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JUDr. Olga Hromasová, starostka MČ
JUDr. André Němec, zástupce starostky
MVDr. Roman Hanke, radní
Iveta Hergottová, radní
Ing. Pavel Šafařík, radní
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Petrovický zpravodaj, 
časopis městské části
Praha – Petrovice 

• Periodický tisk územního samosprávného 
celku. Vychází 4x ročně v Petrovicích. Ročník 
XXV, číslo 4, uzávěrka 18. listopadu, dáno 
do tisku 8.prosince, vychází 15. prosince. 
Uzávěrka následujícího čísla 24. 2. 2017 
do 12 hod., vychází 24. 3. 2017.
• Vydavatel: Městská část Praha – Petrovice, 
sídlo Edisonova 429, 109 00 Praha 10,
IČ: 231363 
• Redakce: Jana Kosinová, 
e-mail: kosinova@prahapetrovice.cz, 
RMČ Praha – Petrovice, příjem inzerce: 
Ing. R. Vaculíková, tel.: 274 860 731, 
e-mail: vaculikova@prahapetrovice.cz 
• Registrováno Ministerstvem kultury ČR 
pod značkou MK ČR E 11313 
• Grafi ka, DTP: KONCEPT DESIGN, s. r. o.
• Za obsahovou a věcnou správnost příspěvku 
odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo 
příspěvky krátit, případně stylisticky upravit.

Náklad 2800 výtisků
Neprodejné

Slovo úvodem
Milí petrovičtí spoluobčané,

v těchto dnech prožíváme adventní období, kdy se blíží Vánoce a ke svému konci se 
chýlí i rok 2016.
Jsme tedy v čase, kdy prožíváme radostné očekávání vánočních svátků, bilancujeme, 
co se nám v uplynulém roce podařilo, či nepodařilo a přemýšlíme o tom, co je ještě 
v Petrovicích potřeba udělat v nadcházejícím roce. Z toho, co se v uplynulém roce poda-
řilo, bych chtěla krátce zmínit dokončení 1. etapy kompletní rekonstrukce atrií v budově 
ZŠ Dopplerova, provedení kompletní výměny povrchu sportovního hřiště v Rezlerově 
ulici vedle petrovického hřbitova. Dále pak jsme provedli kompletní rekonstrukci čtyř 
obecních bytů v Morseově ulici, na kterou jsme zažádali o dotaci z fi nančních prostředků 
EU. V oblasti dopravy se nám po dlouhých létech podařilo zklidnit dopravu v Edisonově 
ulici a Morseově ulici i na přilehlých komunikacích. Díky administrativním průtahům byla 
realizace o něco zpožděna, ale jak se ukazuje po vyhodnocení několika měsíců provozu, 
podařilo se nám splnit očekávání a požadavky místních občanů. V rámci těchto opatření 
jsme pamatovali i na řešení parkovacích stání v této lokalitě, protože zde dlouhodobě 
docházelo k pochybnostem ohledně možnosti parkování v obytné zóně a v návaznosti 
na to i na řešení dopravních přestupků s městskými strážníky. Na tuto snahu řešit parko-
vání v Petrovicích hodláme navázat i v příštím roce, máme zpracovanou celkovou studii 
dopravy v klidu, která je v současné době posuzována Policií ČR. V letošním roce se nám 
rovněž podařilo dokončit projekt řešení cyklistické dopravy jak uvnitř Petrovic, tak i ná-
vaznost na sousední městské části a již existující síť cyklostezek. Oba tyto projekty vám 
představíme na jaře příštího roku. Myslím, že i v letošním roce se nám podařilo v oblasti 
kultury uspořádat pro petrovické občany řadu příjemných divadelních a hudebních před-
stavení, dobře pečovat o petrovickou zeleň, veřejná prostranství a zajistit dostatek míst 
pro děti jak v mateřské, tak v základní škole.
Ráda bych poděkovala všem, kteří mi v tomto roce pomáhali a přispěli k tomu, aby Pe-
trovice byly i nadále místem, kde se nám dobře a v klidu žije. Vám všem přeji, abyste si 
našli čas pro vaše nejbližší, ale i pro sebe a prožili s radostí, v pohodě, ve zdraví a štěstí 
nejenom nadcházející sváteční dny, ale i celý příští rok 2017. 

S úctou JUDr. Olga Hromasová
starostka MČ
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Mapování přístupnosti objektů na území 
MČ Praha – Petrovice
Magistrát hlavního 
města Prahy vypsal grant 
na podporu projektů 
směřujících k vytvoření 
mapy přístupnosti 
a bezbariérovosti objektů 
na území městských částí 
Prahy.  

Naše městská část se přihlásila do gran-
tového řízení a grant na zmapování 
přístupnosti získala. Zastupitelstvo hlav-
ního města Prahy dne 25. května 2016 
schválilo naši žádost a poskytlo dotaci 
ve výši 47 800 Kč. Na základě této dotace 
a na doporučení Oboru zdravotnictví, so-
ciální péče a prevence Magistrátu hl. m. 

Prahy jsme objednali u Pražské organi-
zace vozíčkářů zpracování podkladů pro 
vytvoření celopražské mapy přístupnosti 
veřejných objektů.
V průběhu měsíce října letošního roku pro-
jektanti výše uvedené organizace navštívili 
celkem 19 objektů na našem katastrálním 
území, kde posoudili přístupnost a vy-
bavení objektů podle jednotné metodiky 
(metodika je přístupná na adrese www.
presbariery.cz). 
24. listopadu jsme obdrželi zpracovaný 
projekt, který obsahoval popis všech 
mapovaných objektů (tabulka objektů viz 
box) včetně návrhů doporučení úprav jak 
zpříjemnit a dovybavit vstup a celé bez-
bariérové prostředí uvnitř jednotlivých 
objektů. Z výstupu vyplývá, že čtyři ob-

jekty jsou hodnoceny jako bezbariérové 
(ÚMČ Praha – Petrovice, Rodinné centrum 
Snopík,  Kadeřnictví Marillion a Gymnázi-
um DINO SCHOOLS of PRAGUE), ostatní 
objekty jsou buď částečně přístupné nebo 
obtížně přístupné a nepřístupné. Výstup 
z hodnocení jednotlivých objektů bude 
zveřejněn na našich webových stránkách.
Výsledný projekt mapování bude zapra-
cován do celopražské mapy přístupnosti, 
kterou si lze otevřít na adrese www.
mapapristupnosti.cz. Rada se na jed-
nom z nejbližších zasedání bude zabý-
vat doporučeními Pražské organizace 
vozíčkářů ke zlepšení dostupnosti objektů 
hendikepovaným.

André Němec
zástupce starostky

Pietní akt k 98. výročí Dne vzniku 
samostatného Československa
Rada Městské části Praha – 
Petrovice uspořádala dne 
25. října 2016 pietní akt 
k 98. výročí Dne vzniku sa-
mostatného Československa 
na místním hřbitově u hrobu obětí 
světových válek a následně u památníku 
padlých v Edisonově ulici. Pietních aktů 
se jako hostě zúčastnili generál Ladislav 
Kebísek, plukovník Jiří Pešta za Svaz 
důstojníků a praporčíků Armády ČR a paní 
Dagmar Štěrbáčková a Ing. František Kříž 
za 157. základní skupinu Českého svazu 
bojovníků za svobodu Prahy 15.
Za MČ se zúčastnila starostka JUDr. Olga 
Hromasová, zástupce starostky JUDr. An-

dré Němec a člen Zastupitelstva Městské 
části Praha – Petrovice Doc. PhDr. Otto Se-
mecký, DrSc. Zúčastnění položili k oběma 
památníkům věnce. Slavnostní rámec do-
provodila Dechová hudba Říčanka pod ve-
dením pana Bohumila Průchy.

Vzhledem k tomu, že pietní místa jsou 
věnována obětem první i druhé světové 
války, k výroční vzniku Československé 
republiky byl pietní akt zakončen českou 
i slovenskou státní hymnou.

André Němec
zástupce starostkyChvilka ticha na památku padlým.

Pomník s věnci.
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Chcete více informací o aktuálním dění 
v městské části? 

Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti 
pro občany MČ Praha – Petrovice

Sběr kovových obalů

Zvažte registraci k bezplatné 
službě SMS InfoKanál. 

Městská část Praha - Petrovice nabízí tuto 
službu, která umožňuje rozesílání důležitých 
oznámení na zaregistrovaná čísla mobil-
ních telefonů prostřednictvím krátkých 
SMS, již několik let. Výhodou je okamžitá 
informovanost petrovických občanů jak 
o všech mimořádných situacích, jako jsou 
například havárie vody, plynu nebo do-

pravní omezení, tak i o dalších událostech, 
které jsou pro život městské části význam-
né. Služba je poskytována zcela zdarma 
s tím, že veškeré náklady hradí městská 
část. Občané platí pouze registrační SMS 
zpoplatněnou dle tarifu jejich operátora. 
Těm, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní 
telefony, je možné doručovat SMS i v hla-
sové podobě na pevnou linku. S dotazy 
ohledně služby SMS InfoKanál se obracej-
te na Informační centrum veřejné správy 

MČ Praha – Petrovice (tel: 267 900 946). 
Zájemci se mohou ke službě kdyko-
liv přihlásit nebo z ní naopak i odhlásit 
samostatně prostřednictvím registrační či 
odhlašovací SMS zprávy nebo přímo z we-
bových stránek městské části www.pra-
hapetrovice.cz (více viz ikona Přihlášení 
k odběru SMS) a webových stránek www.
infokanál.cz provozovatele služby.

Eva Šuhájková
infocentrum

Od 1. 12. 2016 mohou nově občané 
městské části Praha – Petrovice využívat 
šedé nádoby na sběr kovových obalů.
Bylo vytipováno 8 stanovišť, kde není 
potřeba rozšiřovat stávající stanoviště, 
a tím rušit parkovací místa. 
Do těchto nádob je možné odkládat nápo-
jové plechovky, konzervy od potravin, 
zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka 
od nápojů, jogurtů atd. Naopak do těchto 
nádob nepatří stlačené kovové nádoby 
od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly 
od barev, benzinu, motorových olejů atd.

Stanoviště
č. 002 – ul. Galvaniho x ul. Ohmova
č. 004 – ul. Euklidova 378
č. 010 – ul. Lessnerova před č.p. 262
č. 012 – ul. Frostova před č.p. 341
č. 015 – ul. Ampérova  x ul. Dieselova
č. 017 – ul. Edisonova č.p. 51
č. 020 – ul. Bellova před č.p. 165 
– betonový box
č. 021 – ul. Celsiova x ul. Voltova

Viz mapa na zadní straně Petrovického 
zpravodaje.

Nové kontejnery na kovové obaly.

Dolnoměcholupská 28,  
Praha  – Dolní Měcholupy, 
tel:  272 70 50 71
Za zastávkou  3, 
Praha  – Dolní Měcholupy, 
tel. 733 164 810
Bečovská 939, 
Praha  –  Uhříněves,  
tel.  731 122 905 
Bartůňkova 711, 
Praha – Chodov, 
tel: 236 040 027
Pod Šancemi 444/1, 
Praha  – Vysočany,  
tel.  284 098 581

Ve sběrných dvorech mohou občané 
předávat následující druhy 
• odpadů dřevěný odpad, 
• kovový odpad
• suť z bytových úprav v množství 
 do 1m3 zdarma
• odpad z údržby zeleně
• papír, sklo, plasty, nápojové 
 kartony, vyřazené elektrozařízení
• nebezpečné složky 
 komunálního odpadu
• pneumatiky – za poplatek 
 dle velikosti
• nebezpečný odpad

Otevírací doba 
PO – PÁ 8.30 – 18.00 hod, 
 v zimním čase 
 do 17.00 hod 
SO 8.30 – 15.00 hod
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Pražané mohou odevzdávat použité 
potravinářské oleje a tuky
Praha zavádí nově sběr 
použitých rostlinných olejů 
a tuků. Použitý olej mohou 
občané odevzdávat na všech 
sběrných dvorech. Podmín-
kou je, aby byly v uzavíratel-
ných plastových obalech 
nejlépe v PET lahvích.    
Hlavní město uzavřelo smlouvu se 
společností Viking group s.r.o., která 
bude zajišťovat na všech 20 sběrných 
dvorech hl. m. Prahy sběr použitých 
potravinářských olejů a tuků. 

Kam s ním???  Co s olejem z fritovacího 
hrnce nebo pánve?
Na každém sběrném dvoře je umístěna ná-
doba s nálepkou označující, že jde o nádoby 
určené k odkládání použitých kuchyňských 
olejů z domácností. 

Jak sbírat kuchyňský olej?
Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků 
jídla byly v uzavíratelných obalech avšak 
v  žádném případě ne skleněných, ale 
pouze v plastových obalech: PET lahvích, 
uzavřených kbelících nebo kanystrech. 

Co z toho bude mít občan?
Ušetří své peníze a hlavně své životní 
prostředí. Sběr a přistavení nádob je ze 
strany Viking group s.r.o. totiž realizován 

zdarma a město navíc získá fi nanční 
odměnu dle vysbíraného množství, kte-
rou může investovat do dalšího rozvoje 
městského odpadového systému.

Proč sbírat a nevylévat olej do kanálu? 
Sbíráním tohoto odpadu je šetřena už 
tak těžce zkoušená kanalizační síť před 
nežádoucím zanesením. Současná 
praxe při jeho zbavování vedla k dvěma 
nežádoucím jevům: 
1. Při vyhazování PET láhví s olejem do ko-
munálního odpadu dochází často k otevření 
či narušení láhve a jejímu vylití. Olej pak je 
roznášen v okolí kontejnerů, které je jím 
znečištěno a je zdrojem nepříjemného zá-
pachu.  
2. Vyléváním použitého oleje do záchodů či 
umývadel dochází k postupnému ulpívání 
oleje na stoupačkách nebo v odpadových 
trubkách a následnému přilepování nečistot 

– vlasů, chlupů aj. na stěnách. Snižuje se 
průchodnost a v krajním případě může dojít 
až k ucpání stoupaček a kanalizace. 

A co na to hlodavci?
Čisté kanály a stoupačky se nebudou určitě 
líbit hlodavcům! Jejich kolonie sužují život 
občanů Prahy a zvyšují náklady na derati-
zaci.

Jedinečná možnost a pět much jednou 
ranou! 
Nyní mají Pražané jedinečnou možnost 
se preventivně bránit ucpané stoupačce, 
mastnému kanálu, spokojeným hlodav-
cům, loužím tuku u popelnic - to vše 
na straně jedné a na straně druhé poskyt-
nou použitý olej pro další ekologické 
využití. Váš olej je zpracován a transfor-
mován na celou škálu ekologicky šetrných 
výrobků, které odlehčují přírodě a našemu 
městu od zamoření ropnými produkty. 

Pojďme šetřit!
Ušetřete svoje a společné kanalizační 
systémy, svoje peníze a přispějte svým 
kuchyňským olejem ke zlepšení kvality 
životního prostředí ve vašem městě.

Tato služba je na území hl. m. Prahy novin-
kou a doufáme, že ji občané budou hojně 
využívat. Děkujeme Vám všem, že třídíte.

Použité oleje do kanálů nepatří.

Adventní předvánoční posílení MHD
Vzhledem k očekávánému nárůstu počtu cestujících v MHD 
v adventním období bude i letos posílen provoz vybraných 
linek, a to zejména o prosincových víkendech a v posledním 
listopadovém víkendu. Mírně posílen bude také provoz MHD 
ve všedních dnech.

PRACOVNÍ DNY 
(od 28. listopadu 2016 do 23. prosince 2016)
Metro: V pátek jezdí všechny linky metra podle jízdního řádu 
„pondělí – čtvrtek“ (mírné posílení provozu v páteční od-
polední špičce na úroveň ostatních pracovních dnů).

Tramvaje: Linka 15 provozována dvouvozovými soupravami 
nebo článkovými tramvajemi.

VÍKENDY (od 26. listopadu 2016 do 18. prosince 2016)
Metro: V období cca od 14 do 20 hod. na všech linkách metra 
zkrácen interval ze 7,5 na 6 minut.
Tramvaje: Linky 5, 11 a 15 provozovány dvouvozovými soup-
ravami nebo článkovými tramvajemi.
Autobusy: Linky 118, 133 a 207 provozovány v kloubových 
vozech. Linka 119 posílena na interval 6 minut (s návazností 
na každý spoj metra).
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Anketa: Jak využíváte Hostivařskou 
přehradu pro sport a rekreaci?
Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy zpracovává 
koncepci využití vodní 
plochy a nábřeží Hostivařské 
přehrady pro sport a rekreaci

V rámci průzkumů se Vás chceme zeptat 
na Váš názor, zjistit tak potřeby návštěvníků 
přehrady a navrhnout rozvoj sportovního 
a rekreačního využití přehrady. 
Předpokládá se rozvoj sportovních 
a rekreačních aktivit ve vodě (např. 
koupání, potápění, sportovní rybolov…), 
na vodě (např. jízda na loďce, šlapadle, 
vodních lyžích, jiných bezmotorových 

plavidlech, motorovém člunu…), přímo 
na břehu přehrady (např. sportovní ry-
bolov, cvičení, míčové sporty, běh, jízda 
na kole a koloběžce, opalování…). Anketa 
bude využita jako podklad pro budoucí 
rozhodování magistrátu hlavního města, 
jak lépe využít vodní plochu přehrady pro 
sport a vodní rekreaci.

Odpovědi můžete odevzdat na podatelně 
městského úřadu Praha 11, Praha 15 
a Praha – Petrovice, nebo vyfotit mo-
bilem a poslat emailem přímo na adresu 
zpracovatele    info@sportovniprojekty.cz 
a do předmětu zprávy dát „Anketa 
Hostivař“.
Anketu je možné také vyplnit na inter-
netu: http://www.praha-priroda.cz/
aktuality/?id=58

Předem Vám děkuji za spolupráci 
a cenné informace.  

Za tým zpracovatelů 
Viktor Drobný,

Sportovní projekty s.r.o. 

Chceme Vás jako 
návštěvníky přehrady 

požádat do 15. 1. 2017 
o odpovědi 

na 10 anketních otázek.

Anketa je 

anonymní.

1. Jaký je váš věk? *

 do 15 let

 15 až 30 let

 31 až 50 let

 51 až 65 let

 více než 65 let

2. Jak často přehradu navštěvujete? 

 velmi často, téměř každý týden v roce

 často, více než 10x za rok

 občas, maximálně 10x za rok

 výjimečně, nepravidelně maximálně 2x za rok 

5. Jakým způsobem se k přehradě dopravujete? *

 autem

 MHD

 na kole

 pěšky

 kombinovaně 

6. Kolik času vám zabere cesta k přehradě? *  

 do 15 minut

 do 30 minut

 do 60 minut

 přes 60 minut

* 
P

o
vi

n
n

é 
p

o
le

4. Využíváte přehradu jen v letní sezóně nebo celoročně?  

 jen v letní sezóně

 celoročně

 jiné .................................................... 

3. Ve které ulici v Praze bydlíte? 

Pokud mimo Prahu, uveďte město, kde bydlíte.

7. Jakým sportovním nebo rekreačním 

aktivitám se na přehradě věnujete? *

8. Jakým sportovním aktivitám byste se na přehradě 

rádi věnovali, ale nemůžete, nejsou pro to podmínky? 

Vyjmenujte.  

9. Jak byste vylepšili či rozšířili stávající sportoviště? 

Uveďte příklady.

10. Mají současná sportoviště z Vašeho pohledu nějaká 

negativa? Uveďte jaká (např. zázemí, parkování, jsou 

daleko, hluk, chybí osvětlení, …) 
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Vítání petrovických občánků
Ve společenském sále 
Domu občanské vybavenosti 
v Edisonově ulici se 
na tradiční akci Vítání 
občánků sešlo 14. listopadu 
2016 hned sedmadvacet 
miminek a batolat.  
Protože děti již tradičně kromě rodičů do-
provázeli nejbližší příbuzní a přátelé rodiny, 
sál byl téměř plný. 
Vedle zastupitelů městské části všechny 
přivítala starostka MČ Praha – Petrovice 
JUDr. Olga Hromasová. Rodičům popřála, 
aby se jim dařilo zvládnout velké změny, 
které narození dítěte do života rodiny 
přináší, a připomněla, že vedle rodičovské 
péče a lásky je v dnešní době důležité 
dětem poskytnout také kvalitní vzdělání. 

Městská část v tomto směru pomáhá už 
umístěním v mateřské školce i v základní 
škole. Každá z maminek s podpisem listu 
do pamětní knihy obdržela krásnou bílou 
růži, polštářek se jménem dítěte a brožurku, 
do které lze zapisovat nejdůležitější událos-
ti z  prvních let života. Tu první „ofi ciální“ 
bude každému z přivítaných občánků 
připomínat zlatá pamětní medaile, kterou 
vedle CD s fotografi emi a videem z akce 
tentokrát obdrželo darem od městské části 
v červené etuji 12 děvčátek a v modré 
15 chlapců. 

Seznam nových občánků:
Pavel Blaháček, Petr Blaháček, Klaudie 
Císařová, Kateřina Hájková, Lukáš Havlíček, 
Viktor Hošek, Samuel Hubinka, Kateřina 
Jankovská, Matěj Kapek, Denisa Merbsová, 

Darina Mistoler, Anežka Nenutilová, Zina 
Nerušilová, Monika Novotná, Antonín No-
votný, Radek Prokop, Eliáš Rosenvald, 
Jonáš Rosenvald, Michaela Sajalová, 
Markéta Sobotová, Štěpán Josef Soukup, 
Agnes Strejciusová, Jan Syblík, Veronika 
Šrámková, Adam Táborský, Hugo Urbánek, 
Vojtěch Zeman. Už v červnu 2016 byla 
mezi novými občánky přivítána také Karo-
lina Šafaříková.

Eva Šuhájková

Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice
29.09.2016
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z jed-
nání Komise bytové a sociální RMČ ze dne 
26.09.2016.
• Rada MČ na základě doporučení Komise 
bytové a sociální RMČ schválila přidělení 
sociálních bytů v Morseově ul. č. 252 
a č. 253.
• Rada MČ schválila návrh předplatného 
periodik na rok 2017 pro místní knihovnu.
Rada MČ schválila rozpočet na divadelní 
představení Mafi e a City a na divadelní hru 
„Domácí @stěstí.hned“.
• Rada MČ schválila vyúčtování koncertu 
Marcela Zmožka.
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 20/2016
• Rada MČ schválila konání „Petrovického 
posvícení“ na den 16.10.2016.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci sta-
rostky MČ, že byla dokončena kontrola 
přijatelnosti a formálních náležitostí a neby-
ly u žádosti o podporu pro projekt „Podpora 
sociálního bydlení v MČ Praha – Petrovice“ 
zjištěny nedostatky. 

13.10.2016
• Rada MČ vzala na vědomí návrh vyhlášky 
o aktualizaci cenové mapy stavebních 
pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 
2017.

• Rada MČ schválila návrh vyhlášky o aktu-
alizaci cenové mapy stavebních pozemků 
na území hl. m. Prahy pro rok 2017.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci o sta-
vu pohledávek za nájemci bytů ve svěřené 
správě MČ v bytech v Morseově ulici 
č. p. 252 a č. p. 253 a dalších nebytových 
prostorách ke dni 10. říjnu 2016.
• Rada MČ uložila zástupci starostky 
JUDr. Němcovi důsledně postupovat 
při vymáhání pohledávek, dle Směrnice 
č. 12-2015.
• Rada MČ schválila konání XVII. 
Reprezentačního plesu MČ, a to v termínu 
18. února 2017 ve společenském sále 
DOV.
• Rada MČ jmenovala plesovou komisi, 
které uložila předložit Radě MČ rozpočet 
XVII. Reprezentačního plesu, soubor 
organizačního a věcného zabezpečení 
plesu.
• Rada MČ vzala na vědomí pořadí nabídek 
uchazečů ve veřejné zakázce malého roz-
sahu na služby „Zimní údržba v k. ú. Petro-
vice 2016/2017“.
• Rada MČ na základě doporučení hodnotící 
komise ve veřejné zakázce malého rozsahu 
„Zimní údržba v k. ú. Petrovice 2016/2017“ 
schválila uzavření smlouvy s uchazečem 
Podnik technických služeb Praha, jehož na-
bídka byla vybrána jako nejvhodnější.

• Rada MČ schválila Rugby Clubu jednorá-
zovou fi nanční podporu ve výši 15 000 Kč 
na mezinárodní turnaj „PICO CUP“, který 
se konal dne 22.10.2016.

03.11.2016
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 21/2016 a rozpočtovou změnu 
č. 22/2016.
• Rada MČ schválila přistoupení městské 
části Praha – Petrovice do Sdružení míst-
ních samospráv ČR na základě § 46 
a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích 
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních 
samospráv České republiky. 
• Rada MČ uložila starostce městské části 
vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání 
spolu s tímto usnesením na adresu sídla 
Sdružení místních samospráv ČR.
• Rada MČ schválila zápisy z 13. a 14. jed-
nání Finančního výboru ZMČ v předlo-
ženém znění.
• Rada MČ schválila vyúčtování koncertu 
„Spirituál Kvintet“.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu na akci 
„Zpívání pod vánočním stromem“.
• Rada MČ schválila prodloužení návštěvní 
doby na veřejném pohřebišti MČ Praha – 
Petrovice ve dnech 23. až 26.12.2016, a to 
od 8.00 do 19.00 hod.

Noví občánci MČ Prahy – Petrovice.
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Taneční klub seniorů bilancuje
Jsme taneční klub seniorů 
Petrovice. Svou činnost 
jsme zahájili v roce 2014 
za podpory starostky MČ 
Praha – Petrovice JUDr. Olgy 
Hromasové. 
Scházíme se jednou týdně v pondělí 
od 16.45 do 18.40 hodin v Praze 10 Petro-
vice, Edisonova 429, vchod jako do res-
taurace Letem Světem – sál.
V současné době má klub 17 členů. Tak jako 
v životě, jedni přichází a jiní po čase končí. 
Za dva roky s tanečním klubem spolupra-
covalo přibližně 28 – 30 seniorek, seniorů, 
žen a mužů. Stálicemi našeho klubu jsou 
Olina Hřebíčková, Miluše Boháčková, Eva 
Havlíčková, manžele Královi, Lenka Klod-
nerová, manželé Kožíškovi a Ivan Šaray.

Neměli jsme dost mužů, tak jsme se 
rozhodli věnovat více času skupinovým 
tancům, country, ale také na různou 
taneční hudbu. Přivezli jsme si z Itálie 
na videu skupinové tance například, ča-
ču“ atd. V současné době nám mužů 
přibývá, proto se můžeme vydat na cestu 
nácviku standardních a latinsko-americ-
kých tanců. Na skupinové tance v žádném 
případě v roce 2017 nezanevřeme.
V tomto roce jsme měli tři vystoupení 
na veřejnosti při příležitosti plesů, ale také 
v domově pro seniory.
Právě s domovy pro seniory bychom chtěli 
nadále spolupracovat prostřednictvím 
Krajské organizace SDČR Hlavního města 
Prahy, máme zájem o spolupráci se 
základními organizacemi SDČR.
V minulém roce jsme učili studenta 

střední školy standardní tance a country 
na maturitní ples, také jsme mezi námi 
uvítali čtyřiapadesátiletého pána, který se 
chtěl naučit tancovat, aby si zatančil se 
svou dcerou na maturitním plese, tento 
muž zůstal našim členem dodnes a stále 
se učí nové tance. 
Věříme, že se nám podaří získat mezi 
nás ženy a muže třeba i o něco mladších 
ročníků.
V případě zájmu můžete kontaktovat členy 
tanečního klubu, kteří Vám rádi poskytnou 
další informace.
Ivan Šaray 603 933 938
Miluše Boháčková 607 617 853
Lenka Klodnerová 608 054 173

Ivan Šaray
taneční klub seniorů Petrovice

SENIOŘI

My a psi
Zodpovědný jedinec, velký 
přínos pro společnost. Mohl 
by to být pěkný titulek. 
V těch několika slovech je 
tolik pravdy… 

Ale bude to chtít někdo číst? Ač slova prav-
divá, nešokují ani nevyvolávají hysterii. 
Jenže mě nenapadá nic jiného. A ve chví-
li, kdy nečekaně zajedu špičkou boty 
do nějakého pěkného čerstvého psího 
exkrementu, pomyslím si: zodpovědnost 
pejskaře, moje čisté boty (určitě dám jiný 
titulek).
Ale nejde jen o boty. Kolik zaběhnutých, 
ztracených psů strážníci z pražské městské 
policie už našli, a jak sami říkají: „Je skvělé, 

když je pes očipovaný či tetovaný. Během 
chvíle známe údaje o zvířeti. Známe jeho 
stáří, jméno, datum posledního očkování, 
ale hlavně získáme kontakt na jeho pána. 
Nic nám pak nebrání v rychlé organizaci 
jejich shledání.“ To všechno jsou zřejmé 
důvody, proč můžete potkat v ulicích 
strážníky s čtečkou v ruce, jak kontrolují 
zodpovědný přístup majitelů psů. Česká 
republika se podle statistik drží na evrop-
ské špici v chování domácích mazlíčků. 
Na první příčce pomyslného žebříčku jsou 
právě psi. Není se tedy čemu divit. 

Ptali jste se:
Jak často probíhají kontroly?
Průběžně po celý rok.
Co přesně strážníci kontrolují?
Dodržování městské vyhlášky upravu-
jící volný pohyb psů, povinnosti řádného 
označení psů a evidence jejich chovatelů. 
V neposlední řadě pak dodržování úklidu 
po svém pejskovi.
Jaký smysl mají poplatky za psa?
Význam poplatků spočívá ve snížení či vy-
rovnání negativních důsledků spojených 
s chovem psů. Jinými slovy, poplatky jsou 
využívány k zajištění prostředků na uklízení 
exkrementů (koše, papírové sáčky apod.). 

Kde a jak zaplatím poplatek za psa?
Poplatky se platí jednou ročně, a to 
za každého psa staršího 3 měsíců 
na příslušné obci v místě trvalého bydliště 
nebo sídla. 
V případě, že neuklidím po svém psovi, 
kolik mě to může stát?
Poměrně dost za jeden exkrement. 
Strážníci mohou uložit blokovou pokutu až 
do výše 1 000 Kč. V případě, že by se věc 
dostala ke správnímu řízení, hrozí pokuta 
až do 20 000 Kč. Ale nemělo by jít přece 
o peníze. Chtěli jsme psa, převzali jsme 
za něj zodpovědnost a jsme ohleduplní vůči 
svému okolí. Alespoň tak by to mělo být…

Zuzana Gašpar
Městská policie hl. m. Prahy

Kontrola čipu nebo tetování.

Během chvilky známe údaje o psech.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI  |  SENIOŘI 
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Dlouhá cesta a klanění tří králů 
Již před začátkem adventu, 
měsíc před Vánocemi 
přemýšlím o cestě k nim.

Nemám na mysli předvánoční nákupy, 
pečení, úklidy, výlovy kaprů... Myslím 
na přípravu k prožití toho, co znamenají. 
Přenesme se do té chvíle, kdy k betlém-
skému přístřeší Svaté Rodiny dorazili 
z velké dálky (tisíců kilometrů) mudrci 
od Východu, tradičně nazývaní Tři králové, 
Kašpar, Melichar a Baltazar ("ten černej 
vzadu"). Evangelista Matouš píše: "A hle, 
hvězda, kterou viděli na východě, šla před 
nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo 
dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se ve-
likou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě 
s Marií, jeho matkou. Padli na zem, klaněli 
se mu a obětovali mu přinesené dary – zla-
to, kadidlo a myrhu".
Krásné chvíle nevýslovné radosti se dlouho 
připravují. Ti moudří se radostného set-
kání dočkali díky svému pátrání, hledání 
znamení, jejich rozpoznávání, ochotě jít 
za Pravdou, i když je to těžké. Jsou pro-
totypem i pro všechny poctivé hledače 
dneška. Jejich cenné dary předobrazují 
ochotu a štědrost všech, kdo dávají 
z nezištné lásky. A jejich klanění je výrazem 
pokory před Někým, kdo je větší. A oni tuší, 
že nekonečně větší než všichni a všechno.

Vím, že i letos do kostelů, k jesličkám, 
koledám i bohoslužbám podobné tušení 
a touha po Lásce, vše převyšující, přitáhne 
Vás mnohé. Zvu Vás i k nám do petrovic-
kého kostela. Pojďme, i my se pokloňme. 
Snad i my, po všech námahách, zažijeme 
tu velikou radost Tří králů, kteří po dlouhém 
hledání nalezli Ježíška. Můžeme si odnést 
plamínek Betlémského světla i kousek 
křídy k označení našich příbytků. A budete 
li chtít, můžete mě pozvat, abych Vaše oby-
dlí požehnal. Ta písmena K+M+B 2017, 
napíšou li se latinsky C+M+B, vykládají se 
též jako žehnací modlitba: Christus Man-

sionem Benedicat, Kristus ať požehná toto 
obydlí.
Pomysleme ale i na mnohé naše 
současníky, kteří v zemích Středního a Blíz-
kého Východu, kde se před dvěma tisíci let 
vánoční příběh odehrál, i na mnoha jiných 
místech dnešního světa, prožijí vánoční 
čas uprostřed utrpení. A rozhlédněme se 
i kolem sebe, komu bychom my mohli 
udělat radost.

S přáním Božího požehnání 
Miloš František Převrátil 

kněz petrovické farnosti

24.12.2016, Štědrý večer - 16.30 mše sv., zvláště pro rodiny s dětmi 

25.12.2016, slavnost Narození Páně - 0.00, 9.00, 10.30 mše sv.; kostel otevřen též 12.00-17.00 

26.12.2016, sv. Štěpána - 10.00 mše sv., kterou sbor místních a hostujících umělců doprovodí 
 skladbami z Rybovy vánoční mše; kostel otevřen též 12.00-17.00 

27.12.2016, sv. Jana Evangelisty - 18.00 mše sv. s žehnáním vína 

28.12.2016, sv. Mláďátek betlémských – 20.45 mše sv. 

29.12.2016, čtvrtek - 18.00 mše sv., adorace

30.12.2016, svátek sv. Rodiny - 18.00 mše sv. s obnovou manželských slibů 

31.12.2016, poslední den občanského roku - 18.00 mše sv. na poděkování, Te Deum, setkání farníků

1. 1. 2017, slavnost Matky Boží Panny Marie - 8.00 a 10.00 mše sv. (od 1.1. změna časů nedělních bohoslužeb!)

6. 1. 2017, Zjevení Páně - Tří Králů - 18.00 mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy

Informace o obvyklém pořádku bohoslužeb a další 
informace o životě Římskokatolické farnosti u kostela 
sv. Jakuba Staršího v Praze – Petrovicích najdete
na internetových stránkách na adrese http://farnost.://farnost.
petrovice.org/

Na Štědrý večer a o slavnosti Narození Páně (mimo čas Na Štědrý večer a o
bohoslužeb) bude možno si v kostele připálit lampičky bohoslužeb) bude mož
od světla přivezeného z Betléma. od světla přivezeného z
Kromě mimořádného dlouhého otevření 25. a 26. 12. od-Kromě mimořádného d
poledne (12.00 -17.00) je kostel přístupný v době bohoslužeb.poledne (12.00 -1

Vánoční bohoslužby 
v kostele 

sv. Jakuba Staršího
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Mafi e a city

Spirituál kvintet opět v Petrovicích

Při četbě tohoto slovního 
spojení mnohého z nás 
napadne: „Proboha, co 
má mafi e při své pověsti 
společného s něžným 
lidským vztahem?“

Ale kupodivu v lehké francouzské 
konverzační komedii Luca Chaumara má. 
Mohli se o tom přesvědčit diváci, kteří 
navštívili toto představení ve společenském 
sále našeho Domu občanské vybavenosti 
dne 8. listopadu t.r. Obsahem této vtipně 
napsané hry je zápletka plná nedorozumění 
mezi mafi ánským bossem (Ivan Vyskočil) 

a jeho přítelem a také advokátem (Karel 
Zima), který není schopen přiznat, že je 
milencem jeho dcery (Veronika Arichtěva), 
zatímco je otec přesvědčen, že advokát 
doučuje jeho dceru, studentku práv, trest-
nímu a římskému právu. To je podstata 
této pikantní zápletky. Nedorozumění 
komplikuje ještě postava vyznavače bud-
dhizmu v podání Romana Štolpy, který 
svou přítomností umocňuje dvojsmyslnost 
vzájemných dialogů. Díky velmi dobrým 
a vyrovnaným výkonům všech představitelů 
hry má děj spád a žádná hluchá místa. Di-
váci se dobře pobavili a po zásluze odměnili 
herce bouřlivým potleskem.

Otto Semecký
předseda Kulturní komise RMČ

Psal se rok 2012, když 
petrovičtí občané mohli 
poprvé přivítat tuto zná-
mou hudební skupinu v naší 
městské části. Je potěšitelné, 
že se letos podařilo tuto 
skupinu uvést v našem 
společenském sále podruhé. 
Při srovnání těchto dvou koncertů můžeme 
konstatovat, že léta vůbec nepoznamenala 
žádnou negativní změnu. Vedoucí skupiny 
Jiří Tichota si stále uchovává svůj přirozený 
šarm a noblesní vystupování, pěvecké 
výkony ostatních členů tohoto tělesa jsou 
stále na vysoké úrovni.
Program letošního vystoupení, které se 

uskutečnilo 12. října, byl rozdělen na dvě 
části. V té první se představili jednotliví 
členové souboru sólově se svými písněmi. 

Druhá část byla věnována začátkům činnosti 
skupiny a skladbám minulých padesáti 
let. A tak zazněly známé melodie a hity 
jako např. „Zelené pláně“, „Širý proud“, 
„Za všechno může lhaní“, „Krásný rána“ 
„Batalion“ a mnoho dalších, do kterých se 
svým zpěvem zapojilo i obecenstvo. Bylo 
to zdařilé vystoupení, po jehož skončení 
se zcela zaplněný sál s interprety nechtěl 
rozloučit a stále žádal přídavky. Posledním 
byla, tak jako před čtyřmi lety, píseň F. L. 
Čelakovského „Pocestný“. Na závěr nelze 
nic jiného, než celému souboru přát hodně 
úspěchů v dalších letech.

Otto Semecký
předseda Kulturní komise RMČ

KULTURA

Ukázka z představení.

Spirituál Kvintet.

21. prosince Vánoční mše 
  Jana Jakuba Ryby  
  sál DOV od 19.00 hod.

12. ledna Přednáška známé cestovatelky 
  Puldové o Vietnamu
  sál DOV od 19.00 hod.

17. ledna Setkání seniorů  –  
  Senioři seniorům 
  sál DOV 

21.února Chantal Poullain   
  francouzské šansony
  recitál sál DOV 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Vážení spoluobčané, kulturní komise Vás zve na tyto akce:
Kulturní akce v prosinci 2016 a v lednu a únoru 2017



11

Petrovický zpravodaj

Nejen o tvorbě, ale také o životě
Spisovatel Vlastimil 
Vondruška po třech letech 
znovu v Petrovicích  

I když na nedávnou podzimní talk show 
Vlastimila Vondrušky zvala Místní kni-
hovna MČ Praha – Petrovice čtenáře 
původně jen do svých prostor, přišlo 
jich tolik, že se nakonec místem konání 
besedy s jedním z nejpopulárnějších 
současných českých spisovatelů stal 
velký společenský sál petrovického 
Domu občanské vybavenosti. 
Autor především historických detek-
tivních příběhů a románů, rozhlasových 
a divadelních her i fi lmových scénářů, 
který má od roku 1994 na svém kontě 
již 74 knižních titulů včetně publikací 
z oblasti vědecké a populárně naučné 
literatury, živým a vtipným vyprávěním 
o své tvorbě zaujal opravdu od první 
minuty. Poděkování ale patří všem, kteří 
se talk show, pojmenované podle spi-

sovatelovy nejznámější literární postavy 
Oldřich z Chlumu: román a skutečnost, 
účastnili. Jak spisovatel sám konstatoval: 
„Je radost diskutovat se čtenáři, kteří mé 
dílo opravdu znají.“  Každým rokem prý 
napíše v průměru tři až čtyři nové knihy, 
a přestože v nich jako historik přivádí 
do časů dávno minulých, má za to, že 
prostřednictvím historie lze promlouvat 
i k aktuálním problémům dnešní doby, což 
mj. výmluvně dokládá třeba i jeho nedáv-

no vydaná kniha Breviář pozitivní anarchie. 
Odpověď na dotaz, v jaké době by jako 
člověk důvěrně znalý historických poměrů 
chtěl žít, byla ale úsměvná: „Mně by asi 
bylo jedno, v jaké době bych žil, hlavně, 
aby v ní se mnou žila moje Alenka…“. 
Ta je jako historička i autorka odborných 
a populárně naučných publikací prvním 
čtenářem a zároveň kritikem knih svého 
muže a možná jedinou osobou, která ho 
může z psaní občas vyrušit. Přejme jí, aby 
se jí dařilo i při spisovatelově práci nad 
dalším z celkem sedmi plánovaných dílů 
čtenářsky oblíbené historické ságy Husit-
ská epopej. Nejen z jejích již vydaných čtyř 
dílů, ale i z mnoha dalších Vondruškových 
titulů si účastníci besedy při závěrečné 
autogramiádě vybírali ty, které je nejvíc 
oslovují, třeba i jako hezké dárky pod 
stromeček

Eva  Šuhájková 
infocentrum

KULTURA

Vlastimil Vondruška.

BESEDA
O VIETNAMU

Kulturní komise MČ Praha-Petrovice 

Vás zve na pořad, který připravila 

známá cestovatelka 

a průvodkyně

SPOLEČENSKÝ  SÁL   

DOMU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

Edisonova 429,

Praha 10 – Petrovice

12. ledna 2017 od 19.00 hodin

LUDMILA PULDOVÁ

NOSTI

VSTUPNÉ

DOBROVOLNÉ
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Mikulášská
Tradiční Mikulášská v Petro-
vicích proběhla v pondělí 
5. prosince pod osobním 
dohledem Mikuláše, anděla 
a početné skupiny čertů.   
Účast petrovických čertíků a andílků 
byla velká a všichni si společně užili hry 
a soutěže připravené DDM Praha 10 – 
Domem UM ve spolupráci s Komisí pro 
výchovu, vzdělávání a sportu RMČ.
Děti se vyřádily na překážkové dráze, 
vyzkoušely si postřeh a vědomosti, měly 
možnost vyrobit čertovské řetězy a nama-
lovat či napsat své tajné přání. Na závěr 
Mikulášské všichni společně zatančili 
a zazpívali Mikulášovi koledu. 

A na co se můžete těšit příště? V únoru 
na masopustní úterý chystáme Petrovický 
Masopust, na kterém obnovíme tradici 
masopustních průvodů masek a maškar. 

O akci Vás budeme včas informovat.

Těšíme se na Vás!!!
Pracovníci DDM

Sešla se velká spousta čertů i andělů. Tančilo se i zpívalo.

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

Zastupitelstvo městské části
Praha – Petrovice
Vás srdečně zve na svůj

v sobotu 18. února 2017 od 20.00 hodin
ve společenském sále Domu občanské vybavenosti MČ Praha – Petrovice, 

ul. Edisonova č. p. 429, Praha 10 – Petrovice
(vstup přímo z ulice Edisonovy, vedle hlavního schodiště)

XVII.XVII. REPREZENTAČNÍ PLES REPREZENTAČNÍ PLES

vstupenky v prodeji od 16. ledna 2017



13

Petrovický zpravodaj

Petrovičtí ragbisté zakončili 
úspěšnou podzimní sezónu
V Rugby Klubu Petrovice 
v současné době aktivně 
sportuje více než 210 
sportovců ve věku od 3 let.
Máme obsazeny všechny věkové katego-
rie od nejmenší U6 až po sekci Old Boys. 
Výraznou měrou se na sportovní činnosti 
klubu podílí i velmi silná sekce žen a dívek.

V kategoriích přípravek a žáků máme 
v současné době 116 hráčů a hráček - ano, 
hrají také dívky a z uvedeného počtu je jich 
okolo dvaceti. Snažíme se tak výraznou 
měrou podílet na tělocvičné aktivitě dětí 
z Petrovic a blízkého okolí. V této sekci je 
sdruženo pět kategorií dětí ve věku od tří 
do třinácti let.

Kategorie U6 – dětí ve věku do šesti let,  
je v našem klubu velmi výrazně zastoupe-
na. Děti se učí základům pohybové výcho-
vy a již se pomalu začínají seznamovat se 
základními principy hry. Tyto děti již také 
hrají i své první (zatím nesoutěžní) zápasy 
a turnaje a poznávají tak pocit z prvních 
vítězství, z prvních dosažených bodů, 
ale i z prvních sportovních neúspěchů 
a zklamání.

Kategorie U8 – v této kategorii trénují 
šesti a sedmileté děti. Kromě všeobecné 
průpravy již trénují opravdový sport 
na čerstvém vzduchu. Děti hrají již pravi-
delné nesoutěžní  i soutěžní turnaje. Velkou 
radost nám hráči této kategorie udělali vel-
mi pěkným pátým místem na celostátním 
podzimním turnaji, kterého se zúčastnilo 
9 týmů.

Kategorie U10 – v kategorii hráčů do desí-
ti let věku jsou již při zápasech k vidění vel-
mi pěkné akce a sportovní výkony. V této 
kategorii jsou již i některé děti, které spor-
tují již pět let či více a k nim se přičleňují 
nováčci, kteří se snaží o to více zapojit 
se do týmu. Z tohoto důvodu se snažíme 
mít více týmů, které jsou rozděleny 
výkonnostně do skupin A, B a C. Ti nejlepší 
si již také jezdí zahrát na mezinárodní turna-
je, které jsme na podzim absolvovali dva. 
Náš A tým velmi úspěšně reprezentoval 
Českou republiku na turnaji v německém 
Heusenstammu, kde po výhře nad ru-

munským soupeřem obsadil celkové třetí 
místo. Dalším mezinárodním turnajem byl 
celopražský PYRF, kde jsme v konkurenci 
24 týmů ze tří zemí obsadili pěkné, i když 
trošku smutné místo čtvrté. Naším velkým 
úspěchem a obhajobou našich pozic v této 
kategorii bylo i třetí místo na celostátním 
turnaji a další třetí místo na silně obsa-
zeném turnaji v Olomouci.

Kategorie U12 – kategorie dětí do dvanác-
ti let se nazývá mladší žáci. Je to již kate-
gorie soutěžní  i když ještě nehraje celos-
tátní ligu. V této kategorii jsme hostili u nás 
v Petrovicích jak celostátní turnaj, kde jsme 
obsadili velmi pěkné třetí místo, tak tradiční 
mezinárodní turnaj PICO Cup, kde jsme 
opět obsadili místo třetí v konkurenci 16 
týmů ze čtyř zemí. Turnaj PICO Cup se hraje 

nepřetržitě od roku 1991 a je tak nejstarším 
pravidelně pořádaným turnajem v celé ČR. 
Jsme velmi hrdí na to, že tento turnaj je 
každý rok zaštítěn starostkou MČ Praha 
– Petrovice. Také v německém Heusen-
stammu obdobně jako v kategorii mladší 
hráli naši hráči velmi pěkně a obsadili 
tak místo čtvrté a na turnaji v Olomouci 
obdobně jako mladší kamarádi místo třetí.

Kategorie U14 – velmi nás těší výborné 
výkony našich hráčů a hráček - ještě i v této 
kategorii hrají chlapci a dívky společně 
v jednom týmu - v kategorii hráčů do 14 let.  
Zde se hrají již ofi ciální soutěže. Naši borci 
obsadili v Oblastním přeboru Čech výborné 
druhé místo z devíti týmů a po zásluze se 
tak kvalifi kovali do jarní Celostátní ligy, 
která je za účasti jen čtyř nejlepších celků 
v této kategorii z celé republiky. Tyto týmy 
tak budou bojovat o jarní titul Mistra ČR. 
Velmi pěkným výsledkem bylo i třetí místo 
na mezinárodním turnaji PYRF v Říčanech, 
kterého se zúčastnily kluby ze čtyř zemí 
Evropy.
Velmi utěšeně se nám po několika 
hubenějších letech daří i v sekci dorostu.  
V těchto týmech máme v současnosti 
32 chlapců a 4 dívky. Jsme si vědomi, jak 
důležitá a citlivá je práce s mladými lidmi 
ve věku od 14 do 18 let, tak abychom v nich 
upevnili vztah ke sportu a k zdravému jak 
fyzickému, tak i psychickému vývoji. Hráči 
jsou rozděleni do dvou kategorií, kterými 

SPORT
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jsou kadeti U16 a junioři U18. Dívky již 
nehrají společně s chlapci, pouze s nimi 
trénují a jezdí pak na pravidelné celo-
státní soustředění se svými vrstevnicemi 
z jiných klubů. V tomto segmentu jsme 
velmi úspěšní, o čemž svědčí to, že několik 
našich dívek pravidelně reprezentuje 
Českou republiku ve výběrech U16 a U18 
a nejen to, některé z nich jsou i základními 
hráčkami reprezentačních výběrů, kde se 
jedná zejména o odchovankyni našeho klu-
bu Anežku Sládkovou, která je největším 
talentem v celé ČR.

Kategorie U16 – kategorie kadetů již hraje 
svou Celostátní ligu za účasti deseti celků 
z celé Republiky. Po sedmi odehraných 
kolech patří našemu výběru šestá příčka. 
Jedná se ale v kategorii o spíše mladší 
celek, i tak ale neskromně věříme i v lepší 
výsledky v příští sezóně.

Kategorie U18 – také v nejstarší 
mládežnické skupině hrajeme po několika 
letech absence Celostátní ligu. Také zde 
máme velmi mladý tým, který je velkým 
příslibem do příští sezóny a nyní sbírá neo-
cenitelné zkušenosti. Zatím nám sice patří 
průběžně poslední příčka v devítičlenném 
startovním poli, nicméně některá utkání 

jsme ztratili jen opravdu velmi těsně a za-
platili jsme tak nováčkovskou daň. Snažíme 
se však velkým úsilím jak tuto kategorii, tak 
i kategorii U16 udržet pohromadě a lepší 
výsledky jistě přijdou. Také u chlapců 
máme již své reprezentanty ve výběrech 

ČR,  Jiřího Karla v kategorii U16 a Jakuba 
Korbela a Tomáše Pavelku v kategorii U18.

Sekce Ženy – tradičně velkou chlou-
bou našeho klubu jsou naše ženy. 
Několikanásobné mistryně ČR, obhájily 
na jaře titul v olympijské variantě našeho 
sportu v sedmičkovém ragby. Po podzimní 
části pak opět soutěž s převahou vedou. 
Také náš B tým si velmi dobře vede v druhé 
nejvyšší soutěži a je průběžně na druhém 
místě a jistě zaútočí na jaře na první příčku. 
A nejen to, jsme jediným klubem v ČR, 
který dokáže sám složit družstvo pro hru 
v 15 hráčkách a v lize, kde hrajeme proti 
regionálním výběrům, po první polo-
vici soutěže také vedeme. Samozřejmě 
několik našich dívek patří k základním  
pilířům reprezentačních výběrů v obou vari-
antách ragby.

Sekce Muži – klub se po loňské sezóně 
rozhodl výrazně omladit tým mužů 
a rozhodl se tak tým v této sezóně 
do soutěže nepřihlásit, aby se mohl 
připravit na generační obměnu. Hrajeme 
však pravidelně soutěž v olympijské verzi 
v tzv. sedmičkovém ragby a zde jsme ob-
sadili třetí místo v druhé nejvyšší soutěži 
a celkově deváté místo v republice. Mno-

ho našich nejlepších hráčů hostuje v této 
sezóně přechodně v dalších pražských 
klubech, a to zejména ve Slavii a na Spartě.

Sekce Old Boys – velmi aktivní jsou i naši 
„staří pánové“. Pořádají různé benefi ce, 

aktivně se zapojují do organizace mezi-
národních turnajů a mnoho z nich patří 
ke stálým členům sportovního výběru Old 
Boys Praha.

Vážení čtenáři, jak je z článku vidět, činnost 
Rugby Klubu Petrovice je velmi pestrá 
a bohatá. Ragby není vůbec nebezpečný 
a už vůbec ne krutý sport. Je to hra pro 
všechny odvážné a sportuchtivé. Že se 
jedná o krásný sport, jsme mohli všichni 
vidět 8. listopadu, kdy přijel do Prahy 
v rámci oslav 90 výročí založení ragby 
v bývalém Československu špičkový pro-
fesionální tým FC Barbarians změřit síly 
s naším reprezentačním výběrem. Naši 
petrovičtí ragbisté měli tu čest být aktivně 
u oslav tohoto výročí. Mohli jsme tak vidět 
náš tým kategorie U10 a i naše ženy, jak 
hrály předzápasy tohoto svátečního utkání 
a nejen to, naše hráče kategorie U10 jsme 
mohli vidět v televizi v přímém přenosu 
při nástupu na utkání s těmi opravdu 
nejlepšími na světě. Pro naše děti to byl 
neocenitelný životní zážitek.
Po podzimních náborech se naše řady zej-
ména mládežnických týmů opět rozrost-
ly. Stále to ale není úplně to, co bychom 
chtěli, a zájemci o ragby z řad mládeže 
i dospělých se nemusí ostýchat ozvat 
se kdykoliv během roku.  Na našich we-
bových stránkách www.rkpetrovice.cz se 
mohou dozvědět více a mohou kontakto-
vat kohokoliv ze zodpovědných vedoucích 
kategorií či činovníků klubu.

Oto Petrášek
Rugby Klub Petrovice

Olomouc

Ragby nás prostě baví.
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Říjen a listopad letos na 
ZŠ Praha – Petrovice patří 
nejen povinnému učení 
a nejrůznějším exkurzím, 
ale také celoškolní soutěži 
Talent 2016.    

A jak již název napovídá, jedná se o soutěž 
zaměřenou na hledání talentů všeho druhu. 
Zatímco v průběhu října se tiše a nesměle 
objevovaly první nápady a náměty, v listo-
padu už se za dveřmi tříd začalo naplno 
bojovat o postup ze třídního kola do kola 
celoškolního.
V úterý 15.11. 2016 se pak z celé školy 

stalo místo, kde se zpívá, tančí, kouzlí, 
nebo třeba muzicíruje na různé hudební 
nástroje. V odpoledních hodinách se dvě 
školní třídy proměnily pro asi sedmdesát 

soutěžících v nejdůležitější místo na světě. 
Děti se od těch nejmladších po ty nejstarší 
pokusily celkem v padesáti vystoupeních 
předvést právě svůj talent.
To, jak se jim vystoupení podařilo, hod-
notila dvanáctičlenná porota, složená 
z šesti učitelů a z šesti zástupců z řad žáků 
druhého stupně. Byl to úkol více než neleh-
ký. Obodovat všechna vystoupení tak, aby 
do velkého fi nále postoupili jen ti nejlepší. 

Nejednou byl od porotců slyšet povzdech, 
že nejlepší jsou úplně všichni. 
Ale jak už to u soutěží bývá, i tentokrát byly 
sečteny body a na opravdových prknech, 
která znamenají svět, vystoupí v DOV 
v Petrovicích 29.11. v 17.00 ti, kterým po-
rota přidělila bodů nejvíce. 

A jak se dětem jejich výkony povedly a jest-
li byl potlesk diváků opravdu zasloužený, se 
dozvíte v příštím vydání Petrovického zpra-
vodaje.

Veronika Balíčková
předsedkyně Komise výchovy, 

vzdělávání a sportu RMČ

TALENT 2016

Soutěžící zvládli i nedostatek místa.

Řada výkonů byla velice profesionální.

Podpora spolužáků byla veliká.

Strakaté 
bajky

Vážení rodiče, babičky, dědečkové a milé děti,
aby se vám dlouho nestýskalo po vánočních 

pohádkách, zveme vás na divadelní 
představení s názvem

Vstupné bude jako obvykle dobrovolné.

Přejeme Vám všem krásné Vánoce 
a těšíme se na Vás v příštím roce.

Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

které se bude konat v sobotu 

21. ledna 2017 v sále DOV
Edisonova 429 od 15.00 hodin
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Podzim v MŠ Jakobiho

ŠKOLY

5. Cvičenci ze třídy Hruška.
6. Divadelní představení Tři pohádky o Honzovi.
7. Také dýni se nám podařilo vyřezat.
8. Malí pekaři z Berušek.

1. Barevný den.
2. Děti se seznámily s naší historií.
3. Divadelní představení Pejsek a kočička.
4. Skupina našich nejstarších předškoláků
    zvládla i cestu metrem až na Vyšehrad.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Prvního listopadu se studen-
ti sekundy a kvarty zúčastnili 
přednášky na téma Runy, 
kennigy a jazyk starých 
Skaldů v rámci projektu 
Týdne vědy.   

Ačkoliv přednášející Mgr. Jan Kozák 
evidentně čekal starší studenty, poradil si 
s prezentací s úžasnou lehkostí a podařilo 
se mu žáky zaujmout nejen svými obsáhlý-
mi znalostmi, ale i velmi lidským přístupem. 
Součástí prezentace bylo i luštění starých 
islandských hádanek, ve kterém naši stu-
denti prokázali velkou fantazii. 
Poté jsme se všichni přesunuli do muzea 
čokolády, kde se na relativně malé ploše 

dozvíte o čokoládě vše od historie až 
po současnost. Součástí prohlídky muzea 
je i neomezená konzumace čokolády všech 
druhů, což někteří z nás více než ocenili.
Na závěr jsme absolvovali malý workshop 

malování čokoládou a ocenili jsme výrobu 
nugátových pralinek, což byla ta pravá, 
sladká tečka na závěr.

Jaroslava Fišerová 

Od Vikingů k čokoládě aneb patlála, matlála…

Sladká krása. Mňam mňam a palec nahoru.

Jen velmi málo lidem 
se během svého života 
naskytne možnost pohléd-
nout do nitra jaderného 
reaktoru.    
Studenti sexty Gymnázia ALTIS měli to 
štěstí navštívit spuštěný reaktor přímo 
v Praze. 
Přestože výkon reaktoru VR-1  je jen oko-
lo 1 kW (však jej také obsluha reaktoru 
nazývá VRABEC), platí pro reaktor stejná 
bezpečnostní opatření jako například pro 
jadernou elektrárnu Temelín. A tak některé 

studenty překvapilo, že bez občanského 
průkazu, jehož číslo bylo předem ověřeno, 
vás vedoucí směny k reaktoru nepustí. Vy-
baveni dozimetry, oblečeni v žluté pláště 
a poučeni o tom, že vstupujeme na vlastní 
nebezpečí, jsme trochu s obavami vstou-
pili do haly reaktoru. 
Dva inženýři, kteří se starají o chod tohoto 
reaktoru při Fakultě jaderné a fyzikálně 
inženýrské ČVUT, zodpověděli při perfek-
tním zasvěceném a přitom srozumitelném 
výkladu snad všechny vyslovené i nevys-
lovené dotazy studentů. Teprve poté jsme 
mohli s klidným srdcem přistoupit k reak-

toru, naklonit se nad aktivní zónu, kde jsme 
pod hladinou vody spatřili palivové články 
a absorpční tyče.  Byla nám podrobně 
vysvětlena funkce absorpčních tyčí, 
z nichž většina je bezpečnostních a jejichž 
úkolem je lapat neutrony z řetězové reakce 
tak, aby se tato reakce nestala neřízenou. 
Pak ale vedoucí směny požádal operátora 
o vysunutí absorpční regulační tyče. Tiše 
jsme sledovali exponenciální nárůst počtu 
neutronů na obrazovkách před operačním 
pultem, když operátor pronesl:  „Kritický 
stav“. Trochu nás zarazil příkaz vedoucího 
směny: „Nech jej přejet.“  Vedoucí směny 
nechal znít výstražný tón a chvíli sledoval 
naše udivené obličeje, než znovu zavelel 
přejít na kritický stav. Díky našim skvělým 
průvodcům z ČVUT už nyní snad všichni 
zúčastnění studenti vědí, že kritický stav 
reaktoru je pro reaktor to nejlepší a navz-
dory svému názvu je to stabilní stav, při 
kterém nehrozí žádné nebezpečí.
Velké poděkování patří také našemu 
chemikáři RNDr. Petrovi Distlerovi, který 
celou akci organizačně zajistil a umožnil 
našim studentům dostat se na toto velmi 
vytížené pracoviště určené především  pro 
vědeckovýzkumnou činnost a výcvik per-
sonálu pro jaderné zařízení  celého světa.

Irena Davidová
třídní 6.A 

Exkurze gymnazistů do výzkumného 
jaderného zařízení v Troji

Žlutí se to žlutí.
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Spojovat, přemýšlet, tvořit

Jeden svět na školách aneb Zabíjení po Česku

To, že se doba proměnila, 
zrychlila a zamíchala 
s hodnotami, čteme v tisku 
denně. 

Také tam téměř denně čteme, že školy 
zaspaly, že se děti stále učí pomocí drilu, 
že znají málo, že neumí spojovat pod-
statné, a co je nejhorší, že nejsou 
čtenářsky a matematicky gramotné.
Dovolím si nesouhlasit. Prostor, 
ve kterém se dnes děti pohybují, je 
veskrze virtuální, a je proto pouze 
a jen na škole, potažmo učitelích, jaké 
způsoby zvolí a jak přitáhne děti k propo-

jování různých forem učení a činností. 
Na našem gymnáziu se již od začátku 
snažíme pracovat komplexně, aby školu 
opouštěli studenti schopní a všestranní. 

Začínáme proto od primy.
Letošní šestadvacetičlenná prima začala 
hned od prvních školních minut ve třídě 

1.A. Učí se v souvislostech čteného 
i mluveného textu, logicky vyvozuje 
matematické úkoly, „mrská“ angličtinu, 
spojuje informace z humanitní výchovy, 
zeměpisu i přírodopisu, nevyhýbá se ani 
refl exi v hodinách výtvarné výchovy. 

A že to naše primánky baví, dokazují svou 
prací, svými výtvory a především zaujetím 
pro zadávané úkoly, třeba když ilustrují 
básně. Přesvědčte se sami…

Olga Tůmová

Již tradičně se naše škola i letos zúčastnila projektu Člověka v tísni Jeden 
svět na školách. Tentokrát jsme vybrali projekci snímku dokumentaristy Da-
vida Vondráčka Zabíjení po Česku. Na projekci navazovala následná diskuze 
s panem doktorem Václavem Šmidrkalem z Masarykova ústavu a Archivu 
AV ČR. 
Dodnes velmi kontroverzní otázku odsunu Němců po 2. světové válce jsme 
zvolili především proto, že zatímco o srpnové okupaci v roce 1968 či listo-
padové sametové revoluci se ve školách mluví poměrně často, bouřlivé 
události po osvobození v květnu 1945 jsou dodnes jakýmsi společenským 
tabu, které vyvolává emoce. Přínos projekce a diskuze nevidím pouze 
v obeznámení se s událostmi, o kterých se v učebnicích nedočteme takřka 
nic, ale i v nutnosti zamyslet se nad tím, jak se vypořádat s vlastní minulostí 
a přiznat chybu. Tereza Přibylová

Projekt byl zorganizován pod záštitou organizace Člověk v tísni, se kterou 
ALTIS spolupracuje. Toto téma je navzdory uplynulému času stále citlivé 
a mnoho lidí se mu vyhýbá. Snažili jsme se na věc nahlížet z co možná nej-
více úhlů a rozvíjeli jsme mnoho teorií. Co způsobilo násilí, proč k němu 
došlo, nebo jestli se může ještě někdy opakovat. Diskutovat o tomto prob-
lému pro nás bylo velmi zajímavé a všichni odcházeli z besedy s hlavou plnou 
podnětů k přemýšlení. Karolína Dobešová

Andrea Fabiánová

Poslední dolaďování.

Holky v akci před akcí.

Natálie Čuprová

Mateo Schilders

Matyáš Bogač

Hodnocení studentek septimy
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Také letos nadělujeme 100 Kč poukázku na kapra při nákupu nad 1.000,- Kč. 
Více informací naleznete na www.bauhaus.cz

Stojan na vánoční 
stromek Basic S  
pro výšku stromku až 180 cm 
a  kmene až 9 cm, 
nádrž na vodu 1 l, 5 let záruka, 
patentovaný mechanismus 
pro rychlé a snadné uchycení stromku

Vánoční hvězda
různé barvy a velikosti, široký výběr

Primalex Plus 20 kg
bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, 
otěruvzdorná, paropropustná, bělost min. 86 %

20 kg

529,-

LED
klasická žárovka
balení 2 ks, á 12 W, E 27, 1055 lm, 
4000 K, studeně bílá barva, 
ekvivalent 75 W klasické žárovky, A+

+

V našich specializovaných centrech najdete nejširší výběr 
čerstvě řezaných dánských jedlí Nordmann
- všechny v nejlepší                         kvalitě a za neporazitelné ceny! 

od

39,- 198,-
do vyprodání zásob

699,-
do vyprodání zásob

26,50/ kg

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Tato nabídka platí od 1. 12. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 24. 12. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 

Author bike centrum
Kola Šára

servis a prodej kol Author, Superior, 4ever, Leader Fox,
montáže sad a prodej elektrokol Apach

náhradní díly ■ doplňky ■ pneu ■ duše i do kočárků

METRO C (Háje) Kosmická 744 u Čes. spořitelny
Otevřeno: po–pá 10–13 h / 14–18 h ■ so 9–12 h

tel: 272 931 689 ■ 605 174 804 ■ 603 969 081
objednávky na kolasara@kolasara.cz ■ www.kolasara.cz

Stálá nabídka kol našich dodavatelů

Inzerat_KolaSara.indd   1 29.01.15   9:23

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ,
OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ.

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD.
PRÁCE VE VÝŠKÁCH. 

Kontakt na tel.: 606 662 223, 723 899 561

Firma REPAROSERVIS, s.r.o, 
ul. Lnářská 907/12, Praha – Uhříněves

hledá paní na úklid menších kanc. prostor 
• 2x týdně • 3-4 h • na dohodu o prov. práce 

• odměna 140 Kč/h • tel.: 271 960 431



Sběr kovových obalů
v Petrovicích

Děkujeme Vám za spolupráci při recyklaci odpadů!

č. 002 – ul. Galvaniho x ul. Ohmova
č. 004 – ul. Euklidova 378
č. 010 – ul. Lessnerova před č.p. 262
č. 012 – ul. Frostova před č.p. 341

č. 002

č. 010

č. 021

č. 015

č. 017

č. 012

č. 004

č. 020

STANOVIŠTĚ

č. 015 – ul. Ampérova  x ul. Dieselova
č. 017 – ul. Edisonova č.p. 51
č. 020 – ul. Bellova před č.p. 165 – betonový box
č. 021 – ul. Celsiova x ul. Voltova

NEVHAZUJTE OBALY ZNEČIŠTĚNÉ ZBYTKY
POTRAVIN A CHEMICKÝMI LÁTKAMI!

• Nápojové plechovky
• Plechovky od potravin

• Ostatní kovové obaly (tuby, víčka...)
• Nádoby od kosmetiky

Obaly z kovů jsou obvykle označeny:

NOVINKA

Kovy_zdani strana.indd   1 11/30/16   10:21 AM
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