. 

Gymnázium ALTIS poskytuje program komplexní péče o žáky, a to 
v oblasti: Vzdělávací + výchovné + diagnostické a rozvíjení profesní  
orientace + sportovní.

Vzdělávání
– poslední tři roky 100% úspěšnost vstupu na vysoké školy  

univerzitního směru
– vynikající výsledky ve výuce anglického jazyka (i ve srov- 

nání se zahraničními školami) včetně přípravy žáků na mezinárodní  
jazykové zkoušky (FCE, CAE)

– přehled probrané látky v některých předmětech je přednášen  
v anglickém jazyce

– alternativní a moderní osnovy (propracované a neopakovatelné 
scénáře každé vyučovací hodiny)

– maximální osobní výstup u každého žáka, on line studijní ma-
teriály, on line index
Výchova

– podnětné a neohrožující sociální prostředí
– propracovaný a komplexní systém výchovného působení 

na každého žáka (posílený hodinami společenství, seznamovacími  
pobyty a stmelovacími pobyty)

– kvalitní servis podle potřeby i po vyučování a menší žákovské 
kolektivy
Diagnostika a rozvíjení profesní orientace

– originální a propracovaný systém diagnostiky učebního po- 
kroku (ve 2., 4. a 6. ročníku), kdy výstupem je osvědčení

– originální a propracovaný systém rozvíjení profesní orientace 
(ve 3. a 8. ročníku), kdy výstupem je písemná zpráva a další dopo-
ručení k efektivnímu studiu

– zjišťování přidané hodnoty u každého žáka
Sport

– lyžařské kurzy v ČR i v zahraničí, vodácký kurz základní –   
ve 3. a 4. ročníku (kanoe Sázava)

– vodácký kurz výběrový – 5. a vyšší ročníky (kanoe, rafting  
Vltava)

– cyklo a pěší turistika – 4. a vyšší ročníky (jižní Čechy, Šumava, 
Tatry, Alpy)

– outdoorové kurzy, přípravka moderního pětiboje – pro talenty 
(střelba, šerm, plavání, jízda – parkur, běh), odborné konzultace a 
poradenství k osobnímu fitness tréninku

Doporučujeme rodičům naše testy studijních předpokladů v době 
před přijímacím řízením, při kterých získají mnoho cenných infor-
mací o studijních schopnostech svých dětí a které je možno následně 
využít v rámci přijímacího řízení gymnáziem.

Na budoucí spolužití v Petrovicích se těší vedení školy, pedago-
gický sbor a studenti ALTISu.

JUDr. Ing. Jaroslav Fišer

ALTIS  OTEVÍRÁ
Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o.,  148 00 Praha 4–Kunratice, K Libuši 57, 
tel./ fax 244 91 20 07, tel. 244 91 10 67.
Místo vzdělávání: Dopplerova 351, Praha 10–Petrovice, 
Internet: www.altis.cz, vedeni@altis.cz

Ředitelka gymnázia: PaedDr. Vladimíra Fišerová
Zástupkyně  ředitelky a výchovná poradkyně: PaedDr. Bc. Olga Jelínková
Ředitel společnosti a zástupce ředitelky pro ekonomiku: JUDr. Ing. Jaroslav Fišer
Druh studia: osmileté (po 5.tř.ZŠ), šestileté (po 7.tř.ZŠ), čtyřleté (po 9.tř. ZŠ).
Zaměření : posílená výuka českého jazyka, cizích jazyků, matematiky a výpočetní techniky, volitelné semináře.
Den otevřených dveří: 22.01.2009, 5.02.2009 - od 15.00 hodin, jiné termíny možné individuálně po domluvě. Dny otevřených dveří 
probíhají na adrese: Dopplerova 351, Praha 10–Petrovice.  

Nové prostory gymnázia prošly velkou opravou a výměnou sociálních zařízení, včetně výměny stěn ze sádrokartonu a nového malování. 
Cena oprava a výměn dosáhla částky 1 480 000,- Kč z prostředků gymnázia ALTIS. 
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OSMILETÉ GYMNÁZIUM ALTIS ZAHÁJILO VÝUKU V PETROVICÍCH

Nejstarší studenti z Oktávy A – brzy 22 maturantů.Nová Prima B společně se studenty Sexty A, kteří je uvedli do 
školního roku.

Kvinta A – první ročník vyššího stupně gymnázia začíná již 
v Petrovicích.

Septima A, která si ještě pěkné prostředí v Petrovicích trochu 
užije, neboť zde její studenti budou ještě dva roky.

Uvítání nových primánů v první školní den starostkou  
JUDr. Olgou Hromasovou a RNDr. Vlastou Křížovou, před-
sedkyní Komise vzdělávání a  výchovy. 

Sexta B je spolu se Sextou A nejsilnější ročník ALTISu. 
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KLÍNĚNKA JÍROVCOVÁ
Hlavní město Praha i v roce 2008 ve spolu-
práci se svozovými společnostmi, vybranými 
městskými částmi a dalšími organizacemi 
(např. KONIKLEC, Toulcův dvůr) zajistilo 
pro občany hl. m. Prahy možnost odstranění 
listí z jírovce maďalu (koňského kaštanu) na-
padeného škůdcem klíněnkou jírovcovou. 
Listy napadené klíněnkou jírovcovou mohou 
občané shrabávat do pytlů, které získají zdar-
ma na níže uvedených kontaktních místech. 

Pytle naplněné listím postižených stromů 
mohou občané přistavit buď ke stálým stano-
vištím sběrných nádob na směsný odpad nebo 
opět zdarma odevzdat na určených kontakt-
ních místech (viz. níže).
Akce probíhá pouze v termínu od září 2008 a 
ukončena bude 31. 12. 2008!

!! POMOZTE I VY S OCHRANOU  
KOŇSKÉHO KAŠTANU !!

I v roce 2008 je organizován projekt sbě-
ru bioodpadu pomocí velkoobjemových 
kontejnerů (dále jen „VOK“). Vzhledem 
k tomu, že  se pilotní projekt v závěru roku 
2007 osvědčil, nabízíme opět  možnost bez-
platného využití této služby.  
 
Služba je poskytována v následujícím  
režimu:
–  VOK bude přistaven v určeném termínu 

na max. 3 hodiny
–  po celou dobu odborná obsluha bude mo-

nitorovat jeho naplňování bioodpadem, 
evidovat počty návozů a zodpovídat za 
čistotu vysbíraného bioodpadu

–  VOK je určen pouze 

–  druh sbíraného bioodpadu: komunální 
bioodpad (především ze zahrad: listí, 
tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. 
kuchyňský bioodpad rostlinného původu 

– ne živočišné zbytky!)

 DOP ODP ODP
Morseova 13. 9. 3. 10. 7. 11.
parkoviště u ul. Bellova
Dieselova 20. 9. 10. 10. 14. 11.
v horní části u trafostanice
Euklidova 27. 9. 17. 10. 21. 11.
hráz u rybníčka

 
 DOP 7.00 – 10.00
 ODP 14.00 – 17.00

POUZE VÝDEJ PYTLŮ!!

kontaktní místo provozní doba

1.

Magistrát hl. města Prahy kancelář 
spol. Pražské služby, a. s. – pasáž 
budovy
Jungmannova 35/29, Praha 1
tel.: 236 002 889, 29 86

 PO–ST 8.00–17.30
 ÚT, ČT,  8.00–15.00

2.
Úřad městské části Praha 11
Vidimova 1325, Praha 4-Jižní město
Ing. Havlínová tel.: 267 902 355

 PO, ST 8.00–17.30

15.
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o
Pražská 38, Praha 10
p. Pípal tel.: 296 339 911

 PO–PÁ 8.00–15.00

16.
Úřad městské části Praha 22
Nové náměstí 1250, Praha 10–Uhříněves
Ing. Neškrabalová tel.: 271 071 871, 72

 PO–ST 8.00–12.00, 13.00–17.00
 ÚT, ČT,  8.00–12.00 

VÝDEJ I PŘÍJEM PYTLŮ NAPLNĚNÝCH LISTÍM Z KAŠTANŮ
kontaktní místo provozní doba

13.
Kompostárna hl. m. Prahy
Dřevčická ul., Praha 10
tel.: 274 772 694

 PO–ST 8.00–17.00
 SO 8.30–15.00

14.
Toulcův dvůr – středisko ekol. výchovy
Kubatova 1, Praha 10-Hostivař
p. Kačmar tel.: 272 660 500

 PO–PÁ 8.00–17.00

15.
Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Za zastávkou 3, Praha 15
p. Říha tel.: 733 164 810

 PO–ST 8.30–17.00
 SO 8.30–15.00

PROJEKT SBĚRU BIOODPADU

Naše městská část se ve spolupráci se 
společností ASEKOL rozhodla umožnit 
ekologické třídění vysloužilých malých 
elektrozařízení. Každý z nás má nyní 
možnost přispět k ochraně životního 
prostředí tím, že odnese starý mobil, 
kalkulačku, telefon, drobné počítačové 
vybavení, discman nebo MP3 přehrá-
vač a zdarma se jej zbaví vyhozením do 
připravené nádoby - tzv. E-boxu. Ten je 
umístěn ve vstupní hale na poliklinice 
Petrovice, Ohmova 271 a vstupní hale 
Úřadu městské části Praha-Petrovice, 
Morseova 251. Systém firmy ASEKOL 
následně zajistí odvoz a ekologickou li-
kvidaci tohoto nebezpečného odpadu. 
Hlavním cílem systému je zvýšení 
množství sebraných malých spotře-
bičů, které doposavad většinou končí  
v komunálním odpadu. Pokud se elek-
trospotřebič, obsahující zdraví škod-
livé materiály, vyhodí spolu s běžným 
odpadem do popelnice, nedojde k jeho 
recyklaci, ale skončí ve spalovně nebo 
na skládce. Tak zcela zbytečně dochází 
k zatěžování životního prostředí nebo k 
hromadění odpadu, který by mohl být 
znovu využit. Pokud je elektrozařízení 
odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že 
drtivá většina vysloužilého spotřebiče 
bude opětovně využita. Šetří se tak pří-
rodní zdroje i životní prostředí. Podrob-
nosti o třídění elektroodpadu najdete na 
www.elektrosrot.cz.
  

Ing. Petr Říha

E-box UMOŽNÍ 
VYTŘÍDĚNÍ 
DROBNÝCH 
ELEKTRO-
ZAŘÍZENÍ

ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

E-box 
UMOŽNÍ VYTŘÍDĚNÍ 
V Y S L O U Ž I L Ý C H 
ELEKTRO-ZAŘÍZENÍ

KLÍNĚNKA JÍROVCOVÁ

                                     pro trvale hlášené
občany v Praze.

lik-
vidaci
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SPORT

MISTROVSTVÍ EVROPY V PETROVICÍCH

Švýcarský tým nastupuje k zápasu s Ukrajinou. Každému zápasu předcházela rozcvička.

Vhazování autu patří k nejefektnějším momentům zápasu. Také nekompromisní rozhodčí zajišťovali hladký průběh mistrovství.

Ve středu 27. srpna odpoledne vlál na 
ragbyovém hřišti u Botiče žlutý prapor 
s vinnou ratolestí, tedy prapor Petrovic. 
Spolu s prapory zemí, které zde hrály své 
zápasy, tedy Bulharskem, Lotyšskem, 
Ukrajinou a Švýcarskem byl symbolem 
významné sportovní události.  Ano, Mi-
strovsví Evropy hráčů do 19 let skupiny 
B v ragby se hrálo také v Zeleném údolí. 
Petrovické hřiště bylo vybráno spolu s 
ragbyovými stánky Slávie, Sparty a Ří-
čan a stalo se po celý týden domovem 
chlapců z Bulharska a Litvy, kteří se zde 
připravovali na utkání ve skupinách i na 
následné boje o pořadí. 
Ale vraťme se ke středečnímu odpoled-
ni. Za krásného počasí se před zraky di-
váků, mezi kterými nechyběla ani paní 
starostka Hromasová a pan místostarosta 
Říha, odehrály dva pěkné zápasy. Po 
hymnách zúčastněných zemí nejprve 
Lotyši zdolali Bulhary 20 : 0 a potom 
silní Ukrajinci porazili ve vyrovnaném 
boji Švýcary 19 : 6. Ukrajinské mužstvo 

dokázalo svoji sílu i ve finálovém utká-
ní, když v sobotu v Říčanech zvítězilo 
nad Litvou 13 : 0 a stalo se tak vítězem 

turnaje. Třetí za Litvou byli mladí češ-
tí reprezentanti, následováni Švýcary,  

Lotyši, Rakušany,  Bulhary a Maďary.
 Vítěz je samozřejmě jen jeden, ale 
všechna zúčastněná družstva, všichni 
hráči, si zaslouží uznání za bojovnost a 
férovost ve hře a v neposlední řadě také 
za ukázněnost v přípravě i za chování 
mimo hřiště. Mistrovství Evropy bylo 
dobrou propagací ragby, devatenáctiletí 
mladíci prokázali, že je to skutečně hra 
pro odvážná srdce. Týden mezi 23. – 30. 
srpnem byl toho důkazem. Snad pořádá-
ní podobných akcí přiláká také na naše 
hřiště více zájemců o šišatý míč.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří 
přispěli ke zdaru našeho „petrovické-
ho dne“.  Představitelům městské části,  
Sokolu Petrovice a všem, kteří se podí-
leli na úpravě hřiště i jeho okolí nebo se 
starali o hladký průběh utkání. 
Věřím, že jsme splnili očekávání České 
ragbyové unie a ukázali, že s námi může 
počítat i do budoucna. 

Za RK Petrovice J. Kratochvíl
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Brána do Pohádkového lesa se letos otevřela za krásného slunného odpoledne, v neděli 28. září. U vstupu do Hostivařského lesoparku uvítaly 
zámecké paní více jak 140 dětí, z nichž každé obdrželo kouzelnou obálku na obrázky, sladké odměny a drobné hračky. A dobrodružství mohlo 
začít. Pohádkové bytosti – Sněhurka s princem, kouzelník Pokustón, Motýl Emanuel s Makovou panenkou, Král s Královnou, Pat a Mat,

Vodnice, Rumcajs s Mankou, Šípková Růženka s princem, Karkulka s myslivcem, Perníkový dědek s babkou, Babičky sudičky – měly pro 
malé poutníky připraveny soutěže a samozřejmě zmíněné odměny. Celé odpoledne byl dětem k dispozici skákací hrad, ty odvážnější si mohly 
vyzkoušet šermířský výcvik, malovalo se barvičkami na tvářičky i křídami na chodník, zdobily se papírové talířky. Nechyběl ani tradiční táborák 

na opékání buřtů. Děkuji všem členům KPDM Petrovice i ostatním našim kamarádům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci 
pohádkového odpoledne, které bylo dle pochval od rodičů i dětí velmi vydařené.

Vlasta Křížová, předsedkyně KPDM Petrovice

BRÁNA  DO  POHÁDKOVÉHO  LESA
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KULTURA

OKÉNKO  KULTURNÍ  KOMISE
Kulturní komise Rady městské části zorga-
nizovala pro seniory koncem srpna poznávací 
zájezd na zámek Lužany u Plzně při  příležitosti 
stého výročí úmrtí vynikajícího architekta, sta-
vitele a štědrého  mecenáše Josefa Hlávky.
Josef Hlávka se narodil 15. února l831  
v rodině úředníka v Přešticích.  Od r. 1841 stu-
doval pět let gymnázium v Klatovech, odkud 
přešel na stavovskou reálku, tehdy připojenou 
k polytechnickému ústavu v Praze,  ale po 
čtyřech letech přešel do Vídně, kde měl širší 
záběr studijních témat. Za studijní výsledky 
obdržel tzv. Římskou cenu, která mu umožnila 
další odborný rozhled sbíráním zkušeností 
po Řecku, Itálii, Francii, Anglii a Německu 
v průběhu tří let.

V době studií pracoval o prázdninách jako zed-
ník u vídeňské firmy stavitele Františka Šeb-
ka, který si Hlávku velice oblíbil a před svou 
smrtí mu svoji zavedenou firmu přenechal. 
Hlávka si jako stavitel brzy vydobyl pověst 
vynikajícího projektanta i stavitele. Od roku 
1860 realizoval více než 140 staveb. Mezi nej-
větší patří Votivní kostel ve Vídni, Vídeňská 
opera, kterou postavil v letech 1861 až 1869. 
Věnoval se však i vlastní architektonické čin-
nosti. Známý je jeho projekt Zemské porodnice 
v Praze, jejíž výstavbu také realizoval. Byla 
dokončena v roce1875 a ve své době patři-
la mezi nejmodernější v Evropě. Měla 322  
lůžek pro matky, 176 pro děti a umožňovala 
až 3 200 porodů za rok. Stojí snad za zmínku, 
že do doby vybudování tohoto zařízení existo- 
vala v Praze pouze jedna porodnice. Z dalších 
projektů lze připomenout projekt i realizaci 
budovy řeckopravoslavné církve v Černovi-
cích na Bukovině (dnešní Ukrajina), ale také 

soutěžní projekt na budovu Národního divadla 
v r. 1854, s kterým se umístil na třetím místě a 
obdržel za projekt 100 zlatých.
Reakcí na vysoké pracovní tempo bylo napro-
sté vyčerpání organizmu a ochrnutí, které ho 
na dlouhých deset let vyřadilo z aktivní stavi-
telské činnosti.
Zotavovat se začal v osmdesátých letech.  
V roce l901 přišel s nápadem založit novou 
vysokoškolskou kolej. Od slov k činům neby-
lo daleko, a tak na jaře 1903 se začalo stavět a  
v listopadu 1904 byly koleje slavnostně  
otevřeny. První budova byla v ulici Na Zderaze. 
Sám vložil do stavby 200.000 koruna brzy 
přidal dalších 135, ticíc. Koleje měly kapacitu 
přes 200 míst. Studenti platili za otop,svět-
lo, prádlo, ranní a polední stravu 12 korun  
měsíčně.
Další podstatnou částí Hlávkova života byla 
jeho nadační činnost. V roce 1882 nedlouho 
před smrtí své první manželky založil první na-
dační fond „České univerzitní nadání Marie a 
Josefa Hlávkových“. Zde složil 22.000 zlatých 
pro tři stipendia ve výši 300 zlatých ročně.
V roce 1883 založil „České technické nadání 
Josefa a Marie Hlávkových“ ve výši 25.000 
zlatých. Z úroků této částky byla udělována 
stipendia na zahraniční praxe pro mladé inže-
nýry. V roce 1899 zřizuje obdobně 5 stipen-
dií pro Moravskou studentskou obec. Bojo-
val také za zřízení České akademie věd. Byl 
to boj na dlouhá léta, téměř 15 let. Nakonec  
v r. 1890 císař zřízení této instituce schválil a 
jako dar z vlastních prostředků vložil 20.000 
zlatých. Hlávka však vložil 10x tolik, 200.000 
zlatých.
V roce 1866 koupil své mamince od Ring-
hofferů zámeček v Lužanech, který postupně 
zvelebil. Zámek se stal místem setkávání čes-
kých literátů, hudebníků, skladatelů a básní-
ků. Pobývali zde např. Antonín Dvořák, Juli-
us Zeyer, Oskar Nedbal, Jaroslav Vrchlický,  
Josef Suk, členové Českého kvarteta a další.
V průběhu svého života byl Josef Hlávka  za 
svoji činnost vyznamenán vysokými řády a ti-
tuly.Od r. 1891 byl členem Panské sněmovny 
ve Vídni. Roku 1900 byl jmenován čestným 
doktorem filozofie Jagellonské univerzity 
Krakovské a r. 1901 byl vyznamenán čestným 
doktorátem věd technických České vysoké 
školy technické v Praze. Byl též členem Umě-
lecké rady Ministerstva osvěty a vyučování  
a říšským zemským poslancem.
Josef Hlávka zemřel 11. března r. 1908 ve 
svých 77 letech a je pochován na hřbitově  
v Přešticích. Lze o něm bez nadsázky říci : 
„Boháč, který se rozdal“.

O. Semecký

Akce, které kulturní komise na II. pololetí  
2008 dále připravuje :

Portrét Josefa Hlávky od Václava Brožíka

23.10. v 19.00 hod   koncert známé skupiny 
Rangers (Plavci).

27.11. v 19.00 hod  Josef Zíma a dechový 
orchestr ZUŠ Hostivař.

16.12. v 16.00 hod  setkání pod vánočním 
stromem 
 od 17.00 hod. koncert Pražské mo-
bilní zvonkohry.

17.12. v 19.00 hod. Vánoční mše J.J. Ryby   
(termín může být ještě pozměněn).
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MUDr. Květa Gazdíková 

si dovoluje oznámit svým pacientům
změnu místa působení 

dermatologické ordinace :

Těšnov 1163/5, Praha 1,
stanice metra Florenc.
Telefon : 224 805 418,

mob. 774 886 942

TETU  
NA OBČASNÉ HLÍDÁNÍ

hledám pro 2 roky 
starého syna
– pozitivní vztah 
 k dětem
– spolehlivost
– znalost první 
 pomoci podmínkou
Tel.: 737 755 530

E-mail: 
franclovi@o2active.cz

Hledám  
zdravotní sestru 

do dětské  
ordinace  
v Dubči  

na zkrácený 
úvazek.

 

Informace na 
tel.: 731 781 134
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ŠKOLY

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení rodiče budoucích školáčků,
zápis dítěte do školy je zajisté významnou udá-
lostí v životě celé rodiny. Rodiče, sourozenci 
i další příbuzní včetně babiček a dědečků se 
na tento den těší. Budoucí školáci jsou větši-
nou tak trošku vystrašeni, proto je dobré je na 
zápis do školy připravit. Především vysvětlit, 
co je čeká, přichystat do zásoby nějakou hez-
kou básničku nebo písničku, to také nemůže 
být na škodu. Dobrá je znalost barev, vlast-
ního celého jména, případně adresy, počítání 
po jedné do deseti - objevují se i borci, kteří 
bez problémů počítají i do sta, to samozřejmě 
nutné není. Když předškolák zvládne i některé 
geometrické tvary /čtverec, trojúhelník…/ či 
nějaké písmeno, je to dokonalé. 
Odměna za přestálou trému v podobě pochva-
ly nebo i malého dárku dítě utvrdí v tom, že to 
snad s tou školou nějak zvládne. 
Důležité je, aby si některý z blízkých dospě-
lých udělal opravdu dostatek času na přípravu 
i na vlastní zápis dítěte do školy, není dobré 
zdůrazňovat, že musíme chvátat, protože ještě 
jedeme do obchodního domu, vyzvedáváme 
mladšího sourozence ze školky a podobně. 
Ideální je, stane-li se tento den malou rodin-
nou slavností, kde je budoucí školák právem 
středem pozornosti. 
Povinná školní docházka začíná v naší repub-
lice počátkem školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. 
Pokud jeho zákonný zástupce usoudí, že dítě 
není dosud tělesně nebo duševně dostatečně 
vyspělé, případně si tento svůj dojem ověří v 
některé pedagogicko – psychologické poradně 
a u dětského lékaře, může ředitele vybrané zá-
kladní školy písemně požádat o odklad školní 
docházky pro své dítě o jeden školní rok.
 Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě 
k zápisu v době od 15. ledna do 15. února 
2009. 
V naší Základní škole Praha – Petrovice máme 
zápis do prvních tříd 15. a 16. ledna 2009 vždy 
od 14 do 17 hodin. Zápis i první třídy budou v 
obou budovách naší školy, 1.M v malé budově 
Edisonova 40 a 1.A v budově Dopplerova ( 
bývalá Bellova) 351. Pokud chcete zapsat své 
dítě do jedné z budov školy a nemůžete se do-
stavit v uvedené dny /jste nemocní, jste na ho-
rách atd./, přijďte, prosím, do 15. února 2009 
osobně domluvit jiný termín nebo zavolejte 
řediteli školy na telefonní číslo 739001029, 
možno též 274861548 nebo napište na e-mail: 
zsprahapetrovice@tiscali.cz. Jistě společně 
najdeme termín pro Vás přijatelný. K zápisu 
přineste rodný list dítěte a svůj občanský prů-
kaz. 
Přeji úspěšný zápis i začátek školní docházky.

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

Můžete začít kdykoli, 
účast ve všech kolech je možná i zpětně.

Zaregistrujte se a soutěžte na 
www.soutez.anlet.cz

Soutěž pořádá: Asociace nositelů legionářských tradic, o.s., za podpory odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy

www.soutez.anlet.cz
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Co víte o historických »osmičkách«?
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  PRAHA – PETROVICE
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

 
Edisonova 40                              Dopplerova 351

15. - 16.ledna 2009
od 14.00 do 17.00 hodin 
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

SKAUTSKÝ ODDÍL KRHŮTI ZVE
Vodáctví, bitvy s dřevěnými meči – dřevárny 
na motivy fantasy příběhů, indiánština, tábo-
ření na sněhu, lanová centra, kola, všestranná 
sportovně zaměřená činnost,  každý týden dru-
žinové schůzky v naší klubovně, jedenkrát za 
čtrnáct dní výpravy, letní tábor v indiánských 
tee-pee – tohle nabízíme v našem skautském 
oddíle všem klukům, kteří chtějí něco prožít. 
Fungujeme už dvacet let. Je ti devět až deset 
let? Můžeš si vybrat družinu a tím pádem  
i den v týdnu, kdy budeš chodit na schůzky. 
Je ti sedm, osm nebo třeba i víc, ale necítíš se 
zatím na program velkého oddílu? Nabízíme ti 
odlehčený program v družině vlčat.
Prohlédni si fotogalerii na našem webu: 
www.krhuti.cz. Rádi tě mezi sebou uvítáme.

KONTAKT:
vedoucí oddílu: RNDr. Milan Kvíz
tel.: 220510624, 723181880
e-mail: jana.kvizova@quick.cz

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

V ceně bytu:
– sklípek
– možnost dokou-
pení dalšího gará-
žového stání.

Zajištěna 
výhodná 
hypotéka  

u tří
bankovních 

domů. 
Informujte se na 
termíny, kdy si 
volné byty mů-
žete prohlédnout 
v rámci

Dne
otevřených

dveří 



www.prahapetrovice.cz  15 

ZPRÁVY  Z  MĚSTSKÉ  ČÁSTI

STŘÍPKY Z LÉTA

Sobota 13. září byla černým dnem Optiky Horus. V její provozovně  
v poliklinice praskla voda a paradoxně zcela zničila prostory i vybavení 
pod ní ležící vodoléčby, přestože tato je na vodu  poměrně dost zvyklá.

Zřejmě jako jediná pražská městská část nabízejí Petrovice majitelům 
psů sáčky na exkrementy v obou podobách – papírové i mikrotenové. 
Přesto značná část  psích výkalů zůstává stále neuklizena.

Dne 8. 8. 2008 v 8 hodin ráno se tajemnice petrovického úřadu  
slečna Jana Dynybilová chystala k jednomu z nejvážnějších kroků ve 
svém životě. Své dosavadní příjmení vyměnila za kratší – Kurková.

Již od dubna probíhala postupná výměna obsahu všech pískovišť na 
území městské části. Během této akce bylo vyvezeno téměř 100 m3 pís-
ku a stejné množství znovu do pískovišť navezeno.

Koncem srpna byla péčí městské části vybavena novým nábytkem  
jídelna ve vestibulu petrovické polikliniky.

Vzácná návštěva z francouzského Nancy byla 20. srpna uvítána  
chlebem a solí na petrovické radnici.
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HURÁ DO ŠKOLY
Prázdniny utekly jako voda, je tu září a s ním i začátek nového školního roku, který již tradičně dětem 
zpříjemňují pracovníci DDM Praha 10 Domu UM ve spolupráci s Komisí vzdělávání a výchovy RMČ 
Praha-Petrovice, TJ Sokol Petrovice a ZŠ Praha-Petrovice  zábavným odpolednem HURÁ DO ŠKOLY.

Děkuji D. Přibilovi, M. Volfové, A. Procházkové a M. Kuníkovi z Domu UM, p. řediteli P. Zemanovi a M. Tesařové z petrovické ZŠ, D. Kozelkové z TJ 
Sokol Petrovice, F. Křížovi a M. Procházkovi za organizaci a pomoc při další velmi povedené akci pro petrovickou veřejnost. 
 RNDr.Vlasta Křížová
 předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy  

Ani tentokrát nechyběla nabídka mimoškolních aktivit, zpestřená ukázkou tréninku asijských bojových umění, které dětem i rodičům 
předvedli členové tohoto kroužku pod vedením J. Nového.

Letos nám přálo počasí, a tak se před budovou petrovické ZŠ v Dopplerově ulici sešlo více jak 150 školáků, aby si zasoutěžili v dámě či 
othellu, zasportovali při házení, florbalu či skákání v pytlích, zadováděli si ve skákacím hradu či křídami zkrášlili betonové prostranství 
před školou.


