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SLOVO ÚVODEM

Vážení a milí petrovičtí občané,

blíží se vánoční svátky, ale v Petrovicích 
to ještě před několika dny vypadalo v ně-
kterých lokalitách jako na stavbě s nejas-
ným termínem dokončení, ale určitě ne do 
Vánoc. Takřka ze dne na den se objevily 
výkopy podél Bellovy ulice, rozkopána 
byla i část Morseovy ulice až na křižovat-
ku s Bellovou ulicí, rušno bylo i v Rezle-
rově, Kurčatovově a Frostově ulici a do 
toho všeho finišovaly stavební práce na 
polyfunkčním domě v Edisonově ulici. 
Musím tímto poděkovat všem z vás, kteří 
byli k přechodným stavebním omezením 
a komplikacím tolerantní a trpěliví. Ale 
i všem dodavatelům, kteří se snažili ome-
zit běžný provoz po co nejkratší dobu. 
Proto se můžeme ještě před Vánocemi 
těšit z opravených chodníků v Rezlerově, 
Kurčatovově a Frostově ulici, zmizely i výko-
py v Bellově a Morseově ulici, díky nimž 
jsou dnes petrovická základní škola, ale  
i polyfunkční dům připojeny na celopraž-
skou síť Wi-Fi a mají vysokorychlostní a 
bezplatné připojení na internet. 

pokračování na str. 5

- prezidentem Asociace nositelů legionář-
ských tradic -  položili věnec, u kterého 
stáli čestnou stráž  členové klubu vojen-
ské historie. Květiny k pomníku položil 
také zástupce Sokola pan Milan Černík.  
Členové klubu vojenské historie i Milan 
Černík ze Sokola dětem krátce před-
stavili činnost svých organizací, což 
vzhledem k zájmu dětí plynule přešlo 
v neformální besedu, která by mohla po-
kračovat ještě dlouhé hodiny. Děkujeme 
ještě jednou za pozvání a také za péči, 
kterou paní starostka JUDr. Hromasová 
a pan místostarosta Ing. Říha věnují dě-
tem své městské části. I tento čin urči-
tě přispěje k zájmu dětí o důležitý úsek 
naší historie.                          

Na pozvání vedení radnice jsme se 11. listo-
padu zúčastnili pietního aktu u příležitosti 
Dne válených veteránů v městské části 
Praha-Petrovice. Sešli jsme se u pomní-
ku obětem 1. a 2. světové války nejen 
s válečnými veterány a jejich potomky, 
kteří byli pozváni osobním dopisem, ale 
především s více než stovkou dětí ze 
základní školy a jejich učiteli. Všichni 
obdrželi vlčí máky a poté starostka MČ 
JUDr. Olga Hromasová ve svém projevu 
zdůraznila význam 90. výročí ukončení 
1. světové války a zároveň dětem objasni-
la smysl vlčího máku jako symbolu vojá-
ků, padlých ve válce, a vznik této tradice.   
Pro každého padlého, jehož jméno je na 
petrovickém pomníku, byla rozsvícena 
jedna svíčka, které děti ve dvojicích za 
zvuků české hymny umístily u pomníku. 
Starostka MČ spolu s pplk. ing. Houškou 

DEN VETERÁNŮ POPRVÉ V PETROVICÍCH

Mnoho štěstí, pevné zdraví a úspěch
 ve všem započatém konání 

v roce 2009 Vám přejí 
za městskou část Praha-Petrovice:

JUDr. Olga Hromasová
starostka

Ing. Petr Říha      Roman Vojta
místostarosta       místostarosta
doc. PhDr. Otto  Semecký, CSc

radní
Ing. František Kříž

radní

za Úřad městské části  
Praha-Petrovice

Jana Kurková, DiS
tajemnice

Jindra Svitáková
(autorka je šéfredaktorkou magazínu 
KALEIDOSKOP, časopisu Asociace 

nositelů legionářských tradic – více na 
www.anlet.cz)

Čestnou stráž u pomíníku drželi příslušníci čs. legií z Ruska (Klub voj. historie Úderníci) 
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Růžička František                1877
Také František Růžička padl na italské 
frontě.  
Sitta Josef                 1884
Patřil  k elitním jednotkám horských mys-
livců. Nasazen byl na ruské frontě. Po 
válce se do Petrovic vrátil, ovšem v tak 
špatném zdravotním stavu, že na násled-
ky válečných útrap záhy zemřel.  
Smolík Josef                                     1872
Srp František                 1892
Šafra Karel                 1895
Žebro Jaroslav                 1895

Po 1. světové vál-
ce se členové vět-
šiny petrovických 
spolků a organi-
zací angažovali 
v aktivitách ke 
získání finanč-
ních prostředků na 
zbudování pomní-
ku svým padlým 
s p o l u o b č a n ů m . 
Postavení pomní-
ku navrhla Místní 
jednota legionářů 
v Petrovicích. Fi-
nanční prostředky 
se však nevybíraly 
jen na pomník pad-
lým, ale i na pomoc 
jejich pozůstalým. 

Například Jednací protokol „Podpůrného 
a vzdělávacího spolku POKROK“ uvádí, 
že ze zábavy konané v březnu 1920 bylo 
získáno 150 Kč na pomník a 50 Kč pro 
vdovy po padlých legionářích. Z divadel-
ního představení pořádaného u příležitos-
ti 70. narozenin T. G. Masaryka bylo po-
ukázáno na petrovický pomník 180 Kč a 
na pomník do Horních Měcholup 90 Kč. 
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Tenkrát totiž ještě Petrovice tvořily s Hor-
ními Měcholupy jednu správní obec. Pet-
rovický kronikář Václav Janoušek vcelku 
podrobně zaznamenal okolnosti i průběh 
výstavby pomníku padlým v Petrovicích. 
Tak se z kroniky můžeme dovědět, že 
„16. července 1922 se sešlo komité pro 
zbudování dotčeného pomníku, aby pro-
vedlo k žádosti výborové schůze jednoty 
místních legionářů to, o čem již dlouho se 
přemýšlelo, totiž stavbu pomníku.“  Byly 
také vykonány volby výboru, který byl 
tvořen výhradně legionáři. Předsedou byl 
zvolen Antonín Kutina, místopředsedou 
Antonín Zika a jednatelem právě petro-
vický kronikář Václav Janoušek. Členy 
výboru byli ještě zvoleni Václav Rathous, 
Josef Pyšna, Adolf Žemla a Josef Kutina. 
Schůzí výboru se účastnili také zástupci 
obecního zastupitelstva (starosta Josef 
Holý, František Šváb, Jindřich Kraus a 
Karel Aron) a revizoři účtů (Ludvík Kol-
ben a A.Hanke), ti již legionáři nebyli a 
jejich funkce při jednáních výboru byla 
ryze odborná. Antonín Kutina předal vý-
boru 2600 Kč, které na pomník vybral 
spolek POKROK. Komité také hned vy-
bralo místo pro pomník – ve stráni proti 
obecnímu domu a začalo již připravovat 
i program slavnostního odhalení. To se 
kona lo již 27. srpna 1922. Popis slavnosti 
a pamětní listina o zříze ní byly v uzavře-
né láhvi dodatečně zazděny do základu 
pomníku pro „věčné časy“.
U pomníku se po „věčné časy“ schází 
celé generace petrovičáků. Scházely se 
zde 1., 5. a 9. května i 28. října. Letos po-
prvé jsme se zde shromáždili 11. listopa-
du v 11. hodin, abychom si připomenuli 
konec 1. světové války - vzpomenuli Den 
veteránů a založili novou tradici.

Petr Říha

V Edisonově ulici, naproti bývalému 
„obecnímu domu“, stojí kamenný po-
mník, původně postavený k uctění pa-
mátky čtrnácti petrovických mužů, pad-
lých a zahynulých v 1. světové válce. Na 
pylonu, stojícím uprostřed, se nachází 
reliéf chlapce se smuteční girlandou a 
nad ním nápis ČEST PADLÝM. V levé 
části památníku jsou vsazeny vedle sebe 
dvě obdélníkové bronzové desky. Levá 
pamětní deska nese nadpis Oběti váleč-
ných let 1914 - 1918. Obsahuje jména 
s lety narození. Válečné příběhy, data 
ani místa úmrtí a posledního odpočinku 

nejsou bohužel známa a tak jejich pří-
buzní a potomci mohou kytičku položit 
právě jen sem – k pomníku.
Černovský Josef,              narozen 1892
Jeden z nejmladších padlých petrovic-
kých mužů. Kdyby se z války vrátil, bylo 
by mu pouhých 26 let.  Pohřben je kdesi 
v Rakousku.  
Chaloupka Bedřich                1881
Chaloupka František                      1881
Chadim Ota                 1889
Náhlík Josef                 1892
Ani u Josefa Náhlíka není jasné, kde je 
místo jeho posledního odpočinku. Z úst-
ního podání byl snad jedním z tisíců pad-
lých v poslední bitvě 1. světové války – 
bitvy na Piavě, která trvala dokonce ještě 
jeden den po kapitulaci Rakouska-Uher-
ska – až do 4. 11. 1918.   
Petříček Jaroslav                1875
Průcha Jan                 1874
Padl rovněž na Piavě.  
Rokos Václav                 1891

ČTRNÁCT PETROVICKÝCH MUŽŮ

Na podstavec pomníku postavily petrovické děti čtrnáct svic. Za kaž-
dého padlého vojáka jednu.

Program vzpomínkové akce byl sledován 
s maximálním zaujetím.

Účastníkům pietního aktu bylo rozdáno 
téměř 200 vlčích máků – symbolu obětí 1. 
světové války.
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ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Polovina prosince 2008 přinese významnou 
změnu při cestování železnicí v jihovýchodní 
části Prahy a na Říčansku. Postupná moder-
nizace železniční trati 221 Praha – Benešov 
u Prahy pokročila natolik, že mohl být znač-
ně rozšířen provoz osobních vlaků. V úseku 
mezi pražským hlavním nádražím, Říčany 
a Strančicemi pojedou ve špičkách pracovního 
dne osobní vlaky čtyřikrát za hodinu. V ostat-
ních obdobích dne pojedou každou půlhodinu. 
Každý druhý vlak bude z hlavního nádraží 
pokračovat po nově dokončeném tzv. Novém 
spojení na nádraží Praha-Vysočany jako nová 
linka S29. Linka S29 přinese zcela nové mož-
nosti rychlého spojení pro cestující mířící ne-
jen z Říčanska, ale i z pražských městských 
částí Kolovraty, Uhříněves, Horní a Dolní 
Měcholupy, Petrovice, Hostivař, Strašnice 
a Vršovice do severovýchodní části Prahy. Od 
často jezdících vlaků si slibujeme větší zájem 
Pražanů o cestování vlakem. Mnozí cestující 
například z Uhříněvsi či Horních Měcholup 
možná ani netuší, že v blízkosti jejich byd-
liště jezdí vlaky tak často. Navíc ve srovnání  
s autobusovou dopravou postiženou kolonami 
zajišťují vlaky bezkonkurenčně nejrychlej-
ší spojení s centrem města. Posílený provoz 
osobních vlaků mezi Prahou a Strančicemi 
přinese cestujícím značné zlepšení. Cesta 
z nádraží v Horních Měcholupech na pražské 
hlavní nádraží potrvá necelých 20 minut. Za 
stejnou dobu se nyní cestující autobusem do-
praví pouze ke stanici metra Depo Hostivař. 
Z Vršovic do Vysočan cestující vlakem do-
jedou za pouhých 15 minut. Nejkratší cesta 
obvyklou městskou dopravou přitom trvá více 
než dvakrát déle. Ve všech osobních vlacích 
linek S9 (Praha hl. n. – Benešov u Prahy) i S29 
(Praha-Vysočany – Strančice) lze přitom ces-
tovat i na jízdní doklady Pražské integrované 
dopravy, tedy známé „pražské tramvajenky“, 
příslušné doplňkové kupony i jízdenky pro 
jednotlivou jízdu. Předplatní kupony lze pou-
žívat v úseku Praha – Čerčany, jednotlivé jíz-
denky pouze mezi Prahou a Senohraby. Vlaky 
budou prozatím zajištěny staršími pantografo-
vými jednotkami řady 451. Nové jednotky na 
benešovské trati vyjedou postupně v následu-
jících letech, a to po dokončení modernizace 
v úseku Strančice – Benešov u Prahy a po 
dodání dalších jednotek CityElefant, což je 
závislé i na finančních možnostech rozpočtů 
Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
Zdroj Zpravodaj PID

X. řádné zasedání Zastupitelstva MČ dne 
25. června 2008

Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice:
Schválilo:
• návrh zřizovací listiny ZŠ Praha-Petrovice,
•  zrušení zřizovací listiny ZŠ Praha-Petrovice 

schválené Zastupitelstvem MČ Praha-Pet-
rovice č. VII ze dne 12. 9. 2007,

•  rozpočtové změny č. 1 – 3/2008 v předlo 
ženém znění,

•  závěrečný účet MČ Praha-Petrovice za rok 
2007 s výhradami dle přiložené zprávy  
o výsledku přezkoumání hospodaření roku 
2007,

•  výši měsíčních odměn pro neuvolněné za-
stupitele, a to ve výši:

- zástupce starosty  1.800 Kč
- člen rady  1.800 Kč
- předseda výboru, komise 900 Kč
- člen výboru, komise  600 Kč
- člen ZMČ  300 Kč

Vzalo na vědomí:
přijatá opatření MČ Praha-Petrovice, která 
vedla k nápravě nedostatků vyplývajících ze 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
roku 2007.

XI. řádné zasedání Zastupitelstva MČ 
dne 21. října 2008

Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice:
Schválilo:
•  prodej pozemků pod bytovým domem a část 

předzahrádek, které byly v majetku MČ za 
kupní cenu ve výši 2.791.020 Kč kupující-
mu Bytovému družstvu Lessnerova 268 – 
270, Lessnerova 268, Praha 10, 

•  rozpočtové změny č. 4 – 6/2008 v předlo-
ženém znění,

•  čerpání rozpočtu MČ Praha-Petrovice za 
I. pololetí roku 2008 v předloženém znění,

•  plnění rozpočtu hospodářské činnosti MČ 
Praha-Petrovice za I. pololetí roku 2008 
v předloženém znění,

•  návrh Rady MČ Praha-Petrovice na odkup 
pohledávky subdodavatele INGBAU CZ, 
s. r. o., se sídlem S. K. Neumanna 2708, 
530 02 Pardubice, IČ 25941127, vyplý-
vající ze smlouvy o dílo č. IP01/11678/
SUB/2001/06/0002 uzavřené mezi firmou 
INGBAU CZ, s. r. o., a  generálním doda-
vatelem stavby firmou Skanska CZ, a. s., 
na stavbu Polyfunkční dům MČ Praha-Pe-
trovice podle předložených dokladů s tím, 
že před vyplacením peněz za převzatou po-
hledávku Rada MČ Praha-Petrovice ověří 
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právní platnost podkladů, které jim subdo-
davatel předložil s prohlášením pod sankcí, 
že generální dodavatel nevznesl reklamaci 
ani námitku k fakturovaným částkám včet-
ně protokolů o převzetí prací.

Vzalo na vědomí:
informaci podanou starostkou MČ JUDr. 
Hromasovou o požadavku ze strany dodava-
tele stavby firmy Skanska CZ, a. s., na pro-
dloužení termínu výstavby Domu občanské 
vybavenosti a o stanovisku Rady MČ Praha-
Petrovice k tomuto návrhu s tím, že není za-
tím dostatek důvodů k odsouhlasení posunu 
termínu bez odsouhlasení dalších dopadů, 
které jsou ve prospěch MČ Praha-Petrovice.

MÍSTNÍ  KNIHOVNA
má v prosinci

Z A V Ř E N O
ve dnech

15. 12. 2008 
30. 12.  a  31.12. 2008 

otevřeno dne  29. 12. 2008

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
NAPOSLED V ROCE 2008 

Stanoviště                                 Den
č. 1 ul. Rezlerova – parkoviště naproti čp. 307  17. 12.
č. 3 ul. Frostova – parkoviště u trafostanice 17. 12.
č. 7 ul. Euklidova – hráz u rybníčka 17. 12. 

OBSAH
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KULTURA

O-Matic N.V. Výtvarná výzdoba zvonů 
vzešla z ateliéru akademické sochařky 
Květy Manouškové. Všechny zvony 
mají shodný rostlinný ornamentální mo-
tiv po obvodu, který se liší jen dle veli-
kosti - malé zvonky nesou jen malý pá-
sek, velké zvony mají bohatý ornament  
s vloženým textem: EIJSBOUTS ET 
MANOUŠEK ME FECERUNT ANNO 
MM (Eijsbouts a Manoušek mě odli-
li roku 2000)  Příslušnost jednotlivých 
zvonů ke konkrétní dárcovské části Pra-
hy není ve výzdobě zvonů zachycena, 
neboť nápad s městskými částmi přišel 
až v době, kdy už byla výzdoba forem 
hotová. Část zvonů byla odlita v roce 
2000, zbytek v roce následujícím.
Kovaná srdce zvonů jsou z dílny umě-
leckého kováře Vratislava Hrubého. Au-
torem technického řešení a elektronika 
je  dílem belgické firmy Clock-O-Matic 
N.V. Nástroj má certifikát „Koncert-
ní zvonohra“, což znamená, že splňuje 
požadavky mezinárodních norem pro 
tuto kvalifikaci. Základem je mecha-
nická klaviatura, orientovaná uprostřed 
delší strany nástroje, takže zvony jsou 
rozmístěny pravidelně v celé ploše i po 
obou stranách hráče. To umožňuje po-
sluchači bezprostřední vizuální kontakt 
a velmi plastický, prostorový zvukový 
vjem. Druhý paralelní systém je elektro-
nický, ovládaný vestavěným počítačem 
CAMPA APOLLO, do jehož paměti lze 
vložit více než 100 libovolných skladeb. 
Zvony jsou v tomto případě rozeznívány 
elektromagnetickými kladivy. Nástroj 
má vlastní osvětlení zvonů i klaviatury, 
čtyřkanálový zesilovač, reproduktory a 
mikrofon pro potřeby mluveného pro-
jevu a zdroje energie, postačující pro 
dvouhodinový koncert. 
A nyní ještě několik technických údajů 
a parametrů. Jak již bylo uvedeno, počet 
zvonů je 57. Největší zvon  vydává tón 
f1 a má hmotnost 860 kg.  Na nejmenší 
zvon, při jeho hmotnosti 5 kg, vyluzuje 
hráč (carillonér) tón d6. Celková hmot-
nost všech zvonů je 4950 kg. Hmotnost 
kompletního nástroje 12 000 kg. Dopra-
va na místo koncertu je zajištěna speci-
álním vozidlem RENAULT MAGNUM 
o délce 10 metrů a výšce bezmála 4 m. 
Celková hmotnost se pak vyšplhá na 
22 tun. 
Při hře na nástroj se střídá 11 carillonérů 
z jedenácti evropských zemí– většinou 

(mezi tzv. „malými“ městskými částmi) 
městskou částí s poměrně vysokým po-
čtem obyvatel, umístily se z tehdejších 
42 těchto městských části na sedmém 
místě.  Petrovický zvon má číslo 23 a 
vydává tón E³. Tímto způsobem bylo 
však uhrazeno pouhých 48 zvonů - de-
vět městských částí „svůj“ zvon odmítlo. 
Všechny městské části, které se na pro-
jektu finančně podílely, mají 2x ročně 
právo využít zvonohru ke svým akcím 
za úhradu pouze režijních nákladů.
Akce PRAHA 2000 - EVROPSKÉ 
MĚSTO KULTURY se tedy mu-
sela bez české zvonohry obejít. Na 
závěrečný  ceremoniál a koncert 
akce PRAHA 2000 - EVROPSKÉ 
MĚSTO KULTURY dne 2. února 2001 
museli pořadatelé i posluchači vzít za-
vděk zapůjčenou mobilní zvonohrou 

EIJSBOUTS z Holandska. Teprve 
v květnu byly všechny zvony odlity a 
dokončeny a čekal je převoz do Belgie 
ke kompletaci. První slavnostní kon-
cert „Pražské mobilní zvonohry“ se 
uskutečnil s téměř ročním zpožděním -  
3. září  2001 v Praze, v oboře Hvězda. Již 
o tři měsíce později – začátkem prosince–  
– se představila zvonohra v Petrovicích. 
Zvonohra byla postavena pod odborným 
dohledem carillonneura Aimé Lombaer-
ta ve spolupráci firem ZVONAŘSTVÍ 
MANOUŠEK Praha, Česká republika, 
ROYAL EIJSBOUTS Asten, Holand-
sko a CLOCK - O MATIC Holsbeek 
z Belgie. Návrh a koncepci nástroje 
zpracoval zvonař Petr R. Manoušek, 
design navrhla belgická firma Clock-

Po dlouhých sedmi letech máme opět 
možnost prožít nevšední  - a to nejen 
umělecký, ale i technický – zážitek. Dne 
16. prosince od 17.00 hodin se v rámci 
tradičního „Zpívání pod vánočním stro-
mem“ uskuteční i koncert Pražské mo-
bilní zvonohry.

První nápad postavit českou mobilní zvo-
nohru  pocházel z roku 1994. Vlastnímu 
zpracování projektu předcházely roky 
studií a studijních pobytů v zahraničí. 
Projekt „Pražská mobilní zvonohra“ byl 
tak předložen až roku 1999 v rámci pří-
pravy akce PRAHA 2000 - EVROPSKÉ 
MĚSTO KULTURY. Projekt byl schvá-
len 6. května 1999 i s příslibem financo-
vání. Zároveň již byl stanoven i termín 
zahajovacího koncertu na 29. 9. 2000. 
V dubnu 2000 však došlo k zásadním pro-

blémům s financováním, když svou účast 
v projektu zrušili dva hlavní sponzoři. 
V červnu tak do projektu muselo vstou-
pit Hlavní město Praha. I když nebylo 
dost finančních prostředků na zhoto-
vení původně 50 zvonů, ujal se rychle 
nápad zvýšit počet zvonů na 57 – je-
den zvon za každou městskou část. Dle 
představy Zastupitelstva hl.m.Prahy se 
„Pražská mobilní zvonohra“ měla stát 
chloubou Prahy a zároveň symbolem 
soudržnosti jednotlivých městských čás-
tí. Primátor Jan Kasl v této souvislosti 
oslovil starosty všech městských částí 
a vyzval je k finanční spoluúčasti sym-
bolickou částkou 2 Kč za obyvatele. Nej-
větší zvon tak zaplatila Praha 4, nejmen-
ší  Praha-Nedvězí. Jelikož jsou Petrovice 

PRAŽSKÁ MOBILNÍ ZVONOHRA OPĚT V PETROVICÍCH
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pokračování ze str. 1 

Ještě přetrvávají některá omezení podél 
Rezlerovy ulice, kde probíhá výstavba 
teplovodu. Tato stavba však musela být 
pozastavena, protože jeden ze soukro-
mých vlastníků pozemků zatím nedal 
souhlas s průchodem teplovodu po hra-
nici jeho pozemků. Městská část není 
v tomto případě investorem, ale snaží-
me se pomoci při jednání s vlastníkem 
pozemků, protože rychlé dokončení této 
stavby a napojení teplovodu na Měl-
nickou elektrárnu znamená pro většinu 
petrovických občanů levnější dodávky 
tepla a teplé vody, než tomu je doposud 
od Pražské teplárenské a.s. Doufáme, 
že se jednání za našeho přispění urych-
lí a investor nebude muset žádat soud 
o jejich vyvlastnění ve veřejném zá-
jmu, protože by to znamenalo další 
komplikace pro stavbu a pro petrovické 
občany levnější dodávky tepla v nedo-
hlednu…. V neposlední řadě zmíním 
i dostavbu polyfunkčního domu. Vím, 
že v poslední době byla v této lokalitě 
pro občany i podnikatele situace náročná 
a nelehká, protože s blížícím se termí-
nem kolaudace tu stavební práce i tempo 
několikanásobně narostly, ale 11.12. by 
měla proběhnout kolaudace bytové čás-
ti objektu a k té musely být dokončeny  
i venkovní úpravy a přístupové komu-
nikace. Takže i v této lokalitě děkujeme 
všem, jichž se stavební ruch dotkl, za 
shovívavost. Zbývající, tedy nebytová 
část polyfunkčního domu, bude dokon-
čena v březnu roku 2009, ale stavební 
ruch by tu již neměl být tak veliký jako 
v posledních týdnech…. Tolik tedy, vá-
žení občané, k petrovickým výkopům a 
stavbám, o které jste se zajímali.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem, 
kteří v Petrovicích žijete, pracujete i stu-
dujete, popřála klid a pohodu o vánoč-
ních svátcích, spoustu milých setkání 
s blízkými a přáteli, na která jsme ne-
měli během roku čas nebo příležitost a 
do nového roku především pevné zdraví, 
alespoň trochu toho lidského štěstí, které 
každý z nás k životu také potřebuje.

JUDr. Olga Hromasová
starostka 

i jeho pedagogická činnost - od r. 1995 
do r. 2001 vyučoval hudebně teoretické 
předměty na konzervatoři v Praze, od 
roku 2004 pokračuje v téže pedagogic-
ké činnosti na konzervatoři v Českých 
Budějovicích.  Svoje bohaté rozhlaso-
vé režisérské zkušenosti předává svým 
studentům na Soukromé vyšší odborné 
škole filmové v Písku, kde vyučuje od 
r. 2000.
Svojí iniciativou přispěl k restaurování 
zvonohry pražské Lorety, kde od r.1989 
působí jako carillonér (od r. 1994 jako 
carillonér titulární). V r. 1997 byl při 
setkání evropských carillonérů v Bar-
celoně přijat do mezinárodní organiza-
ce Eurocarillon, jejíž akcí se pravidelně 
účastní již od r. 1995 a i prostřednictvím 
této organizace se snaží u nás netradiční 
carillonérské umění uvést do povědomí 
širší veřejnosti. Dosud je jediným mezi-
národně akceptovaným českým hráčem 
na tento nástroj. Jako skladatel je Ra-
dek Rejšek  autorem mnoha oceněných 
skladeb a to i pro zvonohry. Namátkou 
uvádím - Carmen campanarum (elek-
troakustická skladba ze zvuku zvonů)  
z r. 1991 (udělena 2. cena v mezinárodní 
soutěži „Musica nova 1992“) nebo Can-
tio matutina (pro zvonohru) z roku 2002 
(udělena 3. cena v mezinárodní soutěži 
„Vereniging Het Carillon te Hoorn“). 

S využitím materiálů
z www.carillon.cz zpracoval

Petr Říha

podle místa koncertu. Není tedy s podi-
vem, že v Petrovicích bude koncertovat 
český skladatel, carillonér, hudební reži-
sér a redaktor – pan Radek Rejšek. Jeho 
celoživotní zálibou je historie a stavba var-
han a pochopitelně kampanologie (věda 

o zvonech, která se zabývá výzdo-
bou, dějinami, funkcí a akustikou zvo-
nů, metodami jejich výroby a ladění a 
způsoby, jak na ně hrát), což uplatňuje 
i na půdě Českého rozhlasu, kde je od 
r.1988 zaměstnán jako hudební režisér 
a od r.1992 též jako hudební redaktor 
na stanici Český rozhlas 3 Vltava. Zde 
realizuje programové projekty „Histo-
rické varhany“ a „Zvony“ a kromě toho 
má v redakční péči též obory soudobá 
a elektroakustická hudba. Významná je 

SLOVO ÚVODEM

Radek Rejšek – skladatel, carillonér, hu-
dební režisér a redaktor.
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nájem 8 000 Kč ročně.  Pivovar si restau-
raci pronajal na 12 let  a nájemné zapla-
til dopředu v celkové částce 96 000 Kč. 
Právě tyto finanční prostředky umožnily 
sokolům přestavbu realizovat. Bohužel 
však tím přivedli do Petrovic konku-
renci, která svým dílem přispěla ke kra-
chu pivovaru místního. Ale peníze byly, 
a tak byl postaven výčep, lokál, jedno-
pokojový byt pro hostinského, lednice 
a sklep na pivo a další potřebné příslu-
šenství. Tělocvič na s jevištěm a přísálím 
byla oddělena chodbou, byla postavena 
šatna, používaná i pro schůze výboru. 
Provoz restaurace byl zahájen 12. října 
1930. Další dostavba sokolovny byla re-
alizována v roce 1932, kdy byl postaven 
byt sokolníka. 
Sokolové s nedostatkem finanč-
ních prostředků zápasí dodnes, 90 
let od vzniku jednoty. Popřejme 
jim do dalších let dostatek peněz 
i aktivních členů.. 
Závěrem bychom měli vzpomenout a 
poděkovat právě všem těm aktivním, 
kteří se v  Sokole často po dlouhé roky 
nezištně věnovali sportovnímu i spo-
lečenskému vyžití obyvatel Petrovic a 
okolí, jejich jména by neměla upadnout 
v zapomnění, jejich množství však   pře-
sahuje možnosti tohoto článku - takže 
musí stačit prosté – děkujeme.

Petr Říha

Měcholup a Antonín Zápotocký z Křes-
lic. Před tímto prvním výborem jedno-
ty stál velký úkol - zajistit místnost pro 
cvičení a finanční prostředky na provoz, 
cvičební nářadí a náčiní. Díky nadšení 
členů výboru se podařilo zajistit cvičení 
v pronajatém hostinském sále pana Gus-
tava Černého v dnešní Edisonově ulici. 
(V současnosti je tato budova opuštěna 
firmou YORK). Základní a velmi sporé 
vybavení zapůjčila TJ Sokol Uhříněves. 
Podle záznamů to byla jedna činka 20 kg, 
odrazový můstek, žíněnka a několik dře-
věných cvičebních tyčí. 
Již 30. listopadu 1918 pořádal So-
kol taneční zábavu v Křeslicích s cí-
lem získat finanční prostředky na 
činnost. Koncem roku 1918 měla jed-
nota již  159 členů (54 mužů, 25 žen, 
14 dorostenců, 12 dorostenek, 30 žáků 
a 24 žákyň. Tento stav v průběhu doby 
však pochopitelně kolísal. Zakládajícím 
členům slouží ke cti, že i přes náročné 
podmínky pro činnost – a to jak prosto-
rové, tak i finanční - se snažili různými 
způsoby získat zájem obyvatel o členství. 
Sokolové  pořádali taneční zábavy a di-
vadelní představení. Tyto aktivity byly 
úspěšné a činnost jednoty se stávala trva-
lou součástí společenského života v obci. 
Lidé ve dvacátých letech minulého století 
žili daleko více pospolitějším způsobem 
života než dnes.
Ve třetím roce svého trvání se jednota do-
stala do svízelné situace, když dostala vý-
pověď z pronajatého sálu. Před výborem 
jednoty vyvstal ohromný úkol - postavit 
vlastní tělocvičnu. Po obtížných, ale úspěš-
ných jednáních - především při získávání 
finančních prostředků - bylo možno stav-
bu uskutečnit. Původní objekt sokolovny, 
což byl pouze sál s jevištěm a přísálím, 
byl stavěn firmou architekta Antonína 
Košky z Radošovic. Stavba probíhala ne-
obyčejně rychle. Zahájena byla  6. srp na  
1921 a ukončena již 9. října stejného roku. 
Vnitřní vybavení se však instalovalo až 
do 9. července 1922, kdy se sokolovna 
slavnostně otevírala. Sokolové se však 
značně zadlužili, a tak kromě výtěžků 
z divadelních představení a zábav se 
snažili získat tolik potřebné finanční pro-
středky i podnikatelskou činností.
V roce 1929 získal Sokol hostinskou kon-
cesi a následujícího roku se mu podařilo 
přesvědčit benešovský pivovar, aby si 
pronajal zatím neexistující restauraci za 

Sokol je nejstarší tělovýchovnou organi-
zací v České republice. Vznikl v roce 1862  
a brzy se rozšířil po celé zemi i do zahra-
ničí. V Petrovicích zřejmě vznikla tato 
organizace právě před devadesáti lety - 
až po ukončení 1. světové války, ale i tak 
je zde nejstarší organizací.

V petrovické kronice se sice docho-
valy informace ze založení Sokola, 
kde jedno jediné slovo vzbuzuje po-
chybnost o tom, zda nebyl Sokol v Pe-
trovicích již před 1. světovou válkou, 
nicméně konkrétní údaje v obecní  
i sokolské kronice chybí. Onen zápis je 
z kroniky obecní a zní: „....kdy se 10. 
listopadu 1918, z iniciativy tehdejší-
ho řídícího učitele zdejší obecné školy 
Jaroslava Rendla, sešli v hostinci pana 
Černého obyvatelé Petrovic i okolních 
vesnic, aby na valné hromadě činnost 
Sokola obnovili.“

Prvním poválečným starostou Sokola 
se stal Emanuel Hanke z Křeslic, mís-
tostarostou pak Josef Holý z Petrovic 
a náčelníkem Jaroslav Rendl. Za členy 
výboru byli zvoleni: Karel Grundwald 
starší, Jan Rothmaier, Antonín Hanke, 
František Šváb (všichni z Petrovic), Josef 
Prášek a Emanuel Nykodým z Horních 

SOKOL PETROVICE DEVADESÁTNÍKEM

Budova sokolovny  v roce 1921 - prozatím 
bez přístaveb.

Interiér sokolovny bezprostředně po jejím 
dokončení.

Znak Sokola v podobě, ve které se používal 
do počátku 20. století.

Během slavnostního večera byli oceněni nej-
aktivnější členové petrovického Sokola.
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

19.12. PŘEDVÁNOČNÍ VÍCEBOJ 
– akce je určena pro děti a mládež. Přijď-
te si zasoutěžit, poměřit síly a dovednosti  
s ostatními. Turnaj začíná v 15.30 hodin. 
Klub Chodba.

5.1. VÝTVARNÁ DÍLNA PETROVICE 
– vyrábíme smaltovaný šperk
ZŠ Praha-Petrovice od 18 hod. S sebou 
pracovní oděv, přezůvky. Cena 25,- Kč. 
Vzhledem k omezené kapacitě a nákupu 
materiálu se prosím nahlaste předem na 
tel. 274862574. Děkujeme.

17.1. VÝTVARNÁ DÍLNA GOLFOVÁ 
– vyrábíme smaltovaný šperk
DDM – Dům UM Golfová od 10 - 13 hod. 
S sebou pracovní oděv, přezůvky. Cena 
25,- Kč. Vzhledem k omezené kapacitě a 
nákupu materiálu se prosím nahlaste pře-
dem na tel. 274862574. Děkujeme.
Řada zajímavých akcí probíhá i v na-
šich klubech a domečcích např. výtvarné 
dílny, besedy s našimi hosty i výjezd na 
podzimní prázdniny. Kompletní nabídku 
naleznete na našich webových stránkách 
www.dumum.cz

Všem dětem, rodičům a kamarádům pře-
jeme šťastné a pohodové Vánoce plné 
sněhu a radosti, do nového roku hodně 
zdraví, štěstí a mnoho radostných dní.

Pracovníci Domu UM

udělali radost více než 100 dětem, které 
si každou adventní neděli před Vánocemi 
s rodiči zapálí další svíčku na vyrobeném 
věnci. Na štědrovečerním stole pak bu-
dou hořet již všechny čtyři.

Pozvánka na akce Domu UM

12.12. TURNAJ V AIR-HOKEJI – akce 
je určena pro děti a mládež. Přijďte si 
zasoutěžit, poměřit síly a dovednosti  
s ostatními. Turnaj začíná v 15.00 hodin. 
Klub Klinika. 

17.12. PŘEDVÁNOČNÍ VÍCEBOJ – tra-
diční i netradiční soutěže a hry s vánoční 
tématikou pro děti. Tělocvična ZŠ Praha 
- Petrovice, od 16.00 hodin. S sebou spor-
tovní oděv, přezůvky do tělocvičny. 

Blíží se nám čas Vánoc. Doma voní 
skořice, hřebíček a sladká vůně cuk-
roví, uklízí se a finišuje s přípravou na 
vánoční svátky. Definitivně skončilo 
období barevného listí a draků a zbýva-
jí jen vzpomínky a fotografie. V uply-
nulém období - abychom Vám i Vašim 
dětem pomohli zlepšit leckdy pochmur-
nou podzimní náladu, jsme pro vás opět 
připravili zajímavé akce. Tradičně jsme 
pořádali -  pro naše nejmenší od 2 let 
- Podzimní radovánky, které letos pro-
běhly  3. listopadu v lesoparku Hostivař. 
Děti se zejména těšily na Dráčka Mráč-
ka a zajímavé disciplíny a soutěže s pod-
zimní tématikou. Na závěr akce společně 
zamknuly les, aby si přes zimu mohl od-
počinout a na jaře nás zase přivítal s ote-
vřenou zelenou a květinovou náručí. 
Na Vánoce jsme se v Domu UM  připra-
vovali už od listopadu, kdy začíná ad-
ventní čas. V posledním týdnu v listopa-

du se po chodbách a učebnách Domečku 
linula vůně skořice, pomerančů a jehličí. 
Chystali jsme s dětmi adventní věnce pro 
slavnostní stůl připomínající předvánoč-
ní čas. Adventní neděle, tj. čtvrtá neděle 
před Vánocemi, byla letos 29.11., kdy se 
u mnoha dětí doma rozhořela první svíč-
ka na adventním věnci. Letos jsme 

DŮM  UM  A  JEHO  PROGRAM  V  PROSINCI
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Vážený pane Řího,
jménem Dechového orchestru JUNIOR 
ZUŠ Praha 10 - Hostivař bych Vám a 
kulturní komisi Petrovic chtěla poděko-
vat, že jsme mohli v sále Polygrafické 
školy v Petrovicích pokřtít naše první 
CD. Byl to krásný večer a doufáme, že 
diváci si ho užili stejně jako celý náš 
orchestr. Tvorba i vydání CD nebylo 
jednoduché. 11 písniček nejznámějších 
autorů klasické české dechovky jsme 
nahráli v Českém rozhlase před více než 
rokem a bylo to převážně díky Základní 
umělecké škole Praha 10 - Hostivař, při 
které působíme, že jsme naše úsilí moh-
li zvěčnit na nosiči jménem: „JUNIOR 
hraje klasiky české dechovky“. Většina 
členů orchestru se nejen hudbě nevěnu-
je profesionálně, ale navíc jsou mlad-
ší dvaceti let a myslím, že zkušenost z 
natáčení a fakt, že se můžou pochlubit 
vlastním CD, jsou pro ně nedocenitelné. 
Během svého desetiletého působení se 
orchestr zúčastnil mnoha festivalů, kon-
certů, přehlídek i soutěží u nás a v cizině 
a každé vystoupení mělo význam a bylo 
přínosem pro existenci a kvalitu kapely, 
ale vydání CD se řádí mezi nejzásadněj-
ší pilíře historie orchestru. To vše se za-
vršilo  křtem našeho CD, který byl nejen 
krásným koncertem a pro kapelu netra-
diční akcí, ale i důležitým zakončením 
určité etapy života JUNIORU.
Jak se říká, něco hezkého končí a něco 
hezkého začíná. Stejně tak JUNIOR po-
kračuje ve svém působení. Rádi a s chutí 
si opět někdy v Petrovicích zahrajeme a 
doufáme, že petrovické publikum nám 
zůstane věrné. Zároveň doufáme, že CD 
se nám nejen podařilo vydat a pokřtít, 
ale že se nám ho i podaří představit co 
největšímu počtu posluchačů. Ti, kteří 
by si rádi poslechli skladby Jaromíra 
Vejvody, Václava Bláhy, Antonína Boro-
vičky a dalších klasiků české dechovky, 
se na nás mohou obrátit prostřednictvím 
e-mailu: orchestr.junior@seznam.cz , či 
na telefonní čísla uvedená na našich 
internetových stránkách: www.sweb.cz/
orchestr.junior. Tam též naleznou další 
informace o orchestru, seznam vystou-
pení a další zajímavosti ze života JUNI-
ORu.
Ještě jednou děkujeme Petrovicím za 
pomoc a přízeň a těšíme se někdy příště 
opět na shledanou.       Za DO JUNIOR

Mariana Černá

koncertních vystoupeních dál a krásnými 
písničkami vytváří dobrou náladu svým 
posluchačům a příznivcům. Také účast-
níci našeho setkání si mohli poslechnout 
známé hity jako např.: Zvedněte kotvy, 
500 mil, Rákosí, Láska je věc kouzelná,  
Drak a bílé skály a další. Zdařilé vystou-
pení zakončené písní „Inženýrská“ od-
měnili všichni přítomní dlouhotrvajícím 
potleskem. 

Ve čtvrtek 27. listopadu jsme opět přivíta-
li dechový orchestr ZUŠ Praha - Hostivař 
JUNIOR  u příležitosti křtu jejich prvního 
CD. Kmotrem desky byl i zpěvák a he-
rec Josef Zíma. Posluchači si připomněli 
známé melodie svého mládí, které si spo-
lu s Josefem Zímou také zazpívali. Ten, 
ač silně nachlazen, nezůstal nic dlužen 
své pověsti vynikajícího interpreta. Také 
mladý orchestr prokázal své kvality a za 
přednesené skladby byl odměněn spon-
tánním potleskem. K dobré náladě přispěl 
i moderátor orchestru Pavel Zeman. Zpří-
jemněním bylo i malé občerstvení, které 
zajistili členové bytové a sociální komise 
RMČ. Po téměř tříhodinovém programu 
odcházeli posluchači v dobré a úsměvné 
náladě.                                            O. S.

Známá a stále populární hudební sku-
pina RANGERS  se dne 23.října před-
stavila také u nás. Skupina vznikla jako 
vyloženě studentská kapela  v r. 1964 ve 
složení : Milan Dufek, Antonín Hájek, 
Jiří Veisser, Mirek Říhošek a Jan Vanču-
ra. Tito studenti měli již v následujícím 
roce svůj první koncert ve Vinohradské 
sokolovně. Jejich první honorář: párek a 
pivo! Díky své píli dosáhli brzy prvních  
úspěchů. V roce 1967 na I. Portě v Ústí 
nad Labem získávají vítězství v celé sou-
těži. Tento úspěch si zopakovali rovněž 
v Portě r. 1968. V témže roce vydávají 
svoji první desku a během dvou let jich 
byl prodán celý milion!

V roce 1971 na nátlak Pragokoncertu se 
skupina přejmenovala  a na scéně se ob-
jevili PLAVCI. V průběhu let se složení 
kapely měnilo. V roce 1987 odešel Jan 
Vančura, aby se po 18 letech opět do sku-
piny vrátil a my jsme ho mohli přivítat 
jako jejich „frontmana“. Roku 1990 se 
skupina vrátila ke svému původnímu ná-
zvu. Za své úspěchy získala v r.1998 od 
firmy Bonton platinovou desku. Citelná 
ztráta postihla skupinu v roce 2005, kdy 
duše celé kapely, Milan Dufek, 17. listo-
padu na zájezdu v Kolumbii tragicky za-
hynul. Skupina však pokračuje ve svých 

Křest prvního CD dechového orchestru 
Junior. Zleva moderátor Pavel Zeman, 
kmotři -  ředitel ZUŠ Bc. Jiří Stárek, 
Josef Zíma, Manfréd Herre  a kapelník 
orchestru Josef Zettl

Rangers v sále
Střední školy polygrafické

OKÉNKO KULTURNÍ KOMISE RMČ

Současná podoba Rangers

REDAKČNÍ POŠTA
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www.bytypetrovice.cz

 Garážové stání, sklepní kóje, balkon a terasa v ceně. 

V bezprostřední blízkosti domu je škola rodinného typu 1. - 5.třída.
V docházkové  vzdálenosti 10 min. 2 mateřské školy, základní škola 1. - 9.třída,  

víceleté gymnázium a základní umělecká škola.

  Výborná dopravní obslužnost – 8 autobusových linek s návazností na trasu metra C a A.

V okolí jsou rozsáhlé plochy sloužící k oddechu a rekreaci obyvatel, a to zejména 
Hostivařská vodní nádrž, Hostivařský lesopark a údolí Botiče s přiléhající chráněnou oblastí. 

Investor  městská část Praha - Petrovice

Kontakty: tel.: 241 732 142, mobil: 733 571 194, e-mail: kdbeta@kdbeta.cz

Bydlení u Hostivařské přehrady

Těsně před dokončením
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separaci bioodpadu, je k tomu vhodná příležitost.
Co pro to tedy musíte udělat? Základní podmínkou 
svozu bioodpadu je, aby každý zájemce nejprve 
provedl registraci u společnosti Pražské služby, 
a.s. Po shromáždění požadovaného počtu registrací 
v konkrétní městské části bude podepsána smlou-
va. Jakmile je zaregistrováno padesát zájemců, což 
je spodní hranice pro zajištění efektivity, může být 
tato nová služba realizována. Registraci lze usku-
tečnit: telefonicky na tel. č.: +420 284 091 888 
u call centra společnosti Pražské služby, a.s. v pon-
dělí až pátek od 8.00 do 18.00 hodin nebo pro-
střednictvím elektronického formuláře na webo-
vých stránkách -  www.psas.cz/bio nebo e-mailem: 
bio@psas.cz

(reklamní text)

budeme platit za likvidaci komunálního odpadu 
stále víc a víc. Pečlivým tříděním bioodpadu lze 
snížit množství směsného odpadu v nádobě pro 
komunální odpad až o 25 %. Cena za službu sběru 
a svozu bioodpadu je a i zůstane vždy nižší než za 
svoz odpadu komunálního a v roce 2008 činí 412 
Kč/ za 120 l, resp. 714 Kč/ za 240 l (vč. DPH). Do 
ceny služby je zahrnut i pronájem kompostejne-
ru. Společnost Pražské služby, a.s. provozuje tuto 
službu již na území dvaceti městských částí. Kom-
postejnery jsou vyprazdňovaný pravidelně jednou 
za čtrnáct dní (vždy v sobotu) během vegetačního 
období – tedy od 1. dubna do 30. listopadu kalen-
dářního roku. 
Pokud tedy chcete šetřit již nyní, předejít zdražová-
ní svozu TKO a připravit se na zákonem uloženou 

Je logické, že přírodní produkty jako zelenina a 
ovoce, květiny nebo ostatní rostlinné zbytky, určitě 
nepatří na skládku nebo do spalovny. Každý, kdo 
už alespoň jednou slyšel o kompostu ví, že ideální 
je, když se tyto přírodniny opět vrátí tam, odkud 
přišly. 
K tomu vám společnost Pražské služby, a.s. nabíd-
ne speciální sběrné nádoby hnědé barvy o obsahu 
120 nebo 240 litrů, určené výhradně ke shromaž-
ďování přírodních zbytků. Do kompostejneru patří 
např. shrabané listí, posekaná tráva, plevel, zbytky 
rostlin, nepotřebná zemina z květináčů, dřevěné 
odštěpky z větví stromů či keřů, spadané ovoce, 
zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky a kávová 
sedlina, skořápky od vajec a další. Výčet je široký.
Důležité také je si uvědomit, že v příštích letech 

KOMPOSTEJNER – ŠETŘÍ PŘÍRODU I VAŠI PENĚŽENKU

zde oddělte
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Obklad, dlažba, zednické a malířské práce, 
bytová jádra, rekonstrukce bytů a koupelen, 

drobné práce. Tel 608 709 716 přes den, 
267 913 922, 19:00- 21:00. Jan Rakovec 

www.rakovec.cz

Trimování a stříhání psů 
na veterinární klinice

Jižní Město – ul. Hviezdoslavova.
Objednávky na tel: 267 912 374
                      mob: 774 424 506

Podnikejte s námi v oblasti prodeje realit. 
Možnost provize z obchodního případu

50–80 %.
Centrum realit pro Prahu 

východ - RE/MAX Magic Říčany. 
Své CV zasílejte na magic@re-max.cz.

I. ROČNÍK ZIMNÍHO TURNAJE 
MLÁDEŽE V RAGBY

pořádá Rugby Klub Petrovice,
Grammova 2, 109 00 Praha–Petrovice

pod záštitou starostky 
městské části Praha–Petrovice 
paní JUDr. Olgy Hromasové

dne 14. února 2009 

Pořadatel: Rugby Klub Petrovice ve spolupráci 
s městskou částí Praha–Petrovice

Ředitel turnaje: František Pešl
Místo konání turnaje: Areál eRZet, Praha 10, 

Turínská 1 na hřišti s umělou trávou
Účastníci soutěže: hráči kategorie U11 a U13 

a družstva přihlášená do školní ligy ragby
Přihlášky: do 31. 12. 2008 na e-mail:

fpesl@centrum.cz nebo vamort@seznam.cz
Losování: 14. 2. 2009 ve 12.00 hod.

Startovné: 300 Kč
Hospodářské záležitosti: družstva startují na tur-

naji na vlastní náklady

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ 
PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a. s. 

Termíny přistavení :

dne 15. 01.09 od 12.30 do 15.00 hod.
dne 12. 02.09 od 9.00 do 11.30 hod.
dne 12. 03.09 od 12.30 do 15.00 hod.
dne  9. 04.09 od 9.00 do 11.30 hod.
dne 7. 05.09 od 12.30 do 15.00 hod.
dne 4. 06.09 od 9.00 do 11.30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobi-
lu VW Transporter, označeném logem Pražské plynáren-
ské,a.s. , zaparkovaném na parkovišti na rohu ulice Morseova 
a Bellova (u Policie ČR).  

Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinnou spo-
lečností  Prometheus, energetické služby, s.r.o. a úřadem 
MČ Praha - Petrovice  nabízí  odběratelům zemního plynu 
novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“ , jejímž 
prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Praž-
ské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti, související 
s odběrem zemního plynu  bez návštěvy kontaktních míst 
v Praze 2  a  4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :
zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu, změny 
smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména 
atd.), převzetí reklamace, výměna, kontrola a zaplombová-
ní plynoměru, informace k otázkám, souvisejícím s dodáv-
kami zemního plynu, tiskopisy a informační brožury.
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přileh-
lých obcí a částí Prahy. 
Bližší informace na tlf číslech 267175174 a 67175202. 
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ximální péčí. Etiketu s monogramem a symbolem 
vinařova příjmení – želvou karetou – vytvořil další 

z petrovických akademických malířů Jindřich Žá-
ček.  Název vína odpovídá místu jeho zrodu. Cuvée 
Plotového vína obohacuje Dr. Kareta i o víno, kte-
ré pěstuje a jímž ho obdarovává soused p. Sobota. 

Doktor Kareta o svém vínu, trošku s despektem, 
tvrdí, že po druhé skleničce jeho vína natahují ruku 
jen dobří kamarádi a  třetí už nechce nikdo. Pravda 
je však trochu jinde – toho vína je tak málo, že se 
každý ostýchá vypít více než ta dvě deci.

ten, komu jej perkmistr propůjčí. Kdo vinici zalo-
ží, bude ode dne, kdy se zakládáním započal, po 12 
let od všech daní a dávek svoboden...
Deklarovaná povinnost  a pochopitelně i daňová 
úleva na dlouhých 12 let inspirovala mnoho ma-
jitelů pozemků přivrácených ke „straně polední“ 
(jižní) k vybudování vinic. Bohatnoucí pražští patri-
ciové (nejpřednější měšťané), kteří začali v průběhu 
14. století skupovat pozemky v okolí historických 
pražských měst. Jednak je k tomu vedla touha vy-
rovnat se alespoň nižší šlechtě, jednak se stali v po-
někud nejisté době nezávislými na zásobování Prahy 
potravinami a v neposlední řadě se jednalo o „pod-
nikatelský záměr“, kdy výnosy z polností, rybníků a 
vinic byly nezanedbatelným příjmem. Do majetku 
bohatých měšťanů se tak postupně dostávalo mnoho 
pozemků, polností, částí osad ba i celých vsí. Výjim-

kou pochopitelně nebyl  ani rod Klementerů, který 
v dané době vlastnil Petrovice. Jižní a jihozápadní 
svahy nad Botičem s lehkou písčitohlinitou půdou a 
kamenitým podložím byly velmi vhodnou lokalitou 
k pěstování vinné révy. Tomu napovídá jednak pů-
vodní historický místopisný název „Na vinici“ v ob-
lasti dnešní ulice Dieselovy i erbovní znamení rodu 
Klementerů – dva vinné listy. Konšel Starého města 
pražského Mikuláš Klementer, který prokazatelně 
vlastnil několik domů ve Větším (Starém) Městě 
Pražském v roce 1353 zakoupil k Petrovicím ještě 
usedlost v Menších (Horních) Měcholupech.
Není doloženo, jak dlouho vinice na jižních svazích 
nad Botičem byly. Nicméně ještě při parcelaci po-
zemků na výstavbu rodinných domů v šedesátých 
letech minulého století na stráni vinná réva rostla. 
Výjimkou nebyla ani parcela, kterou  zakoupili 
manželé Křížovi. Letitý šlahoun, silný jako ruka, 
šplhal po stráni v délce cca 15 metrů. Akademický 
malíř Václav Kříž rostlinu zachránil, zkultivoval a 
ta mu dnes rodí hrozny  z kterých  vyrábí velmi pří-
jemné červené víno. 
Další, kdo v Petrovicích vyrábí víno, je práv- 
ník – JUDr. Jiří Kareta. Ke své rostlině přišel stejně 
jako Václav Kříž – rostla na plotě pozemku, který 
zakoupil. Skrovná úroda vína stačí pouze na velmi 
omezený počet lahví – ovšem připravených s ma-

Historie pěstování vinné révy na našem území 
sahá velmi hluboko do šera historie. Réva se na 
území Čech a Moravy pravděpodobně dostala již 
s římskými legiemi za vlády Marca Aurelia, což 
je doloženo i archeologickými nálezy. Římanům, 

holdujícím vínu, se totiž hnusil kalný žlutý nápoj 
připravovaný místními kmeny z kvašeného obilí. 
K dalšímu rozšíření výměry vinic na našem úze-
mí došlo pak v období Velkomoravské říše v 9. a 
10. století našeho letopočtu. Nejstarší dochovaný 
záznam o českých vinicích  - v okolí Litoměřic - 
pochází z roku 1057. O moravských vinicích po-
chází první zmínka z roku 1101, kdy byl o nich 
učiněn záznam v zakládací listině benediktinského 
kláštera v Třebíči.
K masivnímu rozvoji vinic, k obrovskému rozma-
chu vinohradnictví a vinařství dochází za vlády 
Karla IV. Vinohradnictví dostalo právní podobu ve 
formě královského mandátu (řídil zakládání vinic), 
zřízení úřadu perkmistra atd. Císař vydal i právo 
viničné, které ochraňovalo vinaře před dovozem 
cizích vín. V privilegiu vydaném v roce 1358 Ka-
rel IV. uvádí:
„Chtějíce z vlastní vůle a naší nekonečné laskavos-
ti, jakož i s pomocí boží, zlepšiti stav našeho krá-
lovství a všech jeho obyvatel, nařizuji: ...Zakládati 
vinice na všech horách obrácených k poledni do 

vzdálenosti 3 míle kolem Prahy. Každý, kdo tako-
vé hory vlastní, má začít se zakládáním do 14 dní 
po vydání tohoto privilegia. Kdo by sám zakládati 
nechtěl nebo nemohl, ať na jeho pozemku zakládá 

PETROVIČTÍ VINAŘI

Zřejmě neexistuje metoda, podle které bychom 
zjistili, jak staré jsou rostliny vinné révy dodnes 
rostoucí na svazích nad Botičem, kde se od nepa-
měti říká „Na vinici“.

Hrozny, z nichž se produkuje víno, nevynikají ani 
velikostí, ani sladkostí..

Jedním z pokračovatelů vinařské tradice - a to 
dokonce na původních petrovických vinicích -  je 
akademický malíř Václav Kříž. Zde s ukázkou le-
tošních hroznů a loňského vína.

Veškerá produkce „vinařství Kareta“ se vejde do 
tohoto jednoho jediného demižonu.

Stočené víno do lahví – kompletní roční produkce. 
Stejně tak jako již od roku 2004, tak i letos vyrobi-
lo nejmenší vinařství na světě pouhých šest „sed-
miček“ červeného vína.

Autorem viněty Petrovického plotového je akade-
mický malíř Jindřich Žáček.
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Věříme, že se naši prvňáčci brzy naučí další 
písmena a zvládnou čtení na jedničku. Není 
důležité, zda čtou rychle nebo pomalu, důle-
žité je číst s láskou a porozuměním. Přejeme 
si, aby knížka provázela děti celým životem a 
byla jim kamarádkou ve chvílích volna.
  

Radka Winterová, třídní učitelka
Sandra Štajnerová, vychovatelka školní 

družiny

vychovatelka Sandra Štajnerová. Slavnost 
začala v 17 hodin. Nejprve žáčci zazpívali, 
poté hlasitě četli slova, ba i věty. Luštili ré-
busy a počítali písmena. Za potlesku rodičů, 
prarodičů a sourozenců byli slavnostně po-
výšeni na Malé čtenáře. Odměnou za dobře 
vykonanou práci  byla medaile a  nový Sla-
bikář. Z milých pohledů všech přítomných 
i rozzářených dětských očí usuzujeme, že 
se nám náš první veřejný projekt povedl..

Dne 3. 11. 2008 se  na naší škole Praha-Pe-
trovice  ve třídě 1. M  uskutečnil první ve-
řejný projekt Slavnosti  Slabikáře. Tímto 
projektem  prvňáčci završili dvouměsíční 
snažení. Společnými silami jsme si vyzdobili 
třídu, namalovali písmena na trička. Naučili 
jsme se básničky, pohádky, hlásky, písmena a 
dokonce i slabiky a slova. Ve školní družině 
jsme nacvičili písničky s netradičními hudeb-
ními nástroji. Na kytaru nás doprovázela paní 

SLAVNOSTI  SLABIKÁŘE

či neřešení těchto problémů vede později 
k šikaně a agresivitě školních dětí i dalším 
sociálně patologickým jevům. Pro rodiče 
může být „Škola nanečisto“ návodem, jak 
děti na první třídu připravit v oblasti ja-
zykových dovedností (například – pokus 
se říci tři slova, která začínají na „b“ jako 
bota), vizuálního rozlišování a vizuální pa-
měti (například – najdi na stránce dětské 
knihy tři stejná písmenka), matematických 
dovedností (spočítej auta v řadě na par-
kovišti), všeobecných znalostí (třeba dny 
v týdnu) i hrubé a jemné motoriky (chy-
tat míč, přelévat vodu, navléknout korál-
ky, skákat po jedné noze, stříhat nůžkami, 
vybarvit omalovánky a podobně). Všech-
ny 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 hra-
dí Základní škola Praha-Petrovice. 
Na nové budoucí spolužáky a spolužačky 
se těší pedagogové, žáci a 

ředitel ZŠ Praha-Petrovice 
Mgr. Petr Zeman,

 telefony: 274861548, 739001029,
 www.zsprahapetrovice.cz

ly – přednáší pedagogové a psychologové 
z Pedagogicko – psychologické poradny 
Praha 10, Jabloňová 30.
2. Několik rad a cvičení pro rodiče budou-
cích prvňáčků – tuto druhou část Školy 
nanečisto jsme také připravili společně 
s Pedagogicko – psychologickou poradnou 
pro Prahu 10. V rámci této druhé části Ško-
ly nanečisto poskytneme všem zájemcům 
také písemné materiály.
3. Pomůcky a potřeby na vyučování v prv-
ním ročníku školy a organizace zahájení 
školní docházky – tuto závěrečnou část 
„Školy nanečisto“ jsou s rodiči paní třídní 
učitelky budoucích prvních tříd. Děti ne-
necháme ve třídách samotné, nebojte se, 
v době kdy budou paní učitelky s rodiči, 
budou děti sledovat připravené divadelní 
představení. „Školou nanečisto“ chceme 
usnadnit dětem vstup do prvního ročníku, 
za velmi důležité považujeme jejich první 
kontakty a první „spolupráci“ se spolužáky 
samozřejmě pod vedením zkušené paní uči-
telky.  Problémy současných dětských ko-
lektivů netkví v oblasti vzdělávací, zde už 
existuje řada metod na postupné odstraně-
ní specifických problémů učení (dyslexie, 
dysgrafie atd.), ale problémy se objevují 
spíše v komunikaci mezi dětmi, v sociál-
ní i emocionální oblasti. Nesprávné řešení 

Základní škola Praha-Petrovice připravila 
pro budoucí žáky a žákyně prvních tříd 
v obou našich budovách v ulici Edisono-
va 40 a v budově Dopplerova 351 a pro 
jejich rodiče akci, která nese název „Škola 
nanečisto“. Zápis do prvních tříd je 15. a 
16. ledna 2009 – po oba tyto dny vždy od 
14 do 17 hodin. Celkem třikrát – v průbě-
hu března, dubna a května 2009 (přesné 
termíny zveřejníme po zápise a pozvánku 
s termíny pošleme doporučeně na adresu 
rodičů zapsaných žáků)  mohou děti zapsa-
né do našich prvních tříd přijít se svými 
rodiči do školy, do budovy, kde jsou zapsá-
ni, ještě před začátkem nového školního 
roku 2009/10 a ve své budoucí učebně si 
předem vybrat s kým chtějí sedět v lavici, 
seznámit se s ostatními Spolužáky a spo-
lužačkami, poznat svojí budoucí paní uči-
telku, poznat svojí 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 „oprav-
dového učení“. Budoucí školáci se určitě 
nudit nebudou. Pro jejich rodiče jsou při-
praveny následující besedy: 
1. Psychická, sociální a emocionální zra-
lost dítěte pro školní docházku a role ro-
dičů při přípravě dítěte pro vstup do ško-

ŠKOLA  NANEČISTO
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V krásném a velmi starém kostelíku sv.apoštola Jakuba ve středu 
starých Petrovic se schází mnoho sousedů z místní farnosti. Slovo 
farnost vzniklo z latinského parochia, to z řeckého paroikia... oikos

je dům-obydlí, a tak ten název pro farnost vlastně znamená něco 
jako společnost těch, kdo bydlí vedle sebe. U nás právě 

na Vánoce bývá nejvíc znát, že mnozí máte ten náš kostelík také za 
svůj a že se Vám líbí.  Stovky lidí proudí k jesličkám.

A přesto bývá uvnitř úžasné ticho plné krásy. V jedné vánoční písni 
zpíváme „...hle sláva věčného Tvůrce všehomíra všem nám září 

v úsměvu dítěte...“.
Přijďte se podívat. 

Miloš František Převrátil
     kněz petrovické farnosti

Vánoční bohoslužby 
v petrovickém kostele sv. Jakuba Staršího

24.12.2008, Štědrý večer  16.30 mše sv.,
zvláště pro rodiny s dětmi

25.12.2008, slavnost Narození Páně  0.00 půlnoční 
mše sv.

 9.00, 10.30 mše sv.
 kostel otevřen též 12.00-17.00

26.12.2008, sv.Štěpána  10.30 mše sv.
 kostel otevřen též 12.00-17.00

27.12.2008, sv.Jana Evangelisty  18.00 mše sv.
 s žehnáním vína, poté setkání na faře
28.12.2008, neděle,  sv.Rodiny  9.00, 10.30 mše sv.
  - obě s obnovou manželských slibů
30.12.2008  18.00 mše sv.
31.12.2008, poslední den obč.roku  18.00 mše sv. na 
 poděkování, Te Deum
  1. 1. 2009, Matky Boží Panny Marie 10.30 mše sv.
  2. 1. 2009  18.00 mše sv.
  3. 1. 2009  18.00 mše sv.
  4. 1. 2009, 2.vánoční neděle  9.00, 10.30 mše sv.
  6. 1. 2009, Zjevení Páně - Tří Králů 8.00 mše sv. 
 s žehnáním vody, kadidla a křídy

a dále bohoslužby v obvyklém pořádku – vánoční doba 
a vánoční výzdoba v kostele trvá až do:
11. 1. 2009, neděle, Křtu Páně   9.00, 10.30 mše sv.
Od Štědrého večera do 26.12. večer (mimo čas boho-
služeb)
bude možno si v kostele připálit lampičky od světla 
přivezeného z Betléma

Kromě  mimořádného dlouhého otevření 25. a  26.12. 
odpoledne je kostel přístupný v době bohoslužeb.
Informace o obvyklém pořádku bohoslužeb a další 
informace o životě Římskokatolické farnosti u kostela 
sv.Jakuba Staršího v Praze 10-Petrovicích najdete 
na internetových stránkách na nové adrese 
http://farnost.petrovice.org/

POZVÁNÍ K JESLIČKÁM
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ti remízách a jedné porážce, Filip Kareta 
obsadil 24. místo s 18 body po třech ví-
tězstvích, dvou remízách a čtyřech poráž-
kách a Tomáš Novotný byl 28. se 17 body 
za jedno vítězství, pět remíz a tři porážky. 
Pro srovnání, vítěz Alexandr Mojsejev ze 
Spojených států amerických získal 27 z 36 
dosažitelných bodů a hráči na 2. a 3. místě 
Ronald Suky King z Barbadosu a Raivis 
Paegle z Lotyšska získali po 23 bodech.   

Účast na turnajích I. Světových her dušev-
ních sportů rozhodně nebyla procházkou 
růžovou zahradou: patnáctihodinová ces-
ta, šestihodinový časový posun a každý 
den (v případě mezinárodní a rapid dámy 
po dobu dvou, v případě ostatních turnajů 
po dobu jednoho týdne) dopoledne od 10 
do 13.30 hod. a odpoledne od 16 do 19.30 
hod. soustředění u šachovnice (pardon, dá-
movnice). Vítěz soutěže v anglické dámě a 
současný (a dlužno podotknout několika-
násobný) mistr světa a nejlepší hráč pod-
le světového ratingu Alexandr Mojsejev 
označil turnaj za nejtěžší, kterého se zú-
častnil:  v žádném utkání nesměl povolit 
v soustředění a odpočinout si, protože si 
byl vědom toho, že vedle nejužší americké 
špičky jsou v turnaji nejlepší hráči z celé-
ho světa. Na druhou stranu, účast na Hrách 
byla pro naše reprezentanty ve shora uve-
dených a neprávem opomíjených sportov-
ních odvětvích impulzem a povzbuzením 
pro další činnost. Oba zdánlivě rozporné 
pocity, spokojenost i únavu z účasti na 
Hrách v Pekingu, vyjádřil Igor Keder na 
ruzyňském letišti lakonicky: „Skvěle jsme 
si zahráli, a teď aspoň dva měsíce žádný 
turnaj.“ Tak ať je to za čtyři roky v Londý-
ně ještě lepší. 

Jiří Kareta

účasti obou pohlaví). Organizátoři stano-
vili cca před rokem limity účastníků, již se 
mohou soutěží zúčastnit, výběr reprezen-
tantů (buď podle dlouhodobých  výsledků 
nebo podle výsledků kvalifikačních turna-
jů) byl pak na jednotlivých zúčastněných 
zemích.    
Jednou z nejmladších účastnic Her byla 
petrovická Jana Dvořáčková (19 let), kte-
rá po třech výhrách, jedné remíze a pěti 
porážkách obsadila mezi 50 ženami se 
7 body 45. místo v mezinárodní dámě a 
v konkurenci 139 borců a borkyň obsadila 
v rapid dámě 132. místo se ziskem 8 bodů 
za čtyři výhry a osm porážek. I když se 
její umístění nezdá na první pohled  nijak 
skvělé, je třeba vzít v úvahu, že se turnajů 
zúčastnili nejlepší hráči z celého světa, že 
se Jana věnuje této hře pouhé dva roky a že 
– pro srovnání –  čeští reprezentanti Vác-
lav Křišta a Petr Mališ patřící dlouhá léta 
mezi nejlepší hráče dámy u nás obsadili 
ve své kvalifikační skupině v mezinárodní 
dámě 43. a 46. místo (muži byli rozděleni 
do dvou kvalifikačních skupin po 56 soutě-
žících, šestnáct nejlepších se pak utkalo ve 
vyřazovacích bojích) se ziskem osmi, resp. 
sedmi bodů a že v rapid dámě obsadili 92. 
a 110. místo se ziskem jedenácti, resp. de-
seti bodů. Další český reprezentant Václav 
Marek obsadil na turnaji v brazilské dámě 
50. místo mezi 54 startujícími, když za dvě 
vítězství a pět porážek získal 4 body. Takže 
před odvahou i výkonem Jany Dvořáčkové 
klobouk dolů.
Dva další čeští reprezentanti z Petrovic Igor 
Keder a Filip Kareta se spolu s Tomášem 
Novotným z Varnsdorfu zúčastnili soutěže 
v anglické dámě s losovaným zahájením 
(soupeři hrají dvě partie, přičemž rozhodčí 
vylosuje určitou variantu zahájení společ-

nou pro obě hry – tři tahy pro hráče zaha-
jujícího partii, což je  v této variantě dámy 
hráč s černými kameny) a v turnaji hraném 
tzv. švýcarským systémem na devět kol 
dosáhli velice slušných výsledků. Nejlep-
šího umístění z našich dosáhl Igor Keder, 
který se mezi 42 soutěžícími umístil na 19. 
místě s 19 body po dvou vítězstvích, šes-

Za naprostého nezájmu našich sdělovacích 
prostředků se po Olympijských a Paralym-
pijských hrách od 3. do 18. října odehrála 
v Pekingu další významná sportovní udá-
lost: I. Světové hry duševních sportů.

Hry uspořádala Mezinárodní asociace du-
ševních sportů, sdružující od roku 2005 
Světové federace bridge, šachu, dámy a 
go, pod záštitou Mezinárodního olympij-
ského výboru. Vedle šachu, výjimky mezi 
duševními sporty, neboť o tomto spor-
tovním odvětví se sdělovací prostředky 
zmiňují poměrně často (byť se jejich po-
zornost v minulých dnech soustředila vý-
lučně na utkání o titul mistra světa mezi 
obhájcem titulu Ánandem a vyzyvatelem 
Kramnikem), byly proto do Světových her 
zařazeny soutěže v méně známých či spíše 
veřejnosti takřka neznámých sportech go, 
bridgi, dámě a -  jako úlitba hostiteli – v 
xiangqi, čínském šachu.
S výjimkou šachu a čínského šachu měla 
Česká republika zastoupení ve všech zbý-
vajících soutěžích (celkem 29 soutěží-
cích), z nichž desetina (tři účastníci soutěží 
v dámě) jsou naši spoluobčané z Petrovic. 
O vystoupení hráčů go a bridge se z po-
chopitelných důvodů rozepisovat nebudu, 
ale jakožto petrovický patriot (a současně 
otec i sponzor jednoho ze soutěžících) po-
važuji za svou povinnost zmínit se o účasti 
a výsledcích  našich „dámistů“.
Soutěžilo se v několika disciplínách: 
v dámě mezinárodní, kde odděleně soutě-
žili muži a ženy, v tzv. rapid dámě společ-
né pro muže i ženy (rapid znamená rychlá 
či zrychlená, nikoli žravá), v dámě ruské 
(pouze ženy), brazilské (pouze muži) a an-
glické, zvané checkers, s losovaným zahá-
jením (vzhledem k malému počtu žen za 

SPORTOVCI Z PETROVIC NA HRÁCH V PEKINGU

F. Kareta na letišti v Pekingu s upoutáv-
kou na I. Světové hry duševních sportů.

Petrovičtí v Pekingu při chvíli odpočin-
ku v parku.

F. Kareta při hře anglické dámy.
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a čekáren petrovické polikliniky mezi 
pacienty a naše občany. Proto i na tomto 
místě zcela jednoznačně prohlašujeme, 
že městská část  nechce zrušit Petrovic-
kou polikliniku, ani ji nechce zprivatizo-
vat, ani  budovu polikliniky prodat jiné-
mu vlastníkovi za účelem provozování 
úplně jiné činnosti, než je zdravotnická 
péče. Proti těmto nepodloženým „zprá-
vám“ se důrazně ohrazujeme a spatřu-
jeme za nimi pouze snahu vyvolat mezi 
pacienty a petrovickými občany klamný 
dojem a odvést pozornost od samotné 
podstaty problému.
 A v čem tedy tento problém spočívá? 

Nechceme vás zatěžovat 
detaily ekonomickými ani 
právními, ale uvedeme pou-
ze stručná fakta:
1. Nájemní smlouvy, které 
městská část „zdědila“, ji 
umožňují objekt polikliniky 
pouze udržovat a opravovat. 
2. Nájem, který činí u léka-
řů 800 Kč m2/rok nemůže 
městská část jako pronají-
matel zvýšit bez toho, že 
by s tím lékaři souhlasili. 
K jeho navýšení může dojít 
pouze o inflaci a takto se ná-
jem od roku 2000 do letošní-
ho roku zvýšil o pouhých 50 

Kč, tj. v průměru o 7 Kč ročně!!! Za ná-
jem průměrně velké ordinace 25 m2, za-
platí  tedy nájemce na poliklinice 1 770 
Kč měsíčně!!! Jednoduchým srovnáním 
zjistíme, že takto nízký nájem už neplatí 
ani nájemníci v bytech, ve kterých si na-
víc ani nevydělávají peníze svou výdě-
lečnou činností, jako je tomu u nájemců 
na naší poliklinice. Vzhledem k tomu, že 
peníze získané za nájem jsou jediným 
zdrojem pro financování údržby, oprav 
a rekonstrukcí objektu polikliniky, jistě 
prostou úvahou  dospějeme k závěru, že 
tento stav je do budoucna neudržitelný a 
ekonomicky již dávno neodpovídá ceno-
vému nárůstu prací a materiálů, ke které-
mu došlo za posledních 7 let.
3. V případě, že se městská část nedo-
hodne s nájemcem na zvýšení nájmu 
nebo na úpravě nájemních podmínek, 
nemá možnost podle „zděděné“ nájem-
ní smlouvy dát nájemci výpověď, jak je 
to jinak u nájemních smluv běžné. Na 
tomto místě je třeba dodat, že nechce-
me dávat nájemcům-lékařům výpovědi 

ve zdravotnictví dopadne, a tak se nelze 
divit, že smlouvy uzavřené na nájem 
ordinací byly k lékařům velmi vstřícné. 
Z dnešního pohledu lze jen konstatovat, 
že byly uzavřeny jako jednostranně vý-
hodné pro nájemce - lékaře. Je třeba říci, 
že za tímto vstřícným přístupem byla 
nepochybně také snaha OÚNZ zachovat 
zdravotnickou péči na poliklinice v Pet-
rovicích pro občany poměrně velké spá-
dové oblasti a současně umožnit lékařům 
bez větších problémů s nájmem ordinací 
na poliklinice přejít na provozování sou-
kromé lékařské praxe. Myslíme si, že 
v tomto ohledu to bylo správné rozhod-

nutí. Nicméně vývoj šel dál a dnes víme, 
že zdravotnická péče na petrovické po-
liklinice byla pro občany zachována na 
velmi  kvalitní úrovni a lékaři na naší 
poliklinice úspěšně provozují dnes již 
zaběhnuté soukromé lékařské praxe.  
To, co se však za ta léta výrazně ne-
změnilo, jsou nájemní smlouvy a jejich 
obsah. Nebylo to však způsobeno zane-
dbáním ze strany městské části, protože 
již v roce  2000 se snažila petrovická 
radnice  upravit nájemní smlouvy s léka-
ři na poliklinice. Tato snaha se nesetkala 
s pozitivní odezvou u lékařů a skonči-
la pouze uzavřením dodatků ke starým 
smlouvám, které však zásadní problémy 
z pohledu městské části jako pronajíma-
tele nevyřešily. 
Proto petrovický úřad předložil v září 
2007 všem nájemcům na poliklinice 
nový návrh nájemních smluv s uvede-
ním důvodů, které vedou k tomuto kro-
ku. Rádi bychom teď s nimi seznámili 
i širší veřejnost a předešli tak poplašným 
zprávám, které se začaly šířit z ordinací 

Většina z nás zná budovu petrovické 
polikliniky a asi je mezi petrovickými 
obyvateli jen málokdo, kdo by ji nikdy 
nenavštívil, ať už jako pacient nebo jako 
zákazník komerčních služeb. Za preven-
tivní i  léčebnou péčí sem každý pracovní 
den míří kromě Petrovických i množství 
obyvatel okolních městských částí jako 
jsou Horní a Dolní Měcholupy, Hostivař, 
Štěrboholy, Dubeč, Uhříněves, Křesli-
ce, ale i mnozí z Jižního Města, Újezda 
a Kateřinek. A to pomíjíme fakt, že za 
některými lékaři přijíždějí pacienti i ze 
vzdálenějších částí Prahy a pacienti mi-
mopražští. Svědčí to o několika skuteč-
nostech: 
Za prvé, že lékařská péče 
poskytovaná na petrovické 
poliklinice je na velmi kva-
litní úrovni a že řadě pacien-
tů stojí za to obětovat i del-
ší čas strávený na cestě do 
Petrovic a zaplatit případně 
více na cestovném, proto-
že jak všichni víme, zdraví 
máme každý jen jedno. Za 
druhé, že spádová oblast pe-
trovické polikliniky je po-
měrně rozsáhlá a odhadem 
zahrnuje oblast čítající cca 
30 000 obyvatel. Za třetí, 
že ani fungování některých 
zdravotnických zařízení na území sou-
sední městské části, jakou je Praha 15 a 
začátkem června nově otevřený lékařský 
dům v Uhříněvsi, neměly vliv na výraz-
ný odliv pacientů z petrovické poliklini-
ky. Naopak některým lékařům to umož-
nilo rozšířit svoji petrovickou praxi i do 
těchto zařízení. Za čtvrté, že budova pe-
trovické polikliniky, která je nepřetržitě 
v plném provozu od roku 1987, dosáhla 
již stavu značného opotřebení a je třeba 
postupně provést její rekonstrukci. Tolik 
tedy na úvod. A teď k samotné budově 
polikliniky a nájemcům prostor.
Jak jsme uvedli, objekt polikliniky je 
v provozu přes 20 let. Městská část, která 
jej převzala počátkem devadesátých let 
od tehdejšího  Obvodního ústavu národ-
ního zdraví Praha 10 (dále jen“OÚNZ“), 
objekt převzala i se závazkem nájemních 
smluv, které byly kdysi uzavřeny OÚNZ. 
Tyto smlouvy byly dnes již neexistují-
cím OÚNZ uzavřeny v době začínající 
privatizace ve zdravotnictví. V té době 
se nevědělo, jak tento proces privatizace 

„CAUSA“  PETROVICKÁ    POLIKLINIKA
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s plénem  lékařů a pak ještě na osobních 
schůzkách jednali s jednotlivými léka-
ři, kde jim byly opakovaně vysvětleny 
podrobně všechny důvody ekonomic-
ké a právní, které vedou k tomu, že je 
třeba zastaralé nájemní smlouvy změ-
nit a aktualizovat  výši nájmu, jsme po 
roce vyjednávání a průtahů ze strany  
nájemců - lékařů tam, kde jsme byli před 
rokem. Budova polikliniky je o další rok 
starší a za plného provozu se tu denně 
řeší drobné či větší opravy a havárie 
vody, kanalizace, topení, kompresorů, 
vzduchotechniky apod. 
Reakce ze strany lékařů, které jsme se 
záhy dočkali, bylo šíření nepravdivých 
informací mezi  pacienty, že je úřad a pe-
trovická radnice chce z polikliniky do-
stat pryč a dát ordinace do nájmu jiným 
lékařům…to byla ještě umírněná verze 
nepravdy. Ty další verze, se kterými na 
petrovický úřad přicházeli pacienti z po-
likliniky, či občané z Petrovic byly dale-
ko horší...                 Pokračování příště

Rada MČ

Přestože se vedení petrovického úřa-
du a zástupci petrovické radnice sešli 

z polikliniky, ale současně pronajímatel-
městská část nemůže být pouze v pozici, 
kdy musí objekt udržovat, opravovat a 
financovat, ale jinak nemá jako pronají-
matel žádná práva vyplývající z nájemní 
smlouvy.
4. „Zděděné“ nájemní smlouvy byly uza-
vřeny s nájemci - lékaři na dobu neurči-
tou s tím, že je není možno vypovědět, 
jen když mimořádným způsobem poru-
šují smlouvu, např. prostory by užívali 
k jinému účelu než jako ordinaci, rušili 
by ostatní nájemce-lékaře svou činností 
apod. I tady je zcela zřejmé, že v praxi 
je takřka vyloučeno, že by lékař užíval 
ordinaci k jinému účelu, nebo že by svou 
prací rušil ostatní lékaře apod. 
Když to zjednodušíme, tak lékař - ná-
jemce může podle dosavadní nájemní 
smlouvy vykonávat za nezměněných 
podmínek svou praxi až do důchodu 
nebo do doby, kdy bude sám souhlasit 
se změnou podmínek nájmu včetně pří-
padného zvýšení nájemného. Zatímco 
městská část - pronajímatel má „právo“ 
pouze udržovat, opravovat a financovat 
rekonstrukce budovy.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Kulturní komise Rady MČ Praha – Petrovice 
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ŠKOLY

– www.sspp.cz, kde byste měli na-
jít odkaz „Co je polygrafie“. Pod 
tímto odkazem najdete prezenta-
ci, která vám ukáže, jak se tiskne 
časopis.

PaedDr. Jiří Cikán
ředitel školy

(Střední škola polygrafická tiskne 
i Petrovický zpravodaj včetně gra-

fického zpracování.)

VÍTE, CO JE POLYGRAFIE, ANEB JAK SE TISKNE ČASOPIS?
i technologie zvaná hlubotisk.  
Celý proces výroby tiskoviny nelze 
popsat v několika řádcích. Vždyť 
žáci polygrafické školy v Petrovi-

cích se to musí učit tři nebo dokon-
ce čtyři roky. Je to oblast průmys-
lu, která se velmi rychle vyvíjí. 
Některé prognózy hovořily o tom, 
že s nástupem internetu zmizí tiš-
těná informace. Opak je pravdou, 
spotřeba papíru celosvětově roste 
a nezdá se, že by v dohledné době 
měla klesat. 
Pokud byste měli zájem dozvě-
dět se více o polygrafii, přijďte 
se k nám do školy podívat nebo 
navštivte naše internetové stránky 

V Petrovicích, naproti základ-
ní škole v Dopplerově ulici, stojí 
Střední škola polygrafická Praha, 
která vychovává budoucí polygra-

fy. Co to vlastně ta polygrafie je? 
Jednoduše řečeno, je to oblast lid-
ské činnosti, která se zabývá vý-
robou tištěné informace. Jenomže 
pod pojmem „tištěná informace“ 
se skrývá celá řada výrobků, se 
kterými se denně setkáváme. Mohl 
bych začít novinami, časopisy, ka-
lendáři nebo reklamními letáky, 
dále potravinovými obaly a sa-
molepícími etiketami, billboardy  
u silnic atd. Každá z těchto tisko-
vin dnes začíná v počítači grafika, 
který svůj výtvor v digitalizované 
podobě předává do tiskárny. Zde 
se požadovaná tiskovina může vy-
tisknout celkem asi pěti různými 
způsoby – ofsetem, kterým se tisk-
nou především noviny, časopisy, 
reklamní letáky. Potravinové oba-
ly a samolepící etikety se zpravidla 
potiskují tiskovou technikou, které 
se říká flexotisk. Pokud potřebuji 
potisknout látku, tak zde pravděpo-
dobně použiji sítotisk nebo digitál-
ní tisk a rovněž velké billboardy se 
dnes tisknou na velkých digitálních 
zařízeních. Pro potisk např. ciga-
retových krabiček se dnes používá  
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ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

zdravotního postižení, o které je pe-
čováno jinak v jejich přirozeném 
sociálním prostředí. Cílem služby 
je umožnit pečující osobě nezbytný 
odpočinek. Ubytování je v jednolůž-
kových, dvoulůžkových a vícelůž-
kových pokojích. K areálu patří také 
zahrada, kde uživatelé mohou trávit 
volný čas. Celodenní stravování je 
poskytováno z vlastní dietní kuchy-
ně. Tato služba je poskytována na 
základě Smlouvy mezi uživatelem či 
jeho pečující osobou a poskytovate-
lem. Informace o této službě získáte 
u vrchní sestry pobytové odlehčovací 
služby paní Horáčkové na tel. čísle: 
271962089. Ceny za pečovatelskou 
službu a pobytovou  odlehčovací 
službu se řídí zákonem č.108/2006 
Sb., o sociálních službách a provádě-
cí vyhláškou č.505/2006 v platném 
znění, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních služ-
bách.

Roman Prejzek 
ředitel CSOP Praha 15

COSP JE TU PRO VÁS
Pobytovou a odlehčovací službu:
Je pobytová služba, která se posky-
tuje v Parmské ulici č. 390, Praha 10. 
Je poskytována uživatelům, kteří 

mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 

Kdo jsme?
Příspěvková organizace Centrum 
sociální a ošetřovatelské pomoci 
Praha 15, Parmská 390, Praha 10.

Co nabízíme?
Pečovatelskou službu:
Je to terénní služba, která se pro-
střednictvím pečovatelky poskytu-
je v domácnostech uživatelů. Jedná 
se o službu návštěvní, kdy uživatel 
nezvládá péči o svou vlastní osobu, 
svou domácnost na základě svého 
onemocnění, při úbytku fyzických 
sil nebo vzhledem ke svému zdra-
votnímu postižení. Tato služba je 
poskytována na základě Smlouvy 
mezi poskytovatelem a uživatelem. 
Poskytuje se v době od 7.00 do15.30 
hod. od pondělí do pátku. O službu 
je možno požádat vedoucí pečovatel-
ských služeb paní Olmerovou na tel. 
čísle: 271 962 087.

Stravování včetně dietního:
CSOP disponuje svojí vlastní kuchy-
ní, kde se připravují dietní jídla pro 
seniory,  je možno sjednat stravová-
ní včetně sobot a nedělí. Informa-
ce podá paní Lafatová na tel. čísle: 
271960668.
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KALENDÁRIUM

Letošní vánoční strom – Jakub IX. Překonal svou velikostí i krásou všechny své předchůdce.
Poděkování za něj patří paní Kateřině Hlouškové, které se již nevešel do předzahrádky.

Hustý dým stoupající 24. října za kostelem nevěstil nic dobrého. Po příjezdu požárních jednotek se zjistilo,
že zřejmě vinou bezdomovců došlo k požáru obytné části zámku. Celá budova je dnes určena k demolici. 

Na pozvání bývalého duchovního správce petrovické farnosti  Romualda Brudnowského, 
navštívila petrovická delegace jeho současné působiště – kostel sv. Bartoloměje apoštola 

v polském lázeňském městečku  Kudowa Zdroj. 
Poté byli starostka JUDr. Hromasová, místostarosta Ing. Říha a petrovický farář F. Převrátil 

přijati i starostou města Ceslawem Krecichwostem.


