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Kronika MČ Praha–Petrovice 2014 
 
 

Úvod 
Rok 2014 byl mimo jiné také posledním rokem veřejné správy volebního období 2010– 

2014. Využijme tedy na úvod podstatnou část vyjádření starostky JUDr. Olgy Hromasové, 
která se v Petrovickém zpravodaji č. 4 r. 2014 na závěr volebního období snažila ukázat, 
jak se naše městská část v těchto letech vyvíjela, a zdůraznit některé důležité akce, které 
vedly ke zlepšení našeho prostředí.  

„Hned z počátku funkčního období jsme pokračovali v započaté rekonstrukci prostor 
bývalého úřadu v Morseově ulici 251 na byty. Původní záměr, aby zde vznikly obecní 
nájemní byty, se nezdařil kvůli neposkytnutí dotace od hl. m. Prahy. Nicméně jsme 
rekonstrukci zdárně dokončili a v letošním roce se již ve 12 nových bytech bydlí.  

V roce 2011 jsme z důvodu narůstajícího počtu dětí v základní škole vybudovali 
v prostorách budovy v Dopplerově ulici novou třídu, a to během dvou měsíců. Vysoký počet 
dětí v roce 1912, které rodiče potřebovali umístit do mateřské školy a pro které nebyla ve 
stávající budově dostatečná kapacita, jsme velmi rychle vyřešili změnou rozhodnutí o 
využití objektu bývalých jeslí v Jakobiho ulici 328, a tak od 1. 11. mohlo 28 dosud 
nepřijatých dětí nastoupit do zrekonstruovaných prostor. V roce 2013 vysoký nárůst dětí do 
mateřské školy pokračoval. Proto jsme s podporou HMP zrekonstruovali další část objektu 
pro 28 dětí. Dnes tedy máme v Jakobiho ulici mateřskou školu pro 128 dětí, což je nejvíce 
v celém našem správním obvodu. Dnes se již dokončuje zateplení fasády střechy a výměna 
oken a dveří. Projekt přinesl zhodnocení majetku MČ v celkové výši 13 211 700 Kč. 

Z mateřské školy začalo přicházet do základní školy více dětí, a tak jsme v letošním roce 
větší nárůst vyřešili výstavbou nového moderního pavilonu se čtyřmi třídami pro celkem 120 
žáků, kabinetem pro pedagogy, sociálním zařízením a šatnami pro žáky. Celková investice 
činí 14 750 690 Kč.  

Za velký úspěch považuji projekt na zateplení fasády a střechy a dokončení výměny 
oken budovy základní školy v Dopplerově ulici. Jedná se o objekt za celkem 27 134 921 
korun. Dalším projektem je „Revitalizace stávající a výsadba nové zeleně v městské části 
Praha – Petrovice, kde celková hodnota projektu činí 9 840 820 korun. Tento projekt řeší tři 
lokality: 

1) Novopetrovickou ul., kde bude vysazena izolační zeleň.  
2) Prostor před budovou ZŠ Dopplerova, kde bude dosazena zeleň a nové lavičky.  
3) Lokalita v Jakobiho ul., kde budou vybudována dvě hřiště na petanque s novými 

lavičkami.  
V rámci celého projektu bude vysazeno celkem 46 stromů, 3 395 keřů a rostlin, 

rekonstruováno 3 490 m2 zpevněných ploch, instalováno 28 nových laviček, 8 odpadkových 
košů, 2 psí WC a 1 herní prvek. Konečný termín dokončení je na jaře 2015.  

V průběhu uplynulého období jsme nezapomněli ani na další výměnu stoupaček 
a rozvodů v budově petrovické polikliniky, rekonstrukci nových ordinací pro lékaře a letos se 
podařilo zmodernizovat interiér polikliniky, provést vymalování a nátěry, výměnu 
protipožárních dveří a nakoupit nové sedáky do čekáren. Z toho, co se podařilo, je třeba ještě 
zmínit petrovický hřbitov, kde se vyměnily lavičky, vybudoval se odvod dešťové vody kolem 
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bývalé márnice a v neposlední řadě se zrenovoval pomník padlých a osadil nový železný 
kříž. Je také dokončeno měření hluku podél Novopetrovické, a to jak na sídlišti, tak podél 
Euklidovy ulice Na základě toho jsme požádali HMP o zařazení požadavku Petrovic, aby 
do rozpočtu na rok 2015 byla zahrnuta investiční dotace na výstavbu protihlukových 
opatření podél Novopetrovické. Petrovické centrum veřejné správy tj. Infocentrum 
a knihovna, podstatně rozšířilo své služby občanům i otevírací dobu, takže i po uzavírací 
době úřadu si občan může každý den až do 19 hodin a v pátek do 16.30 ověřit podpis či 
listinu, v rámci služeb CZECH POINTU požádat například o výpis z katastru nemovitostí 
apod. Na závěr bych ráda zdůraznila, že po celou dobu mého „starostování“ hospodařila 
městská část s vyrovnaným rozpočtem a na konci loňského roku dokonce s přebytkem ve výši 
3 miliónů korun. Majetek městské části a tedy nás všech Petrovických se zhodnotil za 
uplynulé čtyři roky o částku 75 554 591 Kč.“ 

A nyní se vraťme k jednotlivým oblastem roku 2014: 
 
 
 

eřejná správa 
 
Rozpočet městské části.  
Základním kamenem pro hospodaření veřejné správy a řádný chod městské části je řádně 

sestavený finanční rozpočet. Ten byl schválen Zastupitelstvem dne 12. 3. t. r. jako 
vyrovnaný v celkové výši 26 586 100 Kč a to jak v příjmové, tak výdajové části.  

 
V příjmové části se na této výši podílí hl. m. Praha částkou 15 625 000 Kč. Dále pak 

dotace ze státního rozpočtu částkou 151 000 Kč. Z vlastního fondu městská část uvolnila 
8 088 000 Kč. Zbývající část příjmů tvoří služby poskytované petrovickým občanům.  

 
Ve výdajové části na zajištění chodu základní školy byla schválena částka 

5 900 000 Kč, na mateřskou školu 2 411 000 Kč, na činnost místní správy byla schválena 
částka 8 475 000 Kč, na činnost Zastupitelstva 3 162 000 Kč, na zeleň 4 940 000 Kč, 
na kulturu 616 000 Kč, na údržbu komunikací 912 500 Kč. Zbytek tvoří ostatní výdaje. 
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olby do Evropského parlamentu 
 
K důležitým událostem veřejného života, kromě schváleného rozpočtu, patřily 

v letošním roce také jarní volby do Evropského parlamentu a podzimní komunální volby. 
Volby do Evropského parlamentu se uskutečnily ve dnech 23. a 24. května. U nás 
v Petrovicích se jich zúčastnilo 22,60 % oprávněných voličů.  

V našich 4 volebních okrscích zvítězila koalice TOP O9 a STAN se ziskem 27,09 % 
hlasů. Na druhém místě se umístilo hnutí ANO 2011 se ziskem 18,43 % hlasů. Třetí pozici 
získala ČSSD se ziskem 8,65 % hlasů. 

 
 
 

omunální volby do obecních zastupitelstev 
 
Pro naše občany však byly důležitější podzimní komunální volby do obecních 

zastupitelstev, které se uskutečnily ve dnech 10. a 11. října. Do předvolebních bojů 
vstoupilo 8 volebních stran (podle přidělených volebních čísel) a to:  

 
1 Sdružení občanů Petrovic  
2 Občanská demokratická strana  
3 DOMOV  
4 Česká strana sociálně demokratická  
5 TOP 09  
6 KDU-ČSL a nezávislí 
7 Pro Prahu  
8 ANO 2011  

 
Voleb se zúčastnilo 38,67 % oprávněných voličů, což je nejmenší účast od roku 1994.  

Ze 4 854 oprávněných voličů přišlo volit pouze 1 877 občanů.  
 
Ve volbách do Petrovického zastupitelstva zvítězilo Sdružení občanů Petrovic 

s 29,06 % hlasů a získalo 5 mandátů. Na druhém místě se umístilo ANO 2011 s 19,40 % 
hlasů a získalo 4 mandáty. Třetí příčku obsadila ODS s 18,06 % hlasů a získala 3 mandáty, 
čtvrtá byla TOP 09 se ziskem12,17 % hlasů, která má 2 mandáty v zastupitelstvu. Další 
v pořadí ČSSD s 8,29 % hlasy a 1 mandátem, KDU-ČSL a nezávislí s 7,11 %  
a  1 mandátem. Poslední příčku obsadilo hnutí Pro Prahu s 6,64 % a 1 mandátem.  
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Petrovické občany bude v zastupitelstvu zastupovat 17 zastupitelů. Podle počtu 
získaných hlasů to jsou:  

Doc. Otto Semecký, CSc.  SOP  651  
Mgr. Oldřich Kumprecht  ANO  379  
MVDr. Roman Hanke  SOP  633  
Ing. Jaroslav Endršt  ANO  369  
Ing. František Kříž  SOP  609  
Milana Cvachová  ANO  359  
Ing. Pavel Šafařík  SOP  538  
Iveta Hergottová  TOP O9  286  
JUDr. André Němec  SOP  516  
Mgr. David Havelka  TOP 09  233  
JUDr. Olga Hromasová  ODS  480  
RNDr. Vlasta Křížová  HPP  184  
MUDr. Pavel Bambas  ODS  455  
Helena Stašáková  ČSSD 168  
Pharm. Dr. Petr Slavíček  ODS  402  
Mgr. Veronika Balíčková  KDU-ČSL  157  
Ing. Jan Čech  ANO  393  

 
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice, které se uskutečnilo 

dne 5. listopadu, byla zvolena starostkou naší městské části JUDr. Olga Hromasová, 
(ODS), která bude tuto funkci vykonávat již třetí období. Jejím zástupcem byl zvolen 
JUDr. André Němec, (SOP), který byl minulé období členem Rady MČ. Novými členy Rady 
byli zvoleni: Iveta Hergottová (TOP 09), MVDr. Roman Hanke,(SOP) a Ing. Pavel Šafařík 
(SOP). Všem zvoleným popřejme hodně úspěchů v jejich činnosti! 

 
 
 

ezpečnost  
 
V prvním čtvrtletí tohoto roku ředitel Městské policie hl. m. Prahy částečně splnil svůj 

slib o zvýšení počtu strážníků na petrovické služebně tím, že místo 4 strážníků přibyli 
pouze dva. Doufejme, že ti další, kteří by již zajistili celotýdenní provoz, ještě přijdou.  

Městská část ve snaze o co nejrychlejší spojení našich obyvatel se strážníky sloužícími 
na petrovické služebně zakoupila pro případ neodkladné záležitosti jeden mobilní telefon. 
Ten je určen pro právě sloužící hlídku MP. „Jde především o bezpečnost a spokojenost našich 
obyvatel,“ vysvětlila paní starostka důvod, proč byl mobilní telefon pro strážníky zakoupen. 
Slavnostní předání se uskutečnilo dne 24. května t. r. za účasti starostky MČ paní JUDr. 
Olgy Hromasové, jejího 1. zástupce Doc. Oty Semeckého, ředitele MP hl. m. Prahy Ing. 
Eduarda Šustera a ředitele Obvodního ředitelství MP Prahy 15 Bc. Petra Sabola.  
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O dobré spolupráci členů MP s našimi občany svědčí také případ, kdy náš občan ztratil 
v obchodním domě peněženku se všemi doklady a během dvou dnů ho navštívili strážníci 
petrovické služebny Jiří Kokáček a Václav Pech, aby mu bez poškození celou věc vrátili. 
Bohužel ne všechno se zdařilo. Zatím se nepodařilo snížit provoz aut v ulici Edisonova, 
zamezit nedodržování pravidel provozu neodpovědnými řidiči, a to jak v ul. Archimedova, 
Hertzova i Euklidova. Je to úkol pro nové vedení radnice a městskou policii.  

 
 
 

yty  
 
Po dokončení rekonstrukce místností Úřadu MČ v Morseově ulici č. 251 na 12 nových 

bytových jednotek byl vypsán záměr na prodej těchto bytových jednotek jak na webových 
stránkách MČ, tak na úřední desce. Díky této rekonstrukci mohla být uspokojena značná 
část zájemců o bydlení. Kromě toho se v letošním roce uvolnily 3 bytové jednotky v obecních 
nájemních bytech, takže Rada MČ na základě doporučení bytové a sociální komise mohla 
pomoci dalším potřebným občanům vyřešit jejich obtížnou sociální situaci. Městská část také 
pravidelně sledovala placení nájemného a neplatiče ihned upozorňovala na plnění jejich 
povinností. V současné době díky připravované výstavbě dalších tří bytových jednotek 
v nevyužitých prostorách dříve připravených pro provoz České pošty není v oblasti bytového 
hospodaření situace nijak vyhrocena.  

 
 
 

arnost  
 
Velikou starostí petrovské farnosti bylo zahájení budování nového komunitního centra 

namísto staré budovy, ve které dosud sídlila fara. Po mnohaletém úsilí, dlouhé projektové 
přípravě a mnoha jednáních se podařilo získat stavební povolení a zahájit demolici staré 
budovy. Nutno přiznat, že po jejím odstranění se naskytl nový zajímavý pohled na budovu 
kostela. Samozřejmě, že farnost kromě pravidelných bohoslužeb organizovala i další, jako 
osvětlení kostela keramickými svítidly. Tato akce se uskutečnila ve spolupráci s učiteli 
keramického kroužku základní školy Petrovice a vedení městské části. Dne 22. března mezi 
osmou a desátou hodinou večerní se kostel ponořil do tmy, aby se hned rozzářil téměř 300 
keramickými svítidly vytvořenými žáky keramického kroužku. Magickou atmosféru tohoto 
sakrálního prostoru dokreslovaly vznešené tóny gregoriánských chorálů.  

Další významnou akcí byla již tradiční NOC KOSTELŮ, která se uskutečnila dne 
23. května. Velkou pozornost si zasloužila Mgr. Terezie Šiková, která velice zajímavě 
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hovořila o historii, výzdobě kostela i o jeho patronovi sv. Jakubovi Starším i koncert farní 
scholy plný náladových kompozic. K dlouhému programu patřilo i posezení s dobrým 
pohoštěním. Velice nepříznivé počasí, které provázelo celý program, nikomu neubralo na 
dobré náladě a duševní pohodě. Mimo jiné se také letos uskutečnila další etapa farní 
svatojakubské pouti, kdy farníci došli z francouzského města Aulangy do krásného horského 
městečka Conques. Účastníci pochodu tak pěšky ušli v osmi etapách 1 900 km a další etapu 
mají před sebou příští rok. 

 
 
 

ultura  
 
Kulturní komise RMČ po delší odmlce zařadila do zahajovacího programu letošního 

celoročního plánu také poněkud vážnější hudební žánr. Na středu 19. února pozvala do sálu 
Domu občanské vybavenosti vynikající sopranistku Pavlínu Senič. Interprety programu 
byli:  

Pavlína Senič – zpěv, Lada Jirásková - klavír, Lenka Musilová- příčná flétna,  
Jan Paulík – kytara.  

V úvodní části programu, ve které se představili Lenka Musilová a Jan Paulík, zazněly 
skladby Herolda Arlena, Tommyho Emanuela, Richarda Rodgerse, Bila Holcomba, 
J. S. Bacha a dalších. Většina skladeb byla komponovaná pro kytaru a příčnou flétnu, a tak 
posluchači mohli vnímat krásný souzvuk těchto dvou hudebních nástrojů.  

Druhou část večera ovládla sopranistka Pavlína Senič s Ladou Jiráskovou. Pěvkyně 
potěšila posluchače svým krásným hlasem při árii Rusalky „Měsíčku na nebi hlubokém“ či při 
písni „Heja, Heja“ z Kalmánovy operety Čardášová princezna. Hlubokým dojmem 
zapůsobila také při přednesu písně A. Lary „Granada“ a L. Cohena „Hallelujah“, jejíž refrén 
si při vyvolaném opakování zazpívala společně značná část přítomných diváků. Jako 
přídavek po velikém potlesku zazněla píseň Lízy z muzikálu „My Fair Lady“. Byl to 
příjemný večer s hezkou komorní atmosférou.  

 
 

František Ringo Čech  
Tento známý představitel naší hudební, divadelní, ale i politické scény si dne 3. března 

přišel popovídat s petrovickými občany do sálu Domu občanské vybavenosti o svých 
životních zkušenostech. Oproti očekávání bylo toto vyprávění poněkud jednostranně 
zaměřené na jeho cestovatelské záliby a zážitky, které sdílel se svým kamarádem a bavičem 
Petrem Novotným. Značná část povídání se týkala jeho vztahu k ženskému pokolení. 
Kromě tohoto tématu potěšil přítomné dvěma vtipnými písněmi, které sám složil a ukázal, 
že je nejen dobrým zpěvákem, ale i textařem. Bylo užitečné poznat známou osobnost 
kulturního života i po této stránce.  
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Když kočky nejsou doma 
Název by snadno mohl svádět k představám, že se jedná o čtyřnohé domácí mazlíčky, 

ale není tomu tak. Jde o vynikající anglickou konverzační komedii, ve které důležitou roli 
hrají dvounohé představitelky. Autoři hry Johnnie Mortimer a Brian Cook se snažili 
s typickým anglickým humorem poukázat na to, co se může stát, když dvě sestry odjedou na 
společnou dovolenou do Paříže, ale pro stávku leteckého personálu se nenadále vrátí. Pokus 
o celkem nevinný zálet se dvěma švagrům změní v nečekané dobrodružství plné zvratů 
a humorných situací.  

V hlavních mužských rolích se dne 24. března představili Lukáš Vaculík a Roman 
Štolpa, kteří v podání rádoby bonviána (Vaculík) a neprůbojného manžela (Štolpa) předvedli 
vynikající výkon. Jim rovnocenně sekundovaly Jana Galinová a Hana Sršňová jako 
manželky, a Lenka Lavičková a Lucie Randáková v roli lehčích dívek.  

Pro diváky to byl pěkný pohodový večer, který se všem líbil.  
 
 

Světlana Nálepková a Edith Piaf  
Známá zpěvačka a herečka Světlana Nálepková připravila dne 9. dubna pro nás krásné 

představení, které je vzpomínkou na životní osudy zpěvačky s nádherným hlasem Edith 
Piaf. V náznacích se připomněly peripetie dítěte potulných kabaretních zpěváků, které 
vyrůstalo na ulici, které se však vypracovalo na úplný vrchol, aby se pak postupně, kvůli 
drogám a alkoholu, dočkalo hořkého konce. Součástí příběhu byly samozřejmě známé písně, 
které Edith Piaf proslavily. A tak se diváci mohli potěšit takovými melodiemi a texty jako 
například „Mylord“, „Padam“, „Hymnus na lásku“, „Jako růže“ a nakonec „Nelituj!“  

Bylo to krásné představení a Světlana Nálepková se představila v tom nejlepším světle. 
Veliký potlesk byl hercům i hudebníkům zaslouženou odměnou. 

 
 

Stigma Kretena Aleše Hámy  
Po téměř roční přestávce, kdy se Aleš Háma představil petrovickým občanům coby herec 

v divadelní hře Frankie a Johnny spolu s divadelní kolegyní Terezou Kostkovou, mohli jsme 
ho opět přivítat dne 24. dubna, tentokrát však nejen v roli zpěváka, kytaristy, autora textů 
a melodií, ale i jako vedoucího hudební skupiny „Stigma Kretena“. Ta zasedla ke svým 
nástrojům ve složení:  

Aleš Háma – kytara, zpěv, Hardy Marzuki – kytara, Pel Plánka – bicí.  
Většina textů a melodií vyšla z jeho dílny. v úvodní písni „Hamlet a Julie“, či 

v následující „Italka z Libně“ si všímá spíše vzájemných osobitějších mezilidských vztahů 
a povah. Kromě dalších autorských písní, jako například „Stigma Kretena“, „Slepá kolej“ 
atd., představil také písně s textem Ivo Fischera či George Harrisona.  

Nečekaným, ale milým překvapením pro návštěvníky koncertu bylo, když před vstupem 
do sálu byli přivítáni tzv. „welcome drinkem“ ve formě číše kvalitního moravského vína, 
sponzorovaného protagonistou večera. Byl to velice příjemný, pohodový večer, ve kterém se 
Aleš Háma představil nejen jako autor kvalitních vtipných textů a melodií, ale také jako 
pohotový, inteligentní vypravěč. 

 



Kronika MČ Praha–Petrovice 2014 

 

Strana 208 (celkem 21) 

Ledový Bajkal  
Kulturní komise RMČ připravila pro zájemce v rámci populárně vzdělávacího programu 

přednášku o jezeru Bajkal. Přednáška spojená s fotografiemi a následnou besedou se 
uskutečnila 5. května v sále Domu občanské vybavenosti. Zasvěceným průvodcem byl 
známý cestovatel a fotograf Jiří Skupien, který společně s polárníkem M. Jakešem navštívil 
tuto 5 863 km vzdálenou oblast letos v zimě. Proto také název Ledový Bajkal.  

Zdálo by se, že tato ohromná vodní plocha bude liduprázdná. Ale opak je pravdou. Bylo 
zajímavé poslouchat nejen o přírodních podmínkách, vysokých mrazech, ale také o setkání 
s lidmi, kteří se na ledové ploše pohybují. Většinou to byli lidé, kteří bydlí na pobřeží a kteří 
bez povolení chodí lovit ryby v otvorech vysekaných v silném ledu. Aby sami nezmrzli, mají 
nad otvorem postavenou provizorní boudu, ve které si topí.  

Dalším velikým zážitkem a překvapením bylo setkání se závodníky, kteří na ledové 
ploše běželi maraton. Zážitků bylo hodně, dotazů také, a tak nebylo divu, že posluchači 
odcházeli domů až po dvou hodinách.  

 
 

Petrovické jaro – X. jubilejní ročník  
Letošní cyklus byl tradičně zahájen 12. května v sále Domu občanské vybavenosti. 

Úvod večera obstaral Hostivařský dechový orchestr pod taktovkou Oldřicha Ledabyla. 
Přítomní byli příjemně naladěni hned první skladbou P. McCartney „Yesterday“, po které 
následovaly melodie B. Bacharacha, M. Gibbse a B. Andersona. v druhé části večera se 
představilo Klarinetové kvateto Pražské konzervatoře v obsazení Lukáš Böhm, Marek 
Švejkar, Tereza Volfová a Josef Jarábek. Z jejich nástrojů zazněly skladby W. A. Mozarta, 
G. Gershwina a na zakončení svěží skladba V. Montiho „Czardas“.  

Závěr večerního programu patřil Velkému smyčcovému orchestru ZUŠ Hostivař pod 
vedením nestárnoucího dirigenta Jana Klause. Šedesátičlenný orchestr zahájil skladbou 
J. Suka „ Sousedská“ a po ní následovaly skladby „Hej Jude“, „Soul Bossa Nova“ a na závěr 
„In The Mood“ J. Garlanda.  

 
Druhá část cyklu se uskutečnila dne 15. května opět v sále DOV. Obsah večera byl 

tentokrát zaměřen na sborové zpěvy, doplněné výstupy sólistů. Na úvod programu opět 
zcela zaplněný sál přivítal roztomilé děti souboru RadHůstka, které vedla Lucie Valentová. 
Na klavír doprovázela Hana Fišerová. Dětský sbor zahájil písní „Jarní slunce“ Petra 
Ebena, po které následovala píseň I. Loudové „Vosa a bodlák“ a mnoho dalších. Zpestřením 
programu bylo sólové vystoupení Michala Poláka hrou na akordeon. Tento nástroj je 
v současné době bohužel trochu opomíjen. Po krátké přestávce se obecenstvu představilo 
Klavírní trio ZUŠ ve složení: Tereza Horáková – housle, Tomáš Votava – violoncello, 
David Šimek – klavír.  

 
V další části večera pak sólisty vystřídal se čtyřmi písněmi Komorní sbor pod taktovkou 

Lucie Valentové s klavírním doprovodem Aleny Radové. Po něm se představila Monika 
Herianová, která na příčnou flétnu zahrála skladbu O. Messiaena „Kos černý“. Kosí trylky 
v jejím provedení byly vynikající. Na klavír ji doprovázela Alena Radová. Druhý cyklus 



Kronika MČ Praha–Petrovice 2014 

 

Strana 209 (celkem 21) 

zakončil svým vystoupením Hostivařský koncertní sbor pod taktovkou Lucie Valentové 
a s klavírním doprovodem Hany Fišerové.  

 
Třetí část cyklu Petrovické jaro 2014 byla věnována spojení zvuku kytary, trubek 

a bicích nástrojů. Tento koncert byl současně absolventským koncertem žáků oddělení bicích 
nástrojů ZUŠ Hostivař. Po nich následovalo vystoupení hudební skupiny, kde vévodila na 
místě bubeníka Renata Jánská. Na skupinu navázal sólovým partem na kytaru Petr Šimek, 
který posluchačům nabídl dvě skladby a to „Midnight Blue“ a „Léto“. Své umění coby sólisté 
na bicí nástroje prezentovali Lukáš Bubeníček, Maxmilián Rotter a Libor Zíka. 

 
Závěrečná čtvrtá část cyklu se uskutečnila dne 30. května. Tentokrát úvodní část 

večerního programu zahájil Flétnový soubor ZUŠ Hostivař pod vedením Petra Svobody 
třemi skladbami, z nichž každá znamenala jinou hudební melodii a to swing, blues a step. 
Po flétnovém souboru se představili sóloví hráči:  

Jarmila Hadrabová – housle, Zuzana Kožinová – housle, Lukáš Vaněk – violoncello, 
Zuzana Selčánová – klavír. Dalším sólistou byl klavírista Egli Prifti, který se blýskl 
perfektním provedením skladeb A. Peciho a F. Chopina. Závěr pak patřil Hostivařskému 
komornímu orchestru pod taktovkou Pavla Trojana.  

Je potěšitelné, že i X. ročník hudebních slavností se vydařil. 
 
 

JUDr. Ivo Jahelka v Petrovicích  
V pondělí 2. června se mohl zcela zaplněný sál Domu občanské vybavenosti osobně 

seznámit s právníkem, který nejrůznější soudní případy dovede ve svých baladách 
a vyprávěních vtipnou formou komentovat. A tak se před posluchači rozvinula celá plejáda 
nejrůznějších soudních sporů, týkajících se nejen manželských vztahů, ale také vztahů mezi 
sousedy, různých krádeží a zcela bizarních případů. Jako ten, když se před soud dostal 
případ, kdy cirkusový slon si sedl na zaměstnancův trabant, a tím ho zcela zlikvidoval. 
Písničky byly prokládány vyprávěním mezi jiným také o policejním jazyku. Pro ilustraci 
jedna protokolární výpověď vyšetřovatele. „Otisky pachatele nebylo možno sejmout, protože 
zloděj ukrad všechno, na co sáhnul.“ Nebo z pošty. Zásilka byla vrácena s poznámkou, že 
adresát zemřel. Po určité době se zásilka opakovala a byla vrácena s poznámkou „Adresát je 
stále mrtvý“.  

Byl to krásný, pohodový večer plný srdečného smíchu, ve kterém Ivo Jahelka ukázal, 
jakým je vtipným glosátorem. 

 
 

Divadelní představení KŠANDA  
Mohlo by se zdát, že námětem hry jsou pánské šle, ale není tomu tak. Hlavní postavou 

hry, kterou diváci viděli 8. září, je občan jménem Kšanda, který se díky svým ambicím 
a pomoci přátel dostane do Parlamentu. Nakonec se ukáže, že navenek zásadového člověka 
dostihne ne vždy poctivá minulost, která urychlí jeho pád z vrcholu politické kariéry.  

V jednotlivých obrazech hry se prolínají praktiky a skandály, které známe 
ze současného politického života. Hlavní postavu poslance Kšandy si s chutí zahrál 
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Jaroslav Sypal, jeho ženu, která měla veliký podíl na jeho pádu, pak Michaela Kuklová. 
Dalšími protagonisty byli například Martin Maxa, Miroslav Šimůnek, Milan Pitkin, 
Rostislav Kuba, který hru režíruje. Další pak Tereza Šefrnová a Miluše Bittnerová.  

Bylo to dobře sehrané představení, při kterém se diváci upřímně bavili, a které vhodně 
zapadlo do předvolebního období komunálních voleb.  

 
 

Hodně smíchu a pár slz  
Ano, tak to již v životě bývá. Někdy je to ale naopak. Člověk však může být šťastný i 

v podmínkách, které mají do ideálu daleko. Stačí je brát takové, jaké jsou a pokud možno 
s nadhledem a humorem.  

A o tom je také představení, ve kterém se dne 29. září petrovickému publiku představily 
dvě vynikající herečky Carmen Mayerová a Tereza Kostková. Divadelní hra je zdařilou 
adaptací románu Betty McDonaldové „Vejce a já“. Autorka značně odlehčeně líčí svůj život 
na slepičí farmě na ostrově Vashon u Seatlu, kde se Betty se svou rodinou usadila. 
Prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté přítelkyně Blanche Caffiereové chce s životním 
a úsměvným optimismem vidět události z té lepší stránky. Svěží dialogy v interpretaci 
oblíbených hereček navodily příjemnou a milou atmosféru během celého představení.  

 
 

DASHA  
Pod tímto jménem vystupuje vynikající zpěvačka Dagmar Sobková, kterou doprovází 

hudební skupina Pájky Pájk Quartet známá z pořadu STAR DANCE. V pondělí 6. října 
byl zcela zaplněný sál Domu občanské vybavenosti plný očekávání. Ta očekávání 
nezklamala a hned první skladbou a svým nádherným hlasem si získala celé auditorium. Ve 
stejném duchu pak pokračovaly další skladby jako například „Sway“, „Sunny“, „Shreck“, 
„Najednou“, „Symbol žen“ atd. Mimořádný ohlas měla skladba „Řeka lásky“, kterou Dasha 
vzdala čest další vynikající české zpěvačce Marii Rottrové. Posluchačům se také líbila 
lidová skladby „Husličky“, jejíž text si řada diváků společně zazpívala. Skladeb bylo mnoho 
a za jejich provedení sklidila zpěvačka i se svým hudebním doprovodem dlouhotrvající 
potlesk ve stoje tzv. „standing ovation“, kdy je zaplněný sál nechtěl pustit z pódia.  

 
 

Vánoční mše Jana Jakuba Ryby  
Na závěr letošního roku 18. prosince petrovická veřejnost přivítala vynikající orchestr 

ZUS Hostivař a pěvecký sbor RadHost pod taktovkou dirigenta Pavla Trojana, aby se, jak 
je již tradicí, potěšila poslechem „Vánoční mše“ Jana Jakuba Ryby. Sólisty byli nám dobře 
známí Václav Barth, který zpíval tenorový part, Martin Vodrážka, který zpíval basový 
part. V dámském obsazení došlo ke změnám, když sopránový part zpívala Lucie 
Hilscherová a altový part Adriana Žigmundová. Ještě před zazněním velebných tónů 
Vánoční mše ředitel ZUŠ Hostivař Bc. Jiří Stárek, představil zahraniční partnerskou školu 
z Chorvatska, se kterou byla podepsána smlouva o spolupráci.  

Po tomto slavnostním úvodu se mohli přítomní oddat poslechu krásné vánoční hudby. 
Zážitek to byl nádherný a všichni aktéři byli odměněni dlouhotrvajícím a opakovaným 
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potleskem. Byly to hřejivé okamžiky prožité v adventním období, a tak všichni návštěvníci 
odcházeli do svých domovů s krásnými pocity. 

 
 
 

očasí  
 
Po mírné zimě, která byla na množství napadaného sněhu dosti skoupá, přišlo krásné 

jaro s neobvykle vysokými teplotami, které vystřídaly pošmourné dny, někdy s vydatnými 
dešti. Ani Velikonoce nebyly, ač svátky jara, příliš přívětivé. Během roku k velikým 
výkyvům počasí však nedocházelo. Neopakovaly se letní záplavy. Podzim byl poměrně teplý, 
zvláště měsíce listopad a prosinec. Také vánoční svátky byly bez sněhu. Chladněji bylo až 
na Štěpána a první sníh se objevil v noci z 28. na 29. prosince. Poprvé se dostala teplota pod 
bod mrazu.  

Další sněhová nadílka se objevila na poslední den roku 2014. Sněhu napadlo asi 5 cm, 
což nezpůsobilo žádnou kalamitu. Celkově můžeme považovat uplynulý rok 2014 
za teplotně nadprůměrný. 

 
 
 

enioři  
 
V lednu se rozšířila spolupráce Klubu seniorů s aktivními seniory z Prahy 15, kteří 

zorganizovali taneční kroužek a o málo později také taneční kroužek české besedy. Senioři 
z obou pražskýých řástí se scházeli vždy v pondělí odpoledne v sále Domu občanské 
vybavenosti. K pravidelným činnostem dříve narozených patřily i počítačové kurzy a to jak 
pro pokročilé, tak pro začátečníky, a to vždy v pátek dopoledne. Čtvrteční dopoledne patřila 
těm, kteří si chtěli trochu protáhnout a posílit svoje tělo. Pravidelná činnost se pěkně 
rozvíjela. Kromě pravidelných setkání se uskutečnily i jednorázové akce.  

Jednou z nich byl i poznávací zájezd na  
 

Klášter Plasy  
V malebné krajině 25 kilometrů severně od Plzně se nachází jedna z perel barokní 

architektury. Za jeho poznáním se za pošmourného počasí dne 29. května vydali petrovičtí 
senioři. Kořeny kláštera sahají až do roku 1144, kdy zdejší kníže a pozdější král Vladislav 
II. pro klášter vydal zakládací listinu. Z původní stavby téměř nic nezůstalo, protože byl 
vypálen husity v roce 1421. Současnou monumentální podobu mu dal barokní stavitel 
italského původu J. B. Santini. Poslední stavební úpravy byly realizovány tehdejším 
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kancléřem Metternichem, který je zde pochován v rodinné hrobce. Budova konventu je 
založena na 5 100 dubových pilotech v bažinaté půdě. Po roce 1945 zde pobývala Rudá 
armáda a objekt byl značně zdevastován. Teprve po roce 1995, kdy jej vláda ČR prohlásila 
za kulturní památku, je postupně obnovován.  

Po této prohlídce pokračovala skupina za dalším architektonickým skvostem – 
proboštstvím v Mariánském Týnci. Návštěva těchto objektů byla velice poučná, a proto 
dobrou nálada nikomu nezkazilo ani deštivé počasí.  

 
 

Olomouc – dávné centrum Moravy  
Jedním z dalších zájezdů za poznáním byla cesta do města Olomouc. To bylo založeno 

v 10. století na místě slovanského sídliště. V roce 1017 moravský kníže Břetislav položil 
základní kámen k hradu Olomouc a Vratislav II. dal podnět ke vzniku olomouckého 
biskupství. V roce 1762 Marie Terezie potvrdila Olomouci výsadu používat titul Hlavní 
město Moravy.  

Tak do tohoto města se ve čtvrtek 28. srpna vydali naši senioři, aby se seznámili s jeho 
bohatou historií a architektonickou krásou.  

Po příjezdu do Olomouce se účastníci dvěma autobusy přepravili na známý Svatý 
kopeček. Tomu zde vévodí bazilika Zvěstování Panny Marie. Díky svému výtvarnému 
pojetí se těší velkému zájmu veřejnosti a v roce 1995, při návštěvě papeže Jana Pavla II. byl 
povýšen na „Baziliku minor“.  

Po prohlídce se skupina přesunula do středu města, kde se jí ujal profesionální průvodce. 
Zájem se soustředil například na sloup Nejsvětější trojice, který vévodí Hornímu náměstí 
(památka UNESCO), také na skupinu šesti barokních kašen lemujících náměstí a nebylo 
možno vynechat lokalitu olomouckého hradu, kde byl v roce 1306 zavražděn poslední 
Přemyslovec král Václav III. Prohlídka pamětihodností končila návštěvou nedalekého 
arcibiskupského paláce, kde byl v  Korunním sále Ferdinand Dobrotivý donucen vzdát se 
trůnu a ještě týž den, tj. 2. prosince 1848, byl v tomto sále korunován jeho osmnáctiletý 
synovec František Josef I. novým císařem.  

Zážitků bylo mnoho a tak po příjemném dni se účastníci spokojeně vrátili pohodlným 
vlakem do Prahy.  

 
 
 

polečenské události  
 
Sobotní počasí 8. února připomínalo spíše jarní období než hlubokou zimu se spoustou 

sněhu, ale nicméně plesová sezona nastala a tak i XIV. reprezentační ples městské části 
zahájil místní společenskou sezonu.  

Zcela zaplněný sál Domu občanské vybavenosti svědčil o přirozené potřebě lidí odložit 
běžné starosti a přijít se pobavit nejen hudbou, ale i přátelským povídáním. Plesu se 
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zúčastnila kromě petrovických občanů také řada starostů z okolních městských částí v čele 
s radním hl. m. Prahy Ing. Pařízkem.  

Po úvodním slovu starostky JUDr. Olgy Hromasové, která přivítala všechny přítomné, 
nastoupily mažoretky, aby svým vystoupením a svojí ženskostí potěšily oko hostů. Jim 
vzápětí předvedla svoje taneční umění dvojice výborných tanečníků Eliška Křížová a Ondřej 
Vrátný. Velikým překvapením bylo vystoupení egyptského tanečníka Osamy Mimi Faraga, 
který se blýskl jak náboženským tancem s tyčemi, tak tancem s barevnými sukněmi pod 
názvem „tančící derviš“. Jeho víření s barevnými suknicemi bylo fascinující. K tanci hrál 
známý taneční orchestr Josefa Hlavsy. Součástí programu byla také bohatá tombola, jíž jako 
hlavní výhra vévodily dvě zpáteční letenky do Paříže.  

Velikého uznání od účastníků plesu se dostalo moderátorovi celého programu, kterým 
byl známý herec a petrovický občan Aleš Háma. O tom, že všichni byli s průběhem večera 
spokojeni, svědčí i návrat účastníků do svých domovů až s ranním kuropěním.  

 
 

Velikonoční jarmark 2014  
Velikonoční jarmark má v Petrovicích již dlouholetou tradici, i když v letošním roce by 

měl mít výstižnější název: „Jarmark předvelikonoční“ s ohledem na termín konání. 
Uskutečnil se totiž ve dnech 29. a 30. března.  

Nicméně svým zaměřením plně odpovídal velikonočním zvyklostem. V předsálí Domu 
občanské vybavenosti byla řada stánků, u kterých si mohli návštěvníci vybrat z bohaté 
nabídky velikonočních vajec, háčkovaných zajíčků, různých ozdob a dekorací i keramických 
výrobků. Ti náročnější si mohli prohlédnout paličkované výtvory s velikonočními motivy.  

Milovníci vína mohli ochutnat kvalitní moravské víno či medovinu. Pro děti byla 
k dispozici malá dílna, ve které si mohly ověřit svoji zručnost. K vidění toho bylo hodně, 
takže návštěvníci byli jistě spokojeni.  

 
 

Velikonoční farmářský trh  
Ten se uskutečnil pod záštitou starostky MČ JUDr. Hromasové a za pilného přispění 

předsedkyně sociální a bytové komise paní Heleny Stašákové před budovou polikliniky dne 
17. dubna od devíti hodin.  

Pro velikonoční atmosféru byly připraveny mazance, farmářské domácí výrobky 
a velikonoční speciality, které osobně nabízela i paní starostka. Počasí bylo příznivé, počet 
návštěvníků značný, takže akce měla slušný úspěch. 

 
 

Petrovické čarodějnice  
Slet petrovických čarodějnic a čarodějů se konal v podvečer 29. dubna na hřišti základní 

školy za krásného, téměř letního počasí. Komise výchovy a vzdělávání RMČ ve spolupráci 
s Domem UM, TJ Sokol Petrovice a základní školou připravily pro děti odpoledne a večer 
plný zábavy a kouzelných soutěží. Program doplnily svým vystoupením petrovické 
mažoretky, po kterém následovalo vyhlášení nejlepších masek. Vítězové a vítězky byli 
obdarováni šerpou a oceněni pěkným dárkem. Program pokračoval živou hudbou, kterou 
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obstarala skupina DUFFÁJA. Po zapálení připravené hranice se většina přítomných s chutí 
zakousla do čerstvě opečených vuřtů a poseděla u ohně až do 22 hodin, kdy program skončil.  

 
 

69. výročí Pražského povstání a konce II. světové války  
Dne 5. května jsme si připomněli důležité události spojené s Pražským povstáním 

a koncem II. světové války. Slavnostního aktu, který se konal jak na místním hřbitově, tak 
u pomníku válečných obětí v Edisonově ulici, se kromě petrovických občanů a dětí zúčastnili 
také hosté, a to:  

za Svaz důstojníků a praporčíků armády ČR:  
gen. por. Ing. Ladislav Kebísek a plk. Ing. Jiří Pešta 
za Občanskou iniciativu Čech, Moravy a Slezska:  
pplk. Ing. Miroslav Tlamicha a Mgr.František Bártek  
za Český svaz bojovníků za svobodu Praha 15:  
Ing. František Kříž a plk. Otto Daňhel  
za MČ Praha – Petrovice:  
JUDr. André Němec a Doc. Otto Semecký  
 
Po krátkých projevech byl slavnostní akt ukončen národní hymnou. 
 
 

Pirátský den dětí 
Petrovické společenské organizace také připravily k Mezinárodnímu dni dětí další 

program, který se uskutečnil 2. června, kdy petrovičtí piráti a pirátky obsadili hřiště 
základní školy. Během připraveného programu měli za úkol například soutěžit v lovu perel, 
vyrobit bubínky, naučit se domorodý tanec, lovit ryby, střílet vodními děly a zazpívat 
námořnickou píseň. Odměnou za splněné úkoly byly sladkosti a pestrobarevné korálky, které 
si každý pirát navlékl na šňůrku a odnesl domů jako vzpomínku. 

 
 

Den sousedů 
Tradiční uliční setkání sousedů se uskutečnilo také letos, nikoliv však jak bylo zvykem 

v květnovém termínu, ale v sobotu 6. června 2014. Bylo krásné počasí a tak příjemné 
posezení u dobrých pochoutek přispělo k dobré náladě.  

Nezůstalo však jen u posezení na ulici, ale téměř celá ulice s transparenty a barevnými 
mávátky vytvořila dlouhé procesí, které v rozverné náladě prošlo ulicí Edisonovou a dalšími 
sousedními ulicemi. Bylo to velice milé setkání, poděkování patří všem organizátorům této 
akce. 
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Vítání občánků  
Ve středu 1. října t. r. se společenský sál Domu občanské vybavenosti stal svědkem 

dalšího, velice příjemného programu, jakým bylo vítání nových občánků Petrovic. A bylo jich 
opravdu hodně, plných 33 narozených v období měsíce října 2013 až srpna 2014.  

Slavnostní akt byl proto rozdělen na dvě části, aby program nebyl pro malé děti příliš 
dlouhý a děti nebyly netrpělivé.  

V 15 hodin předsedkyně sociální a bytové komise paní Helena Stašáková společně 
s další členkou komise paní Markétou Čižinskou nejdříve paní starostce JUDr. Olze 
Hromasové a jejímu 1. zástupci Doc. Otto Semeckému postupně představily nové občánky, 
kteří po hudební pěvecké vložce obdrželi dárek v podobě hezkého polštářku se svým jménem, 
pamětní groš a uvítací list. Maminky pak po podpisu do pamětní knihy dostaly krásnou 
rudou růži. Po nezbytném fotografování se všichni plni hezkých dojmů odebrali do svých 
domovů. Byl to opravdu hezký, dobře připraveny společenský akt.  

 
Seznam přijatých dětí:  
Barták Patrik  Paulíková Lucie  Oktábcová Nicol   
Bártl Vilém  Skupien Mikoláš  Schneider Dominik   
Bohdal Tobiáš  Šrámková Nela  Skálová Leontýna   
Dvořák Vít Tomková Elena Táborská Anna  
Filip Jan Horák Petr  Tománek Matěj   
Hájková Petra  Hron Dominik  Válková Nela   
Josková Nicole  Jakovlev Max  Vodičková Lea   
Kadavá Růžena  Janíčko Jan  Vyhlídalová Ema   
Kracík Rostislav  Jelínek Vojtěch  Zikánová Tereza   
Křížová Viktorie  Kabátová Denisa  Kubíčková Aneta   
Majerová Sára  Kulhánek Jakub  Novotný Vojtěch  
16 chlapců a 17 děvčat  
 
 

Petrovické tradiční posvícení 
Také v letošním roce připravila městská část pro své spoluobčany posvícenský program, 

aby tak navázala na předchozí petrovická posvícení a pokračovala ve snaze udržet 
historické tradice.  

Na termín, kdy se má posvícení konat, není jednotný názor. V hluboké minulosti bylo 
posvícení spojováno s termínem vysvěcení kostela. U nás přetrvávají dohady, zda to má být 
první nebo druhou neděli po svátku sv. Václava. Petrovičtí dávali přednost druhému 
termínu, tedy kolem poloviny měsíce října. Tak tomu bylo i v roce 2013.  

Letošní rok byl poněkud atypický tím, že na druhý říjnový týden bylo stanoveno konání 
komunálních voleb. Protože organizační příprava jak komunálních voleb, tak posvícení 
ležela na bedrech pracovníků úřadu, bylo dohodnuto uskutečnit posvícení v termínu 5. října. 
Nutno říci, že tato změna nic neubrala na zájmu petrovských občanů a počet návštěvníků 
nebyl o nic menší než vloni. Program byl bohatý a zajímavý. Bylo se na co dívat. 
Nafukovací skluzavky, skákací hrady, velké nafukovací koule, ve kterých se děti válely 
po hladině, skákání na lanech, malování na obličej apod.  
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Kromě atrakcí pro děti včetně kouzelníka a animátorů měli i dospělí možnost se povozit 
na horské dráze, ukázat své střelecké umění a svým partnerkám darovat vystřelenou růži či 
jiný dárek. Ale také ochutnat posvícenské koláče či vynikající masné výrobky, kvalitní čaje 
a jiné pití. Nehledě na přátelské povídání se známými, kteří se delší dobu neviděli. Pestrá 
zábava trvala až do 18 hodin. I přes chladnější počasí návštěvníky dobrá nálada 
neopouštěla. 

 
 

Mikulášská zábava 
Dům UM Praha10 ve spolupráci s městskou částí připravil k blížícímu se svátku sv. 

Mikuláše pro děti zábavný program, který se uskutečnil ve středu 3. 12. t. r. v sále Domu 
občanské vybavenosti. Andělské hry a čertovské soutěže trvaly celé odpoledne, a to vše pod 
osobním dohledem Mikuláše. Každé z dětí zde mohlo projevit soutěživost a svoji 
individualitu. Proto také byl sál  plný povzbuzování, výskání i těšení se z hezkých dárků, 
které děti obdržely. Nikdo neodcházel zklamán. 

 
 

Vánoční jarmark 
Letos se uskutečnil ve dnech 6. a 7. prosince v hale Domu občanské vybavenosti. 

Tentokrát nepříznivé počasí nepřilákalo tolik zájemců jako v minulosti, ale na bohatém 
výběru zajímavých výrobků, podtrhujících pohodu vánočních svátků, to nebylo vůbec znát.  

A tak zájemci si mohli vybírat z pestré nabídky bělostných andílků, zvonečků, misek, 
dekorativních látek, výzdob apod. Nechybělo ani malé občerstvení v podobě rozmanitých 
a velice dobrých čajů. Pozornosti dětí se těšilo malování na obličej, z kterého měly ohromnou 
radost. Je dobře, že se v této tradici pokračuje. 

 
 

Zpívání pod vánočním stromkem  
Úterý 16. prosince rozhodně nepřipomínalo zimní období se závějemi sněhu, spíše 

předjaří. To však nevadilo školním dětem, jejich rodičům a prarodičům, aby se sešly 
u rozsvíceného vánočního stromu před místem Úřadu městské části a společně si zazpívaly 
se všemi přítomnými krásné vánoční melodie. 

Po přivítání paní starostkou se ujaly iniciativy děti základní školy, které celý program 
ve spolupráci s hudebníkem a kytaristou Pavlem Půtou připravily. Ještě před zpíváním se 
děti pochlubily přednesem básně Jiřího Suchého „Trocha poezie nikoho nezabije“. Za přednes 
sklidily veliký aplaus. Po koledách následovalo obecné povídání spojené se zapalováním 
prskavek, světelných balonků, pití teplých nápojů a pojídání vynikajících perníčků. Ještě 
dlouho po skončené konzumaci si měli spoluobčané co povídat.  
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kolství 
 

Základní škola  
Měla veliký důvod k oslavám. Nejenom proto, že se její činnost stále rozrůstá, ale 

i proto, že v letošním roce se její budova v Edisonově ulici dožila 125 let od výstavby a nová 
budova v Dopplerově ulici slouží petrovickým občanům dobrých 25 let. Protože dosavadní 
prostory přibývajícímu počtu žáků již nestačily, bylo přikročeno k výstavbě nového 
moderního pavilonu se 4 třídami pro celkem 120 žáků, kabinetem pro pedagogy, sociálním 
zařízením a šatnami pro žáky. Celková investice dosáhla výše 14 750 690 Kč.  

Kromě toho se podařilo získat projekt na zateplení fasády a střechy a dokončení výměny 
oken budovy v Dopplerově ulici.  

V tomto školním roce 2014/2015 navštěvuje školu 425 dětí, které jsou rozmístěny 
v 19 třídách. Ředitelem školy je Mgr. Petr Zeman, Jeho zástupkyněmi jsou Mgr. Dana 
Němcová a PaeDr. Iva Paloučková.  

Důvodů pro zviditelnění školy bylo hodně, a tak ze všech akcí si připomeňme alespoň 
„Dny otevřených dveří“, kterých se zúčastnilo více než 150 rodičů s budoucími prvňáčky 
a „Školní akademii“, která se uskutečnila v listopadu v sále Domu občanské vybavenosti.  
Na programu se podílely všechny třídy s velice pestrým programem. Kromě tanečních či 
pěveckých vystoupení zaujala také dramatizace Nerudovy básně o Karlu IV., či 
nejužívanější křestní jména všech žáků školy. Přeplněný sál se velice bavil. Byla to důstojná 
oslava dlouhé tradice a úrovně této školy.  

 
 

Mateřská škola 
Počtem 168 dětí je největší v celém obvodu Praha 15. Je to díky tomu, že se podařilo 

zrekonstruovat část objektu bývalých jeslí. V letošním roce bylo také dokončeno zateplení 
fasády a střechy a byla dokončena výměna oken a dveří v této nové budově. v letošním roce 
má mateřská škola pro svoji činnost k dispozici dvě sousední budovy v ulici Jakobiho. Paní 
ředitelka Jana Beránková je se současným stavem spokojena, protože ve srovnání s jinými 
mateřskými školami nemá umístěny pouze 4 děti. Mohla také věnovat více času bohatým 
a pestrým programům během celého roku.  

 
 

Gymnasium ALTIS  
Gymnasiu se dlouhodobě daří udržet vysokou úroveň výuky, a proto nemá o počty 

studentů nouzi. Jako jedno z mála gymnasií má škola výborné a nadprůměrné výsledky 
ze všech základních předmětů maturity. v tomto roce bylo třetí nejlepší gymnasium v ČR, 
podle zveřejněných výsledků organizace CERMAT. 
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Dino School of Prague 
Tato škola je první soukromou školou, která se v letošním roce připojila k projektu 

ASET, zařazujícím etickou výchovu do školní výuky. V souvislosti s tím byla hostem školy 
paní Eliška Hašková–Coolidge. 

Škola také se studenty zrealizovala projekt spolupráce se školou stejného typu ve 
Španělsku. Studenti pak natočili dokument jako divadelní představení o tradicích obou 
zemí.  

 
 
 

olný čas  
 
Využitím volného času především dětí a mládeže se pravidelně věnuje několik 

občanských sdružení. Jsou to především: TJ Sokol Petrovice, Ragby klub Petrovice, Klub 
přátel dětí a mládeže Petrovice, Taneční klub Calipso a také samozřejmě školská zařízení. 
Každé z nich má bohatou, záslužnou činnost. Sportovními aktivitami se zabývají TJ Sokol 
Petrovice, TJ Sokol Petrovice I. a Ragby klub Petrovice. Městská část se pomocí vypsaných 
grantů těmto organizacím snaží alespoň částečně přispět ke krytí finančních nákladů. 
V letošním roce městská část na doporučení grantové komise schválila tyto finanční 
prostředky:  

 
Tanečnímu klubu Calipso  18 000 Kč na pořízení nových kostýmů a obuvi  
TJ Sokol Petrovice I.  74 118 Kč na jímací a vsakovací nádrž  
Římskokatolické farnosti  60 000 Kč na restaurátorské práce na kostele  
RK Petrovice  50 000 Kč na podporu celoroční činnosti  

Ragby klub  
Mládežnické oddíly využily zimních tréninků v tělocvičně, aby se dobře připravily 

na zahájení jarní a letní sezony. Kvalitní přípravu pro dlouhodobé soutěže vidí v pořádání 
jednorázových turnajů, mezi něž jako důležitý řadí velikonoční turnaj „O pohár starostky 
městské části“. Ten se uskutečnil za mezinárodní účasti družstev Německa a Francie 
o Velikonocích. Petrovické děti si vedly velice dobře a za odměnu oplatily francouzským 
hráčům návštěvu ve francouzském Besanconu. Pro zvýšení fyzické a taktické úrovně se 
na podzimní část sezony připravovaly na týdenním táboře v Doksech u Máchova jezera.  

Členskou základnu tvoří pět žákovských družstev a jedno dorostenecké. Kategorie 
dospělých tvoří vynikající družstvo žen A, které vede tabulku první ligy, zatímco družstvo 
B vede tabulku druhé ligy. Družstvo mužů nezůstává za ženami pozadu a také vede 
tabulku první ligy a má šanci postoupit do extraligy.  
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Taneční klub Calipso  
Členky tanečního klubu se i v letošním roce zaměřily na široký výběr tanečních druhů, 

jako například tradiční i moderní country, line dance, show dance, americký step apod.  
Pro svá vystoupení a soutěže se připravovaly ve třech věkových kategoriích.  

Díky celoroční píli dosáhla děvčata v letošním roce až k mistrovskému titulu v kategorii 
družstev na otevřeném mistrovství ČR v country tancích, které se uskutečnilo v měsíci 
květnu v městě Rakovník. Starší skupina dosáhla tohoto titulu díky choreografii s názvem 
„Tři oříšky pro Popelku“. Tanečnice v kategorii 15–18 let získaly dvě druhá místa.  

V kategorii jednotlivců získala titul Mistr ČR kategorii Freestyle a v kategorii Dueta 
starší Bára Gabrišová. v dalších kategoriích děvčata získala tři druhá místa, dvě první 
místa a jedno třetí místo. K takovému úspěchu gratulujeme!  

 
 

TJ Sokol Petrovice a TJ Sokol Petrovice I.  
Obě jednoty vyvíjely společnou činnost, jedna se zaměřením na sportovní akce jako 

například tenis, nohejbal, druhá na cvičení v tělocvičně, například aerobik, jóga, cvičení 
rodičů s dětmi apod. Kromě pravidelné činnosti organizovaly jednorázové akce jako 
například turnaje, soutěže pro děti atd. Během roku oddíl tenisu vyměnil antukový povrch 
velkým nákladem za umělý. S ohledem na organizační, personální a finanční problémy se 
jednoty dohodly na sloučení v jedinou jednotu, a to v roce 2015.  

 
 

Přebor v dámě  
Finále přeboru pražských škol se uskutečnilo 16. května, žáci Základní školy Praha – 

Petrovice získali I. místo.  
Byli to žáci:  
Martin Náhlovský, Karel Nytra, František Manžel, Adam Petrášek, Filip Mádl, 

Ondřej Vojta.  
V kategorii starších žáků Ondřej Vojta postoupil až do republikového kola, které vyhrál 

a stal se tak Mistrem České republiky v dámě. Blahopřejeme.! 
 
 

Letní dětský tábor  
Jak je již tradicí, také letos Klub přátel dětí a mládeže Petrovice uspořádal v termínu 

10. 8.–23. 8. v Hodějovicích u Pelhřimova pro děti zábavný program. Činnost na táboře byla 
zaměřena na pobyt v přírodě, sport, koupání, velkou táborovou hru apod. Děti byly 
ubytovány ve stanech s podsadou, aby se otužovaly a získávaly větší samostatnost. Tábor 
vedli zkušení pracovníci, kteří nenechali děti zahálet, ale stále jim vymýšleli pestrý program. 
Proto má také tento tábor mezi dětmi i rodiči příznivý ohlas.  
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ýstavba  
 
Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu dětí, které se hlásily jednak do mateřské 

školy, jednak do základní školy, bylo největší úsilí městské části zaměřeno na rozšíření 
a zkvalitnění prostředí škol.  

Tato situace byla řešena výstavbou nových tříd pro mateřskou školu v ulici Jakobiho 
a výstavbou nového pavilonu se čtyřmi třídami a vnitřním zařízením v objektu základní 
školy v Dopplerově ulici. Výstavba byla dokončena v listopadu t. r. Škola tak získala nový, 
moderně zařízený objekt, jehož vnější plášť je tvořen dřevěným obložením z modřínu a velice 
dobře zapadá do okolní zeleně. Kromě toho se podařilo získat finanční prostředky 
na zateplení fasády, výměnu střechy a oken ve stávající budově ZŠ s tím, že vlastní práce 
na školní budově se uskuteční v roce 2015.  

Významným úspěchem bylo získání finančních prostředků z Fondu ministerstva 
životního prostředí, určených na zateplení fasády, střechy, výměny oken a dveří budovy 
mateřské školy v ulici Jakobiho 328. Práce byly včas skončeny a vnějšího plášť školy tak 
získal nový pestrý a krásný vzhled. Finanční prostředky na zajištění těchto prací se 
pohybují na úrovni 50 milionů korun, které znamenají zhodnocení majetku městské části.  

 
 
 

dravotnictví  
 

Poliklinika 
I v tomto roce pokračovaly práce na rekonstrukci vnitřních prostor budovy polikliniky 

včetně vstupního prostoru. Jednalo se o rekonstrukce inženýrských sítí, rozvodů vody 
a kanalizace, elektrorozvodů apod. Městská část se snažila vylepšit také obslužnost, jednak 
jednáním s pojišťovnami, jednak i se získáním lepši vybavenosti v podobě moderního designu 
sedaček. Ruku v ruce s tím bylo zajištěno i vymalování chodeb se světlejších barvách. 
Nehledě na tyto akce se vedení městské části snažilo rozšířit služby obyvatel o další odborné 
činnosti. 
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Petrovická zeleň a veřejná prostranství  
Mnozí občané se domnívají, že veškeré plochy zeleně jsou pod správou městské části, 

a proto se obracejí na vedení MČ s dotazy či stížnostmi, proč ten či onen prostor není včas 
upraven. Jenže zeleň na katastrálním území Petrovic je ve vlastnictví několika subjektů, 
včetně soukromých osob.  

Na území katastru naší městské části se rozkládá 162 768 m2 trávníků. Z této rozlohy 
městská část spravuje pouze 21 722 m2. Ze 443 m2 záhonů květin městská část má ve správě 
156 m2, dále pak například z 3.144 m2 živých plotů patří pod správu městské části pouhých 
226 m2 apod. Přesto na jejich údržbu bylo letos uvolněno kolem 2 milionů korun.  

Díky aktivitě vedení městské části se podařilo získat od Fondu ministerstva životního 
prostředí grant na projekt „Revitalizace stávající a výsadba nové zeleně městské části Praha 
– Petrovice“ kde celková hodnota projektu má hodnotu 9 840 920 Kč. Tento projekt řeší 
3 lokality:  

1. Novopetrovická – kde bude vysazena izolační zeleň, která alespoň částečně eliminuje 
hluk dopravy,  

2. Prostor před budovou ZŠ Dopplerova, kde budou opraveny stávající cesty a dosazena 
zeleň,  

3. U. Jakobiho, kde bude asfaltový povrch nahrazen mlatovým povrchem a vybudovány 
2 hřiště na petangue. Konečný termín dokončení je v r. 2015. Kromě zeleně se zastupitelstvo 
zabývalo řešením měřením hluku podél ulice Novopetrovická, a to jak na sídlišti, tak 
i v lokalitě podél ulice Euklidova.  

Na základě toho byl vznesen požadavek na HMP o zařazení investiční dotace 
na výstavbu protihlukových opatření do rozpočtu města na rok 2015. 

 
 
Naučná stezka BOTIČ  
Součástí péče o životní prostředí je také naučná stezka povodím Botiče s přírodovědným 

a historickým zaměřením. Seznamuje s cennými fragmenty zachovalé přírody, informacemi 
o přehradě, popisem krajiny před jejím vybudováním, prvohorními zkamenělinami, s faunou 
a flórou v chráněném území povodí Botiče. Nově vybudovaná stezka tak nabízí 
návštěvníkům mnohé zajímavosti, které stojí za seznámení. 

 
 
 
Použité prameny: 
Petrovický zpravodaj, zápisy RMČ a ZMČ, listinné prameny, poznatky občanů. 
 
Zpracoval Doc. PhDr. Otto Semecký, CSc. 
V Praze dne 25. ledna 2015. 


