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21. září jsme hráli pétanque, 
odpoledne se zúčastnily všechny 
věkové kategorie.
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• Periodický tisk územního samosprávného 
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e-mail: kosinova@prahapetrovice.cz  
a 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 
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• Za obsahovou a věcnou správnost příspěvku 
odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo 
příspěvky krátit, případně stylisticky upravit.

Náklad 2800 výtisků
Neprodejné

Vážení a milí petrovičtí spoluobčané,

za námi je již zahájení letošního školního ro-

ku a žáci, studenti a učitelé se plnou měrou 

věnují svým obvyklým povinnostem. Vybo-

čení z běžného života školy je stavební ruch 

na sportovním hřišti v areálu ZŠ v Dopplerově 

ulici, kde probíhá jeho celková rekonstrukce  

a pokládka nového sportovního povrchu. 

Z tohoto důvodu se vám tedy omlouváme, 

že pro vás letos nemůžeme připravit tradičně  

oblíbené petrovické posvícení. 

Mám však příznivou zprávu pro ty z vás, kteří 

jste se dotazovali, jak to bude s komposté-

ry, o které jste projevili ve velkém počtu zá-

jem. Naše MČ uspěla s žádostí o poskytnutí 

dotace z Evropských fondů na jejich nákup 

a v nejbližší době budou všem zájemcům 

předány do užívání (blíže viz strana 9).

Ráda bych vás rovněž informovala, že jsem 

se v posledních měsících opakovaně se-

šla se starostou MČ Praha 15, Milanem 

Wenzlem a MČ Praha 22, Martinem Tur-

novským, kde jsme se společně radili, jak 

konečně urychlit přípravu dopravních sta-

veb, které by našim městským částem  

měly výrazně ulevit od dlouhodobě neřešené 

dopravní zátěže v jihovýchodní části Prahy. 

Pro Petrovice to znamená, že by mělo dojít 

k přeložce Hornoměcholupské ulice za zem-

ní val, oddělující Javorovou čtvrť od areálu 

Metransu, kde by měl být vybudován i no-

vý vjezd do areálu překladiště. Takto by mě-

la být zcela odvedena kamionová a tranzitní 

doprava od obytných domů směrem na plá-

novanou Hostivařskou spojku a následně 

na úsek Pražského okruhu označovaný ja-

ko SOKP 511. Současně by mělo dojít k na-

rovnání ulice Novopetrovické v místě přilé-

hajícím k petrovickému hřbitovu a její nové  

napojení směrem k Uhřiněvsi. Obě tyto 

změny jsou již zahrnuty v platném územ-

ním plánu. Tuto naši společnou aktivitu při-

vítal i nám. primátorky pro dopravu Petr Dolí-

nek, který přislíbil finanční podporu ze strany 

HMP (blíže viz strana 4).

Závěrem bych ráda připomněla, že toto číslo 

Petrovického zpravodaje vychází v době, kdy 

se kvapem blíží termín voleb do Poslanec-

ké sněmovny PČR. Právo volit je význam-

né ústavní právo každého plnoletého občana 

České republiky. Pokud tedy chceme odpo-

vědně spolurozhodovat o budoucím smě-

řování v naší zemi, měli bychom toto právo 

každý využít. Zvu vás tedy k účasti na par-

lamentních volbách, které se budou konat 

ve dnech 20. a 21. října 2017 v Domě občan-

ské vybavenosti.

Vaše starostka
JUDr. Olga Hromasová



3

Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky
Starostka Městské části 
Praha – Petrovice oznamuje 
v souladu s ust. § 15 zák. 
č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České 
republiky a o změně 
a doplnění některých dalších 
zákonů v platném znění,
 
1. Volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky se budou ko-
nat v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 
21. října 2017 od 08.00 hodin do 14.00 
hodin.

2. Místem konání voleb ve všech vo-
lebních okrscích, tj. v okrscích č. 44001, 
č. 44002, č. 44003 a č. 44004 je volební 
místnost v Domě občanské vybavenos-
ti MČ Praha – Petrovice, Edisonova 429, 
Praha 10 (společenský sál, vstup z ul. 
Edisonova). 
• Do volebního okrsku č. 44001 patří 
všechna čísla popisná v ulicích:
Archimédova, Ampérova, Bellova, Celsi-
ova, Dieselova, Dopplerova, Einsteinova, 
Edisonova, Euklidova, Faradayova, Gau-
ssova, Grammova, Galileova, Galvaniho, 
Hertzova, Kelvinova, Lebeděvova, Morse-
ova, Novopetrovická, Newtonova, Ohmo-
va, Voltova, Wattova a dále níže uvedená 
čísla popisná v ulicích: Jakobiho čp. 328 
a 329 a Rezlerova čp. 280 – 288.
• Do volebního okrsku č. 44002 patří ta-
to čísla popisná v ulicích: Lessnerova čp. 
261 – 270 a Rezlerova čp. 272 – 279.
• Do volebního okrsku č. 44003 patří ta-
to čísla popisná v ulicích: Rezlerova čp. 
289 – 300 a Rezlerova čp. 302 – 310.
• Do volebního okrsku č. 44004 patří ta-
to čísla popisná v ulicích: Kurčatovova čp. 
321 – 324, Frostova čp. 331 – 347 a Jako-
biho čp. 325, 326 a 330.

3. Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem, 
nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li  

volič svou totožnost a státní občanství po-
třebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.
Občanům, kteří se k volbám chystají, do-
poručujeme, aby se včas přesvědčili, zda 
mají platný doklad totožnosti a popřípadě 
co nejdříve požádali o vydání nového do-
kladu. Žádost lze podat na Oddělení osob-
ních dokladů a evidence obyvatel Odboru 
občanskosprávních agend ÚMČ Praha 15, 
Boloňská 1, Praha 10 - Horní Měcholupy.

4. Voličem je státní občan České repub-
liky, který alespoň druhý den voleb dosá-
hl věku nejméně 18 let. Volič po příchodu 
do volební místnosti prokáže okrskové vo-
lební komisi svou totožnost a státní občan-
ství České republiky platným občanským 
průkazem, nebo platným cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem Čes-
ké republiky anebo cestovním průkazem. 
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování 
umožněno.

5. Možnost hlasovat na voličský průkaz 
při volbách do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky v roce 2017 
Volič, který se nebude zdržovat v době vo-
leb do Poslanecké sněmovny ve dnech 
20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může hla-
sovat za podmínek stanovených zákonem 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamen-
tu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, na voličský průkaz v jakém-
koliv stálém volebním okrsku na území 
České republiky nebo ve zvláštním okrs-
ku v zahraničí. O voličský průkaz žádá vo-
lič na Úřadě MČ Praha - Petrovice: v přípa-
dě, že budete chtít volit v jiném volebním 
okrsku v ČR nebo v zahraničí a jste hláše-
ni k trvalému pobytu v Praze - Petrovicích, 
můžete požádat ÚMČ Praha - Petrovice 
o vydání voličského průkazu. Žádost lze 
podat v listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče nebo v elek-
tronické podobě zaslané prostřednic-
tvím datové schránky. O vydání voličské-
ho průkazu lze požádat do pátku 13. října 
2017. Pokud budete podávat žádost o vy-
dání voličského průkazu jiným způsobem 
než osobně, musí být k tomuto datu žá-

dost na ÚMČ Praha - Petrovice doručena, 
a to nejpozději do 16:00 hod. Osobně lze 
podat žádost o vydání voličského průka-
zu do 18. října 2017 do 16.00 hodin. ÚMČ 
Praha-Petrovice předá voličský průkaz nej-
dříve 15 dnů přede dnem voleb osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádají-
cího o vydání voličského průkazu, anebo 
jej voliči zašle na adresu, kterou si zvolí. Při 
ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát. Volič, který se dosta-
ví do volební místnosti s voličským průka-
zem, je povinen tento voličský průkaz ode-
vzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží 
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. 

6. Hlasovací lístky budou voličům dodány 
nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb, 
tj. 17. října 2017. Ve dnech voleb, tj. 20. 
a 21. října 2017 může volič obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.

7. Informace k hlasování
Úprava hlasovacího lístku. 
V prostoru určeném pro úpravu hlasova-
cích lístků volič vloží do úřední obálky je-
den hlasovací lístek té politické strany, po-
litického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl 
hlasovat. Tím dává volič hlas ve prospěch 
vybrané politické strany, politického hnutí 
nebo koalice. Zároveň může volič na hla-
sovacím lístku vybrané politické strany, 
politického hnutí, koalice zakroužková-
ním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidá-
tů uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z kandidátů dává před-
nost. Pokud volič označí na hlasovacím 
lístku více, než 4 kandidáty počítá se tako-
vý lístek ve prospěch politické strany, poli-
tického hnutí nebo koalice, k přednostním 
hlasům se však nepřihlíží.
Pokud volič hlasovací lístek nevloží 
do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne 
nebo vloží do úřední obálky několik hlaso-
vacích lístků, je jeho hlas neplatný. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemů-
že sám upravit hlasovací lístek pro těles-
nou vadu anebo nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ni-
koliv však člen okrskové volební komise, 
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o spolupráci při řešení 
dopravní situace, 
zejména optimalizace 
a snížení dopravní zátěže 
v jihovýchodní části hl. m. 
Prahy, v lokalitě MČ Praha 15, 
MČ Praha 22 a MČ Praha – 
Petrovice 

Zúčastněné strany:

• Městská část Praha 15, zastoupená Mi-
lanem Wenzlem, starostou,
• Městská část Praha 22, zastoupená 
Ing. Martinem Turnovským, starostou,
• Městská část Praha – Petrovice, zastou-
pená JUDr. Olgou Hromasovou, starost-
kou 

vedeny snahou zajistit v zájmu občanů 
svých městských částí optimální prostředí 
pro život, nezatížené nadměrnou doprav-

ní zátěží, způsobující mj. zvýšenou hladi-
nu hluku, prašnosti, emisí a další negativní 
vlivy na zdraví a životní prostředí deklarují 
tímto prohlášením společný zájem a spo-
lečný koordinovaný postup na realizaci zá-

měru přeložky stávající komunikace v uli-
ci Hornoměcholupská v novém trasování 
mezi areálem společnosti Metrans, a.s. 
a zemním valem chránícím bytovou zá-
stavbu Javorová čtvrť a její optimální napo-

Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Starostka MČ Praha – Petrovice spolu se 
starosty MČ Praha 15 a MČ Praha 22 podepsali 
společné memorandum

Memorandum

Starostové MČ Praha 15 Milan Wen-
zl, MČ Praha 22 Martin Turnovský a MČ 
Praha – Petrovice Olga Hromasová po-
depsali 31. srpna 2017 společně MEMO-
RANDUM o spolupráci na snížení nega-
tivních dopadů na zdraví obyvatel těchto 
MČ v důsledku neřešení dopravní zátěže 
v jihovýchodní části hl. m. Prahy. Hodlají 
společně urychlit přípravu dopravních ve-
řejně prospěšných staveb stabilizovaných 

v platném Územním plánu HMP. Tuto ak-
tivitu starostů podporuje náměstek primá-
torky hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr 
Dolínek, který rovněž přislíbil financování 
projektové přípravy. První z těchto staveb 
by měla být přeložka ul. Hornoměcholup-
ská v novém trasování mezi areálem spol. 
METRANS, a. s. a zemním valem chrání-
cím bytovou zástavbu Javorová čtvrť. Tou-
to přeložkou se uleví dotčeným městským 

částem. Kamiony spol. METRANS, a. s. 
budou přijíždět a odjíždět výlučně po této 
komunikaci, která bude napojena na Hos-
tivařskou spojku a ta na SOKP 511. Z obyt-
né zástavby tak zmizí kamiony a ulehčí se 
místní dopravě.

redakce

Starostka MČ Praha – Petrovice se starosty MČ Praha 15 a MČ Praha 22.

a hlasovací lístek za něho upravit a vložit 
do úřední obálky, a popřípadě i úřední obál-
ku vložit do volební schránky. Volič hlasuje 
tak, že úřední obálku vloží před okrskovou 
volební komisí do volební schránky.
Volič může ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů požádat obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební komi-
si o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu 

stálého volebního okrsku, pro který by-
la okrsková volební komise zřízena. V ta-
kovém případě okrsková volební komise 
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlaso-
vacími lístky. Přenosnou volební schránku 
si můžete objednat na čísle 267 900 942 
a ve dnech voleb na čísle 267 900 932.

Další informace k volbám do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky 
naleznete na internetových stránkách Mi-
nisterstva vnitra ČR – www.mvcr.cz

JUDr. Olga Hromasová
starostka v.r.
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jení v severní části kapacitnější kruhovou 
křižovatkou a ulici K Měcholupům a napo-
jení na ulici Kutnohorskou s pokračováním 
na plánovanou stavbu SOKP 511. V již-
ní části realizaci kruhové křižovatky, kte-
rá nově napojí ulici Novopetrovickou s po-
kračováním komunikačního propojení ulice 
Františka Diviše. 

I.
Výchozí dokumentací pro realizaci společ-
ného záměru bude materiál Institutu plá-
nování a rozvoje hl. města Prahy, zpraco-
vaný v lednu 2015 na základě platného 
Územního plánu hl. města Prahy. Jedná 
se zejména o tři záměry, a to v citovaném 
záměru označené č. 8 Komunikační propo-
jení Hornoměcholupská – Františka Diviše 
(nová Hornoměcholupská), č. 9 Přeložka 
ul. Novopetrovická a nová napojení a č. 10 
Komunikační propojení Františka Diviše – 

K Dálnici.

II.
Za účelem společného postupu se zúčast-
něné strany zavazují ustanovit pracovní 
skupinu složenou ze svých zástupců, pří-
padně externích odborníků s cílem napl-
nění tohoto „Memoranda“. Konkrétním 
výstupem činnosti této skupiny pod ve-
dením zástupce MČ Praha 22 bude jasné 
definování priorit, stanovení časového har-
monogramu (přípravné a projektové prá-
ce, realizační práce – samotná výstavba), 
určení úkolů a odpovědností zúčastně-
ných na naplnění deklarovaného záměru, 
zajištění způsobu financování, a to zejmé-
na z rozpočtu hl. m. Prahy, popř. Minister-
stva dopravy ČR, Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR či strukturálních fondů EU ne-
bo jiných operačních programů. Současně 
bude jmenovaná pracovní skupina konzul-

tačním orgánem s odbornými garanty, ja-
ko jsou například urbanisté či projektanti, 
za tím účelem vybraní na základě řádných 
zadávacích řízení.

III.
Zúčastněné strany tímto „Memorandem“ 
současně zmocňují starostu městské čás-
ti Praha 22 k vedení jednání se zástupci hl. 
m. Prahy ve věci naplnění záměru deklaro-
vaného v tomto dokumentu, a to zejména 
zajištění financování z prostředků účelově 
poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy.

IV.
Toto „Memorandum“ nabývá platnosti 
a účinnosti dnem schválení ve volených 
orgánech účastníků tohoto „Memoran-
da“.

V Praze dne 31. 8. 2017

Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

22. června 2017
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu  
č. 12/2017, č. 13/2017 a č. 14/2017.
• Rada MČ schválila vyúčtování nákladů 
úklidové akce „Ukliďme Česko 2017“.
• Rada MČ vzala na vědomí změnu le-
gislativy v oblasti novely zákona o pomoci 
v hmotné nouzi.
• Rada MČ vzala na vědomí informa-
ci o stavu pohledávek za nájemci bytů 
ve svěřené správě MČ v bytech v Morseo-
vě ulici č. p. 252 a č. p. 253 a dalších neby-
tových prostorách ke dni 19. června 2017.
• Rada MČ uložila zástupci starostky po-
stupovat důsledně při vymáhání pohle-
dávek dle Směrnice č. 12-2015 ze dne 
01. 10. 2015.
• Rada MČ schválila Hasičskému zá-
chrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská 
stanice č. 4, Chodov jednorázovou finanč-
ní dotaci ve výši 20 000 Kč.
• Rada MČ uložila starostce MČ co nej-
dříve zajistit podpis smlouvy o poskytnu-
tí dotace s tím, že dotace bude následně 
v termínu stanoveném ve smlouvě vyúč-
tována.
• Rada MČ schválila vyúčtování zájezdu 
seniorů do Vyššího Brodu.

13. července
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu  

č. 16/2017.
• Rada MČ schválila zadání investičních 
požadavků MČ na rozpočet HMP pro rok 
2018, a to
1) žádost na výstavbu protihlukových stěn 
ul. Novopetrovická,
2) žádost na doplnění VO v ul. Frostova, 
Euklidova a Novopetrovická,
3) žádost na vybudování cyklostezky mezi 
Petrovicemi a JM,
4) žádost na Přemístění skateparku ZŠ Pe-
trovice,
5) žádost na revitalizace hřbitova MČ Pra-
ha – Petrovice,
6) žádost na opravu motoristických a ne-
motoristických komunikací.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci zá-
stupce starostky o kontrole plnění usnese-
ní ze zasedání Rady MČ.
• Rada MČ schválila návrh Memoranda 
o spolupráci při řešení dopravní situace 
v MČ Praha 15, Praha 22 a MČ Praha – Pe-
trovice.
• Rada MČ po projednání zápisu Komise 
výchovy, vzdělávání a sportu RMČ k pro-
jektu „Analýza a vyhodnocení stavu vod-
ních sportů a rekreace na území vodního 
díla Hostivař Praha“ z května 2017, zpra-
covaný společností Sportovní projekty, 
s.r.o., projektant Ing. Arch. Viktor Drobný 
schválila tato doporučení:

1) MČ Praha – Petrovice nesouhlasí ani 
v jedné variantě se zavlečením jakéhoko-
li typu vodního lyžování, a to i formou vle-
čení na laně.
2) MČ Praha – Petrovice nepokládá za 
smysluplné budovat přemostění nebo pro-
vozovat přívoz z důvodu umělého přeruše-
ní vodní plochy.
3) Pokud má být zachován rekreační ráz 
lokality, realizace propojení obou břehů by 
znamenala navýšení znečištění a nepřiro-
zené přerušení vodní plochy.
4) MČ Praha – Petrovice požaduje v řeše-
ném území navýšení počtu odpadkových 
košů, doplnění veřejného osvětlení, zřízení 
veřejných toalet a osazení dostatečného 
počtu stojanů se sáčky na psí exkrementy.
5) V zájmu zachování pořádku a čistoty 
vodní plochy a přilehlého okolí požaduje 
MČ Praha – Petrovice zřídit pozici správ-
ce oblasti.
6) MČ Praha – Petrovice požaduje využí-
vat vodní plochu jen pro koupání, rybaření 
a projížďku na bezmotorových plavidlech 
a zamezit veškerým aktivitám spojeným 
s produkcí hluku.
• Rada MČ dále trvala na svém Usnesení 
č. 2/51/1/1/2016 ze dne 29.12.2016, a to:
1) Zachovat i do budoucna přírodní ráz 
Hostivařské přehrady s důrazem na vytvo-
ření rekreační klidové zóny.

Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice
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2) Nenavyšovat sportovní aktivity, které 
vytváří hluk a mohou ohrožovat bezpeč-
nost ostatních uživatelů přehrady.
3) Upřednostnění sportovního rybolovu 
před jakýmikoliv rušivými aktivitami.
4) Regulovaný provoz pramic.
5) Vybudování cesty na levobřežním břehu 
přehrady tak, aby přehrada byla zpřístup-
něna dokola.
6) Zajištění zlepšení čistoty vody.
7) Zlepšení přístupu k Hostivařské přehra-
dě směrem od ulice Ramanova v k.ú. Pe-
trovice.
• Rada MČ schválila Dohodu o stanovení 
počtu tříd v MŠ Jakobiho 329 a počtu dětí 
ve třídách MŠ.

3. srpna
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu 
č. 17/2017.
• Rada MČ schválila předložený text zně-
ní Kroniky 2016 a uložila zástupci starostky 
JUDr. Němcovi zajistit konečnou korektu-
ru textu a grafickou úpravu textu Kroniky 
2016.
• Rada MČ vzala na vědomí informa-
ci o stavu pohledávek za nájemci bytů 
ve svěřené správě MČ v bytech v Morse-
ově ulici č. p. 252 a č. p. 253 a dalších ne-
bytových prostorách ke dni 31. července 
2017.
• Rada MČ uložila zástupci starostky 
JUDr. Němcovi postupovat při vymáhání 
pohledávek dle Směrnice č. 12-2015 ze 
dne 01. 10. 2015.
• Rada MČ posoudila návrh novely obec-
ně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpi-
sů a neměla k němu připomínky s výjim-
kou položky č. 175.
• Rada MČ schválila rozpočet na recitál 
Petra Vondráčka a spol.
• Rada MČ schválila rozpočet na koncert 
Petry Černocké.

17. srpna
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu 
č. 18/2017.
• Rada MČ vzala na vědomí návrh naříze-
ní hlavního města Prahy, kterým bude na-
hrazeno nařízení č. 7/2016 Sb., hl. m. Pra-
hy, kterým se vymezují oblasti hlavního 
města Prahy, ve kterých lze místní komu-
nikace nebo jejich určené úseky užít za ce-
nu sjednanou v souladu s cenovými před-
pisy, ve znění pozdějších předpisů.
• Rada MČ posoudila návrh a neměla 

k němu připomínky.
• Rada MČ uložila zástupci starostky to-
to usnesení předložit MHMP nejpozději 
do 28. 08. 2017.

31. srpna
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu 
č. 19/2017.
• Rada MČ schválila rozšířit přílohu č. 2 
obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. 
hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívá-
ní veřejného prostranství, ve znění pozděj-
ších předpisů o parc. č. 202/10, 203/10, 
432/121, 537/25, 537/26, 535/1, 432/65, 
532/49, 532/52 a 432/113 v k.ú. Petrovice.
• Rada MČ vzala na vědomí žádost spol. 
ESSA, s.r.o. ze dne 08.08.2017 o vyjádření 
k PD „Technická opatření – řešení kvality 
vody VD Hostivař“.
• Rada MČ před vydáním k souhlasu 
k umístění stavby „Technická opatření – 
řešení kvality vody VD Hostivař“ požaduje 
předložení vizualizace stavby včetně oko-
lí, jak bude vypadat po případném dokon-
čení stavby a technický popis materiálové-
ho provedení stěn a doložení detailní trasy 
vedení přípojky elektrické energie od tra-
fostanice podél severní strany parkoviště 
s ohledem na zachování stávající vzrostlé 
zeleně.
• Rada MČ vzala na vědomí změnu le-
gislativy v souvislosti s přijetím zákona 
č. 98/2017 Sb., kterým se mění zákon 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nou-
zi, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 
ve znění pozdějších předpisů, která nově 
ukládá pověřeným obecním úřadům po-
vinnost poskytnout informace požadova-
né krajskou pobočkou Úřadu práce.
• Rada MČ uložila zástupci starostky po-
soudit předkládaný návrh z pohledu nega-
tivních dopadů na občany v tíživé sociál-
ní situaci, kteří budou předkládat doklady 
jednak MČ, malé MČ a následně opa-
kovaně úřadu Praha 1 – 22, vzhledem 
k tomu, že zmocnění pod položkou 445 
zák. 111 2006, Sb. nerozšiřuje tuto působ-
nost na malé MČ.
• RMČ uložila zástupci starostky to-
to usnesení předložit MHMP nejpozději 
do 15. 09. 2017.
• Rada MČ vzala na vědomí informace 
starostky MČ, že dne 31. 08. 2017 bylo 
podepsáno Memorandum MČ Praha 15, 
Praha 22 a Praha – Petrovice k urychlení 
zahájení projektové přípravy dopravních 
veřejně prospěšných staveb stabilizova-

ných v platném ÚP HMP, a to stavby č. 8, 
9 a 10. Memorandum bylo schváleno Ra-
dou MČ usnesením č. 6/63/2017 ze dne 
13. 07. 2017.

14.9.2017
• Rada MČ doporučila MHMP zařadit 
do předmětu působnosti všech měst-
ských částí položku č. 445, která zní po-
skytnutí požadované informace o případu 
hodného zvláštního zřetele krajské poboč-
ce Úřadu práce.
• Rada MČ uložila zástupci starostky to-
to usnesení předložit MHMP nejpozději 
do 15. 09. 2017.
• Rada MČ schválila vybudování nové pří-
pojky vodovodu z ulice Kelvinova na po-
zemek parc. č. 469/5 v k.ú. Petrovice 
za těchto podmínek:
1) Po dokončení stavebních prací budou 
všechny dotčené konstrukce vozovky uve-
deny do stavu před zahájením prací, a to 
po stránce funkční i estetické tak, aby byl 
zachován celistvý vzhled komunikace Kel-
vinova. Na porušené zeleni budou bezod-
kladně provedeny terénní úpravy, včetně 
dosetí travním semenem.
2) Po provedení prací bude sepsána smlou-
va smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene a ke vkladu práva do KN. Náklady 
spojené s vyřizováním veškeré administ-
rativy bude hradit oprávněný. Za omeze-
ní vlastnictví k obecním pozemkům bude 
od oprávněného inkasována jednorázová 
náhrada, dle platného sazebníku MČ Pra-
ha – Petrovice. Oprávněný nebo jeho zá-
stupce zajistí bezodkladně také vyřízení 
veškeré agendy, spojené s vkladem prá-
va do KN.
3) Při provádění prací bude ulice Kelvino-
va průjezdná a případná omezení budou 
schválena příslušným odborem ÚMČ Pra-
ha 15.
4) Veškeré finanční náklady, spojené s vý-
stavbou rodinného domu a vybudováním 
přípojky vodovodu, včetně nákladů na prů-
běžný úklid komunikace, bude hradit in-
vestor.
5) Při záboru veřejného prostranství bude 
před jeho realizací splněna ohlašovací po-
vinnost a zaplacen poplatek na ÚMČ Pra-
ha – Petrovice.
• Rada MČ uložila sepsání smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene, za uložení nové vodovodní přípojky 
v ulici Kelvinova na pozemek parc. č. 469/5 
v k.ú. Petrovice, ve vlastnictví hl. m. Pra-
hy, se svěřenou správou MČ Praha – Pet-
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rovice.
• Rada MČ schválila konání pietního aktu 
při příležitosti oslav Dne vzniku samostat-
ného Československého státu u pomní-
ku na petrovickém hřbitově od 10.30 hod. 
a u pomníku v Edisonově ulici od 11.00 
hod. dne 25. října 2017.
• Rada MČ uložila zástupci starostky za-
jistit organizační zajištění pietního aktu 
a schválila zakoupení 4 ks věnců se stuha-
mi.
• Rada MČ vzala na vědomí informa-
ci o stavu pohledávek za nájemci bytů 
ve svěřené správě MČ v bytech v Morse-
ově ulici č. p. 252 a č. p. 253 a dalších ne-
bytových prostorách ke dni 13. září 2017.
• Rada MČ uložila zástupci starostky dů-

sledně postupovat při vymáhání pohle-
dávek dle Směrnice č. 12-2015 ze dne 
01. 10. 2015.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z jed-
nání Kulturní komise RMČ ze dne 06. 09. 
2017.
• Rada MČ schválila návrh na pořádá-
ní počítačových kurzů pro seniory na rok 
2017 – podzim v předloženém znění.
• Rada MČ schválila návrh Místní knihov-
ny na odpis knižních titulů dle přiložené-
ho seznamu a další využití méně poškoze-
ných knih v předloženém znění.
• Rada MČ schválila návrh programu 
na XVIII. zasedání Zastupitelstva MČ Pra-
ha – Petrovice.

Zveme všechny občany  
naší městské části na  

XIX. řádné zasedání ZMČ 
Praha – Petrovice, 
které se bude konat 

ve středu  
13. prosince 2017  

od 18.00 hod. 
ve společenském

sále DOV,
Edisonova 429, 

Praha – Petrovice.

Vážení spoluobčané,
od 30. 10. 2017 pro Vás bude zajišťovat 
poštovní služby pobočka na adrese plu-
kovníka Mráze 1182/24, 102 00 v Hosti-
vaři. Pošta Praha 102 bude posílena o tým 
zaměstnanců pošty Praha 111. Doručová-
ní zásilek zůstává beze změny. Oznámené 
zásilky budou uloženy u pošty Praha 102 
a připraveny k vyzvednutí.
Prostory pro novou pobočku pošty Praha 
111 jsou v současné době v rekonstrukci 
a budou připraveny k 1. 3. 2018. K tomuto 
datu pro Vás bude připravena nová moder-
ní pobočka na Veronském náměstí 403, 
109 00 Horní Měcholupy. Ta bude nabízet 
větší počet přepážek a rozšířenou otevírací 
dobu. Oproti současnému stavu bude mít 
otevřeno pondělí až pátek 08.00 – 19.00 
hodin, v sobotu pak 09.00 – 13.00 ho-
din. Podařilo se nám zajistit pobočku 
v objektu, který umožňuje lepší parková-
ní, výbornou dostupnost MHD a zároveň 

je vzdálený pět minut pěšky, tedy téměř 
v bezprostřední blízkosti stávající pobočky 
pošty. Nové prostory také umožní obslou-
žit větší počet Vás, našich klientů.
Poštovní služby pro Vás zajistí i níže uve-
dené pobočky v blízkém okolí. 

Za případné dočasné obtíže se všem zá-
kazníkům omlouváme, na počátku března 
2018 Vás rádi přivítáme v moderní poboč-
ce na Veronském náměstí.

Pošta 10900 Praha 111 v Horních Měcholupech 
dočasně změní adresu po dobu rekonstrukce 
trvalých prostor

pošta Praha 107 
Švehlova 1391/32, 100 07 Praha 10

vzdálenost: 4,6 km

po – pá: 09.00 – 19.00 hodin

so – ne: 09.00 – 14.00 hodin

pošta Praha 104 
Nákupní 389/3, 102 00 Praha 10

vzdálenost: 5,6 km

po – pá: 09.00 – 19.00 hodin

so – ne: 09.00 – 18.00 hodin

pošta Praha 419 
Opatovská 874/25, 140 19 Praha 4 

vzdálenost: 4,8 km

po – pá: 08.00 – 18.00 hodin

Dne 2. září 2017 oslavila paní Jonáta Šafránková  
krásné 90. narozeniny. Paní starostka  
a úřad MČ Praha – Petrovice srdečně blahopřejí.
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Ve čtvrtek 21. září 2017 jste 
měli možnost vyzkoušet si 
hru zvanou pétanque.

Pokud vás tato hra zaujala a chtěli byste 
být součástí pétanque klubu, tak nevá-
hejte přijít na hřiště pétanque na Dobré 
Vodě poblíž mateřské školky v Jakobiho 
ulici. Každou středu (začínáme 27. září) 
od 17.00 hodin bude probíhat trénink pod 
dohledem zkušených hráčů. Vítáni jsou 
hráči všech věkových kategorií, mladiství 
a děti v doprovodu dospělé osoby. Od led-
na příštího roku se bude oficiálně zakládat 
klub pétanque. Rádi bychom se zúčastňo-
vali turnajů a akcí. Dále pak bychom tento 
klub přihlásili do klubových soutěží. 
Pétanque je hra, která má svůj původ 
ve francouzském Středomoří. Její počátky 
však sahají až do starověku a svou podobu 
získala ve starém Římě. Římané při svých 
výbojích hry „exportovali“ i po Evropě. 
Nejvíce se, díky Caesarově armádě, ujaly 
ve staré Galii, tedy na území dnešní Fran-
cie. Tam v průběhu let vzniklo několik vari-
ant hry v koule. Později se začaly profilovat 
dvě nejsilnější větve – Boules lyonnaises 
a Jeu provençale (předchůdce pétanque). 
V roce 1907 jeden z velmi dobrých hráčů 
Jeu provençale nemohl kvůli silnému rev-
matismu pokračovat ve své hráčské kari-
éře. Koule se v „Provensálské hře“ totiž 
házejí s rozběhem a na asi dvacetimetro-
vou vzdálenost. Jeho přátelům to bylo líto, 

a tak s ním začali házet koule z jednoho 
určeného místa – z namalovaného kruhu. 
V roce 1910 se pak odehrál první turnaj 
v moderním pétanque.
Výraznou předností tohoto sportu je to, 
že ho může hrát prakticky každý (ženy 
s muži, staří lidé s dětmi, i tělesně po-
stižení se mohou zúčastňovat turnajů). 
V České republice se oficiálně hrají turnaje  
kategorie: regionál (povolena hra pro hrá-
če bez licence a s nehomologovanými 

koulemi), prestige, mistrovství ČR a Cen-
trope (na těchto třech turnajích je už po-
třeba mít platnou licenci a homologované 
koule). 

Neváhejte a přijďte si s námi zahrát pé-
tanque a u toho poznat nové přátele.

Zdeněk Smieško
spolek pétanque

Pétanque v Petrovicích – jedinečná příležitost

Pétanque může hrát každý.

I malé hra zaujala.Hra zaujme každého.
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Kompostéry pro naše občany

Kompostování jako tradice a nový trend 
v jednom

Vážení občané, kteří jste měli 
zájem o využití kompostérů, 
konečně jste se dočkali.

V průběhu měsíce dubna 2016 jsme vyhlá-
sili anketu, v níž jste měli možnost vyjádřit 
váš zájem o bezplatné získání kompostéru 
k likvidaci domácího biologického odpadu. 
Anketa byla úspěšná a celkem se vás při-
hlásilo 158. Po ukončení ankety jsme za-
dali zpracovat vstupní analýzu bioodpadu 
a následně jsme zažádali o finanční pod-
poru z Operačního programu Životní pro-

středí 2014 – 2020. Nyní vám můžeme 
s potěšením oznámit, že při vyhodnocení 
naší žádosti tento projekt uspěl. Celkem 
jsme pro vás získali 26 ks kompostérů 
o objemu 675 l, 35 ks kompostérů o ob-
jemu 800 l, 38 ks kompostérů o obje-
mu 1 400 l, 58 ks kompostérů o obje-
mu 1 400 l a 6 ks kompostérů o objemu 
2 000 l. Jakmile kompostéry v průběhu 
října obdržíme, jednotlivě vás vyzveme 
k podpisu smlouvy o výpůjčce. Komposté-
ry si budete moci převzít do bezplatného 
užívání na dobu pěti let. Po uplynutí uve-

dené lhůty vám bude kompostér bezplat-
ně převeden do vašeho majetku. 
Jsme rádi, že můžeme maximálně podpo-
rovat systém „domácího kompostování“ 
a přispívat k tomu, aby se biologicky roz-
ložitelný odpad, jakým je odpad ze zahrad 
(kytky, větve, listí, posečená tráva) či zbyt-
ky z kuchyně nevyhazoval do směsných 
odpadových nádob.

redakce

Už naši prarodiče dobře věděli, že když 
v přírodě nebudou ničím plýtvat a budou  
k ní ohleduplní, v dobrém jim to odplatí.  
To, co se jevilo jako nevyužitelný odpad 
a zátěž, dokázali zpracovat a dál využívat. 
Řeč je o kompostovaní, o vhodném zacházení s něčím, co se dnes 
nazývá bioodpad. Kompostování je totiž přírodě nejbližší způsob, 
jak nakládat s organickými zbytky. Tráva, seno, plevel, sláma,  
kytky, listí, slupky z ovoce a zeleniny a jiné zbytky z kuchyně a za-
hrádky můžou být mikroorganismy rozložené a vytvoří kvalitní  
humus, který je přírodním hnojivem, bohatým na živiny. Půdě se 
tak navrací to, co se při pěstování plodin z něj odčerpává.
V Čechách i na Slovensku má kompostování velkou tradici. Do-
konce větší, než v ostatních krajinách. Kompostovali naši pra-
rodiče a dnes se o to začínáme opět zajímat. Tradiční způsob 
kompostování v hnojištích a jámách postupně vystřídalo moder-
ní a funkčnější řešení – kompostování v kompostérech. V nich 
dochází k rychlejšímu rozkladu biologických odpadů za pomo-
ci vzduchu a působením mikroorganismů či ostatních půdních  
organismů. I navzdory tomu, že rozkladný proces v kompostérech 
probíhá na stejné bázi jako v půdě, je možné ho technologicky 
ovládat a zefektivňovat, aby kvalitního přírodního hnojiva bylo co 
největší množství a zpracovaný v nejkratším čase. V hnojištích, 
které má na zahradě většina lidí, trvá zpracování bioodpadu mini-
málně rok. Kompostér, tím že udržuje teplotu a vlhkost, tuto dobu 
zkracuje až o třetinu. Navíc nevyžaduje takovou velkou péči jako 
běžné kompostování v hnojištích. Kompostování je tedy ekologic-
ké i ekonomické řešení, které zabraňuje vzniku dalšího odpadu. 
Z hlediska životního prostředí je jednou z nejpřirozenějších forem 
recyklace. Zužitkováním zeleného odpadu se získává kvalitní hno-
jivo a není potřeba nakupovat drahé průmyslné výrobky.

www.meneoodpadu.cz

Kompostér urychlí kompostování až o třetinu.

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

nzerat_KolaSara.indd   1 29.01.15   9:23

INZERCE
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Zralý kompost. Běh na dlouhou trať, nebo 
otázka několika měsíců?
Recept na časné a správné 
kompostování

Péče o zahradu s sebou během roku přiná-
ší množství zeleného zahradního odpadu. 
Často se stává, že ho obyvatelé vyhazují 
do kontejneru, jiní ho spalují a znepříjem-
ňují tak život sousedům v okolí. Pokud 
nám záleží na přírodě a životním prostře-
dí, je tu jednoduchý a ověřený způsob 
na správné využití odpadu: přeměnit ho 
na kvalitní hnojivo. A tehdy je řeč o kom-
postování.

Vyrobit kvalitní kompost v průběhu několi-
ka měsíců není nemožné. Důležité je, aby 
měly užitečné bakterie a půdní organis-
my pro svůj život vhodné podmínky. Pro 
urychlení rozkladu zeleného odpadu je dů-
ležitý správný výběr kompostéru. Jeho vý-
hodou je ochrana biomasy před nástraha-
mi počasí. Během deště brání vyplavování 
živin, a naopak, v teplých a větrných dnech 
zabraňuje vysychání kompostu. 

Výběr správného místa
Při domácím kompostování neexistují té-
měř žádná legislativní omezení. Při zaklá-
dání kompostu se však doporučuje zo-
hlednit některé zásady a pravidla ověřené 
v praxi.

Kompostér umístěte tak, aby:
• byl na vašem pozemku, nebo abyste 
měli souhlas vlastníka pozemku
• nebyl v blízkosti zdroje pitné vody ani 
v záplavovém území,
• byl umístěn přímo na povrchu země: 
pro zlepšení přístupu mikroorganismů 

a půdních organismů ke kompostování 
materiálu je třeba zajistit přímý kontakt se 
zemí
• nebyl vzdálený od zdroje biologického 
odpadu a přístup k němu byl pohodlný 
i za deštivého počasí
• nebyl vystaven celodennímu přímému 
slunci (lepší je polostín)
• jste měli dostatečný prostor kolem zá-
sobníku na manipulaci s nářadím.

Co všechno lze zužitkovat
Do kvalitního kompostu můžete přidat 
skoro všechny organické odpady ze dvo-
ra, zahrady i domácnosti. Ideální je co nej-
různorodější směs materiálů.

Vhodné suroviny na kompostování jsou: 
tráva, listí, seno, sláma, plevel, hnůj, trus, 
piliny, dřevní štěpka, káva, čaj, podrcené 
skořápky z vajec atd. Zbytky vařených jídel 
se doporučuje dávat jen v malých množ-
stvích. Smíchejte je s větším množstvím 
suchého materiálu.

Do kompostu nepatří: zbytky masa, ryby, 
mléčné výrobky, sklo, plasty, kovy, textil, 
piliny z dřevotřísky, uhynulá zvířata, che-
micky ošetřené zbytky atd.

Důležitá je co nejjemnější struktura ma-
teriálu. Vydatně Vám pomůže sekačka se 
sběrným košem, která dokáže rozdrobit 
i spadané listí a také zahradní štěpkovač 
na odřezané větve ze stromů a keřů.

Základní podmínky kompostování
Pravidlem úspěšného průběhu komposto-
vání je různorodá skladba materiálů, opti-
mální vlhkost a dostatek vzduchu.

1. Velikost a skladba materiálů
U hůře rozložitelných materiálů (uhlíka-
tých), jako jsou dřevo, tvrdší části zeleni-
ny či stonky starších rostlin, platí základ-
ní pravidlo, že čím jsou částice menší, 
tím rychleji se zkompostují. Ideální je vy-
užít zahradní drtič. Měkké šťavnaté mate-
riály (dusíkaté) jako hnůj, posečená tráva, 
kuchyňský bioodpad jsou snadno rozloži-
telné, proto je třeba je zmenšovat. Dobrý 
rozklad zajistí vyvážené míchání materiálů. 
Platí, že dusíkaté materiály musíme smě-
šovat s uhlíkatými a jejich objemový po-
měr by se měl přibližovat k 1: 1.

Pro správné kompostování je důležité dodržovat několik pravidel.

Kompost využijeme na zahrádce.

Důležitá je jemná struktura materiálů.
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2. Přístup vzduchu a vody
Užitečné bakterie a půdní organismy, 
které se starají o rozklad zeleného odpa-
du, potřebují kromě živin i neustálý pří-
sun vzduchu a dostatek vlhkosti. Pokud 
jim dokážete zajistit vyváženou kombina-
ci, začnou se množit rychlým tempem. 
I zde platí že, čím menší částice odpadu 
do kompostu dáte, tím se spíše zkompos-

tují. Platí však i pravidlo, že čím jsou části-
ce menší, tím je mezi nimi méně dutinek, 
kde se může udržet vzduch. Bez něj kom-
post pouze hnije a zapáchá. Proto je třeba 
masu z času na čas provzdušnit pomocí 
aerátoru (překopávače) kompostu.

3. Správná vlhkost
Další podmínkou dobrého kompostová-

ní je správná vlhkost. Nedostatek vlhkos-
ti zpomaluje, až zastavuje proces rozkla-
du, naopak nadměrná vlhkost způsobuje 
nežádoucí hnilobný proces. Do uzavřené-
ho kompostéru se bez vaší pomoci vo-
da nedostane, proto je důležité správnou 
vlhkost kontrolovat a v případě potřeby ji 
doplnit politím, případně snížit přidáním 
suchých materiálů. Správnou vlhkost lze 
zjistit pouze rukou. Pokud z materiálu vy-
máčknete pouze několik kapek – je vše 
v pořádku.

Kdy je kompost zralý
Vyzrálý kompost má hnědou až tmavohně-
dou barvu, drobtovitou strukturu, nezapá-
chá, ale voní jako lesní půda.

O zralosti kompostu se můžete přesvědčit 
jednoduchým testem klíčivosti. Do nádob-
ky s vlhkým prosetým kompostem vysej-
te semínka řeřichy seté, a pokud během 
týdne většina semen vyklíčí, můžete kom-
post použít v zahradě.

Kompostování s radostí!

www.meneoodpadu.cz

Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Ve vestibulu Úřadu MČ Praha 15 proběhne od 1. listopadu do 30. listopadu 2017 tradiční výstava petrovického malíře Vladislava Kahouna. 
Jeho životní příběh začal 2. března 1935 v Praze. Je to zajímavý příběh malíře krásných českých krajinek a půvabných zákoutí pražské Malé Stra-
ny – jehož olejomalby a akvarely, ale i tempery a pastely se nacházejí v soukromých sbírkách v řadě zemí Evropy, ve Spojených státech i Austrálii. 
Celý měsíc budou k vidění obrazy zátiší, centra Prahy, okolí Horních Měcholup, Petrovic, ale i Vysočiny.

VLADISLAV KAHOUN
od 1. listopadu do 30. listopadu

vestibul Úřadu MČ Praha 15
Boloňská 478/1, Praha 10
pondělí a středa 8.00 – 17.30 hodin
úterý a čtvrtek 8.00 – 14.30 hodin
pátek 8.00 – 12.00 hodin

Když řeřicha setá vyklíčí do týdne, je kompost dostatečně vyzrálý.
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154 78 74

Graf.: T6743,T6209,T6210     Chron.: 11     Zast.: 967/4     Šabl.: Šablona 29|10

125  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9

od 3.9.2017Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()
4      4 2 2 2SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 28 48 29 49 29 49

Lihovar 5 

Chodovec 6

          5 8 3 301 12 22 32 42 49 54 59 09 29 49 09 29 49
               6 14 3 304 09 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 09 29 49 09 29 49Chodovská tvrz 7                 7 14 4 3Litochlebské náměstí 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 43 48 53 58 09 25 40 56 09 29 49

8              8 9 4 3x Bachova 03 08 14 20 26 33 40 48 55 11 26 41 56 09 29 49
9              9 7 4 3x Mikulova 02 10 18 28 38 48 58 11 26 41 56 09 29 49

Hněvkovského 10  

Modrá škola 11

           10 6 4 308 18 28 38 48 58 11 26 41 56 09 29 49
              11 6 4 408 18 28 38 48 58 11 26 41 56 09 26 41 56Háje

12               12 656 4 4Horčičkova 08 18 28 38 48 58 11 26 41 56 11 26 41
13              13 6 4 4x Jakobiho 08 18 28 37 45 53 11 26 41 56 11 26 41 56

• Sídliště Petrovice 14  

1 Poliklinika Petrovice 15

             14 8 4 400 08 15 23 30 38 45 53 11 26 41 56 11 26 41 56
               15 10 4 400 07 14 20 26 32 38 44 50 56 11 26 41 56 11 26 41 562 Veronské náměstí 16                16 1056 4 43 Nové Petrovice 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 11 26 41 56 11 26 41

17                 17 10 4 44 x Livornská 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 11 26 41 56 11 26 41 56
18               18 9 4 45 Bolevecká 02 08 14 20 26 32 39 46 53 11 26 41 56 11 26 41 56

6 Na Vartě 19  

7 Boloňská 20

              19 8 4 400 08 15 23 30 38 45 53 11 26 41 56 11 26 41 56
             20 7 4 400 08 18 28 38 48 59 11 26 41 56 11 26 41 569 Řepčická

21             21 456 4 410 Gercenova 11 26 41 56 11 26 41 56 11 26 41
22       22 4 4 412 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 11 26 41 56 11 26 41 56 11 26 41 56

13 x Sklářská 23  

16 x Myšlínská 0

       23 3 3 311 29 49 11 29 49 11 29 49
N N N N N N N N N 0 3 3 309 29 49 09 29 49 09 29 4917 x Mokřanská 1 118 x Plošná

2 220 Michelangelova
3 322 SKALKA

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

x- na znamení
- Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
N- jede jen do zastávky Nádraží Hostivař

O svátcích jede jako v neděli (); 28.9.,28.10.,17.11.,24.12.,31.12.2017,30.3.,5.7.,6.7.2018 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

METROBUS

59 39 37

Graf.: T6166,T6164,T6165     Chron.: 16     Zast.: 967/2     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

154  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9

od 3.9.2017Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()

4 4 1 1pokračování zastávek 21 21
STRAŠNICKÁ x Janovská 5 5 1 2 247 03 43 03 43
Na Hroudě • Sídliště Petrovice

19 31 43 55 6 4 1 123 23x Nádraží Strašnice 1 Sídliště Petrovice 7 45

6
703 43 5 2 2x Korytná 2 x Morseova 07 19 32 57 03 36

8 8 4 2 1x Želivecká 4 x Newtonova 09 22 35 48 06 36 23
9 9 2 2 2Jesenická 7 Horčičkova 13 43 06 36 03 43

x U Lípy 9 Háje 10 10 2 2 113 43 06 36 23Záběhlická škola 10 x Modrá škola
13 43 11 2 2 206 36 03 36x Práčská 11 Brechtova

12
11

1206 36 2 2 2Obchodní centrum Hostivař 12 Šperlova 13 43 06 36
13 13 3 2 2Na Groši 14 Donovalská 08 28 48 06 36 06 36

Hostivařská 17 Brodského 14 14 4 2 208 26 41 56 06 36 06 36
Nádraží Hostivař 18 Benkova 15 15 4 2 211 26 41 56 06 36 06 36Nádraží Hostivař 20 x Pod Chodovem 16 11 26 41 56 16 4 2 2Gercenova 22 Chodov 06 36 06 36

17 17 4 2 2Řepčická 23 Jarníkova 11 26 41 56 06 36 06 36
11 26 41 56 18 4 2 2Boloňská 25 x Na Jelenách 06 36 06 36

x Nádraží Horní Měcholupy 27 KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 19
18

19 4 2 211 26 41 56 06 36 06 36x Na Křečku 20 11 28 48 20 3 2 206 36 06 36pokračování zastávek ve vedlejším sloupci

21 21 2 2 2x - na znamení 06 36 06 3606 36
2206 36 2 2 2 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 06 3622 06 36

06 43 23 2 2 206 43 06 43
0

23
0 1 1 123 23 23

1 1
2 2
3 3

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 28.9.,28.10.,17.11.,24.12.,31.12.2017,30.3.,5.7.,6.7.2018 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)
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65 37 35

Graf.: T6193,T6191,T6192     Chron.: 25     Zast.: 967/1     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

175  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9

od 3.9.2017Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()

4   4 1 1 1pokračování zastávek 19 19 19
HÁJE 20 Na Padesátém 5       5 4 2 208 35 47 59 09 49 09 49
Horčičkova 22 Skalka  

11 23 35 46
  6 5 1 158 29 29x Jakobiho 23 x V Rybníčkách 7   

46

6 

   709 49 5 2 2• Sídliště Petrovice 25 x Štěchovická 10 22 34 58 09 45
8     8 3 2 12 x Janovská 27 Strašnická 12 27 45 15 45 29
9       9 3 2 23 x Na Křečku 29 x Pod Rapidem 05 25 45 15 45 09 49

4 x Holoubkovská 30 Murmanská 10    10 3 2 105 25 45 15 45 295 Na Vartě 32 x Volyňská
05 25 45

    11 3 2 215 45 09 446 Boloňská 35 x Vlašimská
12  
11 

  1215 45 3 2 28 Řepčická 37 Orionka 05 25 45 15 45
13       13 3 2 29 x K Lesoparku 39 Flora 05 25 45 15 45 15 45

12 Hostivařská 41 Olšanské náměstí 14        14 4 2 200 15 30 45 15 45 15 45
13 Na Groši 42 Rokycanova 15     15 4 2 200 15 30 45 15 45 15 4514 Záveská 44 Tachovské náměstí 16   

00 15 30 45
    16 4 2 215 x Sídliště Na Groši 46 U Památníku 15 45 15 45

17     17 4 2 216 x U Průseku 47 x Pernerova 00 15 30 45 15 45 15 45
18   

00 15 30 45
    18 4 2 218 Zahradní Město 49 FLORENC 15 45 15 45

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 19        19 4 2 200 15 30 48 15 45 15 45x - na znamení 20     20 3 2 208 28 48 15 45 15 45 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
21      21 2 2 215 45 15 45 15 45
22       2215 45 2 2 215 45 15 45

15
  23 1 1 115 15

0
23

0
1 1
2 2
3 3

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 28.9.,28.10.,17.11.,24.12.,31.12.2017,30.3.,5.7.,6.7.2018 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)

70 41

Graf.: T1558,T1559     Chron.: 6     Zast.: 770/1     Šabl.: Šablona 15|10|TP

240  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) Platnost:
Dopravce: ARRIVA CITY s.r.o.,U Seřadiště 65/7,101 00 Praha 10, tel. +420605231110

od 3.9.2017
Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () a NEDĚLE ()

4  4 1ČERNÝ MOST 36
Obchodní centrum Černý Most 5      5 4 206 21 36 51 21 51
Nádraží Běchovice 6       6 6 202 12 22 33 43 53 21 51x Hasičská 7      7 6 2x Winklerova 04 14 24 34 44 56 21 51

8     8 4 2Škola Dubeč 08 21 36 51 22 53
9   

54
  9 4 2x Za Pavilonem 06 21 36

x Lázeňka 10
23 53

    10 2 223 52 23 53x Dubeček 11     11 2 222 52x K Dubečku
12    

23 53
212 223 53x Nádraží Horní Měcholupy 22 52

  13 3 2Boloňská 19 35 5013 
23 53

Boloňská 14      14 4 205 20 35 50 23 53
Na Vartě 15     15 4 205 20 35 50 23 53Bolevecká 16      16 4 2x Livornská 05 20 35 50 23 53

17     17 4 2• Nové Petrovice 05 20 35 50 23 53
18   

50
  18 4 21 Poliklinika Petrovice 05 20 35

2 Wattova 19
23 53

    19 3 205 20 40 23 533 x Morseova 20       20 4 200 19 38 585 x Newtonova
21    

23 53
221 218 388 Horčičkova 18 38

  22 2 29 HÁJE 03 3122  
03 31

x - na znamení 23     23 2 201 31 01 31
 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 0     0 2 201 31 01 31 - zastávka s možností přestupu na železniční dopravu 1   1 1 1
 - možnost přestupu na vlaky linky S 11 11

2 2
3

O svátcích jede jako v neděli ().

3

Soft. CHAPS spol. s r.o. A

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

orientační doba
jízdy (min)
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Vítání nových občánků 
Velký sál Domu občanské 
vybavenosti MČ Praha – 
Petrovice ožil v pondělí 
11. září již tradiční akcí 
Vítání nových petrovických 
občánků. Protože se jí letos 
účastnilo už dokonce 33 
dětí narozených v období 
od května 2016 do srpna 
2017, konala se ve stejný den 
hned nadvakrát. 

Skutečnost, že se Petrovice omladily tak 
hojným počtem novorozenců, ocenila 
ve svém uvítacím projevu k dětem a jejich 
rodičům i příbuzným starostka městské 
části JUDr. Olga Hromasová. Ve své úva-
ze k výchově dětí výstižně citovala i my-
šlenku, kterou řekl Johan Wolfgang von 
Goethe: „Děti by měly dostat od svých  
rodičů dvě věci: kořeny a křídla. Kořeny 
směřující do minulosti a křídla, volnost 
a svobodu, mířící k zodpovědné budouc-
nosti.“  Poté, co rodičům připomenula, 
jak odpovědný úkol před nimi stojí, vyjá-
dřila přání, aby se jim i případné nelehké 
okamžiky, které na ně a jejich děti v životě 
možná čekají, dařilo vždy řešit především 
s láskou. Všechny zároveň ujistila, že také 

MČ Praha – Petrovice a její úřad jsou ta-
dy proto, aby jim od počátku při výchově 
dětí pomáhaly, třeba už dostupností kva-
litních mateřských a základních škol, dět-
ských hřišť apod. Maminky po následném 
podpisu do pamětní knihy dostaly krásné 
bílé růže a pro své děti také osobní dár-
ky, to i v podobě polštářků s jejich ručně 
vyšitými křestními jmény. Zlaté pamětní 
medaile městské části obdrželo tentokrát 
osmnáct děvčátek v etujích červených 
a patnáct chlapců v modrých. Vzpomín-
kovou kazetu s CD a DVD, které bohatě 
dokumentují akci jak fotografiemi, tak i vi-
deozáznamem, obdrželi rodiče od MČ Pra-
ha – Petrovice opět darem.

Eva Šuhájková 
infocentrum

Jako noví občánci byli uvítáni: 
 
Samuel Bezek, Jana Eichlerová, 
Tereza Farmačková, Adam Farkač, 
Michael Fialka, Eliška Fialová, Ši-
mon Hanzlík, Markéta Holanová, 
Karolína Hromasová, Jakub Janoš, 
Sabina Patricie Jungová, Vanesa 
Kadeřábková, Josef Košat, Veroni-
ka Koštialová, Julie Kumprechtová, 
Lucie Mazalová, Amálie Kalíková, 
Johana Kalíková, Matěj Paukner, 
Štěpán Pejšek, Běla Rajnochová, 
Samuel Sekal, Šimon Skála, Mari-
anna Šafránková, Martin Šelever, 
Zuzana Tichá, Tobiáš Trojan, Domi-
nik Tunka, Maxmilián Tunka, Natá-
lie Valentová, Daniel Valev, Alena 
Záhorová, Alice Zelinová

Přivítali jsme 33 petrovických občánků. Maminky dostaly krásné bílé růže.

Komise bytová a sociální RMČ Praha – Petrovice vás zve na 

VÁNOČNÍ JARMARK

25. a 26. listopadu 2017  |  9.00 – 17.00 hodin

společenský sál v přízemí Domu občanské vybavenosti  
MČ Praha – Petrovice, Edisonova 429, Praha 10 – Petrovice

13.00 | DIVADLO A ŠMYTEC

Přijďte načerpat vánoční atmosféru, kde pro vás bude připraven bohatý 
výběr českých výrobků: koření, vánoční čaje, bižuterie, přírodní mýdla, 
vánoční dekorace, ručně šitá zvířátka, svíčky, keramika, český med, dře-
věné výrobky a kosmetické výrobky.
Pro dospělé bude připraven vánoční punč. 
Pro děti bude od 13.00 hodin v sobotu i v neděli připraveno divadlo.
Bližší informace obdržíte na tel. 603 747 711.
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Mapa stávajících i nových stanovišť sběru kovových obalů.
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Harmonogram přistavování kontejnerů na BIO odpad podzim/zima 2017

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD – DO

1. 10. neděle ul. Edisonova (slepá část u kostela) 13.00 – 16.00 hod.

14. 10. sobota ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 13.00 – 16.00 hod.

21. 10. sobota ul. Edisonova před č. p. 51 09.00 – 13.00 hod.

4. 11. sobota ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 13.00 – 16.00 hod.

11. 11. sobota ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 09.00 – 13.00 hod.

18. 11. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 13.00 – 16.00 hod.

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad  
podzim/zima 2017

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD – DO

4. 10. středa ul. Frostova (parkoviště) 14.00 – 18.00 hod.

11. 10. středa ul. Lessnerova (parkoviště) 14.00 – 18.00 hod.

25. 10. středa ul. Rezlerova (parkoviště naproti č. p. 307) 14.00 – 18.00 hod.

8. 11. středa ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 14.00 – 18.00 hod.

22. 11. středa ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 14.00 – 18.00 hod.

29. 11. středa ul. Frostova (parkoviště) 14.00 – 18.00 hod.

6. 12. středa ul. Rezlerova (parkoviště naproti č. p. 307) 14.00 – 18.00 hod.

Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti  
pro občany MČ Praha – Petrovice

ZA ZASTÁVKOU 3
Praha 15 – Dolní Měcholupy 

tel. 733 164 810

BEČOVSKÁ 939
Praha 22 – Uhříněves 

tel. 731 122 905

STÁVAJÍCÍ STANOVIŠTĚ

002 ul.Galvaniho 221

004 ul.Euklidova 378

010 ul.Lessnerova 262

012 ul.Frostova 341

015 ul.Dieselova 191

017 ul.Edisonova 51

020 ul.Bellova 165

021 ul.Celsiova 260

PROVOZNÍ DOBA
Po – Pá 8.30 – 18.00 hod,  
(v zimním čase do 17.00 hod)

So 8.30 – 15.00 hod

Ve sběrných dvorech hlavního města 
Prahy lze odevzdat v podstatě jakýkoliv 
odpad včetně nebezpečného, kromě 

směsného odpadu a azbestu. 

Hlášení poruch na veřejném 
osvětlení 

Poruchu na veřejném osvětlení na úze-
mí hlavního města Praha je možné ohla-
šovat na Centrálním dispečinku veřejného 
osvětlení společnosti PREdistribuce, a.s., 
na nonstop lince 224 915 151 nebo na  
e-mailové adrese: poruchyvo@pre.cz. 
Při komunikaci je vždy nutné uvést číslo 
lampy.

Kovové obaly
V návaznosti na úspěšné zavedení nové 
komodity kovové obaly, která se setka-
la s pozitivním ohlasem obyvatel v naší 
městské části, jsme vytipovali další stano-
viště s ohledem na prostorové možnosti 
jednotlivých stanovišť tříděného sběru.

Harmonogram přistavování kontejnerů 
na velkoobjemový odpad podzim/zima 2017 

Číselné označení lampy VO.

NOVÁ STANOVIŠTĚ

005 ul.Kurčatovova 324

006 ul.Voltova 97

007 ul.Jakobiho 327

009 ul.Rezlerova 273

025 ul. Rezlerova 306
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Praha spustila web a aplikaci „zmente.to“

Představujeme vám portály „bezpečnost.
praha.eu“ a „cistou stopou Prahou“ a aplikaci 
„na kole Prahou“. 

Námět, stížnost, pochvala.
Hlavní město spustilo 
do provozu webové stránky 
a aplikaci pro mobilní 
telefony „zmente.to“. 
Je to nejrychlejší cesta, 
jak mohou lidé posílat 
své náměty, připomínky 
a stížnosti z oblasti dopravy. 
Díky zmente.to je vše 
na jednom místě a všechny 
vzkazy se dostanou rychleji 
do správných rukou.

„Zmente.to“ je webová stránka optimali-
zovaná pro použití v mobilních telefonech 
i aplikace pro Android a iOS. Hlavní roz-
cestník nabízí uživateli první rozdělení, kte-
ré oblasti se jeho připomínka týká, zda jde 
o veřejnou dopravu, cyklistiku, městskou 
zeleň nebo třeba problémy na městských 
komunikacích. Lidé mají možnost lokalizo-
vat problém přímo na mapě, rovnou z mo-

bilního telefonu připojit fotku s krátkým ko-
mentářem a během chvíle odeslat.
Pražané nejčastěji posílají podněty ke sta-
vu komunikací, veřejných prostranství 
a k veřejné dopravě. Do projektu jsou za-
tím zapojeny primárně Technická sprá-
va komunikací, ROPID a Dopravní podnik 
hl. m. Prahy. Příchozí dotazy a návrhy se  
ovšem týkají i řady dalších městských  
odborů a institucí, od odboru životního 
prostředí až po úřady jednotlivých měst-
ských částí, kterým tým „zmente.to“ pře-
dává podněty k řešení.

Web a mobilní aplikace Zmente.to je 
webovou stránkou i aplikací dostupnou 
pro Android a iOS. Poskytuje možnost 
snadno a rychle vyfotit, nahrát a poslat 
podnět nebo stížnost. Aplikace má mini-
malistický design s důrazem na srozumi-
telnost a zřejmé propojení s webovými 
stránkami projektu. Součástí jsou jedno-
duché a srozumitelné piktogramy.

redakce

Na webových stránkách 
hlavního města naleznete 
Bezpečnostní portál 
Magistrátu hlavního města 
Prahy, https://bezpecnost.
praha.eu/.

Na tomto portále budete včas informováni 
o aktuálním dění po celé Praze. Tady nalez-
nete informace o větších dopravních ne-
hodách, omezeních MHD, ekologických 
haváriích, výpadcích elektřiny, apod. 
Informace na tomto portálu jsou od Ope-
račního střediska krizového štábu, který 
tyto informace sbírá od složek integrova-
ného záchranného systému, přímo od lidí 
v terénu.

Najdete zde mapy, které budou obsaho-
vat:

• Aktuální dění (uzavírky, dopravní neho-
dy, práce na silnici, dále vodočty a stav 
ovzduší). 
• Dopravu (uzavírky, dopravní nehody, 
práce na silnici, námraza, parkovací auto-
maty, zóny placeného stání, zimní údržba 
komunikací). 
• Povodně (záplavová území, linie proti-
povodňové ochrany – pytle s pískem, mo-
bilní a pevné protipovodňové zábrany). 
• Ukrytí a sirény (úkryty, ochranný sys-
tém metra, sirény). 
• Chemii (objekty s nebezpečnými látka-
mi). 
• 112 (objekty a okrsky PČR, MP HMP, 
ZZS HMP, HZS HMP). 
• Územní členění (parcely, adresné body, 
stavební objekty). 
• Kamery (pro veřejnost 130 kamer). 
• Celkovou mapu (možnost zobrazit si 
jednotlivá témata).

V menu portálu – „Co dělat když“ …. Na-
leznete informace a užitečné rady z ob-
lasti ochrany obyvatelstva, např. ukrytí, 
chemie, povodně, z oblasti krizového plá-
novaní, technologií, bezpečnosti a preven-
ce včetně dokumentů.  

Pokud se občané zaregistrují, budou do-
stávat informace z portálu na svůj email. 
Portál bude mít zobrazení stránek přizpů-
sobené i v mobilních telefonech.

Jako druhý portál vám představujeme: 
Čistou stopou Prahou aneb nejen auty 
přepraven jest člověk.
Na kole, pěšky, eko vozidly nebo třeba 
MHD. Po městě to jde tolika různými způ-
soby. Nejen autem! Obdivovatelé všech 
bezemisních či nízkoemisních vozidel.
Hlavní město Praha se snaží o to, aby byl 
městský vzduch dýchatelný. Aby nám pro-

2 % 
43 podnětů

Data za období 3. 3. až 3. 6. 2017

6 % 
138 podnětů

7 % 
160 podnětů

9 % 
217 podnětů

11,5 % 
271 podnětů

20 % 
457 podnětů

21 % 
479 podnětů

23,5 % 
545 podnětů

veřejná  
prostranství

městská  
zeleň

komunikacepěšíautomobilová 
doprava

cyklistébezbariérovost veřejná  
doprava

PODNĚTY PRAŽANŮ

Poškozená komunikace 238 podnětů

Nepořádek 145 podnětů

Rizikové místo 103 podnětů

Zastávka a okolí 98 podnětů

Péče o zeleň 88 podnětů

NEJUŽÍVANĚJŠÍ KATEGORIE APLIKACE

Nepořádek  
 

Vylepšení  
prostranství 

 
Vybavení,  
mobiliář

veřejná  
prostranství

Poškozená 
komunikace

Dopravní  
značení

Vylepšení  
komunikací

komunikace

Zastávka  
a okolí

Ostatní 
podněty

Pravidelnost 
provozu

veřejná  
doprava

OBLASTI, KTERÉ PRAŽANY TRÁPÍ NEJVÍCE

+ 2 500 podnětů  
3 měsíce od spuštění

Do aplikace „zmente.to“ občané zanášejí své podněty a připomínky.
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Zvýšený dohled strážníků u přechodů  
pro chodce v blízkosti škol opět začíná

voz na silnicích netrhal uši. Abychom ne-
ztráceli hodiny života v kolonách. Snažíme 
se, aby se lidé po městě vydávali čistou 
stopou „www.cistoustopou.cz“.

Třetí je aplikace, o které bychom se dnes 
rádi zmínili a jmenuje se: Na kole Prahou 
– nová cyklonavigace, která pomůže jezdit 
bez obav. Aplikace Na kole Prahou chce 
v kombinaci informačních, motivačních 

a komunitních funkcí pomoci začínajícím 
i zkušeným cyklistům používat kolo jako 
každodenní dopravní prostředek. K dispo-
zici je jak pro systém Android (http://bit.ly/
nakoleandroid), tak i pro IOS (http://bit.ly/
nakoleios) a to zcela zdarma. Co vám na-
bídne?
Díky propracovaným navigačním funkcím 
Na kole Prahou snadněji objevíte nejlep-
ší trasu do práce či školy a budete moct 
na kole vyrazit bez obav i do míst, kte-
rá dobře neznáte. Navigace bere v potaz 
mnoho faktorů ovlivňujících nejen dobu 
dojezdu, ale také bezpečnost a pohodlí pří 
jízdě na kole. Dokáže se přizpůsobit typu 
vašeho kola, vašim osobním preferencím 
a najde i trasy kombinující kolo s veřejnou 
dopravou. 
Nová aplikace vám nechce jen radit, ale 
chce vás také motivovat, abyste na ko-
le jezdili co nejvíce. S aplikací si tak mj. 
můžete vyjezdit unikátními odznaky (např. 
Průzkumníka za to, že na kole navštívíte 
mnoho různých míst, nebo Vrchaře za to, 

že se nebojíte pražských kopců). Své cyk-
listické výkony můžete také porovnávat 
s vašimi známými a kamarády a vzájem-
ně se tak motivovat k ještě častějšímu 
 ježdění. 

V neposlední řadě aplikace umožnuje sbí-
rat a sdílet informace o tom, s jakými pro-
blémy se při svém ježdění v Praze potý-
káte. Kromě záznamu svých tras můžete 
skrze aplikaci snadno nahlásit komunitní 
upozornění týkající se komplikací na trase. 
Posbírané informace se zobrazí v cyklistic-
ké mapě a u vyhledávaných tras. Poslouží 
také ale městským orgánům při vyhodno-
cování stávajících a při návrhu nových cyk-
listických opatření.
Všechny uvedené odkazy najdete na na-
šem novém webu, na kterém v součas-
né době pracujeme a který bude spuštěn 
od listopadu 2017.

redakce

Pražští strážníci budou 
v souvislosti se zahájením 
školního roku opět dohlížet 
na přechody  pro chodce 
v blízkosti škol a školských 
zařízení. Zvýšený dohled 
nad bezpečím školáků 
na přechodech bude 
pokračovat i v dalších 
zářijových dnech.

Na zajištění bezpečnosti dětí dohlíželo 
v metropoli v prvních dnech školního ro-
ku celkem 254 strážníků. Městská poli-
cie tak byla přítomna u 153 pražských zá-
kladních škol a 174 přechodů pro chodce. 
„Jednotlivá obvodní ředitelství městské 
policie mají díky dlouholetým zkušenos-
tem přehled o přechodech pro chodce, 
které děti velmi často využívají při cestě 
do školy a které se v některých případech 
nenachází přímo u škol. Strážníci proto by-
li i na těchto přechodech“, uvedl ředitel 
pražské městské policie Eduard Šuster.
Od druhého zářijového týdne pak je pod 
dohledem strážníků každý všední den 

po celý školní rok více než 110 přechodů 
v čase od cca 7.15 až do 8.00 hodin.
Aktivitu strážníků vítá i radní pro bezpeč-
nost a prevenci kriminality Libor Hadrava: 
„Zajištění bezpečnosti školáků při cestě 
do školy je jednou z priorit vedení hlavní-
ho města Prahy. Na začátku září jsou dě-
ti často myšlenkami ještě na prázdninách 
a nemusí se plně soustředit na dodržování 
bezpečnosti na pozemních komunikacích. 
V souvislosti se začátkem školního roku 
Městská policie Praha doporučila, aby ro-
diče svým dětem připomínali pár preven-
tivních rad:
• Nejkratší cesta do školy nemusí být ta 
nejbezpečnější.
• Silnici přecházejte přes přechod pro 
chodce.
• Řádně se před vstupem na přechod roz-
hlédnout oběma směry.
• Na přechod je bezpečné vstupovat až 
poté, kdy řidič s vozidlem zastaví.
• Před tramvají nemají chodci přednost.
• Viditelně umístěné reflexní prvky na ob-
lečení nebo aktovce zvyšují bezpečnost dí-
těte v dopravě.

Jedno doporučení také přímo pro rodiče 
školáků – Nezapomeňte, že jste pro děti 
tou nejdůležitější osobou. Stále pozoruje 
a sleduje vaše chování a tím získává jasný 
příklad pro své budoucí jednání. Jděte pro-
to dětem co nejvíce příkladem.
Pražská městská policie apeluje také 
na všechny řidiče, aby i oni věnovali ma-
ximální pozornost provozu na pozemních 
komunikacích, a to nejen v blízkosti pře-
chodů.

Jiřina Ernestová
kancelář ředitele – komunikace s médii 

Policisté dohlíží na přechodech pro chodce.

Aplikace Na kole Prahou.
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Je libo vilejš?
To by byla pěkná věta 
na diktát pro děti, že? 
Možná i paní učitelka by 
zapochybovala, jestli to 
nemá být vylejš... Ale my, 
poutníci z Petrovic, to víme. 
My jsme se s vilejši došli 
seznámit až do španělského 
rybářského městečka Muxía 
(čti mučíja).
Z Prahy jsme vyšli nejprve na Šumavu 
(2007 Volary), odtud do Bavorska (2008 
Kirchweidach). Rakouska (2009 Reutte), 
Švýcarska (2010 Schmerikon), přes Alpy 
(2011 Thun), do pohoří Vysoký Jura (2012 
Bellegarde), Francii (2013 Montfaucon, 
2014 Conques, 2015 Lourdes), z Lurd lo-
ni přes Pyreneje do španělského Castro-
jeríz. A odtud letos 600 km dlouhou tra-
sou do Santiago de Compostela – tam je 
hrob patrona našeho kostela, apoštola Ja-
kuba – a pak ještě dál, až na atlantické po-
břeží. Nejprve na mys Finistère (=konec 
země) a podél oceánu až do Muxíe, kde 
jsme naši 4000 km dlouhou pěší pouť za-
končili. Na oslavu jsme si objednali míst-
ní specialitu percebes. Připojuji obrázek 
tohoto na první pohled lákavého pokrmu. 
Ten mořský živočich se česky jmenuje vi-
lejš husí a chutná stejně podivuhodně, jak 
vypadá.
Ovšemže pojídání místních specialit ne-
ní hlavní náplní poutnického života. Prošli 

jsme vyprahlými pustinami v horkém čty-
řicetistupňovém větru bez kousku stínu, 
s ručníky na hlavě, namočenými, pokud 
ještě bylo čím. Přešli jsme horské hřebeny 
v dešti a krupobití, tam teplo vůbec nebylo, 
spali jsme pod širákem, nebo pod impro-
vizovanými přístřešky z pláštěnek, v euka-
lyptovém lese. Někdy v přeplněných kláš-
terních a dalších poutnických ubytovnách 
– ročně do Santiaga dorazí pěšky statisí-
ce lidí. Modlili se v mnoha kostelích, také 
u hrobu sv. Jakuba. Také za vás, milí pet-

rovičtí sousedi.
Jen ještě připomínám, že název svatoja-
kubské poutní cesty – CAMINO – a jeden 
z poutnických symbolů – LASTURA – se 
přenesly na náš nový farní dům v Edisono-
vě ulici. Máte li zájem, informace o našem 
farním životě nabízí naše stránky 
http://farnost.petrovice.org. Nedělní boho-
služby jsou od 8.00 a od 10.00 hodin. 

Za petrovickou farnost a poutníky
Miloš František Převrátil

Procházeli jsme vyprahlou pustinou. Místní specialita percebes (vilejš husí). Poslední úsek poutníků.

Pobřeží Atlantiku u Muxíe.
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Je sobota večer, vy máte 
chuť začíst se do nějaké 
pěkné knížky, doma už není 
žádná nová, knihkupectví 
daleko a knihovna má 
zavřeno? Taková situace už 
vás v Petrovicích nezaskočí. 
Stačí si zajít před ZŠ Praha 
– Petrovice, do Dopplerovy 
ulice, kde své místo 
od června našla Petrovická 
knihobudka. Má otevřeno 
nonstop a díky tomu, že si 
rychle získala velkou oblibu, 
je stále plná různých titulů. 

Petrovická veřejná knihovnička vznik-
la úpravou staré telefonní budky, kterou 
adoptovala naše městská část v rámci pro-
jetku KnihoBudka. Tento projekt existuje 

od roku 2013 a získal si velkou oblibu ne-
jen v Praze, ale i v ostatních městech. Pro-
voz naší knihobudky zahájila paní starostka 
Olga Hromasová 27. 6. 2017 za asistence 
dětí z petrovické základní školy, které se 
rozhodly stát se jejími strážci a spolu s pa-
ní starostkou a panem ředitelem Petrem 
Zemanem jí věnovaly první knížky.
Pravidla Knihobudky jsou velmi jednodu-
chá. Kdokoliv a kdykoliv si může vypůjčit 
knížku na neomezeně dlouhou dobu, ne-
bo si knížku může rovnou nechat. Důležité 
však je, dát do knihovničky místo vypůjče-
né knížky nějakou jinou, aby byla knihov-
nička průběžně doplňována. Kromě těch-
to psaných pravidel platí i jakási pravidla 
nepsaná, která by měla zajistit to, že byť 
se jedná o zařízení stojící na ulici a veřej-
ně přístupné, budou se jeho uživatelé sna-
žit, aby stále sloužilo svému účelu a dělalo 
všem radost.

Přišel podzim a s ním i sychravé dny a ve-
čery. Přeji vám všem, abyste v naší pet-
rovické knihobudce našli pokaždé knížku, 
která vám tento čas zpříjemní a zahřeje 
vás u srdce. 

Veronika Balíčková
předsedkyně komise výchovy,  

vzdělávání a sportu RMČ 

Petrovická knihobudka

Slavnostní otevření knihobudky.

Kulturní komise 
RMČ připravuje

24. října
Recitál PETRY ČERNOCKÉ

7. listopadu
Čtená divadelní hra s JANEM KAČEREM

21. listopadu 
Koncert bratří EBENŮ 

11. prosince 
Adventní koncert Dvořákova kvarteta

20. prosince 
Vánoční mše Jana Jakuba Ryby

Zdravotní cvičení nejen pro seniory

Na lekce zdravotního cvičení 
jsou zváni všichni, komu záleží 
na udržení fyzické kondice  
a zdravotní soběstačnosti.  
Cvičební lekce se konají každou 
středu v čase od 10.00 do 11.00 
hodin v sále DOV, Edisonova 429. 
Registrovat předem se nemusíte, 
stačí jen přijít s dobrou náladou.
Cena jedné lekce je 40 Kč.

Hanka Všianská
Vaše cvičitelka

Na našem trhu zakoupíte pečivo, uzeniny, ovoce,  
zeleninu a další výrobky české produkce.
Zájemci o pronájem prodejního místa kontaktujte  
prosím paní Stašákovou Helenu na tel. 603 747 711.

každý čtvrtek 8.00 – 15.00 hodin  
před budovou polikliniky (Ohmova 271, Praha 10 – Petrovice)

FARMÁŘSKÉ TRHY MČ PRAHA – PETROVICE
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Konečně knihovna

Začátek nového školního roku v Základní škole 
Praha – Petrovice

Na podzim a v zimě bývá 
obvykle víc času na čtení než 
kdy jindy. Co ale číst, když 
zjistíte, že už doma nemáte 
ani jednu jedinou knížku, 
kterou byste ještě neznali? 
Neváhejte a navštivte 
Místní knihovnu MČ Praha – 
Petrovice. 
Jen od letošního jara do konce léta se je-
jí knižní fond, který už přesahuje počet 
9 000 svazků, rozrostl o dalších 150 titulů, 
v nichž jde z devadesáti procent vesměs 
o knižní novinky. Každý čtenář, ať už do-
spělý nebo dětský, si tak v knihovně může 
najít knihu, kterou dozajista nezná a hlav-
ně – která ho osloví. Milovníci napětí mo-
hou vybírat mezi hvězdnými autory, jako 
jsou S. King, P. May nebo J. Patterson, 
a na ty, kteří k tomu chtějí ještě navíc his-
torii, čekají další nové tituly od V. Vondruš-
ky nebo J. Bauera. V románech určených 
ženám mají již tradičně zastoupení oblíbe-
né autorky M. Körnerová, T. Kelleyová-Va-
silková stejně jako třeba i D. Steelová. Ze 

současnosti čerpají čtenářsky vyhledáva-
né knihy R. Třeštíkové, nepochybně zvlášt-
ní je novela Jezero B. Bellové a hodně 
moudrého o životě říká také kniha Z. Czen-
dlika. Kdo hledá pobavení, také ho najde, 
protože bestsellery P. Hartla i E. Bočka ho 
poskytují v hojné míře. Čtenáři mezi nový-
mi tituly najdou samozřejmě i díla klasiků 
světové literatury, která u nás vyšla teprve 
poprvé a spolu s nimi se možná znovu rá-
di začtou do nově vydaných titulů povinné 
maturitní četby. Zajímavé novinky knihov-
na nabízí i pro náctileté, ať už jde o fanta-

sy trilogii Sirotčinec slečny Peregrinové od  
R. Riggse nebo kompletní dílo J. R. R. Tol-
kiena. Na své si samozřejmě přijdou i děti 
mladší, a to včetně těch nejmenších, kdy 
spolu s nimi jistě i jejich rodiče ocení za-
jímavá obrázková povídání na téma Jaro, 
Léto, Podzim, Zima od S. Bernerové nebo 
i Magnesiou Litera oceněnou skvělou Hra-
vouku T. Vostradovské.
Aby novinek nebylo málo, knihovna k nim 
přidává ještě jednu navíc. Pro nové webo-
vé stránky Úřadu MČ Praha – Petrovi-
ce připravila vlastní web s aktualitami ze 
všech oblastí své činnosti. Informovat bu-
de nejen o knižních novinkách a vlastních 
čtenářských akcích, ale třeba i o nejzají-
mavějších literárních soutěžích vyhlašo-
vaných dalšími knihovnami, organizacemi 
nebo institucemi v rámci celé ČR. A pokud 
přes nový web čtenáři pošlou vlastní tipy, 
náměty a připomínky pro práci knihovny, 
budou vítány. 

Eva Šuhájková
infocentrum

Knižní fond přesahuje 9000 svazků.

Nový školní rok 2017/2018 
společně zahájilo 491 žáků 
a žákyň, 41 pedagogických 
pracovníků a 12 dalších 
zaměstnanců Základní školy 
Praha – Petrovice.

Žáci a žákyně poprvé přišli v tomto školním 
roce do školy 4. září, pedagogičtí pracovní-
ci a další zaměstnanci školy se na nadchá-
zející školní rok připravovali už mnohem 
dříve. Věřím, že právě začínající školní rok 
bude šťastný pro všechny. Žákům a žáky-
ním přeji, aby zvládli nejen povinné učení, 
ale aby jim co nejvíce radosti přinesly i ob-
líbené školní akce, jako jsou výlety, zimní, 
jarní, letní školy v přírodě, vánoční disko-
téka, nocování ve škole, divadla, koncer-
ty, exkurze, projekty, Klub mladých diváků, 
soutěže a olympiády – Pythagoriáda, Ma-

tematická olympiáda, Petrovická vánoční 
laťka, Petrovický šplhavec, Turnaj v české 
dámě, Turnaj šesti míčů, řada sportovních 
soutěží, atletika, florbal…
Tak jako každý školní rok nejnáročnější 
a nejzodpovědnější práci musí zvládnout 
třídní učitelé a třídní učitelky. Letos v po-
čtu 21 zkušených pedagogů (14 na prvním 
a 7 na druhém stupni), jsou to:
1. A Mgr. Drahoslava Bukvová
1. M Mgr. Bohumila Foltýnová
2. A Mgr. Charlotta Martínková
2. B Mgr. Marcela Karásková
2. M Bc. Radoslava Winterová
3. A Mgr. Anna Dvořáková
3. B Mgr. Irena Melicharová
3. M Mgr. Monika Humhalová
4. A Mgr. Anna Procházková
4. B Mgr. Petr Zeman
4. M Mgr. Jana Židův

5. A Mgr. Dana Kosová
5. B Mgr. Marta Ptáčníková
5. M Mgr. Veronika Balíčková
6. A Mgr. Jana Gabašová
6. B Mgr. Kateřina Mašková
7. A Ing. Lenka Říhová
7. B Mgr. Jan Martínek, Ph.D.

Přivítání prvňáčků v 1.A.

ŠKOLY
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Konečně knihovna 8. A Mgr. Martin Vachl
8. B Mgr. Lenka Kasanová
9. A PaedDr. Jana Jelínková
Ve škole vyučují další učitelé, kteří letos 
nemají třídnictví na 1. nebo 2. stupni, jsou 
to:
Mgr. Michaela Dočekalová, vyučuje ang-
ličtinu
Mgr. Petr Martinů, vyučuje zejména fyziku
Ing. Jana Filipová, vyučuje angličtinu
Mgr. Markéta Pospíšilová, vyučuje zejmé-
na angličtinu a němčinu
Bc. Jana Sotlová, vyučuje český jazyk 
a vede literární seminář
Ing. Tereza Blechová, vyučuje francouzšti-
nu a zeměpis
Bc. Zlata Danková, vyučuje tělesnou vý-
chovu
Mgr. Favzija Zázvorková, vyučuje ruský ja-
zyk
Po vyučování se o žáky z prvního stupně 
starají vychovatelky z naší školní družiny:
Alena Kováříková, vedoucí školní družiny, 
Miroslava Tesařová, Michaela Kokšalo-
vá, Hana Lohnertová, Mgr. Favzija Zázvor-
ková, Šárka Jarošová, Bc. Jitka Štiková, 

Bc. Zlata Danková.
Učitelům pomáhají asistenti pedagoga:
Jitka Vondrová, Lucie Bříšková a Zuzana 
Zikánová.
A máme i vedení školy:
Mgr. Petr Zeman, ředitel školy
Mgr. Dana Němcová, statutární zástupky-
ně ředitele školy
PaedDr. Iva Paloučková, zástupkyně ředi-
tele
Dne 4. září 2017 nás všechny ve škole – 
zaměstnance, žáky a zejména nové žáky 
v prvních třídách – přivítala paní JUDr. Ol-
ga Hromasová, starostka městské části 
Praha – Petrovice. Chlapci a dívky v prvém 
ročníku obdrželi na uvítanou nejenom dár-
ky, ale i pamětní list s podpisem paní sta-
rostky a ředitele školy.
A teď se do toho zase dáme, s chutí 
do učení v novém školním roce.

Petr Zeman
ředitel školy

Vzorný prvňáček.

P O Z V Á N K A
Městská část Praha – Petrovice pořádá 

 

dne 25. října 2017 
 

k 99. výročí Dne vzniku samostatného  
československého státu pietní akt  

spojený s kladením věnců  
u památníků na území městské části.

V 10.30 hod. se koná pietní akt  
na našem hřbitově u hrobu obětí  

světových válek a v 11.00 hod. pietní  
akt u památníku padlých  

v Edisonově ulici.

Zveme všechny občany Petrovic k účasti  
na vzpomínkovém aktu na naše občany,  
kteří položili své životy za naši svobodu.

Rada MČ Praha – Petrovice

Městská část Praha – Petrovice
Vás všechny zve na

Kdy: Ve středu 6. 12. 2017 od 17.30 hodin

Kde: Na prostranství před Úřadem
   městské části Praha – Petrovice
   Edisonova 429

Tradiční 
setkání

„Zpívání pod vánočním stromem“
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INZERCE

Zahájení školního roku 2017 – 2018 v Mateřské 
škole Jakobiho
Mateřská škola Jakobiho 
v letošním školním roce 
otevřela 4. září šest tříd pro 
celkem 162 petrovických 
dětí. Tři třídy jsou určeny pro 
mladší děti od 3 do 5 let a tři 
třídy pro starší děti od 5 do 6 
let. V naší mateřské škole 
nyní učí 13 kvalifikovaných 
učitelek a o děti se stará také 
10 provozních zaměstnanců 
(5 kuchařek a 5 uklízeček).

Rozdělení tříd a třídních učitelek:
Hruštička (starší děti) – Hana Machátová 
a Alena Šefraná
Jahůdka (mladší děti) – Zdeňka Veverková 
a Ivana Černá
Jablíčko (mladší děti) – Taťána Peřinová 
a Jana Vyškovská
Třešničky (starší děti) – Mgr. Barbora Hro-
mířová a Ing. Dagmar Lazárková
Berušky (starší děti) – Petra Urbanová 
a Irena Gottsteinová
Sluníčko (mladší děti) – Bc. Irena Farářová 
a Terezie Jakšová
Rozdělení na třídy mladších dětí a starších 
dětí se dlouhodobě osvědčuje, protože 
umožňuje zaměřit Školní vzdělávací pro-
gram na jejich rozdílné potřeby. U mlad-
ších dětí je to zpočátku docházky do MŠ 
jejich adaptace na předškolní prostředí. 
U starších dětí se jedná o včasné zahájení 
přípravy na školní docházku. Zejména jde 
o nácvik dovedností předcházejících čtení, 

psaní a rozvoj elementárních matematic-
kých souvislostí a také na logopedickou 
prevenci.
V nastávajícím podzimním období pro dě-
ti připravujeme, kromě běžných školních 
aktivit, také doplňkový program. Ten za-
hrnuje i několik divadelních představení, 
koncerty, dopravní výchovu na dopravním 
hřišti v Horních Měcholupech. Nejstar-
ší děti se také vydají na návštěvu blízké-
ho ekologického střediska Toulcovův dvůr 
a pojedou na výlet do muzea Zemědělství 
v Praze na Letné.
Pro zpestření a zkvalitnění pobytu dětí 
v mateřské škole nabízíme, jako každým 
rokem, zájmové kroužky. V souladu se 
zaměřením MŠ na hudební a estetickou  
výchovu všechny děti mohou navštěvovat 
kroužek hudební výchovy, který vede hu-
dební tetička prof. Jindřiška Auředníková. 
Podle volby se dále mohou děti zúčastňo-

vat kroužku výuky hry na flétnu, kterou vy-
učuje Hana Machátová. Pro zájemce v MŠ 
probíhá i kroužek seznamování s anglic-
kým jazykem pod vedením Lenky Klod-
nerové a pokračuje logopedická prevence  
pro nápravu případných poruch řeči 
s Mgr. Lenkou Marušákovou.
Připomínáme, že důležitou změnou, kte-
rá nastala v letošním roce, je stanovení 
povinné předškolní docházky pro všech-
ny děti, které do 31.8. 2017 dosáhly věku  
pěti let. Povinnou předškolní docházkou 
se rozumí pobyt dítěte v mateřské škole 
nejméně 4 hodiny denně.
Učitelky i provozní zaměstnanci přejí všem 
dětem i jejich rodičům hezké podzimní 
dny, příjemné a klidné zahájení školního 
roku v petrovické mateřské škole.

Jana Beránková
ředitelka MŠ

Třída Jablíčko.

Zahradník živnostník hledá pronájem 
prostoru pro skladování zahradnické 
techniky a nářadí. Například garáž,  
dílna, sklad, plocha. Nejlépe 
za protislužbu – zajistím údržbu zeleně 
Vašeho areálu či zahrady. 

Kontakt: info@zelen.cz tel.: 603481602
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Výlet do Španěl 

Festival vědy

Na sklonku školního roku 
se studenti Gymnázia ALTIS 
vydali na dalekou cestu 
za poznáním.

Cílem bylo Monaco a slunné Katalánsko 
s takovými turistickými lákadly,
jakými bylo třeba hned první zastavení – 
pyrenejské městečko Figueres s muzeem 
a hrobkou slavného Salvadora Dalí.
Milovníky středověkých dějin potěšil vý-
stup na poutní horu Mont Serrat se slav-
ným klášterem a obdivovanou Černou  
Madonou.
Její kopii bylo možné zahlédnout na pře-
kvapivém místě: v soukromé kapli fotba-
listů FC Barcelona, kteří montserratské 
madoně věnovali několik svých vítězných 
pohárů. Návštěva stadionu potěšila fa-
noušky sportu, uměnímilovné oko se zase 
nasytilo návštěvou skvostné Gaudího ka-
tedrály Sagrada Familia v centru Barcelo-
ny. 
Pobyt u moře v příjemném městečku 
Calella všechny občerstvil před dlouhou 
cestou do vlasti a naladil na vlnu dalších, 
prázdninových dobrodružství.

Jan Koliáš
Gymnázium ALTIS

Skoro ráj.

6. září 2017 se studenti sexty 
zúčastnili Festivalu vědy. 
Na travnaté ploše Kulaťáku u Vítězného 
náměstí v Dejvicích vyrostlo stanové měs-
tečko, kde vystavovatelé ze všech fakult  
ČVUT a VŠCHT chtěli studentům i široké 
veřejnosti přiblížit  vědu pomocí pokusů, 
interaktivních modelů a zaujmout technic-
kými novinkami.
Téma letošního ročníku bylo věda pro zdra-
ví a tak si studenti mohli vyzkoušet práci 
chirurga při laparoskopické operaci, zjis-
tit, jak dlouho se v žaludku rozpouští určité 
léky, vidět 3D tisk a mnoho dalšího. Tuto  
každoroční celodenní akci dříve známou ja-
ko Vědecký jarmark můžeme všem zájem-
cům o techniku jen vřele doporučit.

Irena Davidová
Gymnázium ALTIS Tábor vědy.

Barevná secese.
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