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• Periodický tisk územního samosprávného 
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XXV, číslo 2, uzávěrka 27. května, dáno 
do tisku 16. června, vychází 24. června. 
Uzávěrka následujícího čísla 23. září 2016  
do 12 hod., vychází 10. října 2016.
• Vydavatel: Městská část Praha – Petrovice, 
sídlo Edisonova 429, 109 00 Praha 10,
IČ: 231363 
• Redakce: Jana Kosinová, 
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příspěvky krátit, případně stylisticky upravit.

Náklad 2800 výtisků
Neprodejné

Milý petrovičtí spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v posledním před-
prázdninovém čísle Petrovického zpravo-
daje, a to jen několik málo dnů před zapo-
četím letních prázdnin a dovolených. Proto 
bych ráda úvodem poděkovala za oběta-
vou a úspěšnou práci nejen petrovickým 
pedagogům ZŠ Dopplerova, ale i nepeda-
gogickým pracovníkům, kteří se rovněž 
starají o petrovické žáky, ale i o všechny 
budovy základní školy.

Měla jsem tak velkou radost i z toho, jak 
petrovičtí žáci úspěšně reprezentovali 
v nejrůznějších oblastech jak petrovickou 
základní školu, tak i naší městskou část. 
Jako každým rokem jsem měla tu čest jim 
poděkovat a ocenit jejich skvělé výsled-
ky. Jako každoročně se závěrem školního 
roku rozloučíme s absolventy devátých 
tříd, letos to bude celkem 30 žáků, avšak 
budeme se těšit na 1. září, kdy v petro-
vické základní škole přivítáme celkem 70 
prvňáčků. S potěšením konstatuji, že jsme 
v uplynulých letech výstavbou nového 
pavilonu ZŠ se čtyřmi třídami vytvořili do-
statečnou kapacitu pro přijetí nových žáků. 
Nejsme tedy v situaci jako jiné městské 
části, že bychom museli narychlo zvyšovat 
kapacitu, ale zaměřujeme se na zkvalitnění 

stávajících prostor školy. Po komplexním 
zateplení budovy v Dopplerově ulici a revi-
talizaci parku před touto budovou chce-
me v průběhu léta započít s rekonstrukcí 
dvou vnitřních atrií této budovy, kde dojde 
ke kompletní rekonstrukci povrchu atrií, 
výsadbě zeleně a doplnění prvků, které 
by měly umožnit žákům školy trávit čas 
ať už při výuce, nebo při volnočasových 
aktivitách po vyučování ve venkovním 
prostoru. V současné době se dokončuje 
projektová dokumentace a spolu s vede-
ním základní školy a projektanty se pro-
jektuje nové funkční využití obou rozleh-
lých atrií. Na tento projekt jsme obdrželi 
dotaci od hl. m. Prahy, a to v celkové výši 
7 000 000 Kč, jejíž druhou část schválilo 
zastupitelstvo HMP dne 16. června 2016. 
V průběhu letních prázdnin bude rovněž 
zrekonstruován zahradní domek, který 
žáci využívají jako školní dílnu a zázemí pro 
výuku pozemků. Doufám, že u projektu 
rekonstrukce atrií nedojde ke zbytečným 
administrativním průtahům, jako tomu 
bylo loni u projektu revitalizace zeleně, a že 
se nám podaří co nejvíce prací zvládnout 
v průběhu měsíce července a srpna.

Všem pracovníkům naší petrovické ško-
ly přeji zasloužený oddych, který si po 
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náročném školním roku zaslouží a žákům 
přeji hezké letní prázdniny.

Na tomto místě bych ještě ráda krátce 
poděkovala Komisi výchovy a vzdělávání 
RMČ, která v průběhu uplynulého škol-
ního roku uspořádala řadu akcí pro děti, 
v neposlední řadě za přípravu a orga ni zaci 
2. ročníku Běhu napříč Petrovicemi, které-
ho se letos zúčastilo rekordních 248 dětí. 
(Bližší informace se dočtete na str. 10.)

Pokud se jedná o mimoškolní oblasti 
dění v Petrovicích, ráda bych poděkovala
všem, kteří se zúčastnili druhého ročníku 
Ukliďme Česko, a pomohli tak opět po roce 
vyčistit lokality, které slouží k oddychu
a procházkám nás všech, viz str. 9.

Snažíme se rovněž zlepšit situaci s lik-
vi dací bioodpadu, a tak jsme uzavřeli 
smlouvu s fi rmou Acton na navýšení po-
čtu kontejnerů na bioodpad, které budou 
v Petrovicích přistaveny nad rámec počtu 
kontejnerů poskytnutých hl. m. Prahou. 

Tuto snahu bychom chtěli podpořit i po-
skytnutím kompostérů, na jejichž pořízení 
můžeme čerpat fi nanční prostředky z EU. 
V průběhu měsíce dubna jsme zorgani-
zovali anketu, abychom zjistili, zda bude 
o tento druh likvidace bioodpadu mezi
petrovickými zájem, a konstatuji, že se cel-
kem přihlásilo 248 petrovických občanů 
se zájmem o 155 kompostérů. Městská 
část zpracuje žádost o fi nanční podporu
na tento projekt, a pokud tento projekt 
v široké konkurenci uspěje, obdrží každý 
z těch, kteří projevili zájem o kompostová-
ní bioodpadu, zdarma kompostér.

Jistě většina z Vás zaznamenala úspěšné 
dokončení nové budovy fary v sousedství 
petrovického kostela a musím konstato-
vat, že přes některé výhrady v průběhu 
výstavby nová budova vhodně zapadá 
do historického jádra naší městské části 
a mezi sousedící domy. Poslední květ-
novou neděli vyvrcholilo dlouholeté úsilí 
petrovických farníků slavnostním posvě-
cením nového farního centra samotným 

arcibiskupem pražským kardinálem Domi-
nikem Dukou a bylo mi velkou ctí, že jsem 
mohla pana kardinála v naší MČ přivítat. 
(Více na str. 4.)

Petrovickým farníkům tedy přeji, aby se 
v průběhu letních měsíců ve svém novém 
centru hezky zabydleli a podařilo se jim 
dozařídit interiéry a dokončit ještě některé 
úpravy na zahradě.

Vám všem petrovickým hezké letní dny 
plné odpočinku a pohody.

JUDr. Olga Hromasová
starostka MČ

Pietní akt k 71. výročí ukončení 2. světové války 
a osvobození Prahy
Rada Městské části Praha
– Petrovice uspořádala 
dne 3. května 2016 pietní 
akt k 71. výročí ukončení 
2. světové války a osvobození 
Prahy na místním hřbitově 
u hrobu obětí světových 
válek a následně u památníku 
padlých v Edisonově ulici.

Pietních aktů se jako hosté zúčastnili plu-
kovník Emil Kulfánek, I. místopředseda 
Ústředního výboru Českého svazu bojov-
níků za svobodu, podplukovník Miroslav 
Tlamicha, ústřední tajemník Občanské 
iniciativy Čech, Moravy a Slezska, gene-
rál Ladislav Kebísek, plukovník Jiří Pešta 
za Svaz důstojníků a praporčíků Armády 
ČR a Ing. Františkek Kříž za 157. základní 
skupinu Českého svazu bojovníků za svo-
bodu Prahy 15. 

Slavnostní projev přednesl plukovník Kul-
fánek, který v něm vyzdvihl historický

odkaz československého odboje pro naši 
budoucnost. Vzpomenul při projevu váleč-
ný osud padlých petrovických občanů.

Za MČ se zúčastnila starostka JUDr. Olga 
Hromasová a zástupce starostky JUDr. An-
dré Němec. Důstojného aktu se zúčastnili 
zástupci pedagogického sboru naší základ-
ní školy a žáci této školy. Slavnostní rámec 

doprovodila Dechová hudba Říčanka pod 
vedením pana Bohumila Průchy.

Vzhledem k tomu, že pietní místa jsou 
věno vána obětem první i druhé světové 
války, byl pietní akt zakončen českou i slo-
venskou státní hymnou.

André Němec
zástupce starostky

Smuteční akt u pomníků padlých.
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Camino je cesta pro poutníky, cesta, která 
nikdy nekončí…
… těmito slovy písně 
vrcholilo radostné 
dopoledne, které prožili 
všichni, kdo našli cestu
ke kostelu sv. Jakuba 
Staršího v Praze – Petrovicích 
v neděli 29. 5. 2016.

Po mnoholetém úsilí totiž byly slavnost-
ně požehnány nové prostory farního centra 
Camino, které budou sloužit k setkávání 
nejen farníků, ale všech poutníků, kteří 
ke Caminu najdou cestu. Celá nedělní slav-
nost začala důstojnou bohoslužbou, kterou 
sloužil arcibiskup pražský, kardinál Dominik 
Duka OP. Během mše svaté zazněla hlubo-
ká a moudrá slova nejen tohoto vzácného 
hosta, ale i otce Františka Převrátila, který je 
duchovním správcem farnosti. Po skončení 
bohoslužby se pak všichni přesunuli do no-
vého farního domu, ve kterém pokračoval 
bohatý program.

Začal úvodním slovem otce Františka, slav-
nostním požehnáním farnímu domu panem 
kardinálem Dukou a projevy vzácných hos-
tů – paní starostky Olgy Hromasové a sta-
rosty Prahy 15 pana Milana Wenzla. Oba 
popřáli Caminu radostné a šťastné vykro-
čení. U pomy slného řečnického pultu se 
nemohli vystřídat všichni. Každý však jistě 
v hloubi duše přispěl přáním všeho dobrého 
a tichým poděkováním všem, kteří se na bu-
dování, shánění peněz a přípravách všeho 
druhu podíleli.

Nejen slova však vyplnila nové prostory. 
Rozez něly se tu i tóny písní, provedených 

farní scholou, která svým zpěvem prováze-
la již dopolední bohoslužbu. Velmi milé bylo 
i vynikající pohoštění, které jistě přišlo vhod 
úplně všem.

Radostné úsměvy i neskrývaný obdiv byl 
patrný na těch, kteří procházeli již dostup-
nými prostory Camina. Z každého koutu je 
totiž cítit, s jakou rozvahou a otevřeností 
pro všechny bylo budováno. Tento nový do-
mov farnosti nabízí velkorysý sál s možností 
občerstvení, hernu pro děti, klubovny, byt 
pro duchovního i pokoj pro hosty. Nedílnou 
součástí celého objektu je také útulná zahra-
da, která už jen čeká na svoje dokončení. 
Zkrátka místo jako stvořené pro rozhovory, 

společenské akce, setkávání rodin, vzdělá-
vání, komorní koncerty, výstavy, přednášky 
a také útočiště pro poutníky životem.

Camino je výsledkem mnoha hodin úřed-
ních jednání, shánění peněz, nezdolného 
úsilí architektů a stavařů, ale také je ukáz-
kou toho, že vize a přesvědčení, podpoře-
né upřímnou modlitbou, jsou reálné v jaké-
koliv době.

Děkuji všem, díky kterým se Camino vydává 
na svoji samostatnou cestu bytím, za jejich 
vytrvalost, víru a pevnost.

Veronika Balíčková
členka zastupitelstva MČ

U oltáře se zručnými ministranty.
„Slyšeli jsme Slovo Boží“ – po přečtení 
Evangelia.

Ceperum ni sam, omnim aspeliquia assedi dolo molutet aut officimPražský arcibiskup ve vstupním průvodu.

Mezi početným zástupem farníků i hostí.



5

Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Při pohledu na téměř 
zdevastovaný petrovický 
zámek se nechce věřit, že je 
víc jak půl století na seznamu 
chráněných kulturních 
památek ČR. Na vině přitom 
už dávno není stát, ale 
soukromý vlastník Andrea 
Isholová, aneb soudem 
určená dědička někdejšího 
majitele panství Romana 
Dannera.

Neblahý osud architektonicky i urbanis-
ticky ceněné barokní usedlosti se zámec-
kým Panským domem započal paradoxně 
jen několik let poté, kdy se v minulosti ješ-
tě naposledy zaskvěla ve své plné kráse. 
Náročnou rekonstrukci, v jejímž rámci 
Dannerův bratr Zdeněk tehdy financoval 

i výstavbu velkoryse pojaté západní te-
rasy a bazénu nad Botičem, korunovalo 
v roce 1929 vysvěcení sochy sv. Jana Ne-
pomuckého. Konalo se při svatojakubské 
pouti a pro místní šlo o velkou slávu. Jen 
před pár lety údajně zcizená plastika z niky 
ohradní zdi prý přívětivě vítala i k prohlíd-
ce dříve pečlivě udržovaného zámecké-
ho parku. Dnes se už nikdo nedostane ani 
za vstupní bránu panství, jehož zplundro-
vanost v tomto případě opravdu výmluvně 
ilustruje cedule s nápisy: „Soukromý ma-
jetek. Vstup zakázán!“

Přežil i zlé časy
Petrovický zámek přitom překvapivě pře-
čkal ve funkčním stavu nejen období 
2. světové války, kdy ho zabralo gesta-
po, ale i další čtyři desetiletí po roce 1948, 
na něž si celé panství zabavil pro změ-
nu stát, aby ho předal do užívání státní-
mu statku. Dílo faktické zkázy započalo až 
restitučním řízením, které se uplatňová-
ním práv ze strany více dědiců prodloužilo 
od roku 1992 na několik let. Když z něho 
nakonec vyšla vítězně převážně v Kanadě 
žijící Andrea Isholová, málokoho napadlo, 
že nemovitost, která stojí na velmi lukra-
tivních pozemcích, nechá možná právě 
kvůli této skutečnosti zchátrat až do sou-
časného stavu a nakonec zřejmě i úplně.

Jsme vážně bezmocní? 
I když zainteresované státní orgány a insti-
tuce (Národní památkový ústav, Magist-
rát hl. m. Prahy, městské části Praha 15 

a Praha – Petrovice), využívají svých kom-
petencí k tomu, aby přiměly majitelku 
o nemovitost pečovat tak, jak jí ukládá zá-
kon, chátrání celého areálu nabývá na in-
tenzitě. Z vyjádření všech shodně vyplý-
vá, že komunikace s Andreou Isholovou 
je velmi problematická, nekonstruktivní. 
Z Národního památkového ústavu jí přitom 
byla vstřícně nabídnuta třeba i možnost 
stavebně–historických průzkumů nebo 
zprostředkování kontaktu na Fakultu archi-
tektury ČVUT pro využití studentských 
prací zdarma. Z dopisu, který na ústav 
zaslala v březnu 2015, ale podle Ing. Jo-
sefa Bambase „prakticky vyplývá, že není 
schopná pro záchranu areálu nic udělat“. 
A jak dále uvedl, zatím poslední kontrolní 
prohlídka bývalého panství v listopadu loň-
ského roku už navíc zjistila mj. třeba i to, 
že u „některých objektů došlo bez vědo-
mí NPÚ ÚOP HMP zcela k likvidaci dře-
věných stropních a krovových konstrukcí, 
což by se již dalo nazvat řízenou demolicí“. 

Ani sankce nestačí
Právě oprava zastřešení tak, aby do objek-
tů nezatékalo, byla přitom důležitým poža-
davkem ze soupisu opatření, jejichž prove-
dení nařídil Isholové zabezpečit už v roce 
2008 odbor památkové péče Magistrátu 
hl. m. Prahy. K nápravě stavu majitelku za-
tím bohužel nepřiměly ani vysoké pokuty, 
které jí byly uloženy a potvrzeny z MK ČR: 
„… Ministerstvo kultury jako instančně 
nadřízený správní orgán svým rozhodnu-
tím ze dne 3. 4. 2012 č. j. MK 18701/2012 

Opravdu musí petrovický zámek spadnout?

Plastiky popadaly na zem.

Ani se nechce věřit, že měl zámek ještě nedávno střechu. Tak se s uměním nezachází…!
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OPP potvrdilo pokutu uloženou odborem 
památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy 
vlastníku předmětného zámku ve výši 
300 000 Kč a následně pak rozhodnutím ze 
dne 9. 4. 2015 č. j. MK 23090/2015 OPP 
pokutu ve výši 500 000 Kč.“

Co bude dál?
Podle památkového zákona může obecní 
úřad obce s rozšířenou působností v přípa-
dě, kdy vlastník kulturní památky v určené 
lhůtě neprovede opatření, rozhodnout, že 
se nezbytná opatření pro zabezpečení kul-
turní památky provedou na náklad jejího 
vlastníka. Jak se ale dále uvádí ve vyjád-
ření z magistrátu: „Využití tohoto postupu 

v daném případě není ze strany MHMP 
OPP reálné (aplikovatelné), a to s ohledem 
na rozsah dotčené kulturní památky (jedná 
se o rozsáhlý areál zahrnující více objektů), 
a dále též s ohledem na stav kulturní pa-
mátky. Areál zámku je ve stavu, kdy si 
již základní opatření směřující k odstraně-
ní havarijního stavu vyžádají mimořádné 
finan ční prostředky.“ Odbor památkové 
péče prý bude nadále sledovat stav dot-
čené kulturní památky a povede příslušná 
správní řízení s odpovědným subjektem. 
Správní (sankční) řízení s Andreou Isho-
lovou povede také stavební odbor ÚMČ 
Prahy 15. Na místě přitom určitě nadále 

zůstává konstatování Ing. Josefa Bambase 
z Národního památkového ústavu: „Šance 
na záchranu, alespoň památkově chráně-
ných budov, by byla pouze za předpokladu 
naprosté změny postoje vlastníka kulturní 
památky nebo přímo změny majitele, který 
by přišel se záměrem regenerace celého 
areálu včetně vhodného využití. Možnosti 
zde jistě jsou.“ Zatím se ale zámek v Praze 
– Petrovicích bohužel dočkal jen té smut-
né pocty, že byl zapsán také na Seznam 
ohrožených nemovitých památek ČR.

Eva Šuhájková

MINULOST:
18. století – František Pacelli 
z Adlersheimu po roce 1716 ne-
chal vystavět na místě bývalé tvrze 
ze 14. století barokní zámeček, jedno-
patrovou obdélníkovou stavbu s ati-
kou a východním vstupním průče-
lím s plastikami, vyvýšeným rizalitem 
s polosloupy a štítem. Navazující 
ohradní zeď původní tvrze byla zdobe-
ná sgrafitem. K centrální stavbě v ča-
se přibývaly další objekty převážně 
s hospodářským využitím. 19. století 
– Zámek byl upravován v novobarok-
ním a novogotickém stylu a mj. získal 
vstupní bránu. 20. století – Směrem 
na západ byla vystavěna velkoryse po-
jatá zahradní terasa a funkční bazén.

SOUČASNOST:
Zápis odborné komise z loňské listo-
padové kontrolní prohlídky potvrzuje 

progresivní degradaci všech objektů, 
které nejsou zabezpečeny proti půso-
bení povětrnostních vlivů a všudypří-
tomné náletové zeleni. Došlo k odstra-
nění dřevěných konstrukčních prvků. 
Zámek má propadlé střešní a strop-
ní konstrukce v 1. NP a 2. NP, obvo-
dové zdivo se rozpadá a objevují se 
praskliny, vstupní otvory v 1. NP jsou 
zazděné, takže objekt nebyl komisi 
zpřístupněn. Podél zámku je opada-
ná výzdoba, plastiky jsou poškozené 
nebo zcizené. Odpad není odklizen.

BUDOUCNOST:
K té starostka Městské části Praha – 
Petrovice JUDr. Olga Hromasová říká: 
„Ruiny budou daleko široko a násled-
ně vznikne megalomanský developer-
ský projekt.“

Fotografie průčelí je z roku 1967

Vstupy jsou zazděné.

Chátrání samozřejmě neušly ani hospodářské objekty.
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Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice
10. března 2016
Rada MČ schválila rozpočtové změny 
č. 2/2016, č. 3/2016 a č. 4/2016. 
Schválila za vítěze veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávku služeb „Údržba veřej-
né zeleně v k. ú. Petrovice a úklid veřej-
ných prostranství“ nabídku Tomáše Lou-
koty-Louka.
Rada MČ vzala na vědomí informaci 
zástupce starostky JUDr. Němce o stavu 
pohledávek v nájemních bytech v Mor-
seově ulici č. p. 252, č. p. 253 a v ostatních 
pronajatých nebytových prostorách.
Rada MČ uložila zástupci starostky 
JUDr. Němcovi důsledně postupovat 
při vymáhání pohledávek dle Směrnice 
č. 12 –2015 ze dne 1. října 2015.
Rada MČ vzala na vědomí Zápis z jednání 
Komise územního rozvoje, výstavby a do-
pravních vztahů RMČ ze dne 15. úno-
ra 2016 a informaci radního Ing. Šafaříka, 
že zamítavé stanovisko k rozšíření mani-
pulačních ploch v areálu METRANS a. s., 
bylo odesláno dne 29. února 2016 datovou 
zprávou. 
Rada MČ uložila radnímu Ing. Šafaříko-
vi RMČ předložit nejpozději do 24. břez-
na 2016 stanovisko k návrhu CZVIII 
– Z 2748/00 ÚPSÚ HMP – aktualizace hra-
nice zastavěného území Prahy s tím, že 
stanovisko za MČ musí být zasláno na IPR 
nejpozději do 29. března 2016 a uložila 
Komisi územního rozvoje, výstavby a do-
pravních vztahů RMČ připravit stanovisko 
k návrhové části aktualizace strategického 
plánu HMP za MČ, a to nejpozději v termí-
nu do 18. března 2016.
Rada MČ vzala na vědomí zápis z jedná-
ní Kulturní komise RMČ ze dne 25. února  
2016 a schválila návrh rozpočtu na besedu 
s hercem Bohumilem Kleplem.

31. března 2016
Rada MČ schválila prodloužení povolení 
stání na stávajícím vyhrazeném invalidním 
parkovišti v prostoru při objektu polikliniky 
Ohmova 271, Praha 10 – Petrovice, parc. 
č. 423/107 v k. ú. Petrovice, viz přiložená 
situace, a to do 17. září 2025.
Rada MČ vzala na vědomí dopis MHMP 
o návrhu novely nařízení č. 8/2015 Sb. 
hl. m. Prahy, kterým se vydával tržní řád, 
jenž se týkal aktualizace jeho přílohové 
části.
Rada MČ schválila aktualizaci přílohy č. 1 
tržního řádu vyjmutím předmětných lokalit 

ze sekce TRŽNÍ MÍSTA a jejich zařazením 
do sekce TRHY s tím, že u těchto lokalit 
bude doplněna provozní a prodejní doba, 
dle přílohy. 
Rada MČ schválila vyjmout z přílohy č. 1 
tržního řádu lokalitu „Rezlerova, parc. 
č. 424/58“, která již není aktuální. 
Rada MČ schválila organizační zabezpe-
čení a rozpočet na akci „Ukliďme Česko 
2016“.
Rada MČ schválila vyúčtování divadelní 
hry Ani za milion.
Rada MČ schválila Rugby Clubu jedno rá-
zovou finanční podporu ve výši 15 000 Kč 
na akci „PRAGUE YOUTH RUGBY 
FESTIVAL“.
Rada MČ schválila převody nájmů hrobo-
vých míst na hřbitově v Praze – Petrovicích.
Rada MČ vzala na vědomí, že návrh vy-
hlášky o stanovení pravidel pro pohyb 
psů na veřejném prostranství na území 
hl. m. Prahy nebyl schválen a Rada MČ vy-
čká na nové stanovisko RHMP k novému 
návrhu řešení problematiky regulace po-
hybu psů na veřejném prostranství.
Rada MČ schválila rozpočet na konání 
akce „Noc s Andersenem“. 

2. dubna
Rada MČ schválila rozpočtové změny 
č. 5/2016, č. 6/2016, č. 7/2016 a č. 8/2016.
Rada MČ jmenovala Grantovou komisi 
RMČ ve složení Ing. Pavel Šafařík předse-
da, členové – Iveta Hergottová, Ing. Danie-
la Volejníková, Dušan Novák, Ing. Jan Kře-
ček, Jerguš Brozák, RNDr. Jiří Koudelka.
Rada MČ uložila Grantové komisi RMČ 
v termínu dle Pravidel pro přidělování 
grantů MČ Praha – Petrovice posoudit 
jednotlivé žádosti a doporučit stanovisko 
Radě MČ. 
Rada MČ schválila vyúčtování koncertu 
skupiny Blue Star a divadelní hry Liga pro-
ti nevěře. 
Rada MČ schválila uzavření nové 
Smlouvy o nájmu hrobového místa na ur-
nový hrob č. 179 a postoupení nájmu hro-
bových míst č. 412 a č. 579 na hřbitově 
v Praze – Petro vicích.
Rada MČ schválila pořádání 2. ročníku 
Běhu napříč Petrovicemi konaného dne 
25. května 2016. 

5. května
Rada MČ schválila účetní závěrku ZŠ 
Praha – Petrovice za rok 2015 a účetní  

závěrku MŠ Jakobiho za rok 2015.
Rada MČ vzala na vědomí návrh likvi dační 
komise na vyřazení zastaralého majetku 
z účetnictví a evidence majetku MČ Pra-
ha – Petrovice.
Rada MČ schválila vyřazení zastaralého 
majetku z účetnictví a evidence majetku 
MČ Praha – Petrovice, dle návrhu likvidač-
ní komise.
Rada MČ vzala na vědomí zápis z jednání 
Komise bytové a sociální RMČ ze dne 
25. dubna 2016. 
Rada MČ vzala na vědomí zápis z jedná-
ní Komise grantové RMČ ze dne 4. květ-
na 2016.
Rada MČ na základě doporučení Grantové 
komise RMČ schválila přidělení grantu pro 
rok 2016 těmto subjektům:
1) Rugby clubu Petrovice, z. s., částku 

ve výši 64 737 Kč na pronájem spor-
tovišť pro sezónní přípravu pro týmy 
všech kategorii, dokoupení sportovního 
vybavení pro mládežnické kategorie, 
dokoupení dresů pro všechny katego-
rie, vybavení klubové lékárny a výdaje 
na celoroční údržbu objektu Rugby clu-
bu Petrovice.

2) Římskokatolické farnosti u kostela 
sv. Jakuba Staršího částku ve výši 
100 000 Kč, a to na instalaci nového 
propojeného systému elektronického 
zabezpečení kostela a farního centra.

3) Tělocvičné jednotě Sokol Petrovice I. 
částku ve výši 87 395 Kč na výměnu tří 
dvoukřídlých dveří v hale a malé tělo-
cvičně (dvoje venkovní a jedny vnitřní).

4) Mateřské škole umělecké – Muš-
ka, (školské zařízení), částku ve výši 
10 000 Kč na jednorázovou akci na Halo-
weenské tvoření s karnevalem.

INZERCE

ce 59x52_kaceni.indd   1 11/27/15   3:26
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Rada MČ vzala na vědomí informaci o úkli-
dové akci „Ukliďme Česko 2016“ a schvá-
lila vyúčtování výdajů.
Rada MČ schválila vyúčtování XVI. repre-
zentačního plesu MČ Praha – Petrovice.
Rada MČ schválila rozpočet na hudební 
cyklus Petrovické Jaro, vyúčtování diva-
delní hry Nežárli a besedy s hercem Bohu-
milem Kleplem.
Rada MČ vzala na vědomí zápis z jedná-
ní Kulturní komise RMČ ze dne 28. dub-
na 2016. 
Rada MČ schválila postoupení nájmu hro-
bového místa č. 332 a č. 583 na hřbitově 
v Praze – Petrovicích. 

19. května
Rada MČ schválila účetní závěrku MČ Pra-
ha – Petrovice za rok 2015 a Závěrečný 
účet MČ Praha – Petrovice za rok 2015.
Rada MČ vzala na vědomí zápisy 
z 10. a 11. jednání Finančního výboru 
Zastupitelstva MČ konaného dne 4. květ-
na a 18. května.
Rada MČ vzala na vědomí informaci 
zástupce starostky JUDr. Němce o stavu 
pohledávek v nájemních bytech v Mor-

seově ulici č. p. 252 č. p. 253 a v ostatních 
pronajatých nebytových prostorách.
Rada MČ uložila zástupci starostky 
JUDr. Němcovi důsledně postupovat 
při vymáhání pohledávek dle Směrnice 
č. 12–2015 ze dne 1. října 2015.
Rada MČ schválila zapojení se do projek-
tu „Praha Evropské hlavní město spor-
tu“ s tím, že byl vytipován pozemek par-
celní číslo 207/7 mezi panelovým domem 
Morseova č. p. 251–253, tenisovými kurty 
a panelovým domem Morseova č. p. 247, 
za účelem vybudování otevřeného sporto-
viště pro občany.
Rada MČ vzala na vědomí zápis z jedná-
ní Komise bytové a sociální RMČ ze dne 
9. května 2016.
Rada MČ schválila Pravidla pro pronájem 
bytů ve svěřené správě MČ Praha – Petro-
vice s dobou účinnosti od 1. června 2016.
Rada MČ schválila v souladu s § 2 vyhláš-
ky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s § 23 odst. 5 Školského zák. 
č. 561/2004 Sb., počet tříd v MŠ a počet 
dětí v jednotlivé třídě 28 o celkovém počtu 
dětí 168, a to pro školní rok 2016/2017.

Rada MČ schválila návrh rozpočtu poznáva-
cího zájezdu seniorů do Českých Budějovic. 
Rada MČ schválila finanční příspěvek 
na oslavy Dne dětí v Petrovicích pořáda-
né DDM Praha 10 – Dům UM pracoviště 
Hostivař – Petrovice ve spolupráci s Komi-
sí výchovy, vzdělávaní a sportu RMČ a TJ 
Sokol Petrovice.
Rada MČ schválila Zprávu o činnosti 
Rady MČ Praha – Petrovice od 1. 6. 2015 
do 31. 12. 2015. 
Rada MČ uložila zástupci starostky 
JUDr. Němcovi předložit na nejbližším 
zasedání Zastupitelstva MČ Zprávu 
o činnosti Rady MČ Praha – Petrovice 
od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015.
Rada MČ schválila uzavření Smlouvy o náj-
mu hrobového místa č. 368.

Kontejnery na velkoobjemový odpad.

Navýšení počtu kontejnerů na bioodpad.

Harmonogram přistavování kontejnerů 
na velkoobjemový odpad II. pololetí 2016

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad 
II. pololetí 2016

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD – DO

7. 9. středa ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 14.00 – 18.00 hod.
21. 9. středa ul. Edisonova slepá část u kostela 14.00 – 18.00 hod.
5. 10. středa ul. Frostova (parkoviště) 14.00 – 18.00 hod.

12. 10. středa ul. Lessnerova (parkoviště) 14.00 – 18.00 hod.
26. 10. středa ul. Rezlerova (parkoviště naproti č. p. 307) 14.00 – 18.00 hod.
9. 11. středa ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 14.00 – 18.00 hod.

23. 11. středa ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 14.00 – 18.00 hod.
30. 11. středa ul. Frostova (parkoviště) 14.00 – 18.00 hod.
7. 12. středa ul. Rezlerova (parkoviště naproti č. p. 307) 14.00 – 18.00 hod.

Harmonogram přistavování kontejnerů na BIO odpad II. pololetí 2016 

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD – DO

3. 9. sobota ul. Dieselova (parkoviště) 13.00 – 16.00 hod.
10. 9. sobota ul. Morseova (parkoviště) 13.00 – 16.00 hod.
17. 9. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 13.00 – 16.00 hod.
24. 9. sobota ul. Morseova (parkoviště) 13.00 – 16.00 hod.
8. 10. sobota ul. Edisonova (slepá část u kostela) 13.00 – 16.00 hod.

15. 10. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 09.00 – 12.00 hod.
22. 10. sobota ul. Morseova (parkoviště) 09.00 – 12.00 hod.
29. 10. sobota ul. Dieselova (u trafostanice ) 09.00 – 12.00 hod.
5. 11. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 09.00 – 12.00 hod.

12. 11. sobota ul. Edisonova (slepá část u kostela) 09.00 – 12.00 hod.
26. 11. sobota ul. Dieselova (u trafostanice) 09.00 – 12.00 hod.

Zveme všechny občany naší městské 
části na řádná zasedání ZMČ 

 Praha – Petrovice, která se budou konat 
 21. září 2016, a 14. prosince 2016 

od 18.00 hodin
 ve společenském sále DOV, 

Edisonova 429, Praha 10 – Petrovice.
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Nepořádků bylo dost. Účastníci úklidu.

Ukliďme Česko 2016

Dobrovolnická akce 
„Ukliďme Česko“ vychází 
z mezinárodně osvědčeného 
modelu “Let's Do It!”. 
V letošním roce se již konal 
třetí ročník, v naší městské 
části jsme tuto akci konali 
již podruhé.

Před plánováním tohoto 2. ročníku jsme 
prošli na katastru naší městské části ta ve-
řejná prostranství, na kterých není prová-
děn pravidelný týdenní úklid. Na základě 
pochůzky jsme vybrali čtyři úseky, kde byl 
proveden úklid. Prvním úsekem byla zales-
něná stráň na západní straně naší městské 
části ohraničené ze severu Turínskou uli-
cí směrem ke komunikaci podél hostivař-
ské nádrže a následně až podél Ramanovy 
ulice k parkovišti u zastávky autobusů 
Newtonová, druhý úsek byl situován po-
dél levého břehu Botiče od ulice Euklido-
vy směrem proti proudu, třetí podél pra-
vého břehu Botiče od úrovně ragbyového 
hřiště směrem proti proudu až k retenční 

nádrži za Dobrou vodou a čtvrtý podél 
panelové cesty a východní strany sídliště 
na Dobré vodě až k retenční nádrži, kde se 
třetí a čtvrtá skupina sešly.

Od hlavních organizátorů celorepublikové 
akce Spolku Ekosmák a Českého svazu 
ochránců přírody jsme obdrželi pouze zlo-
mek potřebného materiálového vybavení, 
25 párů rukavic a 50 ks pytlů. Ostatní ma-
teriál uhradila MČ ze svého rozpočtu. Bylo 
zakoupeno 8 ks tzv. prodloužených rukou, 
65 ks pracovních rukavic a 125 ks pytlů.

Při přípravě této akce jsme oslovili další 
subjekty, které nám s mate riální výpomocí 
pomohly úklid zajistit. Firma pana Loukoty 
vypomohla dalším potřebným nářadím, 
zajistila svoz sebraných odpadků k velko-
objemovému kontejneru a připravila ohni-
ště pro závěrečné opékání špekáčků. Spo-
lečnost Acton, s. r. o. sponzorsky zajistila 
přistavení velkoobjemového kontejneru 
a odvoz nasbíraných odpadků na řízenou 
skládku. Podnik Lesy hl. m. Prahy pomohl 
při likvidaci popadaných dřevin a jejich 
odvozu.
Akce na našem katastru se uskuteč-
nila v sobotu 16. dubna. Sraz jsme měli 
na parko višti u stanice MHD Newtonova 
v 9 hodin. Sešlo se nás celkem 47 obča-
nů naší městské části, z toho 10 dětí. Vět-
šina zúčast něných byla z řad zastupitelů, 
radních a zaměstnanců úřadu. Přestože 
informovanost občanů Petrovic byla, da-
lo by se říct, masivní akce byla publiková-
na ve vývěsních skříňkách, na webu MČ, 
rozeslána infokanálem a do každé rodi-
ny v rozsahu 2 000 ks letáčků doručena 

do jejich poštovních schránek, tak tomu 
celková účast neodpovídala. Účastníci byli 
seznámeni s bezpečnostními předpisy 
pro konání této akce, rozebrali si pracovní 
ruka vice, pytle na odpadky a pracovní po-
můcky. Pak se rozdělili na jednotlivé skupi-
ny do jednotlivých úseků.

Za dobu trvání akce bylo soustředěno 
a odvezeno na řízenou skládku celkem 
27 m³ směsného odpadu, 18 ks pneuma-
tik a 9 m³ dřeva.

Po ukončení úklidu se účastníci soustředili 
u retenční nádrže na Dobré vodě, kde pro 
ně bylo připraveno ohniště a občerstvení 
– vynikající špekáčky od dalšího sponzora 
akce řezníka a uzenáře pana Petra Novot-
ného, ze zdrojů MČ chleba, pochutiny, 
alko i nealko nápoje. Spokojení občané 
ještě několik desítek minut po konzumaci 
občerstvení strávili v družném hovoru. Byl 
udělán velký kus dobré práce a rozcházeli 
jsme se s přesvědčením, že tuto prospěš-
nou akci v dalším roce opět uskutečníme.

André Němec
zástupce starostky

Co všechno se uklízelo.

Opékaní buřtů po náročné práci.
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Výsledková listina II. ročníku „Běhu napříč Petrovicemi" 

Kategorie I. Chlapci 50 m
1. Vincent Veselý MŠ Jakobiho 8,13
2. Daniel Bohdal MŠ Jakobiho 8,75
3. Vašek Cibulka MŠ Jakobiho 8,91

Kategorie I. Dívky 50 m

1. Lara Kurayová MŠ Jakobiho 8,37

2. Agáta Dolečková MŠ Jakobiho 8,47

3. Natálie Králová MŠ Jakobiho 8,69

Kategorie II. Chlapci 100 m

1. Vít Broskevič MŠ Jakobiho 29,88

2. Denis Túry MŠ Jakobiho 30,09

3. Jakub Brabec MŠ Jakobiho 30,47

Kategorie II. Divky 100 m

1. Darina Zabrodská MŠ Jakobiho 29,50

2. Veronika Baudischová MŠ Jakobiho 31,47

3. Aneta H. Voldřichová MŠ Jakobiho 31,69

Kategorie III. Chlapci 300 m

1. Martin Berka ZŠ Petrovice 1:17,52

2. Tomáš Hofman ZŠ Petrovice 1:19,12

3. Marek Soukup ZŠ Petrovice 1:19,25

Kategorie III. Dívky 300 m

1. Ingrid Blechová ZŠ Petrovice 1:20,65

2. Kristýna Hampl ZŠ Petrovice 1:21,03

3. Klára Stöhrová ZŠ Petrovice 1:22,81

Kategorie IV. Chlapci 300 m

1. Miroslav Zajíček ZŠ Petrovice 1:11,31

2. Jakub Munk ZŠ Petrovice 1:12,28

3. Robert Tuša ZŠ Petrovice 1:13,71

Výsledková listina II. ročníku „Běhu napříč Petrovicemi" 

Kategorie IV. Dívky 300 m

1. Klára Jandová ZŠ Petrovice 1:11,50

2. Kristýna Berková ZŠ Petrovice 1:18,47

3. Klára Patáková ZŠ Petrovice 1:22,28

Kategorie V. Chlapci 500 m

1. Robin Lešo Dino schools of Prague 1:51,32

2. Dominik Šmerda Dino schools of Prague 1:57,32

3. Oleg Seadyuk Dino schools of Prague 1:58,49

Kategorie V. Dívky 500 m

1. Viktorie Kožíšková Dino schools of Prague 2:02,41

2. Lucie Vaněčková ZŠ Petrovice 2:02,63

3. Sára Macháčková Dino schools of Prague 2:02,96

Kategorie VI. Chlapci 500 m

1. Lukáš Malec ZŠ Petrovice 1:51,72

2. David Vinclav ZŠ Petrovice 1:53,16

3. Jan Žídek ZŠ Petrovice 1:54,16

Kategorie VI. Dívky 500 m

1. Julie Slavíčková ZŠ Petrovice 2:03,32

2. Eliška Víková ZŠ Petrovice 2:14,50

3. Kateřina Knittlová ZŠ Petrovice 1:24,66

Kategorie VII. Chlapci 700 m

1. Aleš Kříž Dino schools of Prague 2:30,75

2. Martin Boukal Dino schools of Prague 2:47,22

3. Vojtěch Židův ZŠ Petrovice 1:47,84

Kategorie VII. Dívky 700 m

1. Šárka Jonáková ZŠ Petrovice 3:27,66

2. Tereza Ptáčková ZŠ Petrovice 3:31,60

Běh napříč Petrovicemi 25. května 2016 
II. ročník
Druhý ročník Běhu napříč 
Petrovicemi

společně připravili pracovníci Úřadu měst-
ské části Praha – Petrovice, někteří členo-
vé Rady městské části Praha – Petrovice 
a paní starostka MČ Praha – Petrovice pa-
ní JUDr. Olga Hromasová, někteří členové 
našeho petrovického zastupitelstva, čle-
nové Komise výchovy, vzdělávání a sportu 
MČ Praha – Petrovice, pracovníci Sokola 
Petrovice, pedagogové Domu dětí a mlá-
deže Domu UM Praha 10, žáci a peda-
gogové Základní školy Praha – Petrovice, 
pedagogové školní družiny při Základní 
škole Praha – Petrovice, pedagogové 
z Mateřské školy Jakobiho, Praha – Pet-
rovice, a někteří ochotní sportovci z řad 
petrovických občanů. Při přípravě a reali-
zaci závodů tak spolupracovali dobro volní 
organizátoři různých profesí i různého věku 
od 14 do 80 let. Je velice potěšující, že se 
u nás v Petrovicích najde skupina ochot-
ných lidí a inspirována pražským marato-
nem, během Praha – Běchovice a Velkou 

kunratickou připraví závod petrovickými 
ulicemi. Bezpečnost kromě jmenovaných 
organizátorů zajišťovala městská policie. 
Běhu napříč Petrovicemi se mohli zúčast-
nit chlapci a dívky ve věku 3 až 16 let. Zú-
častnilo se jich celkem 248, byli z petro-
vických škol, gymnázií, mateřských škol, 
ale i z různých dalších škol v Praze 10. Při-
pravené a barevně vyznačené trasy pro-
běhli 25. května 2016 závodníci rozdělení 

na chlapce a dívky a podle věku do čtrnác-
ti kategorií. Příprava závodů zabrala něko-
lik týdnů, bylo nutné připravit rozpočet, 
promyslet propagaci, objednat medaile, 
diplomy, ceny, odměny, občerstvení pro 

závodníky, připravit a vyznačit trasy pro 
všech čtrnáct kategorií, obstarat ozvuče-
ní, měření časů a administraci. Prezentace 
závodníků začala v den závodů v 9 hodin, 
první závodníci vyběhli v 9.15 a závody 
byly ukončeny v 16.30. Nikdo ze závodníků 
se vážně nezranil, všichni závodili čestně, 
s respektováním soupeřů. První tři z kaž-
dé kategorie obdrželi kromě ceny také me-
daili, podle umístění zlatou, stříbrnou nebo 
bronzovou, prvních šest závodníků v kaž-
dé kategorii obdrželo diplom s vyznačením 
umístění ve své kategorii. Závodníci z nej-
mladších kategorií obdrželi diplom všichni.

Petr Zeman,
ředitel ZŠ Praha – Petrovice

Příprava závodníků na start.

Závod se konal 25. 05. 2016 a výsledné časy u závodníků jsou uvedeny ve vteřinách, v případě dlouhých tratí též v minutách. Závodu se zúčastnilo 248 chlapců a dívek. 
U všech běžeckých kategorií byly výkony závodníků vyrovnané a časy se liší většinou pouze v desetinách vteřin. Z toho je patrné, že závodníci vložili do svého výkonu 
maximální úsilí.

Účastnilo se 248 závodníků.
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Změny v linkovém vedení tramvají, které 
vstoupí v platnost v neděli 28. srpna 2016
1 bez změny trasy
2 nová linka, SÍDLIŠTĚ PETŘINY – Petřiny – Vojenská 

nemocnice – Vozovna Střešovice – Hradčanská – 
Malostranská – Staroměstská – Národní divadlo – 
Národní třída – Karlovo nám. – Palackého nám. – Výtoň 
– Dvorce – NÁDRAŽÍ BRANÍK, celotýdenní provoz, sólo

3 bez změny trasy, změna intervalu na standardní, 
nahrazeno provozem linek 21 a 24

4 změna trasy, SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – Smíchovské 
nádraží – Anděl – Karlovo nám. – I. P. Pavlova – Náměstí 
Míru – ČECHOVO NÁMĚSTÍ

5 změna trasy, ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP – ČERNOKOS-
TELECKÁ – Vozovna Strašnice – Želivského – Flora 
– Olšanské nám. – Hlavní nádraží – Václavské nám. 
– Lazarská – Myslíkova – Jiráskovo nám. – Anděl – 
Smíchovské nádraží – SÍDLIŠTĚ BARRANDOV, v pra-
covní dny soupravy, o víkendu sólo, v úseku ÚD DP – Čer-
nokostelecká jede večer a o víkendu každý druhý spoj, 
v úseku Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Hradčanská 
nahrazena provozem nové linky 2, v úseku Malostranská – 
Divoká Šárka nahrazena provozem linky 20

6 změna trasy, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ – Koh-i-noor – 
Otakarova – I. P. Pavlova – Karlovo nám. – Václavské 
nám. – Masarykovo nádraží – Nám. Republiky – 
Strossmayerovo nám. – Výstaviště Holešovice – 
Nádraží Holešovice – Dělnická – PALMOVKA, v pracovní 
dny soupravy, o víkendu sólo, v úseku Spořilov – Karlovo 
náměstí nahrazena provozem linky 14

7 bez změny trasy
8 bez změny trasy, o víkendu nově soupravy
9 bez změny trasy
10 bez změny trasy
11 bez změny trasy, zaveden večerní a víkendový provoz 

v úseku Olšanské hřbitovy – Spojovací, kam je v těchto 
obdobích prodloužena polovina spojů

12 změna trasy, SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – Smíchovské 
nádraží – Anděl – Újezd – Malostranská – Letenské 
náměstí – Strossmayerovo nám. – Vltavská – Dělnická 
– Nádraží Holešovice – VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE

13 bez změny trasy
14 změna trasy, SPOŘILOV – Michelská – Náměstí Bratří 

Synků – Svatoplukova – Albertov – Karlovo nám. 
– Václavské nám. – Masarykovo nádraží – Těšnov 
– Vltavská – Dělnická (T) – Maniny – Palmovka – 
NÁDRAŽÍ VYSOČANY / VYSOČANSKÁ, celotýdenně 
soupravy, v úseku Sídliště Barrandov – Myslíkova – 
Václavské nám. – Jindřišská nahrazena provozem linky 5

15 nová linka, KOTLÁŘKA – Anděl – Újezd – Malostranská 
– Čechův most – Náměstí Republiky – Masarykovo 
nádraží – Hlavní nádraží – Olšanské náměstí – Flora – 
OLŠANSKÉ HŘBITOVY, celotýdenní provoz, sólo

16 bez změny trasy
17 bez změny trasy
18 změna trasy, VOZOVNA PANKRÁC – Pražského 

povstání – Nám. Bratří Synků – Albertov – Karlovo nám. 
– Národní třída – Národní divadlo – Staroměstská – 
Malostranská – Hradčanská – Vítězné nám. – NÁDRAŽÍ 
PODBABA, v úseku Malostranská – Hradčanská – Sídliště 
Petřiny nahrazena provozem linky 2

19 linka není v současném ani novém stavu v provozu
20 změna trasy, SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – Smíchovské 

nádraží – Anděl – Újezd – Malostranská – Hradčanská 
– Vítězné náměstí – Červený Vrch – DIVOKÁ ŠÁRKA, 
v úseku Vítězné náměstí – Podbaba nahrazena provozem 
linky 18

21 nová linka, LEVSKÉHO / SÍDLIŠTĚ MODŘANY – Nádraží 
Modřany – Nádraží Braník – Výtoň – Palackého nám. – 
Anděl – KOTLÁŘKA, provoz ve špičkách pracovních dnů, 
sólo

22 bez změny trasy, v úsecích Bílá Hora – Vypich a Nádraží 
Strašnice – Nádraží Hostivař celotýdenně jede jen každý 
druhý spoj

23 linka není v současném ani novém stavu v provozu
24 změna trasy, KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ – Otakarova – 

Svatoplukova – Albertov – Karlovo nám. – Václavské 
nám. – Masarykovo nádraží – Florenc – Invalidovna – 
Palmovka – Bulovka – KOBYLISY / BŘEZINĚVESKÁ, 
v provozu pouze v pracovní dny od 6 do 20 hodin, v úseku 
Ortenovo náměstí – Masarykovo nádraží – Karlovo nám. 
nahrazena provozem linky 6, spojení Václavské nám. – 
Otakarova – Kubánské nám. nahrazeno večer a o víkendech 
provozem linky 6 přes zastávku I. P. Pavlova, v úseku 
Masarykovo nádraží – Náměstí Bratří Synků (Otakarova) 
nahrazena večer a o víkendech provozem linky 14

25 prodloužení trasy, BÍLÁ HORA – Vypich – Malovanka – 
Hradčanská – Vltavská – Maniny – Palmovka – Nádraží 
Libeň – Hloubětín – LEHOVEC

26 bez změny trasy

CELKEM
Z dnešních 21 linek nemění trasu 12 linek, je prodloužena 
1 linka, trasu mění 8 linek a jsou zavedeny 3 nové linky. 
Mapa změn viz str. 20.



12

Petrovický zpravodajPetrovický zpravodajKULTURA 

14. září recitál M. Zmožka

27. září divadelní hra 
  STRÁŽNÝ ANDĚL 
  (Jan Kačer)

12. října koncert SPIRITUÁL 
  KVINTET 

26. října divadelní hra DRUHÁ 
  SMRT JOHANKY Z ARKU  
  (V. Cibulková, L. Mrkvička, 
  J. Lehký)

8. listopadu divadelní hra MAFIE A CITY 
  (Veronika Arichtěva)

24. listopadu divadelní hra 
  DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ  
  (Hüttnerová, Suchařípa, 
  Dolinová)

Prosinec  Vánoční mše 
  JANA JAKUBA RYBY 
  bude upřesněno.

Všechny akce jsou v sále DOV od 19.00 hod. 
Podrobnosti budou včas oznámeny 
na vývěskách MČ.

Těšíme se na vaši účast.

Vážení spoluobčané!
Kulturní komise RMČ pro vás připravila  
na II. pololetí 2016 tyto akce:

Radí moudří lidé. Jako 
např. autorky stejnojmenné 
komedie Radka Stupková 
a Zuzana Kožinová. S jejich 
hrou jsme se potěšili také 
u nás ve společenském sále 
Domu občanské vybavenosti 
ve středu 20. dubna t. r.

Děj hry zavede diváky do jednoho domu 
v Palermu 70. let minulého století, kde 
na jeho dvorku či pavlači žijí svůj život 
osobití lidé. Např. samolibý operní sbori-
sta (známý palermský proutník) Giuseppe 
Montini v podání Mojmíra Maděriče, jeho 
žena, vysloužilá baletka v domácnosti v po-
dání Michaely Dolinové, jejich dcera Maria 
v podání Terezy Kocinové, Ornela Bulici 
coby prodavačka v butiku v podání Lucie 
Kožinové, její manžel Vincezo v podání 
Tomáše Turka, dále pak němá houslistka 
Sophie Camileto v podání Zuzany Koži-
nové, nově příchozí gynekoložka Monika 
Ultrasto v podání Radky Stupkové a její 
syn Giacomo Ladislav Ondřej.

Je to svět plný hádek, usmiřování, 
pomluv, svérázných sousedských vztahů. 
Ty se ještě více vyhrotí, když do tohoto 
prostředí přijde nová obyvatelka z Milána, 
lékařka Monika s dospívajícím synem. Je-
jí příchod rozpoutá nové žárlivosti, pode-
zření, ale i známky zbabělosti. Nakonec se 
vše k dobrému obrátí.

Hra NEŽÁRLI! je pestrobarevná, vtipná, 
svěží komedie, plná skvělých dialogů, 
ve které se všichni představitelé jednot-
livých rolí ukázali v tom nejlepším světle. 
Svědčily o tom i časté salvy smíchu v prů-
běhu děje. Zhlédnout tuto divadelní hru 
stálo opravdu za to!

Otto Semecký
předseda Kulturní komise RMČ

NEŽÁRLI!

Michaela Dolinová a Mojmír Maděrič.
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Jak ten čas letí! Letošnímu 
hudebnímu Petrovickému 
jaru je již dvanáct let! Také 
tradiční 12. květen byl 
zachován, aby soupeřil 
s mnohem starším 
konkurentem, kterým je 
světoznámé Pražské jaro!

V úvodním koncertu čtyřdílného cyklu se 
představilo mládí, prezentované Hosti-
vařským koncertním sborem a hudeb-
ním souborem LUCY4MUSIC. Děvčata 
Hostivař ského koncertního sboru pod ve-
dením L. Valentové a H. Fišerové potěšila 
přítomné diváky již první swingovou sklad-
bou „Doo – ba“, provázenou pohybový-
mi variacemi. Dále pokračovala skladba 
J. Ježka David a Goliáš a píseň R. Emer-
sova „You Raise Me Up.“

Po krátké přestávce se nově představila 
gospelová skupina ve složení: Lucie Moto-
šická – zpěv, Hana Fišerová – klavír, Petr 
Bernýšek – kytara a Alex Trča – percuse.

Gospelový žánr se sice svým obsahem 
zaměřuje spíše na křesťanské vnímání 
světa (Bůh, žití v souladu s přírodou, koná-
ní dobra a pod.), ale skupina se prezento-
vala jak jazzovými, tak bluesovými a soulo-
vými skladbami. Např. „Only in you“, „I´m 
comming“, „Little girl“, „I´ve got you“, 
„Obyčejná žena“ apod. Hluboký dojem 
zanechala svým výkonem Lucie Motošic-
ká, aniž bychom chtěli snižovat vysokou 
úroveň ostatních hudebníků. Provedení 
závěrečné skladby Johna Newtona „Ama-
zing Grace“ vynikající úroveň celé skupiny 
jen potvrdilo.

V pondělí 16. května pokračoval hudeb-
ní cyklus druhým koncertem. V úvodní 

části večera zcela zaplněný sál Domu ob-
čanské vybavenosti potěšili ti nejmenší 
svým přednesem „Devatero pohádek“ 
Zdeňka Tolga. Po tomto roztomilém začát-
ku se představil Přípravný smyčcový sbor 
skladbami W. A. Mozarta, „Třpyť se hvěz-
dičko“ a „Kukačka“. Za závěrečnou sklad-
bu A. Dvořáka „Largo“ byl soubor odmě-
něn dlouhotrvajícím potleskem.

Po těchto sborových vystoupeních se 
před stavili také sólisté. Jako první se po-
chlubili svým uměním malí houslisté 
Jakub Munk a Dalibor Kotek skladbou 
Karla Weise „Malý neposeda“. Vzhle-
dem k jejich vzrůstu to byl příhodný 
název. V následujícím programu poslucha-
či přivítali violoncellové trio ve složení: Eliš-
ka Puková, Štěpán Nejtek a David Šebek. 
Ti se také presentovali skladbou A. Dvořá-
ka „Largo“. Bylo zajímavé porovnat zně-
ní skladby provedené při plném obsazení 
orchestru a pouze zvukem violoncellových 
nástrojů. Obojí vyznělo hezky. Trio zakon-
čilo své vystoupení skladbou J. Brahmse 
„Uherský tanec č. 5“. Dalšími sólisty byli 
Vojtěch Franz na violoncello a Jana Mrá-
zová na housle. V jejich provedení jsme 

slyšeli skladby L. Boccheriniho „Sonáta 
pro housle a violoncello věta 3“ a J. Hayd-
na „Divertimento piccolo pro housle a vio-
loncello 3. a 4. věta“. Za svůj výkon sklidili 
zasloužený potlesk.

Závěr koncertu patřil vystoupení Hosti-
vařského komorního orchestru pod tak-
tovkou výborného dirigenta Pavla Trojana. 
Soubor nabídl všem přítomným provedení 
skladeb G. Holsta „Svatopavelská suita“ 
a dále pak tři skladby P. Warlocka. Jako po-
slední skladba zazněla jazzová suita: „Val-
čík 2“ D. Šostakoviče. Její provedení bylo 
skutečně vynikající a tak všichni přítomní 
mohli odcházet do svých domovů s poci-
tem hudebního krásna. 

Třetí část tohoto cyklu měla své pokračo-
vání v úterý 24. května. V úvodní části se 
představil přípravný kytarový soubor ZUŠ 
pod vedením pana Offenbertla. Mladí 
kytaristé se pochlubili dobře zvládnutou 
skladbou G. F. Händla „Bourrée“. Po ní 
následovaly skladby F. Tárrega „Melodia“ 
a hudební hříčka V. Mizzy „Adam´s Fami-
ly“. Také na závěr jejich vystoupení veli-
ce pěkně vyznělo provedení tradicionálu 
„Guantanamera“. Za toto podání byl sou-
bor odměněn bouřlivým potleskem.

Tvůrci tohoto programu připravili pro po-
sluchače zajímavou pochoutku v podobě 
spojení hry na zobcovou flétnu a zvuku 
kytary. Počáteční nedůvěra k této kompo-
zici se rychle rozplynula po poslechu skla-
deb T. Morleyeho „La Volta“ a P. Phalése 
„Branles I., II.“. Toto spojení odlišných 
hudebních nástrojů vyznělo vcelku lahod-
ně. Kromě těchto společných skladeb

Petrovické jaro 2016

Minimuzikál Snad to není láska.

ZUŠ Hostivař.

Smyčcové kvarteto.
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Kulturní komise RMČ naší 
městské části připravila pro 
své spoluobčany hezký dárek 
v podobě besedy se známým 
hercem Bohumilem Kleplem.
Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 28. 4. t. r. 
ve společenském sále Domu občanské 
vybavenosti. A nutno říci hned zpočátku, 
že to bylo setkání velice milé a příjemné. 
Nás host již v úvodu, ve kterém předsta-
vil své mládí i arménský původ, navázal 
na dotazy z publika. Těch bylo opravdu 
hodně a týkaly se nejen jeho školních 
let a dospívání, ale i studia na DAMU, 
vojen ské služby, jeho soukromého života 

i profesní kariéry. Na všechny dotazy odpo-
vídal otevřeně s nadhledem. I např. na své 
poněkud divoké manželství s maďarskou 
výtvarnicí a loutkoherečkou, se kterou má 
dvě děti. Nebo o tom, jak jej maminka, 

coby malého drobečka, poslala letadlem 
z Moskvy do Prahy za 5 rublů, které dala 
pilotovi. S přehledem se vypořádal i o své 
chronické závislosti na čistotě, či na alko-
holu. Hezké bylo také povídání o herecké 
spolupráci s kolegyní Holubovou.

Dotazy se neopomenuly dotknout také je-
ho vzpomínek na natáčení filmu „Účastní-
ci zájezdu“ i dalších témat. Byla to zkrátka 
pestrá a barevná paleta otázek a vyprávě-
ní, která vytvořila příjemnou, pohodovou 
atmosféru, kterou si účastníci setkání od-
nesli do svých domovů.

Otto Semecký
předseda Kulturní komise RMČ

Herec Bohumil KLEPL

Bohumil Klepl.

Liga proti nevěře
Tuto svěží situační komedii s detektivní zápletkou napsal 
v 70. letech známý režisér Zdeněk Podskalský původně pro 
Jiřinu Jiráskovou a Janu Brejchovou.

Hra pojednává o milostném trojúhelníku s komplikacemi, 
které v takovém vztahu mohou vzniknout, a kvůli nim slad-
ký vztah poněkud zkysne. Je to komedie plná zvratů, vtip-
ných dialogů bez hluchých míst. Začínající aktéři v podob-
ných vztazích by se mohli v této hře přiučit, jak lze využít 
např. skříň, krb či místo pod stolem pro případ, že se ne-
čekaně vrací domů manžel, který měl údajně ležet mrtvý 
ve vaně v koupelně.

Děj hry měl opravdu rychlý spád, plný zvratů a změn citů 
plynoucích z neustále se měnící situace, někdy až absurd-
ní. K úspěchu hry přispěli svými výkony i herci: Michaela 
Kuklová v roli Annie, Veronika Nová v roli Mary a Ivo Šmol-
das jako Frankie.

Myslím, že to byl dobrý počin kulturní komise RMČ před-
stavit tuto hru petrovickým občanům, kteří 5. dubna t. r. 
zcela zaplnili společenský sál DOV.

Otto Semecký
předseda Kulturní komise RMČ

Veronika Nová, Ivo Šmoldas a Michaela Kuklová.

měli posluchači možnost poznat skladby 
H. Shoreho „Pán prstenů“ či J. Williamse 
„Harry Porter“ a mnoho dalších. Po těch-
to nástrojích si zaplněný sál Domu občan-
ské vybavenosti mohl vychutnat skladbu 
B. Bartóka „Osm lidových tanců“ v podání 
Smyčcového orchestru ZUŠ pod vedením 
Petra Vernera.

Po krátké přestávce se na závěr večera 
představilo Kvarteto Hanse Krásy ve slo-
žení: Šárka Petříková – housle, Marie Dora-
zilová – violoncello, Jan Palouček – housle, 

Jan Forest – viola. Tito odchovanci ZUŠ 
Hostivař se, ač mladí, projevili jako vyso-
ce erudovaní hudebníci, což dokázali pro-
vedením skladeb W. A. Mozarta „Smyčco-
vý kvartet č. 17 R“ a A. Dvořáka „Cypřiše“ 
B 152 – výběr. Jejich výkon ocenili poslu-
chači dlouhotrvajícím potleskem. V je-
jich provedení to byla skutečně vynikající 
„třešnička na dortu“.

Poslední, čtvrtá část se tentokrát neko-
nala pod taktovkou ZUŠ Hostivař, ale jako 
závěreční hosté vystoupily děti ZUŠ Terezy 

Brzkové Plzeň. Pochlubily se autorským 
minimuzikálem „Snad to není láska“, který 
měl svou premiéru 14. dubna 2015. Obsa-
hem hry, jak samotný název napovídá, jed-
nání, citů a problémů dospívající mláde-
že. Průběh hry byl svěží, herci ukázali, že, 
ač mladí, dovedou se se svými problémy 
vypořádat. Protože mezi diváky bylo dost 
jejich vrstevníků, měli o čem přemýšlet. 
A to je také, myslím, smysl a poslání diva-
dla. Aby lidé přemýšleli o tom, co viděli! 

Dvanáctý ročník skončil, 
těšme se na třináctý! 
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Knihovna patřila dětem.
Přestože byl pátek 1. dubna, 
třiadvacet petrovických 
dětí v ten den kvůli Noci 
s Andersenem pozapomnělo 
dokonce i na aprílové žertíky. 
Od rána se prý těšily jen 
na to, jak si užijí své další 
čtenářské dobrodružství, 
které pro ně už počtvrté 
připravila místní knihovna 
MČ Praha – Petrovice.

Protože letošní ročník již tradiční „knihov-
nické“ akce pro nejmenší čtenáře vyhlásil 
Klub dětských knihoven SKIP ČR ve zna-
mení Andersenovy Malé mořské víly, kte-
rou velký dánský pohádkář sepsal právě 
před 180 lety, přihlášené petrovické děti
musely slíbit, že přijdou v kostýmech inspi-
rovaných mořským světem. Byly roztodiv-

né až tak, že mezi hrůzostraš nými piráty, 
medúzami či půvabnými žínkami nako-
nec nechyběl třeba ani neskutečně mršt-
ný a naopak skutečně obří mořský červ. 
Stejně jako ostatním, ani jemu netrvala 
cesta na společnou večeři do restaurace 
Letem světem, která všechny účastníky 
akce pohostila chutným smaženým řízkem 
s bramborovou kaší, déle jak pět minut.
 
Hned po návratu do knihovny vyzdobe-
né v „podmořském stylu“ přišly na řadu 
zají mavé soutěže. Volil se samozřejmě 
nejnápaditější kostým, vyplňovaly se kví-
zy, písničkou se připomnělo také letoš-
ní významné jubileum Karla IV. a děti si 
navíc trochu vyzkoušely třeba i novinář-
skou profesi, když dívky v rolích redakto-
rek při interview zpovídaly chlapce v rolích
Andersenů… A protože do knihovny přišla 
na krátkou návštěvu také starostka Měst-
ské části Praha – Petrovice JUDr. Olga 

Hromasová, nechybělo ani hezké povídá-
ní s ní.

Po poslechu audioknihy Malá mořská víla, 
kterou opravdu hezky načetl herec Ladislav 
Frej, měly děti navíc ještě dostatečný časo-
vý prostor k tomu, aby si v knihovně samy 
vybíraly a prohlížely knihy, které je nejvíc 
zaujaly. Když usínaly – to sice ve vlastních 
spacích pytlích, ale na zemi a mezi regá-
ly plných knih – možná se jim o těch nej-
hezčích z nich i zdálo… Hned po probuzení 
měly připravenou bohatou snídani a od-
měny ze soutěží v podobě sladkých cen. 
Na rozloučenou ještě obdržely pamětní lis-
ty jako vzpomínku na jejich letošní pohád-
kově literární klání, jehož hlavním smyslem 
je, aby v dětech podpořilo zájem o čtení 
a knihu jako takovou.

Eva Šuhájková

Noc s Andersenem ve znamení Malé mořské víly

Před spaním si četly.Soutěže děti bavily.
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Zápasy a turnaji v květnu 
a na počátku června 
vrcholí herní sezóna 
2015 / 2016 pro všechny 
mladé ragbisty v České 
republice od přípravek až 
po juniory. Někteří z nich 
se ještě zúčastní v sestavě 
národních výběrů světových 
her v rakouském Klagenfurtu 
a doufáme, že u toho budou 
alespoň někteří ragbisté 
RK Petrovice.

V tomto roce řídící orgány ragby v ČR při-
stoupily i v případě nejmladších kategorií 
k měření sil v celostátním měřítku, a jak ti-
tulek napovídá, nejlépe uspěli ti nejmenší. 
Petrovičtí hráči a hráčky ve věku do 8 let 
se stali nejlepším týmem v republice a ale-
spoň v této kategorii narušili hegemonii 
našich soupeřů, ale i kamarádů z Říčan. 

Ostatní domácí mládežnické týmy se rov-
něž nemají za co stydět. Z pohledu celo-
státního měření dopadli rovněž dob-
ře starší žáci, kteří skončili na 4. místě, 

starší přípravka U10 na 6. místě a mladší 
žáci U12 na 7. místě, stejně jako doros-
tenci – kadeti. Posledními turnaji, které 
ještě očekávají petrovické starší žáky a ka-
dety, jsou turnaje o titul přeborníka ČR 
v olympijském sedmičkovém ragby, které 
budou v Brně a ve Zlíně 5. června.

Pro úplnost uvádím, že v této sezóně jsme 
ještě neměli dostatečný počet juniorů. 
Naši hráči proto jako hostující hráči ob-
lékali dresy Slavie Praha. Od příští sezó-
ny ale po delší odmlce opět Rugby Klub 
Petrovice přihlašuje do soutěže jako jeden 

z nemnoha klubů v republice, všechny 
mládežnické kategorie od přípravky po ju-
niory. K hodnocení jednotlivých kategorií 
mládeže a k výsledkům týmů žen a mu-
žů se vrátíme v některém z příštích čísel 
Zpravodaje.

Všechny naše týmy jsou stále připraveny 
mezi sebe přijmout nové hráče a hráčky, 
ať již mají nějakou sportovní zkušenost či 
nikoliv, trenéři a spoluhráči se nově přícho-
zích vždy kamarádsky ujmou. 

Václav Amort
Rugby Klub Petrovice

S našimi předškoláčky jsme již tradičně 
vyjeli na školu v přírodě doprostřed lesů 
Vysočiny k vodní nádrži Trnávka u Želiva. 
Počasí nám zpočátku týdne příliš nepřálo, 
přesto si děti užily spoustu her v krásných 
okolních lesích, kudy je provázel a růz-
né úkoly a zkoušky jim připravoval hajný 
Robátko, známá postava z Večerníčku, 
a také se málem setkaly s místní čaro-
dějnicí Trnadlou. Ke konci týdne, když se 
počasí vylepšilo, jsme si na turistickém 
výšlapu do Želiva po prohlídce místního 
kláštera mohli dopřát i sladké ochlaze-
ní. Všech 28 předškoláčků své, většinou 
první, odloučení od maminek zvládlo bez 
slziček a pobyt na čerstvém vysočinském 
vzduchu si užilo.

Táňa Peřinová
zástupkyně MŠ Jakobiho

Blahopřejeme nejmenším ragbistům Petrovic

Mateřská škola Jakobiho: Škola v přírodě 
Trnávka

Vítězný tým.

ŠKOLY

Děti na výletě.
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Budoucí žáci Základní školy 
Praha – Petrovice se zatím 
učili nanečisto.

ŠKOLOU NANEČISTO chceme usnad-
nit začátek školní docházky všem dětem, 
které v lednu prošly zápisem a byly přijaty 
do prvního ročníku v naší škole. Načisto se 
začnou učit 1. září 2016, ale už nyní v prů-
běhu března a dubna mohly nanečisto 
školu poznávat. Děti se během třech čás-
tí školy nanečisto především seznámily 
se svými budoucími spolužáky a spolužač-
kami, prošly se po své nové škole, vidě-
ly svoji budoucí třídu (učebnu), ve které 

se budou od září každý den učit, poznaly  
svoji budoucí paní učitelku a vychovatel-
ku, vyzkoušely si i první skoro opravdové 

učení. V poslední části školy nanečisto dě-
ti viděly divadelní představení loutkového 
divadla Kozlík, které pro všechny budoucí 
školáky zahrálo pohádku O perníkové cha-
loupce. Po představení si děti ještě zblízka 
všechny loutky, zlé i hodné postavy, pro-
hlédly, překonaly strach a mohly se loutek 
i dotknout, ani ježibaba se nebránila. Jsem 
rád, že se všechny děti po kratší diskuzi 
nakonec shodly, že ježibaba vůbec není 
podobná panu řediteli.

Petr Zeman, ředitel školy
učitelé prvních tříd a další 

pedagogičtí pracovníci

Stolní hry a zejména česká 
i mezinárodní dáma je 
u žáků a žákyň v Základní 
škole Praha – Petrovice 
stále v oblibě. Je to tím, že 
každého baví to, v čem je 
úspěšný. 

A úspěch naši reprezentanti měli letos 
veliký. Jsme první v Praze! Jak to bylo 
od začátku… 

CELOŠKOLNÍ TURNAJ V ČESKÉ DÁMĚ 
se tento rok konal již 4. 4. 2016 tak, aby 
vítězové stihli navazující finále Přebo-
ru žáků pražských škol a Mistrovství ČR 
žáků a juniorů v české dámě. V uvede-
ných prestižních turnajích naše škola vždy 
získávala medailová místa a dva roky po 
sobě se stal žák naší školy, Ondra Vojta, 
mistrem České republiky. První tři nejlepší hráči z obou kategorií re-

prezentovali Základní školu Praha – Pet-
rovice v PŘEBORU PRAŽSKÝCH ŠKOL 
V ČESKÉ DÁMĚ. Naše základní škola 
vyhrála, byla na prvním místě, sta-
la se tak pro rok 2016 mistrem Prahy. 
Všichni naši reprezentanti hráli skvěle 
a nejlepší mezi nejlepšími byl neporazitel-
ný Matěj Oborník. Všem za reprezentaci 
školy děkuji.

Petr Zeman
ředitel ZŠ Praha – Petrovice

V ZŠ Praha – Petrovice učí NANEČISTO

Reprezentace Petrovic vyhrála Prahu

Loutkové představení O perníkové 
chaloupce se dětem líbilo.

V celoškolním turnaji reprezen-
tovali jednotlivé třídy tito hráči:

Třída 1.A  Jiří Rýpar, Štěpán Dvořák
Třída 1.B  Magdaléna Valtová, Michal 

Dočekal, Vojtěch Bízek, Ema 
Heralová

Třída 1.M Max Šefraný, Patrik Kacálek
Třída 2.A  Viktorie Zelinová, David Pinkr
Třída 2.B  Tereza Vráblová, Amálie 

Benešová, Nikola Černá, 
Štěpán Petrán 

Třída 2.M Matěj Oborník, Richard 
Sobotka

Třída 3.A  Artem Blindovskyi, Tomáš 
Havelka

Třída 3.B  Jan Dolejš, Jakub Munk
Třída 3.M Laura Šefraná, Adam 

Petrášek
Třída 4.A  Marek Leiš, David Telvák
Třída 4.B  Jakub Suchomel, Šimon 

Novotný, Klára Frančiaková
Třída 4.M ----------
Třída 5.A  Tomáš Sova, Jan Lazar, Jiří 

Telvák
Třída 5.M Filip Mádl, Vasyl Šehda
Třída 6.A  Matěj Uhlíř, Martin Malík
Třída 6.B  Matěj Jambor, David Krejčíř
Třída 7.A  Kristýna Vojtová, František 

Manžel, Krištof Doleček
Třída 8.A  Jan Gabaš, Kryštof Voska 
Třída 9.A  Daniel Jurkovič, Barbora 

Kripnerová, Miloslav Kotek, 
Vojtěch Votruba

V kategorii mladších žáků 
obsadili prvních pět míst tito 
dámisté:

1. místo: Matěj Oborník, třída 2.M
2. místo: Artem Blindovskyi, třída 3.A
3. místo: Filip Mádl, třída 5.M
4. místo: Max Šefraný, třída 1.M
5. místo: David Pinkr, třída 2.A

V kategorii starších žáků se 
na prvních pěti pozicích 
umístili tito hráči:

1. místo: František Manžel, třída 7.A
2. místo: Daniel Jurkovič, třída 9.A
3.–4. místo: Miloslav Kotek, třída 9.A
3.– 4. místo: Matěj Jambor, třída 6.B
5. místo: Kristýna Vojtová, třída 7.A

Naše základní škola vyhrála!
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Světová škola 2016 na Gymnáziu ALTIS

V době malých maturit

Altis má za sebou školní rok, 
ve kterém žáci plnili úkoly 
projektu Světová škola.

Zástupci společnosti Člověk v tísni pod 
záštitou ministerstev školství a zahraničí 
nás podporovali při přípravě akcí, kterým 
dominoval třeba Běh pro Afriku pod dohle-
dem profesora Karla Mocka. Všem petro-
vickým i vzdáleným sponzorům, kteří akci 
podpořili, srdečně děkujeme!

Druhou významnou akcí byla terénní hra 
Multikulti keškování – studenti si formou 
prožitkového učení zahráli na migranty a bě-

hem osmikilometrové cesty okolo Petro-
vic museli zdolávat nejednu překážku a ne-
snáz, aby se dostali do vytouženého cíle.

Projektování jsme doplnili také návštěvou 
filmového představení s problematikou 
národnostních menšin a neonacismu (film 
Už je tady zas) a také charitativním odpo-
lednem Adopce na dálku 2016.

Těší nás, že jsme se stali jednou ze čtyř 
škol, které se i nadále mohou pyšnit titu-
lem Světová škola.

Jan Koliáš

V době malých maturit, tj. maturit nane-
čisto, které skládají studenti sudých roční-
ků našeho gymnázia, se naopak studenti 
lichých ročníků účastní akcí mimo školu. 
Pro zajímavost jeden z tipů, kam můžete 
i vy vyrazit například na nedělní výlet, je 
akce kvinty. Kvintáni začali komentovanou 
prohlídkou v Mořském světě, pak si užili 

trochu neplánované zábavy na autodromu 
a nakonec si studenti připravili procház-
ku Stromovkou doprovázenou výkladem 
o historii této původně královské obory.

Celkové hodnocení: pět hvězdiček                          
Akci připravila Irena Davidová

Účastníci běhu pro Afriku.

Jako 20 000 mil pod mořem.

Jak se vzdělat a nenudit? 
Odpovědi na tuto otázku hledali v Lapidáriu Národního muzea 
v Praze nejprve studenti sekundy v pořadu Proměny slohů 
a stylů, ve kterém pracovali ve skupinách a přímo ve středu 
uměleckých artefaktů učili sebe i ostatní uměním o umění.
Po nich přišli na řadu sextáni, kteří si v náročnější verzi ověřo-
vali, co již znají o dějinách nejen výtvarných. Akce byla dyna-
mická, nechyběl ani vtip a humor, fotoaparáty cvakaly, selfí-
čka se rojila jako houby po dešti. Ani výuka nemusí nudit. 

Olga Tůmová
Vím, víš, ví.

Národní galerie
Národní galerie je známá tím, že pro 
studenty pořádá zajímavé workshopy 
a semináře, aby jim tak přiblížila umění. 
My jsme měli příležitost zúčastnit se pro-
gramu Digitální hrátky. Tématem celého 
workshopu je fotografie. Nejprve jsme si 
v galerii prohlédli různé fotografie a potom 
si v galerii nafotili vlastní. Tyto fotogra-
fie jsme následně upravovali v grafickém 

programu. V počítači se nám povedlo spo-
jit nespojitelné a celé to byla velká legra-
ce. I ti méně počítačově zdatní to nakonec 
zvládli, a tak vznikla skutečně originální 
a zajímavá díla.

Tereza Křížová 
septima

Originální dílo.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 10 – DŮM UM
Pod Strašnickou Vinicí 23/623,100 00 Praha 10, e-mail: info@dumum.cz 

http://www.dumum.cz, tel.: 777 721 741

Pracoviště Hostivař - Petrovice
Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel.: 777 721 742

INZERCE

Nabídka kroužků v ZŠ Petrovice v novém 
školním roce 2016 / 2017
V příštím školním roce se 
kroužky Domu UM v ZŠ 
Praha – Petrovice rozšíří 
o výběr zájmových kroužků.
V oblasti tance o pravidelné ponděl-
ní kroužky, jako je Balet pro děti od 6 let,
Taneční přípravka – výrazový tanec pro dě-
ti od 6 let a současný tanec – Moderna od
12 do 19 let. Současně bude pokračovat 
oblíbený páteční Taneční kroužek pro děti.

V oblasti sportu nabídneme dětem oblí-
bené kroužky fl orbalu pro všechny věko-
vé kategorie, stolní tenis, hravé cvičení

a sportovní hry pro nejmenší, volejbal 
a z nových kroužků se můžete těšit na fut-
sal, gymnastiku a sebeobranu.

Ve výtvarné oblasti bude rozšířena nabíd-
ka výtvarných ateliérů a pokračovat budou 
kroužky keramiky a kroužek Chaloupka
pro nejmenší děti.

Školní rok zahájíme tradiční akcí HURÁ 
DO ŠKOLY v pondělí 5. září, připravena 
bude kompletní nabídka zájmové činnos-
ti pro všechny věkové kategorie, spousta 
her a oblíbený skákací hrad.

Budeme se na Vás těšit na letních tábo-
rech a po prázdninách v některém kroužku!

Pracovníci DDM Praha 10 – Dům UM
Letošním čarodejnicím počasí nepřálo, ale 
sletělo se jich velké množství.

VOLNÝ ČAS
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Lazura na ploty 
10 l
pro exteriéry, hnědá, 
vodouředitelná

Zahradní obrubník
systém pero-drážka usnadňující zabudování, 
barva: šedá, červená, písková,
tl. 50 mm, rozměry: 500 x 200 mm, 
1000 x 200 mm, 1000 x 250 mm

Beton B20
25 kg, 20 MPa,
pro všechny
zahradní 
betonářské práce

Zdicí malta
25 kg, 
zrnitost 4 mm, 
pro běžné zdění

Zahradnický  
univerzální substrát 
75 l
vhodný pro všechny 
rostliny a plodinyrostliny a plodiny

75 l

98,-
rostliny a plodinyrostliny a plodiny

od

19,-

10 l

248,-
1 kg

139,-139,-

25 kg

49,-
Zdicí malta

-
25 kg

65,-
Beton B20

Bazénová chemie
pH plus 1 kg
pro zvýšení hodnot
PH vody v bazénu

od 1 pal. 59,- od 1 pal. 42,-

Tato nabídka platí od 1.6. do vyprodání zásob, nejdéle však do 30.6.2016.Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

k. z. Průhonice – Čestlice
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 • www.bauhaus.cz
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O prázdninách (intervaly 10-12-10):
4 - není v provozu 
13 - není v provozu
16 - nejede v úseku Sídl. Řepy - Kotlářka

PRAHA  
ORIENTAČNÍ PLÁN

09/2016  

Infocentrum o hromadné dopravě

Praha hlavní nádraží

Hlavní autobusové nádraží Florenc 

Přestup na linky S a další vlakové spoje

A Linky metra se stanicí, bezbariérově
přístupnou stanicí a přestupní stanicí

Linky tramvají s konečnou zastávkou

Linky nebo části linek tramvají 
s provozem pouze v určitém období

12

3* 4

12   

i

T

B

DENNÍ PROVOZ
5 - 24 h 

3*

4

21

24

13

17*

16*

5*

22*

11*

Provoz pouze ve špičkách pracovních dnů

Provoz pouze ve špičkách pracovních dnů

Provoz ve špičkách pracovních dnů 

Provoz pouze v pracovní dny od 6 do 20 h

Provoz pouze v pracovní dny od 6 do 20 h

Celotýdenně jede jen každý druhý spoj

Provoz pouze ve špičkách pracovních dnů

Večer a o víkendech jede každý druhý spoj

Celotýdenně jede jen každý druhý spoj

Večer a o víkendech jede každý druhý spoj

   3*

   4

   21

   24

   13

   17*

   16*

   5*

   22*

   11*

ráno a odpoledne – 4 min, okolo poledne – 5 min
večer – 10 min, víkend – 7,5 až 10 min 

ráno a odpoledne – 8 min, okolo poledne – 10 min
večer – 10 min, víkend – 7,5 až 10 min 

ráno a odpoledne – 8 min, okolo poledne – 10 min
večer – 20 min, víkend – 15 až 20 min 

Sóla prac. dny:        
                          
Sóla víkendy: 6
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06/2016  

DENNÍ PROVOZ - HLAVNÍ ZASTÁVKY - BEZVÝLUKOVÝ STAV   

NÁVRH LINKOVÉHO
VEDENÍ OD ZÁŘÍ 2016 

V provozu

24
denních linek

6

NÁM.
BRATŘÍ

     SYNKŮ

13

4

21


