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Prázdniny skončily a děti v ZŠ – budově 
Dopplerova našly novou třídu. 
Byla to jedna z investičních akcí, kterou MČ 
zadala do finančního plánu pro letošní rok 
a provedla ji v době školních prázdnin. Byla 
přebudována část chodby v 3. NP školní bu-
dovy na učebnu pro výuku jazyků. Příprava 
probíhala půl roku, protože veškeré předpi-
sy pro školní budovy jsou dnes velice přísné.  
Akce dopadla bez problémů a dnes již třída 
slouží svému účelu. 
Zároveň se začaly provádět nátěry ocelo-
vých konstrukcí na budově ZŠ v Dopplerově 
ul., tedy slunolamů a rámového oplocení 
okolo budovy. Nátěry byly odkládány, pro-
tože MČ usiluje o získání dotace na zateple-
ní fasády. Stav nátěrů ale již není udržitelný, 
proto se začalo bez ohledu na případnou 
dotaci na opravu a zateplení fasády budo-
vy. V celém areálu ZŠ – budova Dopplerova 
proběhla rovněž komplexní údržba zeleně.
Třetí akci, kterou MČ zahájila, je oprava čás-
ti budovy původních jeslí na jedno oddělení 
pro MŠ Jakobiho pro 28 dětí. Vedení MČ 
řešilo problém, zda postavit nový pavilon na 
pozemku MŠ z buňkového systému, nebo 
využít starou budovu. V neprospěch nové-
ho pavilonu jsou, jak jinak, vysoké finanční 
nároky, proto padlo rozhodnutí opravit část 
staré budovy a od začátku září probíhá re-
konstrukce, kdy prostory musí být opraveny 

v rekordně krátkém čase 26 dnů tak, aby se 
na začátku října mohl začít do budovy stě-
hovat mobiliář. Oddělení bude dle norem 
vybaveno vlastním gastroprovozem, nový-
mi toaletami, veškerými novými koberci, 
dlažbami, obklady a zařizovacími předměty. 
Tedy v části staré budovy bude úplně nové 
oddělení pro děti, kterých má MŠ přihláše-
ných více, než je schopna stávající budova 
pojmout.
V průběhu léta byla zahájena 1. etapa ob-
novy pomníku obětem světových válek 
na novém petrovickém hřbitově. Původní  
2 stély byly umístěny na žulový podstavec a 
na jaře bude pomník dokončen osazením 
tepaného kříže.
Léto bylo i ve znamení oprav a údržby dět-
ských a sportovních hřišť. Doufáme, že děti 
i maminky ocenily opravené herní prvky, 
nové nátěry laviček, oplocení, odplevelené 
plochy a pískoviště. 
Můžete říci, že investičních akcí není mnoho  
a jsou v malých objemech. Taková je dnešní  
realita, MČ delší dobu než vlastní realizaci 
hledá naprosto úsporná řešení a při obou 
akcích ve školních budovách je pro leto-
šek našla. Peníze bohužel chybí, jelikož  
hl. m. Praha ani na jednu z akcí nepřispěla a 
MČ vše hradí ze svých skrovných prostředků.

Rada MČ Praha-Petrovice

INVESTICE V LÉTĚ 2012
SLOVO STAROSTKY

Vážení a milí petrovičtí občané,
letní prázdniny utekly jako voda a my se opět 
shledáváme u nového čísla Petrovického 
zpravodaje. Začátek podzimu patří především 
dětem, které se opět vrátily do školních lavic. 
Jako každý rok jsme přivítali naše prvňáčky, 
kterých bylo letos požehnaně. Do prvních tříd 
bylo totiž přijato 60 dětí, dvě první třídy jsou 
v budově Dopplerova, jedna v budově Ediso-
nova (fotoreportáž ze ZŠ je na str. 16-19).
Na tomto místě bych se rovněž ráda zmíni-
la o otevření nové třídy MŠ v ul. Jakobiho a 
uvedla na pravou míru „fámy“, které mezi 
rodiči kolují. Rekonstrukce byla zahájena 
04.09.2012. K určité prodlevě došlo z dů-
vodu požadavku hygieny, která trvala na 
vybudování speciálního gastroprovozu, se 
kterým původní projekt nepočítal. Konečný 
termín pro předání rekonstruovaných prostor 
je 01.10.2012. Během října budou prostory 
vybaveny mobiliářem a 01.11.2012 se školka 
otevře pro 28 dětí. Snad se bude dětem ve 
zbrusu nové části školky líbit.
Článek, na který bych Vás chtěla dále upo-
zornit, se týká změn v Pražské integrova-
né dopravě. Ubezpečuji Vás, že vedení MČ 
zásadně nesouhlasilo se zrušením linky 154  
v Petrovicích a toto stanovisko prezentovalo 
jak společnosti ROPID, tak vedení hl. m. Pra-
hy. Já osobně jsem se zúčastnila na MHMP 
vyhodnocení zavedených změn v dopravě, 
kde mi bylo příslíbeno, že se tímto problé-
mem bude ROPID opětovně a seriózně zabý-
vat. Více se dočtete na str. 11-13. Středové 
stránky jsou věnovány novým jízdním řádům.
Nakonec bych Vás chtěla pozvat na kulturní 
akce, které naše městská část pořádá. V říjnu 
a listopadu můžeme navštívit několik koncer-
tů, všechny pozvánky na tyto akce naleznete 
na str. 6 a 24.
Závěrem bych Vám ráda popřála krásné babí 
léto, hodně sil do pracovního koloběhu a 
dětem do dalšího školního roku samé pěkné 
známky.

JUDr. Olga Hromasová,
starostka

Nová učebna v ZŠ Praha-Petrovice. Obnovený pomník na petrovickém 
hřbitově.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Denně kolem ní procházíme. Někdy si ji ani ne-
všimneme, možná ještě dosníváme ranní sen, 
nebo nás již tíží problémy, které nás přes den čeka-
jí, nebo prostě jenom nevnímáme. Někdy ji nasává-
me plnými doušky, je pro nás osvěžením, kocháme 
se jí. Někdy však se na ni díváme kriticky, vidíme 
ledajaké vady a chyby – přerostlá tráva, rozsochaté 
přerostlé keře, polámané větvě, někdy i vyvrácený 
strom apod. a právem vznášíte stížnost na městský 
úřad.
Ne vždy je však chyba na naší straně. Zeleň na ka-
tastrálním území Petrovic je ve vlastnictví několika 
subjektů. Jedná se o vlastnictví pozemků městské 
části Praha-Petrovice, Magistrátu hlavního města 
Prahy, které byly svěřeny městské části Praha-Pe-
trovice, Magistrátu hlavního města Prahy, jejichž 
údržbu zajišťuje Technická správa komunikací, Ma-
gistrátu hlavního města Prahy, jejichž údržbu zajiš-
ťuje společnost ACTON a ve vlastnictví soukromých 
osob. Městská část Praha-Petrovice zajišťuje pouze 
údržbu zeleně, která je na pozemcích ve vlastnictví 
obce nebo jí byla svěřena do správy. Na základě zá-
kona o rozpočtových pravidlech nemůže městská 
část financovat aktivity, které nejsou v jejím vlast-
nictví nebo jí nebyly svěřeny do správy. Rozdělení 
uvedených pozemků zobrazuje přiložený obrázek, 
ve kterém zeleně vyznačené plochy jsou v našem 
vlastnictví nebo nám byly hl. m. Prahou svěřeny 
do správy, modře vyznačené plochy udržuje pro  
hl. m. Prahu firma ACTON a šedivě vyznačené plo-
chy udržuje pro Prahu Technická správa komuni-
kací. Nevyznačené plochy jsou ve vlastnictví třetích 
osob a je také jejich povinnost se o ně starat.

Pod zeleň zařazujeme nejenom travnaté plochy, 
ale i dřeviny a to jak samostatně vzrostlé stromy, 
tak skupiny stromů a keřovou výsadbu. I o ty,  
které jsou v našem vlastnictví nebo ve správě, 
se samozřejmě staráme. I přes napjaté finanční 
zdroje městská část na údržbu zeleně vynaklá-
dá nemalé prostředky, v loňském roce byly pro-
vedeny práce za 1.808.853 Kč, v letošním roce  
k 29. 8. za 1.087.880 Kč. Podstatná část stížností 
našich občanů na kvalitu zeleně se netýkala zele-
ně, kde je úřad povinen provádět údržbu, téměř 
vždy se jednalo o pozemky jiných správců. I těmto 
stížnostem jsme se věnovali a vždy jsme příslušné 
vlastníky nebo správce vyzývali k odstranění závad.
Městská část má zpra-
covaný Paspart zeleně 
městské části Praha-
-Petrovice z roku 2010, 
který zpracovala firma 
Projekce zahradní, kra-
jinná a GIS, s. r. o. Brno. 
V něm je možno např. 
vyčíst, že hlavní město 
Praha vlastní výměry ze-
leně ve výši 82 827 m2,  
Technická správa ko-
munikací 22 179 m2,  
ACTON 13 916 m2 
a MČ Praha-Petro-
vice 271 170 m2.  
Městská část má kon-
krétní rozlohu trávníků 
ve výši 162 768 m2, zá-

honů květin ve výši 346 m2, skupin keřů ve výši  
14 656 m2 a živých plotů ve výši 3 144 m2, 689 ks 
solitérních keřů, 2 014 ks solitérních stromů, 311 ks  
stromů ve stromořadí a 10 ks stromů ve skupině. 
Zároveň byl v roce 2011 zpracován v rámci agendy  
MA21 – nová komunikační platforma pro  
MČ Praha-Petrovice „Komplexní návrh úprav sys-
tému veřejné zeleně v městské části v rozsahu ka-
tastru pro příští léta“. V letošním roce již z tohoto 
návrhu byly realizovány úpravy za cca 100.000 Kč. 
Oba dva dokumenty jsou k nahlédnutí na Úřadu 
městské části.

André Němec
radní

PETROVICKÁ ZELEň

Volby do Senátu Parlamentu České 
republiky
informace k volbám

Vážení občané,
ve dnech 12. a 13. října 2012 se uskuteční hlasování ve volbách 
do Senátu Parlamentu České republiky. Hlasování bude probíhat  
v pátek 12.10.2012 od 14.00 hod. do 22.00 hod., v sobotu 
13.10.2012 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Hlasovací lístky budou 
voličům dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb. Dále budou 
hlasovací lístky k dispozici v den voleb ve volební místnosti.
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční dne  
19. října 2012 v době od 14.00 do 22.00 hodin a dne  
20. října 2012 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Po příchodu do volební místnosti je třeba prokázat totožnost a stát-
ní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. V této souvislosti 
doporučujeme občanům, kteří se k volbám chystají, aby se včas pře-
svědčili, zda mají platný občanský průkaz nebo cestovní pas a popří-
padě co nejdříve požádali o vydání nového dokladu. Žádost lze podat 
na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel ÚMČ Praha 15,  
Boloňská 478, Praha 10 - Horní Měcholupy v úředních hodinách  
(PO a ST 8-11.30, 12.30-17.30 h, ÚT a ČT 8-12 h).
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Místem konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky je sál 
DOV Praha-Petrovice, Edisonova 429.

Volební okrsek č. 1/942

Rodinné domky
Morseova  – 242–247, 251–254

Rezlerova  – 280–288

Jakobiho  – 328 a 329

Ohmova  – 271

Volební okrsek č. 2/943

Lessnerova  – 261–270

Rezlerova  – 272–279

Voliči s voličskými průkazy

Volební okrsek č. 3/944

Rezlerova  – 289–300

Rezlerova  – 302–310

Volební okrsek č. 4/ 945

Kurčatovova  – 321–324

Frostova  – 331–347

Jakobiho  – 325, 326, 330
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Naši milí čtenáři,
prázdniny skončily a okna škol opět drnčí 
štěbetáním stovek dětských hlasů. Jistě jste v 
době plné slunce a dovolených mohli aktivně 
či pasivně relaxovat každý podle svého gusta 
a nasbírali jste spousty nových a krásných 
zážitků.
My jsme samozřejmě ani v létě nezaháleli a 
rádi bychom Vás seznámili s tím, co je v naší 
knihovně nového, co se děje a co pro Vás 
připravujeme. 
Jistě Vás potěší, že ve středu jsme tu pro Vás 
až do 19.00 hodin. 
Nakoupili jsme spousty nových knih a jsme 
si jisti, že s novinkami naší knihovny uspo-
kojíme opravdu každého i sebenáročnějšího 
čtenáře.   Mezi naše poslední nové tituly na-
příklad patří:

Naší knihovnu paní knihovnice Božena Hrás-
ká žánrově nově upravila, abychom Vám 
umožnili jednodušší orientaci, a věříme, že 
se u Vás setkáme s příznivým ohlasem. Děti 

si mohou vybrat knížku ve svém koutku, kde 
mají orientační tabulky s popisky a obrázky.  
Ženy jistě potěší řazení „holčičích románů“, 
oddělení detektivního žánru a napětí je nabi-
to k prasknutí, oddělení literatury faktu pře-
téká zajímavými tituly a takto bychom mohli 
pokračovat od oddělení k oddělení, od žánru 
k žánru. Za zmínku stojí také to, že od října 
přicházíme s novými tituly časopisů, jako je 
například: Vlasta, Receptář, Máma a já, Ci-
nema, Travel a pro naše malé čtenáře je to 
časopis Junior.
Máme velkou radost, že se naše čtenářská 
obec utěšeně rozrůstá a Váš zájem nás in-
spiruje k další činnosti. Připravujeme pro Vás 
cyklus besed, které zahájíme v  říjnu vlasti-
vědnou besedou s Mgr. Náprstkovou. Na 
podzim i nadále pokračujeme s Městkou kni-
hovnou  formou výměnného souboru knih, a 
to zatím 2x ročně.
Rok 2012 je „Rokem se-
niorů“ a i my v naší – Vaší 
knihovně na ně myslíme.  
Rádi bychom umožnili se-
niorům zbavit se strachu  
z té „divné plastikové krabice 
plné drátů“, se kterou si neví 
rady, kterou jejich děti a vnuci 
používají každý den, se kte-
rou se v dnešní době setká-
vají naprosto všude a která 
je pro ně „španělskou vesni-
cí“.  Připravujeme pro seniory 
kurz počítačové gramotnosti  
s názvem: „Jak na počíta-
če“. Kurz začíná v knih- 
ovně od 01.10.2012  

od 10.00 do 11.00 hodin a bude pokra-
čovat každé pondělí během měsíce  
října. Kurz je zdarma. Pod vedením lek-
tora se naučí počítačovým základům, komu-
nikaci prostřednictvím internetu a přiměřeně 
svým potřebám a schopnostem i práci s tex-
tem.
Pro děti předškolního a školního věku připra-
vujeme od října besedy na různá témata a 
také soutěž v kreslení na téma  „Má oblíbe-
ná pohádková postava“. Obrázky budou vy-
staveny v sále Domu občanské vybavenosti, 
Edisonova 429 a vítězové budou vyhlášeni na 
předvánoční besedě. Dále jsme pro naše dět-
ské čtenáře připravili „Klub čtenářů“ a akce  
v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“. 

Těšíme se na Vás.
www.prahapetrovice.cz

knihovna@prahapetrovice.cz
tel. 267 900 946

Vážení občané,
chtěli bychom Vás upozornit na nutnost dodržování „Ohlašovací povinnosti“ při záboru veřej-
ného prostranství. Ne všichni jsou s touto povinností seznámeni, a tak bychom na ni rádi upo-
zornili. V Praze je tato povinnost dána obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 (dále jen OZV 
č.5/2011) o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a zákonem č. 565/1990 Sb.  
o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
OZV č. 5/2011 určuje místa, která jsou v dané městské části veřejným prostranstvím a jejichž 
zábor je zpoplatněn sazbou, jejíž výše je dána účelem, pro jaký je zábor veřejného prostran-
ství proveden (sportovní, kulturní akce, skládka materiálu, výkopové práce apod.). Dále uklá-
dá, jakým způsobem a v jakém předstihu je nutno splnit „Ohlašovací povinnost“. Formulář 
je ke stažení na webových stránkách MČ Praha-Petrovice. V případě, že si nejste jisti ve vypl-
nění formuláře pro splnění „Ohlašovací povinnosti“, obraťte se na pracovníky Odboru správy 
majetku MČ Praha-Petrovice, kteří Vám budou nápomocni. Plné znění vyhlášky najdete na 
stránkách MHMP (www.Praha.eu) v sekci úřední deska a oznámení.  Neuhrazení poplatku za 
zábor veřejného prostranství je považováno za nesplnění povinností poplatníka dle zákona 
č. 280/2009 Sb. daňový řád a s poplatníkem je dle daňového řádu zahájeno daňové řízení.

. 3 .

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Investice do ZŠ a MŠ str. 1

Pozvánky na koncerty str. 6, 24

Novinky 
v TJ Sokol Petrovice I str. 10

Změny v PID str. 11 –13

Jízdní řády střed

ZŠ Praha-Petrovice 
má 3 první třídy str. 19

Střípky z MČ str. 24

OBSAHZÁBOR VEřEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Petrovický zpravodaj, časopis městské části Praha-Petrovice • Vychází 5x ročně v Petrovicích. Ročník XXI., číslo 4, uzávěrka 14. září, dáno do tisku 18. září, vy-
chází 4. října. Uzávěrka následujícího čísla 09.11.2012 do 12 h. • Vydavatel: městská část Praha-Petrovice, sídlo Edisonova 429, 109 00 Praha 10,  
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BABÍ LÉTO V PETROVICKÉ KNIHOVNĚ
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 O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ

38. zasedání RMČ Praha-Petrovice
ze dne 21.05.2012

Rada městské části Praha–Petrovice

Schválila:
• vyúčtování koncertu Spirituál Kvintet,
•  vyúčtování poznávacího zájezdu na hrad Kleno-

vá a do města Klatovy,
•  na základě doporučení KÚRDV  stanovisko  

MČ Praha-Petrovice k dokumentaci záměru 
„Obytný soubor „Výstavní“, Praha 11, k. ú. Há- 
je“. MČ Praha-Petrovice nesouhlasí se záměrem 
výstavby, a to z důvodů, že z hlediska chráně-
ných zájmů MČ Praha-Petrovice by došlo ke 
zvýšení dopravní zátěže. Doprava z plánova-
ného komplexu bude vyvedena na komunikaci 
Výstavní – Novopetrovická, která již dnes má  
v ranní a odpolední špičce naplněnou kapacitu. 
Doporučujeme zapracovat řešení pěšího propo-
jení mezi Prahou 11 (konečná stanice autobusů –  
ul. Výstavní) a ul. Euklidovou v k. ú. Petrovice. 

Vzala na vědomí
•  zápis z jednání Komise územního rozvoje a do-

pravních vztahů, konaného dne 9. května 2012,
•  informaci starostky MČ JUDr. Hromasové a 

místostarosty MČ doc. Semeckého, že v pá-
tek 18.05.2012 proběhlo jednání se starostou 
MČ Praha-Újezd Drahorádem a místostaros-
tou Ranošem ohledně plánované výstavby  
v k. ú. Újezd.

39. zasedání RMČ Praha-Petrovice
ze dne 04.06.2012

Rada městské části Praha–Petrovice

Schválila:
• Petrovický zpravodaj č. 3/2012 do tisku,
• vyúčtování kulturní akce „Petrovické jaro“,
•  vyúčtování akce „Tančím, tančíš, tančíme  

v Petrovicích“,
• rozpočtovou změnu č. 3/2012,
• rozpočtovou změnu č. 4/2012, 
•  rozpočtový výhled MČ Praha-Petrovice do roku 

2015,
•  návrh Závěrečného účtu MČ Praha-Petrovice 

za rok 2011. RMČ bere na vědomí, že návrh  
závěrečného účtu MČ Praha-Petrovice za 
rok 2011 byl dne 29.05.2012 zveřejněn na 
úřední desce a způsobem umožňující dálkový  
přístup,

•  rozpočet Sociálního fondu MČ Praha-Petrovice 
pro rok 2012,

•  vyvěšení záměru NNP č. 9/2012 pronájmu míst-
ností A1.40 předsíň, A1.41 WC a B1.57 denní 
místnost o celkové výměře 15,12 m2, nacházejí-
cí se v 1. NP objektu polikliniky, 

•  vyvěšení záměru NNP č. 10/2012 pronájmu 
místností A0.45 a A0.46 o celkové výměře 
22,10 m2, nacházející se v 1. PP objektu poli-
kliniky, 

•  cenovou nabídku fy Hampl na vyhotovení hro-
mosvodných soustav na objektu márnice a 
Edisonova 51,

•  záměr revitalizace ústředního pomníku na pe-
trovickém hřbitově. Revitalizace bude obsaho-
vat:

 a. obnovení náhrobních kamenů,
 b. ukotvení kříže,
 c. vykácení tújí okolo kříže,
 d. návrh stálezelené zeleně,
• nákup 4 ks laviček pro petrovický hřbitov. RMČ 
schvaluje odstranění všech poškozených laviček,

•  zadání projektu na realizaci odvodu dešťové 
vody z objektu márnice,

•  vyřazení poškozených a zastaralých knih z fon-
du Místní knihovny Praha-Petrovice.

Vzala na vědomí:
•  zápis ze 17. jednání Kontrolního výboru ZMČ ze 

dne 28.05.2012,
•  informaci, že k záměru NNP č. 05/2012 proná-

jmu nebytového prostoru č. A0.31 až A0.36 
obdržela jedinou nabídku, a to od společnosti 
RehaPlus s. r. o., Praha 10, na provozování po-
diatrické a rehabilitační ambulance. RMČ schva-
luje uzavření nájemní smlouvy,

•  informaci, že k záměru NNP č. 06/2012  pro-
nájmu nebytového prostoru č. A0.51 až A0.54, 
A0.08 a A0.09 obdržela jedinou nabídku na 
provozování pneumologické ambulance. RMČ 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy,

•  RMČ žádá o zařazení motoristických a nemoto-
ristických komunikací na sídlišti Dobrá Voda do 
konceptu zimní údržby komunikací vzhledem 
k tomu, že se jedná o pozemky ve vlastnictví 
hl. m. Prahy a bydlí zde cca 2 000 obyvatel. 
RMČ žádá o jednoznačné stanovisko k zařazení  
komunikace Dopplerova až po lávku pro pěší 
přes ulici Novopetrovickou do ulice Jakobiho. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci, 
která spojuje mateřskou školu, základní školu 
a gymnázium,

•  informaci o odejmutí pozemků ze svěřené 
správy MČ Praha-Petrovice na hl. m. Prahu  
v k. ú. Petrovice č. 537/8, 565/5, 565/8, 568/5, 
580/13, 580/31, 580/34, 580/39, 580/65, 
580/66, 580/68, 580/95, 580/109.

IX. řádné zasedání ZMČ
ze dne 13.06.2012

ZMČ Praha-Petrovice

Schválilo:
• Program IX. řádného zasedání ZMČ,
•  Závěrečný účet MČ Praha-Petrovice za rok 

2011, a to bez výhrad,
• rozpočtovou změnu č. 2/2012,
• rozpočtovou změnu č. 3/2012,
• rozpočtovou změnu č. 4/2012,
•  nesouhlasná stanoviska MČ Praha-Petrovice za-

slaná dotčeným orgánům k záměrům výstavby 
Obvodová komunikace 31/DK/51, 2. část Pra-
ha 22 – Uhříněves, Obytný soubor Výstavní II,  
Praha 11 a Propojovací komunikace Formanská –  
Exit 4 D1.

Vzalo na vědomí:
•  kontrolu plnění usnesení z VII. a VIII.  řádného 

zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice,
•  zprávu Kontrolního výboru ZMČ ze dne 

08.06.2012,
•  zprávu Finančního výboru ZMČ ze dne 

07.06.2012,
•  průběžnou zprávu o stavu na poliklinice Ohmo-

va 271 ze dne 28.05.2012,
•  informaci starostky JUDr. Hromasové o rozhod-

nutí ZHMP ukončit pořizování Územního plánu 
hl. m. Prahy a zrušení usnesení ZHMP č. 7/1  
z 31.05.2007,

•  informaci starostky JUDr. Hromasové o roz-
hodnutí ZHMP o pořízení Územního plánu  
hl. m. Prahy (tzv. Metropolitního),

•  informaci Komise územního rozvoje, výstavby 
a dopravních vztahů RMČ o záměrech a pláno-
vané výstavbě v sousedních městských částech,

•  informaci o odejmutí pozemků ze svěřené 
správy MČ Praha-Petrovice na hl. m. Prahu  
v k. ú. Petrovice č. 537/8, 565/5, 565/8, 568/5, 
580/13, 580/31, 580/34, 580/39, 580/65, 
580/66, 580/68, 580/95, 580/109,

•  informaci starostky MČ JUDr. Hromasové  
k pokračujícím jednáním ve věci zefektivnění 
a zjednodušení správy v hl. m. Praze. Zastupi-
telstvo MČ Praha-Petrovice pověřuje starostku  
MČ JUDr. Hromasovou, aby při jednání  
v rámci zefektivnění a zjednodušení správy  
v hl. m. Praze důsledně hájila zájmy MČ Pra-
ha-Petrovice, zejména zachování MČ, její sa-
mostatnosti jako samosprávního celku v rámci  
hl. m. Prahy,

•  informaci starostky MČ JUDr. Hromasové  
k rozdělení investičních dotací z rezervy  
hl. m. Prahy městským částem s tím, že  
MČ Praha-Petrovice žádala o investiční dotaci na 
dofinancování ukončení rekonstrukce obecních 
sociálních bytů z prostor bývalého úřadu v Mor-
seově ul. 251 a na tento projekt MČ Praha-Pe-
trovice neobdržela žádnou investiční dotaci od  
hl. m. Prahy.

Pověřilo:
•  Radu MČ k jednáním umožňujícím otevření nové 

třídy MŠ v ul. Jakobiho 328 a aby o postupu  
informovala Zastupitelstvo MČ na jeho nejbliž-
ším zasedání s tím, že finanční náklad nepře-
sáhne částku 2 mil. Kč, tak jak bylo schváleno 
usnesením Zastupitelstva MČ č. 11/VIII/2012  
s tím, že kdyby investiční náklad přesáhnul část-
ku 2 mil. Kč, bude k dalšímu postupu svoláno 
mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-
-Petrovice.

Nesouhlasilo:
•  s jakoukoli variantou komunikace ve stopě trasy 

JVK a považuje za nutné okamžité řešení po-
zastavené výstavby další části Pražského okruhu  
v jihovýchodní části, a to od dálniční křižovatky 
z D1 směrem k Černému Mostu. 

40. zasedání RMČ Praha-Petrovice
ze dne 25.06.2012

Rada městské části Praha–Petrovice

Schválila:
•  vyúčtování akce „Pamětní listy pro nejlepší 

žáky“,
•  dohodu o stanovení počtu tříd v MŠ a počtu 

dětí ve třídách MŠ následovně:
 1. třída: 28 dětí,
 2. třída: 28 dětí,
 3. třída: 28 dětí,
 4. třída: 28 dětí,
 5. třída: 28 dětí (nová třída),
 Celkem: 140 dětí,
•  nabídku na pronájem nebytových prostor v bu-

dově polikliniky, Ohmova 271 (nebytový prostor 
č. A1.40, A1.41, B1.57 v 1. NP) firmě Aesku-
Lab a. s.,

•  nabídku na pronájem nebytových prostor v bu-
dově polikliniky, Ohmova 271 (nebytový prostor  
č. A0.45, A0.46 v 1. PP) na rozšíření pneumolo-
gické ambulance.

Vzala na vědomí:
•  zápis z jednání Kulturní komise RMČ ze dne 

14.06.2012,
•  zápis z jednání Komise bytové a sociální ze dne 

07.06.2012.
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Nesouhlasila:
•  se zrušením autobusové linky č. 154 v k. ú. Pe- 

trovice. RMČ ukládá starostce MČ JUDr. Hro-
masové zaslat stanovisko na ROPID.

41. zasedání RMČ Praha-Petrovice
ze dne 09.07.2012

Rada městské části Praha–Petrovice

Schválila:
•  návrh rozpočtu na poznávací zájezd seniorů – 

Hrad Velhartice a okolí,
•  zvýšení příspěvku pro seniory na 1 oběd  

v ZŠ Praha-Petrovice, příspěvek na 1 oběd bude 
činit 18 Kč, a to s účinností od 01.09.2012 do 
31.12.2012.

Vzala na vědomí:
•  zápis Komise územního rozvoje, výstavby a do-

pravních vztahů ze dne 28.06.2012,
•  vyjádření MČ Praha-Petrovice k posudku o vli-

vech záměrů „EXIT 4 D1 a dopravní připojení 
Západní komerční zóny Průhonice“ na životní 
prostředí ze dne 04.07.2012.

Potvrdila:
•  v souladu s § 166 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon) paní Janu Beránkovou ve funkci 
ředitelky MŠ Jakobiho 329 a pana Mgr. Petra 
Zemana ve funkci ředitele ZŠ Praha-Petrovice  
s účinností od 01.08.2012.

42. zasedání RMČ Praha-Petrovice
ze dne 23.07.2012

Rada městské části Praha–Petrovice

Schválila:
•  „Pravidla a sazebník pro umístění inženýrských 

sítí, jiného vedení a zřízení věcných břemen“,
• rozpočtovou změnu č. 5/2012,
• rozpočtovou změnu č. 6/2012.

Vzala na vědomí:
•  informaci starostky JUDr. Hromasové, že návrh 

na otevření pobočky České pošty v DOV nebyl 
dosud Investičním výborem České pošty s ko-
nečnou platností posouzen,

•  čerpání rozpočtu MČ Praha-Petrovice za 1. po-
loletí 2012. Výdaje činí 13.865.010, 50 Kč, pří-
jmy činí 14.066.395,21 Kč.

43. zasedání RMČ Praha-Petrovice
ze dne 06.08.2012

Rada městské části Praha–Petrovice

Schválila:
•  návrh rozpočtu na koncert skupiny Hradišťan,
•  zveřejnění záměru č. NNP 11/2012 na proná-

jem nebytového prostoru č. B2.30 (ordinace) ve  
2. NP budovy polikliniky, o výměře 30,45 m2.

Vzala na vědomí: 
•  stanovisko MČ Prahy 15, podepsané zástupcem 

starosty Ing. arch. Igorem Filipovičem, k navr-
hované změně vedení trasy autobusové linky  
č. 154, které vyplývalo ze změn navržených RO-
PIDem v provozu MHD a PID, jejichž účinnost by 
měla nastat od 01.09.2012. RMČ konstatuje, 
že stanovisko MČ Prahy 15 ke změně tras au-
tobusové linky č. 154 je v naprostém souladu 
se stanoviskem MČ Praha-Petrovice, které bylo 
zasláno ROPIDu dne 09.07.2012,

•  zařazení MK Dopplerova do II. pořadí zimní 

údržby komunikací a NMK mezi ulicemi Bellova  
a Jakobiho do programu zimní údržby. RMČ na-
dále trvá na požadavku zařazení MK a NMK na 
sídlišti Dobrá Voda do ZÚK TSK,

•  informaci Ing. Šafaříka o tom, že byla dokončena 
výstavba jedné třídy v ZŠ Praha-Petrovice, Dopple-
rova 351 pro rozšíření kapacity počtu žáků.

44. zasedání RMČ Praha-Petrovice
ze dne 20.08.2012

Rada městské části Praha–Petrovice

Schválila:
•  požadavky MČ Praha-Petrovice na finanční 

zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2013,
•  nabídku na pronájem nebytových prostor v bu-

dově polikliniky Ohmova 271 – nebytový pro-
stor B2.30 – firmě RehaPlus s. r. o., k provozo-
vání činnosti podiatrické ambulance,

•  zprávu o činnosti RMČ za 1. pololetí roku 2012, 
•  zadání studie na řešení dopravy v klidu  

v k. ú. Petrovice, a to s ohledem na deficit par-
kovacích stání v k. ú. Petrovice a zklidnění do-
pravy v ulici Edisonova, Ampérova  a Celsiova,

•  návrh rozpočtu na koncert Hudba královen.

Vzala na vědomí:
•  usnesení Rady HMP č. 965 ze dne 26.06.2012, 
•  informace ke změnám v MHD od 01.09.2012, 

které MČ Praha-Petrovice obdržela dne 
15.08.2012 od společnosti ROPID. RMČ ukládá 
neprodleně s těmito změnami seznámit petro-
vickou veřejnost, a to prostřednictvím: 

 1. webových stránek MČ Praha-Petrovice,
 2. SMS InfoKanálu, 
 3. Petrovického zpravodaje č. 4/2012.

Nesouhlasila:
•  s návrhem na demontáž světelného signalizač-

ního zařízení 0.604 Archimédova – přechod 
Bellova, a to vzhledem k tomu, že se jedná o 
hlavní ulici, po které vede páteřní doprava a 
zmíněný přechod je jediný světelně řízený pře-
chod, přes který přecházejí žáci a studenti dvou 
základních škol, dvou gymnázií, jedné mateřské 
školy a jedné základní umělecké školy.

45. zasedání RMČ Praha-Petrovice
ze dne 03.09.2012

Rada městské části Praha–Petrovice

Schválila:
• návrh rozpočtu na koncert Wabiho Daňka,
• vyúčtování akce „Vítání prvňáčků“,
• návrh rozpočtu na akci „Hurá do školy“,
•  zaslání připomínky Magistrátu hl. m. Prahy, od-

boru Územního plánu týkající se vypuštění kapi-
toly 5.1.3 Vestecká spojka z návrhu aktualizace 
zásad Územního rozvoje hl. m. Prahy,

•  návrh programu X. řádného zasedání ZMČ Pra-
ha-Petrovice v předloženém znění:

 1. Zahájení
 2.  Informace o omluvách členů Zastupitelstva 

MČ Praha-Petrovice ze zasedání 
 3. Určení ověřovatelů zápisu 
 4. Schválení programu
 5. Volba 3 členů návrhového výboru
 6.  Kontrola plnění usnesení z IX. zasedání   

ZMČ Praha–Petrovice
 7.  Zpráva o činnosti RMČ za 1. pololetí roku 2012
 8. Rozpočtová změna č. 5, 6/2012
 9.  Průběžná zpráva o stavu na poliklinice  

Ohmova 271

 10.  Informace k dalšímu průběhu jednání „Ves-
tecká spojka v úseku Západní komerční 
zóny Průhonice – silnice II/603“

 11.  Informace k zefektivnění a zjednodušení 
správy hl. m. Prahy

 12.  Informace ke změnám v MHD
 13.  Různé, připomínky a náměty členů Zastupi-

telstva MČ Praha-Petrovice a občanů,

•  realizaci generální údržby venkovního areálu  
ZŠ budova Dopplerova (veškeré zeleně a běžec-
ké dráhy). RMČ schvaluje záměr realizace ná-
těrů veškerých slunolamů a pevného oplocení  
areálu ZŠ budovy Dopplerova. RMČ schva-
luje opravu oplocení areálu kolem budovy  
ZŠ Dopplerova směrem od ul. Novopetrovické 
a dále pak záměr realizace vybudování pevné-
ho oplocení na hranici sousedící s pozemkem 
petrovického zámečku, a to formou pevného 
oplocení,

•  předplatné periodik na rok 2012/2013 pro 
Místní knihovnu Praha-Petrovice,

•  úpravy Knihovního řádu pro Místní knihovnu 
Praha-Petrovice.

Vzala na vědomí:
•  zápis z jednání Výboru pro polikliniku ze dne 

29.08.2012,
•  informaci starostky o veřejném projednání do-

kumentace EIA EXIT 4 na dálnici D1, které se 
konalo dne 20.07.2012 s tím, že starostka MČ 
na tomto jednání přednesla zamítavé stanovis-
ko MČ Praha-Petrovice mimo jiné i s pouka-
zem na to, že se nejedná o stavbu ve veřejném 
zájmu, neboť na jednání zástupce ŘSD odmítl 
sdělit, kdo je investorem vypracování a zadání 
stávající dokumentace s ohledem na to, že se 
jedná o soukromý subjekt,

•  podklad ředitelky MŠ Jakobiho Jany Beránko-
vé k navýšení rozpočtu na rozšíření kapacity  
MŠ Jakobiho (28 dětí). RMČ souhlasí s úhradou 
personálních a provozních nákladů na navýšení 
kapacity MŠ Jakobiho do konce kalendářního 
roku 2012 z vlastních prostředků MČ Praha-Pe-
trovice a prostředky na rok 2013 ukládá projed-
nat starostce a 1. zástupci starostky s odborem 
rozpočtu MHMP,

•  informaci ředitele Bc. Sobola o hlídkové činnosti 
MP o prováděných kontrolách cyklistů na křižo-
vatce ulic Hertzova a Euklidova. 

Neschválila:
•  návrh nařízení, kterým se mění nařízení  

č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy o vymezení úseků 
a místních komunikací a chodníků, na kterých 
se nezajišťuje sjízdnost, schůdnost a odstraňo-
vání sněhu a náledí, které obdržela jako přílo-
hu dopisu primátora hl. m. Prahy č. j. MHMP 
1091866/2012 ze dne 14.08.2012, do kterého 
opět nebyly (přes připomínky MČ) zahrnuty 
motoristické komunikace a nemotoristické ko-
munikace v lokalitě Dobré Vody, které jsou ve 
vlastnictví hl. m. Prahy (ul. Frostova, Kurčato-
vova, Jakobiho). RMČ trvá na svém usnesením 
č. 5/43/2/2012 a opětovně důrazně požaduje  
motoristické a nemotoristické komunikace  
v ulici Frostova, Kurčatovova a Jakobiho zařa-
dit do ZÚK 2012/2013. Jedná se o lokalitu, ve 
které bydlí přes 2 000 obyvatel a je z pohledu 
bezpečnosti těchto obyvatel nepřijatelné nadále 
tyto komunikace neudržovat.
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KULTURA

Vážení občané!
Kulturní komise RMČ pro Vás připravila na II. pololetí tohoto roku následu-
jící programy:
říjen:  10.  WABI DANĚK – recitál  

sál DOV 19.00 hod.
 22.  MUSICA DOLCE VITA – HUDBA KRÁLOVEN  

kostel 19.00 hod.
Listopad:  7.   Skupina HRADIŠŤAN, ved. JIŘÍ PAVLICA  

sál DOV 19.00 hod.
 9.  FOLKLORNÍ FESTIVAL  

sál DOV 9.30 hod.
 14.  KDYŽ SWING BYL JEŠTĚ KRÁLEM  

sál DOV 18.00 hod.
Prosinec:  20.  VÁNOČNÍ KONCERT – skupina BLUE STAR  

sál DOV 19.00 hod.
O. Semecký

Zveme všechny holky a kluky, kteří mají zájem o:  
 

 klasický balet 
 lidový tanec (6-13 let) 
 moderní tanec (6-13 let) 
 kankán (8-15 let) 
 tanečky pro nejmenší (3-4 roky) 

 

Kroužky zahájí svoji činnost od 1.4.2012 v dětském centru Palouček v Křeslicích. 
Kroužky jsou vedeny diplomovanou umělkyní  a členkou souboru Národního divadla 
v Praze s dlouholetou praxí. Bližší informace na tel. čísle 739 067 653. 

!!VYKLidíme Váš bYT, 
pozůstalost, sklep či půdu!!

LEVNĚ
777 227 840
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Nově zřizované dětské centrum Palouček v Křeslicích volá všechny správný  
kluky a holky od 3 do 6 let. 

 Provozní doba od 7:00 do 18:00, individuální hlídání dětí po domluvě. V případě zájmu 
plánujeme i víkendový provoz. 

 Program a zaměstnání dětí zajišťují kvalifikovaní pedagogové s odpovídajícími 
zkušenostmi dle platných standardů.  

 Hovoříme rusky, německy, anglicky.  
 Stravování zajišťujeme. 

Otevíráme jaro 2012, v případě zájmu nás kontaktujte na telefonu  739 067 653,  
kde obdržíte podrobné informace. 

PROGRAM KULTURNÍ KOMISE

INZERCE

Hledám práci na 1/2 úvazku od 13 hod. v oblasti Petrovic, Horních Mě-
cholup, (Hájů). Nástup možný ihned. 

343mail@seznam.cz, mob.: 776 241 234
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VOLNÝ ČAS

Zdravíme všechny naše příznivce v no-
vém školním roce 2012–2013.
I letos jsme pro Vás připravili pestrou 
nabídku zájmových útvarů, od kroužků 
pro nejmenší až po dospělé.
Vybrat si můžete ze čtyř oblastí: 
Oblast výtvarné činnosti a keramiky 
(Keramika, Ateliér, Ateliér Speciál, Tvo-
ření, Šikovné ruce, Barevná výtvarka, 
Chaloupka). 
Oblast tance, pohybu a hudby (Kytara, 
Kondiční cvičení pro ženy I, II, Sluníčko, 
Roztleskávačky, Street Dance Basic I, II, 
Zumba, Illusion – Disco Dance, Illusion –  
Show Dance).
Oblast techniky, turistiky a ostatní (Mo-
deláři I, II, Elektronik, Klub Studánka, 
Krhúti, Motýlek, Brouček, Turisticko-
-sportovní). Nově otvíráme kroužek Jo-
jování. 

Oblast sportu (Hravé cvičení, Stolní te-
nis, Sportovní hry, Florbal, Lední hokej, 
Futsal, Volejbal).
Nabídku zájmových útvarů, včetně bliž-
ších informací, naleznete na našich inter-
netových stránkách www.dumum.cz.  
Zde můžete sledovat i nabídku akcí pro 
tento školní rok.
Jednou z prvních akcí je výtvarná sou-
těž:
„Život ve vesmíru“ – vyrobte, nakres-
lete, ztvárněte libovolnou výtvarnou 
technikou, jak si představujete život ve 
vesmíru, jak mohou vypadat „vesmírní 
lidé“, zvířata, dopravní prostředky atd. 
Výrobek, výkres či práci přineste k nám 
do Domu UM v Golfové od 29.10.2012 
do 02.11.2012. V úterý 06.11. bude 
zahájena výstava všech prací, ukončení 
výstavy 30.11.2012.

Doufáme, že si z naší nabídky vyberete. 
Na Vaši návštěvu se těšíme také v ote-
vřeném klubu Chodba.
Přejeme Vám příjemné dny  
s DDM Praha 10 – Domem UM.

Pracoviště Hostivař – Petrovice

Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel./fax 274 862 574

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.,FAX: 274 772 081, MOBIL: 603 178 820

Animace út 1x14 dní 15.00 –17.00 8 –12 let 2100 1500 ZŠ Praha-Petrovice – klubovna

Barevná výtvarka st 16.30 –18.00 10 –15 let 1500 1000 ZŠ Praha-Petrovice – výtvarka

Brouček I čt 9.00 –10.00 rodič + dítě 700 500 Golfová – sál

Florbal Hostivař I – Zábava čt 16.00 –17.00 8 –12 let 1200 900 ZŠ Hornoměcholupská – tělocvična

Florbal Petrovice II – Zábava st 17.00 –18.30 10 –16 let 1400 1000 ZŠ Praha-Petrovice – velká tělocvična

Florbal Petrovice III – Zábava st 18.30 –20.00 16 –26 let 1400 1000 ZŠ Praha-Petrovice – velká tělocvična

Illusion – Show Dance po/čt 18.00 –19.00/17.45 –18.30 11–16 let 1600 1000 ZŠ Hornoměcholupská – tělocvična

Jojování čt 17.30 –19.00 8 –18 let 1600 1100 Golfová – sál

Keramická a tvořivá dílna út 10.00 –11.30 55 –99 let 1000 800 Golfová – keramika

Keramika I po 16.00 –17.30 7 –16 let 1500 1000 Golfová – keramika

Keramika II út 14.00 –15.00 5 – 8 let 1200 900 Golfová – keramika

Keramika IV st 13.30 –15.00 7 –16 let 1500 1000 Golfová – keramika

Keramika VIII pá 13.30 –15.00 7 –16 let 1500 1000 Golfová – keramika

Kondiční cvičení I út 17.00 –18.00 15 – 99 let 1400 1000 Golfová – sál

Kytara IV st 18.00 –19.00 10 –19 let 1500 1000 Golfová – klubovna

Modeláři I po 16.30 –17.30 6 – 9 let 1100 800 Golfová – technika

Roztleskávačky – děti po, st 16.00 –17.30 5 –10 let 2000 1500 ZŠ Nad Přehradou – tělocvična

Roztleskávačky – junioři po, st 17.30 –19.30 10 –15 let 2500 2000 ZŠ Nad Přehradou – tělocvična

Roztleskávačky – senior po, st 17.30 –19.30 od 16 let 3000 2500 ZŠ Nad Přehradou – tělocvična

Roztleskávačky – senior + junior út 17.30 –19.00 10 – 99 let gymn. průp. ZŠ Nad Přehradou – tělocvična

Sluníčko – tan. školička st 17.00 –18.00 7 –11 let 1300 900 Golfová – sál

Street Dance Basic I st 16.00 –17.30 9 –12 let 1800 1300 ZŠ Praha-Petrovice – tělocvična

Street Dance Basic I st 17.30 –19.00 13 –16 let 1800 1300 ZŠ Praha-Petrovice – tělocvična

Šikovné ruce po 14.30 –15.30 5 – 7 let 1200 900 Golfová – výtvarka

Turistika – Krhúti (chlapci) út 17.30 –19.00 7 –15 let 600 není Golfová

RÁDI BYCHOM VÁS UPOZORNILI NA POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH
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VOLNÝ ČAS

HURÁ DO ŠKOLY

Na začátek školního roku již tradičně Komise výchovy a vzdělávání ve spolupráci s Domem UM, TJ Sokol Petrovice I  
a ZŠ Praha-Petrovice pořádá akci Hurá do školy. Ve středu 5. září odpoledne si před budovu v Dopplerově ulici přišla zaspor-
tovat a zasoutěžit více jak stovka školáků.

Zatímco si děti hrály, skákaly na skákacím hradu, procvičovaly florbal nebo hod na cíl, rodiče využili odpoledne k zápisu svých 
potomků do kroužků Domu UM.

Odpoledne se všem líbilo, počasí bylo letní, a tak si všichni ještě na chvilku zavzpomínali na prázdniny. Při hře maxi-dámy  
a Othella si školáci potrápili mozkové závity a procvičili logické myšlení, nezbytné pro úspěchy ve škole.
Děkuji všem z výše uvedených organizací, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této akce.

Vlasta Křížová, 
předsedkyně Komise výchovy a vzdělávání  
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TTTAAANNNEEEČČČNNNÍÍÍ   ppprrrooo   DDDOOOSSSPPPĚĚĚLLLÉÉÉ   
řřříííjjjeeennn   222000111222   ---   llleeedddeeennn   222000111333   

ZZZááápppiiisss   dddooo   kkkuuurrrzzzůůů:::   
   
TTTJJJ   SSSoookkkooolll   PPPeeetttrrrooovvviiiccceee   III   uuu   pppííí   KKKooozzzeeelllkkkooovvvééé      
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eee---mmmaaaiiilll:::   iiinnnfffooo@@@sssoookkkooolll---pppeeetttrrrooovvviiiccceee...ccczzz   
         
*Přihlásit se lze pouze v páru 
   

Tančit začínáme od 14. října každou neděli 
od 17.30 do 19.00 h v tělocvičně TJ Sokol Petrovice I   

 

Učit Vás budou mladí a pohodoví tanečníci 
 

CCCeeennnaaa   999000000   KKKččč///ooosssooobbbuuu///111000   llleeekkkcccííí   ***   

Tělocvičná jednota Sokol Petrovice I 
Bellova 56, 109 00  

Praha 10 – Petrovice 
 

pořádá  

TJ Sokol Petrovice I Bellova 56, Praha 10 - Petrovice
Vás zve na

Z U M B A   MARATÓN
V SOBOTU 24.11.2012
 10.00 –13.30 HODIN

Nepotřebujete žádné taneční nebo fitness zkušenosti. 
Přijďte se pobavit a zapomenout na všechny starosti.

Čeká Vás party s cvičitelkou Terezou  
a cvičitelem Honzou!

Prezentace od 9.30 hodin
Zahájení v 10.00 hodin

Vstupné 180 Kč

No, a je po nervácích. Předposlední 
červnový víkend skončily dlouhodobé  
soutěže družstev všech kategorií a 
lze sčítat výsledky.
Petrovičtí hráči tentokráte obsadili 
všechny kategorie od mladších žáků 
až po dospělé a nutno říci, že ve 
svých třídách se prali statečně o co 
nejlepší umístnění.
Mladší žáci (ročník 2000-2002) 
mají velmi perspektivní partu a  
v téměř stejném složení mohou hrát  
i v dalších letech. Ve své třídě obsadili  
celkově sedmé místo a v příštím 
roce by se mohli posunout směrem  
k místům u stupňů vítězů.
Dospělí měli často problém s posklá-
dáním sestavy, ale nakonec dokázali 
2x porazit své soupeře a umístili se 
na 5. místě. Pro příští rok platí to co 
pro mladší žáky – pokus o atakování 
stupňů vítězů a třeba i postup. Pr-
votní však bude stabilizovat sestavu.
Dorostenci, v jejichž sestavě je věko-
vě pouze jedna hostující dorostenka 
(všichni ostatní jsou ještě starší žáci), 
se celou dobu snažili o udržení  
2. výkonnostní třídy a nakonec se to 
v přímém souboji v posledním kole, 
když porazili hráče Motorletu 6:3, 
podařilo, takže super.
A teď naše „hvězdy“. Jakub, Lu-
káš, Honza, Ondra, Martin, Gábina, 

Emma a Radka. Tým starších žáků, 
který v těžké skupině dokázal 6x 
zvítězit. V posledním kole pak v pří-
mém souboji s ambiciózním celkem 
z Dolních Počernic zvítězil 5:4 a za-
jistil si postup do 1. pražské výkon-
nostní třídy. Zkrátka hodně dobrá 
práce a výzva pro sponzory.

Všechna družstva i jejich jednotliví 
členové zaslouží dík a pochvalu za 
bojovnost a nasazení.
Velký dík také předsedovi oddílu a 
hlavnímu trenérovi v jedné osobě 
Petru Štěpánkovi, který hráče pro 
mistrovská utkání připravuje a řeší 
vzniklé problémy.
Neopomenutelná je rovněž často 
velmi náročná práce kapitánů, je-
jichž puls je v řadě zápasů srovna-
telný s tím u vrcholových sportovců 
a postavit dobře sestavu čtyřher, 
když po singlech je stav 3:3, je často 
neřešitelný rébus. Ale i oni svůj úkol 
zvládli stejně tak jako většina rodičů, 
aktivně povzbuzujících naše hráče 
po celý zápas.

TAKŽE VŠEM VÁM JEŠTĚ JEDNOU 
DÍKY.

Petr Štěpánek
Jan Škůrek

TENIS – SOKOL PETROVICE AKTUÁLNĚTĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PETROVICE I
BELLOVA 56, 109 00 PRAHA 10 - PETROVICE

Cvičení žen

Pondělí  ZUMBA (Irena) 19.00 –20.00 hod.

 Balóny (Hana) 20.00 –21.00 hod.

Středa  Cvičení jógy (Jarmila)  18.00 –19.30 hod.

 AEROBIK (Lucka) 19.30 –20.30 hod.

Čtvrtek  ZUMBA (Tereza) 20.00 –21.00 hod.

Pátek  ZUMBA (Jan)  16.30 –17.30 hod.

Neděle  AEROBIK (Lucka) 19.00 –20.00 hod.

Cvičení dětí

Rodiče a děti  Pondělí  9.00 –10.00 hod.

  16.00 –17.00 hod.

Předškolní děti  Úterý  18.00 –19.00 hod.

Mažoretky  Čtvrtek 17.00 –20.00 hod.

www.sokol-petrovice.cz

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PETROVICE I
BELLOVA 56, 109 00 PRAHA 10 - PETROVICE

zahajuje badminton v hale naší TJ 
od října 2012

bližší informace najdete na
www.sokol-petrovice.cz
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NOVINKY PID
Vážení čtenáři, Praha se od 1. září dočkala obrovských změn 
v MHD. Trasa desítek tramvajových a autobusových linek 
byla změněna, mnoho se jich zrušilo a cestujícím přibylo 
přestupů na jejich cestách. 
Dnes už bývalé linkové vedení MHD fungovalo v Praze od 
roku 1985 a poslední velká změna nastala před 14 lety. Měs-
to se ale změnilo, přibylo mnoho nákupních i bytových cen-
ter a obyvatelstvo příměstských částí se rozrostlo, a tak přišla 
i výrazná obměna hromadné dopravy.

Bohužel se cestování pro mnohé zkomplikovalo, přibylo pře-
stupů a autobusy, na které jsme byli v Petrovicích zvyklí, zde 
už nejezdí. Proč musíme více přestupovat? Není takovéto 
cestování komplikovanější? Handicapovaní a starší občané 
mají mnoha přestupy svou trasu velice ztíženou. Stejně tak 
školáci cestující za mimoškolními aktivitami či středoškolá-
ci, kterým se v mnoha případech zkomplikovala a prodlou-
žila cesta do školy. Bohužel zrovna Petrovice zasáhlo velké 
množství změn. 

Zástupci městských částí měli možnost se proti některým při-
pravovaným změnám ohradit. I MČ Praha-Petrovice zaslala 
své připomínky i stížnosti svých občanů. Dne 14.06.2012 
byli starostové pozváni na jednání s náměstkem primátora 
Ing. Noskem a zástupci ROPIDu, kde byli vyzváni, aby pří-
padné připomínky zásadního charakteru zaslali nejpozději 
do 20.06.2012. Bylo ale jasné, že za tak krátký čas se po-
drobné vyjádření nestihne vypracovat, a tak bylo možné za-
slat stanovisko v prodloužené lhůtě. 

RMČ například nesouhlasila se zrušením linky 154 v úseku 
Petrovic stejně jako s úplným zrušením  linky 271, kterým za-
nikla možnost občanů volit mezi třemi autobusy, konkrétně 
čísel 271, 240 a 154, které jezdí směr Háje. Linka 154 ne-
jezdila oblastmi se špatnou průjezdností, na rozdíl od linky 
183, a tak vznikly obavy, že nahrazením autobusu 154 za 
183 nastanou značné nepravidelnosti. Také s tímto zanikl 
jeden ze spojů, kterým mohli občané cestovat na metro A. 
Další námitkou bylo, že nahrazením linky 154 za linku 183 
v úseku Nádraží Hostivař – Háje (stanice Nádraží Hostivař –  
Gercenova – Řepčická – Boloňská – Nádraží Horní Měcholu-
py – Na Křečku – Janovská – Sídliště Petrovice – Jakobiho –  
Horčičkova – Háje) dojde ke značně ztíženému přestupu na 
tramvaj směrem do centra a tramvaj nezajistí dopravu k me-
tru Skalka. „Staré“ Petrovice tímto přišly o přímý spoj, který 
vedl až na Skalku přes Zahradní Město, což bylo hodně vyu-
žíváno vozíčkáři, kteří mají nyní cestu zbytečně ztíženou ně-
kolika přestupy, především na tramvaj. Proto požadavek ob-
čanů městské části Praha-Petrovice byl zachování linky 154 
v současné trase. Paní starostka požádala ROPID o zaslání 
dopravních průzkumů k této autobusové lince, ze kterých 
bylo vycházeno při rozhodování o zrušení tohoto autobusu. 
Dne 25.06.2012 pak Rada MČ Praha-Petrovice schválila za-
mítavé stanovisko ke zrušení této linky. 

Dále nastaly obavy z toho, že spojením linek 271 a 125  
v jednu linku 125, vzhledem k dlouhé trase, nastanou další 
nepravidelnosti a zpoždění. Spoj 125 vyjíždí ze Smíchovské-

ho nádraží a dále nahrazuje autobus 271 až na Skalku, a 
cestování tím pádem nebude pohodlné vzhledem k přepl-
něnosti hlavně ve špičkách. Proto dalším požadavkem bylo 
ponechat tyto autobusy odděleně a také neprodlužovat je-
jich intervaly.

Odpověď na požadavky naší MČ zněla od ROPIDu takto:
Obavy, že by bylo více zatíženo metro C a cestující by se pře-
sunuli z trasy A, jsou oprávněné, ale není předpokládáno, 
že by cestující na zastávku metra Skalka naprosto zanevřeli.  
S linkou 125 přijde i spojení s metrem B, které zatížení  
metra C – zastávky Háje, částečně zmírní. 
Číslo linky 154 zůstává, ale pouze se zkrácenou trasou  
v oblasti Jižního Města. Autobus 154 prý nikdy nebyl plně 
obsazen cestujícími, ani ve špičkách, a po 3 kilometry vede 
jeho trasa souběžně s tramvajemi číslo 22 a 26. Z ekonomic-
kého hlediska proto není možné provozovat na jedné trase 
více druhů dopravy. Linka 154 bude tedy nahrazena linkou 
č. 183, která je nově vedena v úseku Nádraží Hostivař – Háje 
v původní trase linky 154 do zastávky Janovská. Dále přes 
Sídliště Petrovice a Jakobiho na Háje.

Městské části se nakonec podařilo prosadit to, že linka 240  
jezdí přes „staré“ Petrovice, staví na zastávce u petrovické 
polikliniky. Tuto změnu snad ocení mnoho rodin i starších 
a handicapovaných občanů. Avšak velkou „vadou na krá-
se“ tohoto spoje jsou dlouhé intervaly. Těmito stížnostmi se 
městská část snaží vyhovět svým občanům, protože chápe 
jejich rozhořčení nad změnami. 

Radní MHMP Nosek otevřeně přiznal, že není možné všem 
požadavkům městských částí vyhovět, protože jinak by žád-
né změny nevznikly. Je však naplánováno provést ve čtvrtém 
čtvrtletí tohoto roku důkladné přepravní průzkumy a ankety 
spokojenosti cestujících s novou sítí linek.

Jistě si kladete spoustu otázek, jaký je důvod těchto změn, 
a tak portál hlavního města Prahy uvedl několik odpovědí 
na nejčastější dotazy. Nový systém dopravy využívá takzvané 
páteřní linky. „Kromě vyšší efektivity je cílem změny jedno-
duchost, přehlednost a menší počet linek, které by však měly 
kratší intervaly,“ uvedl mluvčí ROPIDu Filip Drápal. Praha se 
nechala inspirovat Berlínem, Mnichovem a Hamburkem, kde 
tento model již nějaký čas úspěšně funguje. Změnami se 
město především snaží uspořit až 406 milionů korun. Linky 
se prý stanou přehlednějšími, zruší se spoje, které jezdily po 
stejných trasách, přibyde kloubových autobusů ve vytíženěj-
ších místech a budeme také nuceni více využívat tramvajové 
linky, díky čemuž se stane doprava ekologičtější.

Na webových stránkách hl. m. Prahy nalezneme tuto obha-
jobu nového způsobu dopravy: „Princip městské integrova-
né dopravy je založen na kombinaci různých druhů dopravy 
a tomu je přizpůsoben také plně přestupní tarif. Méně linek 

. 11 .
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pokračování na straně 12
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sice znamená více přestupů, na druhé straně dokážeme díky úsporám na soubězích posílit jiné, kapacitně nedostačující 
spoje. Navrhovaná změna bude pro někoho znamenat jeden přestup navíc, pro jiné díky nabídce nových přímých spojení 
naopak přestup odpadne.“
Paní starostka JUDr. Hromasová informovala dne 12.09.2012 na jednání ZMČ zastupitele i přítomné občany o tom, že 
vedení městské části vyvíjí tlak na ROPID na základě nespokojenosti občanů se zavedenými změnami a jejich negativními 
dopady na všechny věkové kategorie svých obyvatel.
A tak doufejme, že slíbené důkladné přepravní průzkumy a ankety spokojenosti cestujících s novou sítí linek ROPID objektivně  
vyhodnotí a třeba nám vrátí linky 154 a 271.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Informace o změnách v provozu pražské integrované dopravy platné od 1. 9. 2012 týkající 
se lokalit Praha 15 + Dolní Měcholupy + Dubeč + Štěrboholy + Petrovice

Tramvaje: 
22 Beze změny (Bílá Hora – Nádraží Hostivař). PÁTEŘNÍ LINKA.

26 Beze změny (Divoká Šárka – Nádraží Hostivař).

Autobusy: 
111 Beze změny (Skalka – Koloděje).

122 Zkrácení o úsek Opatov – Jižní Město (nahrazena linkou 136), prodloužení intervalů.

125  Prodloužena o úsek Horčičkova – Skalka po trase linky 271 (Skalka… – Nádraží Hostivař  – Gercenova – Řepčická –  
Boloňská – Na Vartě – Bolevecká – Livornská – Nové Petrovice – Poliklinika Petrovice – Wattova - Sídliště Petrovice –  
Jakobiho – Horčičkova – Háje… – Smíchovské nádraží), zkrácení intervalů v pracovní dny. METROBUS.

154  Zkrácena do trasy Chodov – Jižní Město (končí v zastávce Jižní Město), nahrazena linkami 125, 135, 183, 240  
a tramvajovými linkami, zrušení ranních vložených spojů Donovalská > Chodov. METROBUS.

163 Prodloužena o úsek Depo Hostivař – Želivského.

175 Beze změny (Florenc – Opatov).

177 Beze změny (Poliklinika Mazurská – Chodov). METROBUS.

181 Beze změny (Černý Most – Opatov).

183  Ve směru od Nádraží Hostivař odkloněna ze zastávky Boloňská přes Nádr. Horní Měcholupy a Sídl. Petrovice  a 
dále prodloužena na Háje (Sídliště Čimice… – Nádraží Hostivař – Gercenova – Řepčická – Boloňská – Nádraží 
Horní Měcholupy – Na Křečku – Janovská – Sídliště Petrovice – Jakobiho – Horčičkova – Háje), zkrácení intervalu 
o víkendu. METROBUS.

240  V úseku Wattova – Horčičkova  odkloněna přes zastávky Morseova a Newtonova (Černý Most… – Poliklinika 
Petrovice – Wattova – Morseova – Newtonova – Horčičkova – Háje).

263 Beze změny (Depo Hostivař – Bezděkovská).

265  Zkrácena o úsek Nádraží Uhříněves – Depo Hostivař, zkrácení intervalu v pracovní dny ráno,  
koordinace s linkou 325. 

269 Beze změny (Nádraží Uhříněves – OC Čakovice).

271 Zrušena (Háje – Skalka), nahrazena linkou 125.

296 Zkrácena o úsek Skalka – Sídliště Skalka (nahrazeno linkou 138).

Pro více informací o spojích navštivte internetové stránky www.ropid.cz a www.dpp.cz 
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 Z DOPISŮ ČTENÁřŮ

NA CESTÁCH DOMŮ 
Je možné žít dobře až do konce? 

 

Konec života čeká každého z nás. Všichni bychom jej rádi 
prožili důstojně, bez bolesti a mezi svými blízkými. Moderní 

paliativní péče umí k dobrému umírání přispět: zvládá bolest, nabízí komplexní péči o ne-
mocného a podporu jeho rodině, provází pozůstalé v jejich zármutku. 
Domácí hospic Cesta domů poskytuje nevyléčitelně nemocným lidem paliativní péči, která 
tiší především bolest a mírní další závažné projevy umírání. Poskytuje také podporu rodině 
a umožňuje, aby člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na 
své nejbližší, na rozloučení a mohl být doma. Nabízíme odborné služby lékaře a zdravotní 
sestry, sociální pracovnice a psychoterapeutky. Zdravotnický tým je pro pacienty a jejich 
rodiny dostupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Doma tak může svůj život dobře dožít i těž-
ce nemocný pacient, který by jinak svůj důležitý poslední čas prožil v nemocnici. 
Domácí hospic Cesta domů působí v Praze již jedenáct let. Za dobu své existence pomohl 
bezmála 1 000 lidem na konci života a jejich rodinám prožít poslední chvíle společně 
v domácím prostředí.  

Cesta domů je poměrně velká organizace 
s bezmála 30 zaměstnanci a 50 dobrovol-
níky. Naše služby zatím bohužel nejsou 
placené z veřejného zdravotního pojištění. 
Péče o pacienta stojí přibližně 1 400 Kč 
denně, pacienti si připlácejí 200 Kč na den. 
Získat pro tuto jedinečnou službu prostřed-
ky je velmi náročné. V současnosti finan-
cujeme naše aktivity z darů a grantů.  
Můžeme tu být jen díky mnoha dárcům a 
podporovatelům, kteří jdou cestou s námi   

a jsou nám oporou finanční, odbornou i čistě lidskou.   Děkujeme! 

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách www.cestadomu.cz                         
a  www.umirani.cz. 

Markéta Čábelová 
 

Další přednášku z cyklu „3. pátků“ připravujeme na 16.11.2012, kdy vojenský kaplan por. Mgr. Jan Böhm bude vyprávět o své letošní misi na americké vojenské základně 
Shank v afghánském Lógaru.  Podrobnosti na vývěskách a na http://farnost.petrovice.org. 

PETROVICKÁ FARNOST

REqUIEM ZA 271

Drobně ale vytrvale mžilo. I to stylově dokreslova-
lo jistou nostalgii té chvíle. Byl vlastně už první den 
září, 43 minuty po půlnoci. Charakteristicky zasyčela 
hydraulika dveří a poslední autobus č. 271 se rozjel 
pryč z Petrovic. ÚPLNĚ POSLEDNÍ! Bez fanfár, slav-
nostních projevů a kytic či věnců. Zůstalo jen ticho, 
rušené pouze tikotem semaforů, pokračující déšť a 
také určitá lítost přicházející vždy, když z našeho ži-
vota nevratně zmizí něco, co jsme navždy považovali 
za samozřejmé.  A k tomu se družily obavy, co se 
bude dít pár hodin poté, tedy až v pražské dopravě 
vypukne ta největší (kontra)revoluce v posledních 
desetiletích. 
To, co jí předcházelo, dosud zanechává hořkou pa-
chuť. Sebejistota, se kterou strůjci tohoto „velkého 
třesku“ odolávali veškerým připomínkám městských 
částí i různých odborníků, opravdu hraničila s aro-
gancí. Nejvíc jsme se přitom doma pobavili vyjádře-
ním pana náměstka Noska, že obdobný model se 
výborně osvědčil např. v Českých Budějovicích. Když 
už pomineme poměrně rozdílnou dispozici obou 

měst, tak z vlastní zkušenosti dobře 
víme, jak tam toto „osvědčení“ do-

padlo a jak se záhy mnohé překotně 
vracelo do původního stavu.

Určitou nedůvěru mám i k de-
klarovaným úsporám. Vždy mi 

přijde krajně podezřelé tvrzení, že 
něco bude levnější a přitom lepší. Zde 

navíc asi nezanedbatelnou část těchto úspor 
spolkla související informační a mediální kampaň. 

Tu bych za normálních okolností považoval i za do-
cela vtipnou se sympatickými odstíny sebeironie.  
V kontextu s předchozím dějem to však u mnohých 
vyvolávalo spíše vztek a umocňovalo dojem arogan-
ce. Navíc zkraje nebylo na první pohled jasné, jestli 
se jedná o seriózní oficiální sdělení DP nebo o akci 
některých zoufalých odpůrců.
Petrovice a okolí asi patří k nejvíce postiženým oblas-
tem. Nezůstal tady v podstatě kámen na kameni. Je 
hezké, že se teď rychleji a bez přestupů dostaneme 
na Smíchovské nádraží, ale jak často a kolik z nás to 
využije. Myslím, že řešení s navazujícím přestupem 
na č. 125 na Jižním Městě bylo plně dostačující.  A 
když už bylo nezbytné tyto linky slučovat, proč se 
radši nezrušila teprve předloni zavedená 125 místo 
271, která už k tomuto regionu patří několik de-
setiletí?  Ale asi těžko můžeme po režisérech této 
show chtít, aby do svých propočtů zahrnuli i kon-
stanty zvyku či tradice. Ale to je dejme tomu jenom 
kosmetický problém. Horší už jsou další mínusy. Děti 
cestující do hostivařského gymnázia přišly o přímé 
spojení a musí přestupovat.  Ze starých Petrovic do-
konce 2x. V této oblasti je ostatně aktuální dopravní 
obslužnost vyloženě tristní. Celý region pak přišel o 
přímé spojení do Zahradního Města a část i na metro 

na Skalku. V nejvytíženější stanici Sídliště Petrovice 
je teď přebíhání mezi alternativami spojení na Háje 
3x delší. V porovnání s loňským jízdním řádem (viz. 
Zpravodaj 4/2011) je nyní např. ve špičce mezi 6. a  
9. hodinou o 15 spojů na Háje méně (bez „třísto-
vek“), tzn., že každých 12 min chybí jeden spoj. Při 
optimálním rozložení by toto ještě samo o sobě ne-
muselo vadit, ale nesmí se nikde nic ucpat.
Přes dosud převažující kritiku musím objektivně při-
znat, že vím i o pár případech, kdy nové uspořádá-
ní přineslo určité výhody a také jsem zatím osobně 
nezaznamenal žádný vyložený kolaps. Uvidíme, co 
přinese říjen, až se do všeobecného kočování zapojí i 
vysokoškoláci.  Ale třeba i to nový model nějak une-
se. I s bonusem v podobě vyšší psychické odolnos-
ti a v řadě případů i lepší fyzické kondice místního 
občanstva. A třeba si časem zvykneme i na ta nová 
čísla. Stejně nám asi nic jiného nezbude.

M. Nedoma

01.09.2012 0.43 h – poslední bus  
č. 271 opouští Petrovice. Snad nepří-
lišnou kvalitu fotografií vyváží jejich 

historická autentičnost.

01.09. 2012 0.51 h – poslední č. 154  
v Petrovicích. Jezdí dál aspoň o kousek 

jinde, i když vzhledem k délce trasy 
nechápu, proč jako metrobus.
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VOLNÝ ČAS

NESEĎ DOMA, POJĎ SE BAVIT NA HŘIŠTĚ    
ODDÍL HC HÁJE JM PRAHA 
PŘIJÍMÁ DO SVÉHO DRUŽSTVA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKY 
DÍVKY narozené v letech 2002–2006 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE: 
Naším cílem je vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě.  
Nabízíme všeobecnou sportovní přípravu se zaměřením na házenou pod 
dohledem zkušených trenérů. 
Tréninky připravujeme s ohledem na dětskou fyziologii a psychologii.  
Sportovní dovednosti a schopnosti rozvíjíme pomocí her a soutěží. 
  
Kde SÍDLÍME:                
HŘIŠTĚ HC HÁJE, ULICE K JEZERU,  
(naše hřiště je hned vedle fotbalového hřiště FC HÁJE, přímo nad Hostivařskou 
přehradou).  
   
KONTAKT:   
Pro další podrobnosti využijte následující kontakty: 
hchaje.mini@seznam.cz 
www.hchaje.cz 
Mgr. Renáta Slavíčková 
728 406 208 
  
 

CO NÁS LÁKÁ DO VŠEZNÁLKA
Došla Vám inspirace, co dělat doma i venku s Vaším malým „všeznál-
kem“? Přijďte se podívat k nám do dětského klubíku na Veronském 
náměstí 596 v Horních Měcholupech. Tým maminek pro Vaše děti 
připravil nové kroužky s písničkami, divadélkem, tvořením a dalšími 
aktivitami. Sice budete muset po večerech prát trička od modelář-
ské hlíny, čelit žádostem potomka, že nezbytně potřebuje buben a 
kytaru, a na podzim sbírat žaludy a kaštany na zvířátka, ale bude 
to stát za to.
S naším klubíkem se snažíme maminkám nabídnout zajímavé 
aktivity v kolektivu 3-5letých dětí v případě, že se jejich děti buď 
nedostaly do školky, nebo je dítě ještě příliš malé na MŠ a nebo 
si prostě chcete zkusit jednou za čas něco jiného. Ve Všeználkovi 
letos nabízíme kromě otevřené herny tvoření, flétničku, angličtinu, 
keramiku, zpívání, dopolední lesní školku atd. Kromě toho můžeme 
uspořádat v našich prostorách třeba oslavu narozenin. Prohlédněte 
si naše stránky http://vseznalek.huu.cz/ .
Těšíme se na Vás a ještě víc na Vaše děti! 

Maminky z týmu Všeználka
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ŠKOLY

CO JSME VLASTNĚ CELÝ ŠKOLNÍ ROK DĚLALI… 
ANEB DALŠÍ DÍL FOTOSERIÁLU ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA-PETROVICE

Již několikrát byl v Petrovickém zpravodaji na začát-
ku nového školního roku otištěn fotoseriál ze Zá-
kladní školy Praha-Petrovice s názvem „Co vlastně 
celý rok děláme…“ Fotografie se líbily nejen dětem 
z obou pracovišť naší školy (budova Edisonova a bu-
dova Dopplerova), ale mnohé pozitivní ohlasy máme 
i z řad dospělých. Rozhodli jsme se tedy vymyslet a 
zveřejnit další díl tohoto fotoseriálu. Domníváme se, 
že fotografie nejlépe vystihují atmosféru pořádaných 

výletů, exkurzí, škol v přírodě, turnaje „Šesti míčů“, 
výletu do Bruselu, do Itálie, závodů, olympiád, zábav-
ných akcí jako byla například „Petrovická pomlázka“ 
i běžného každodenního vyučování. Řada školních 
akcí se povedla, něco se nepovedlo. Přestože už na-
plno běží nový školní rok 2012/2013, všichni stále 
rádi a trochu nostalgicky vzpomínáme na ten loňský.

Mgr. Petr Zeman, 
ředitel školy

Na Vánoce jsme si vyzdobili naše třídy.

Chodili jsme do kin a divadel.

Navštívili jsme zámek Žleby.

Na školu v přírodě jsme vyjeli i v zimě.

Prohlédli jsme si budovu Evropské komise.

Odpoledne jsme si hráli ve školní družině.Pletli jsme pomlázky.

V soutěži Petrovická vánoční laťka jsme soutěžili o každý centimetr.

Zdobili jsme kraslice.

Hráli jsme ping-pong.
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Žákyně Základní školy Praha-Petrovice se-
stry Kristýna Pilná a Karolína Pilná 
reprezentovaly naši školu v alpských 
disciplínách na V. zimní olympiádě dětí 
a mládeže. Olympiáda dětí a mládeže je 
určena mládeži do 16 let,  koná se vždy je-
denkrát za 2 roky a je projektem Českého 
olympijského výboru, který pověřil organizací 

zimní části v roce 2012 Moravskoslezský kraj. 
Soutěže probíhaly v alpských disciplínách, 
klasických lyžařských disciplínách (běhy na ly-
žích, biatlon, skoky na lyžích), ledním hokeji  
a krasobruslení. Soutěží se zúčastnilo přes  
1 300 sportovců a členů jejich doprovodu.
Ve velmi prestižních závodech v alpských dis-
ciplínách v Bílé v Beskydech (za účasti nejlep-

ších závodníků a závodnic v žákovských kate-
goriích z celé České republiky) se soutěžilo ve 
slalomu, obřím slalomu a v soutěži družstev. 
Družstvo Prahy se v celkovém hodnocení 
alpských disciplín umístilo na 2. místě 
za vítězem – Libereckým krajem. Kristýna 
Pilná se stala se 2 zlatými medailemi 
z individuálních závodů (slalom a obří slalom) 
vůbec nejúspěšnější reprezentantkou 
Prahy a spolu se svou sestrou Karolínou 
přispěly velkou měrou ke 4. místu v sou-
těži družstev. Obě úspěšné závodnice byly 
přijaty a odměněny náměstkyní primá-
tora Prahy na Staroměstské radnici. 
Přístup obou sester k soutěžím, tréninku i 
doprovodným akcím je příkladný a přejeme 
jim hodně úspěchů nejenom ve sjezdovém 
lyžování.

Dr. Zdeněk Jáně, 
odpovědný trenér žákovského družstva  

Prahy v alpských disciplínách
Mgr. Petr Zeman, 

ředitel Základní školy Praha-Petrovice
. 17 .

ŠKOLY

KRISTÝNA A KAROLÍNA PILNÁ
REPREZENTANTKY VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ

Vystavovali jsme své výtvarné práce.

Vyrobili jsme si své třídní sportovní oblečení.

S Domem UM jsme pořádali soutěž Petrovický šplhavec.

Pořádali jsme DOD v obouch budovách naší školy.

V kroužku vaření vařili společně dívky i chlapci.

Při zápisu nových žáků pomáhali starší spolužáci.

Kristýna Pilná získala dvakrát zlato na 
Zimních olympijských hrách mládeže.

Kristýna třetí zprava a Karolína druhá zleva  
na Zimních olympijských hrách mládeže.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-PETROVICE 
TELEFONY: 739001029, 274860548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁŽENÍ RODIČE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ 1. TŘÍD  
 

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS A VAŠE DĚTI  
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V OBOU BUDOVÁCH 

NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA-PETROVICE 
 

5. 11. + 6. 11. 2012 VŽDY OD 16.00 DO 18.00 
 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI NAŠÍ ŠKOLY VÁS 
PROVEDOU TŘÍDAMI,  

MŮŽETE SI PROHLÉDNOUT VÝTVARNÉ I JINÉ 
ŠKOLNÍ PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ,  

UKÁŽEME VÁM UČEBNICE A POMŮCKY PRO 
ŽÁKY PRVNÍHO ROČNÍKU. 

 
PŘEDSTAVÍME PANÍ UČITELKY BUDOUCÍCH 

PRVNÍCH TŘÍD. 
 

ŘEDITEL ŠKOLY MGR. PETR ZEMAN  
BUDE ODPOVÍDAT NA VŠECHNY VAŠE DOTAZY 

5. 11. V BUDOVĚ EDISONOVA,  
6. 11. V BUDOVĚ DOPPLEROVA. 

  
www.zsprahapetrovice.c
z 

Petr Novotný je žákem Základní školy Praha-
-Petrovice, bydlí se svými rodiči v Petrovicích a 
má na svém kontě už značné množství spor-
tovních vítězství a úspěchů v taekwondu. Je 
to opravdu obdivuhodné, co dokázal, v ná-
sledujícím  přehledu jsme sepsali jeho medai-
lová umístění v posledních 
třech letech na závodech 
STM (Střediska talentova-
né mládeže), republikových 
i zahraničních soutěžích.  
K Petrovým největším úspě-
chům patří stříbrná medaile 
ze závodů s mezinárodní 
 účastí „CZECH OPEN 2012“ 
a bronzová medaile z „Mist-
rovství Evropy 2012“, kterou 
vyhrál v květnu letošního 
roku v Bulharsku. 
Připojujeme i fotografie, dě-
kujeme Petrovi za reprezen-

taci školy, naší městské části Praha-Petrovice, 
Prahy a České republiky a  přejeme mnoho 
dalších sportovních úspěchů. 

Mgr. Petr Zeman, 
ředitel ZŠ Praha-Petrovice

Závody STM – Nymburk (27.05.2012) 
1. místo (tul – technické sestavy)
1. místo (matsogi – sportovní boj do 38 kg)
2. místo (tukgi – speciální techniky)
3. místo (týmové matsogi – týmový sportovní boj)
3. místo (sebeobrana)
Pohár pro nejúspěšnějšího žáka

Mistrovství Evropy 2012 – EuropeanTaekwondo  
ITF Championships – Sofie, Bulharsko (14. až 
20.05.2012)
3. místo (tul – technické sestavy)

CZECH OPEN – Nymburk (25.03.2012)
2. místo (matsogi – sportovní boj do 38 kg)

Otevřené mistrovství Čech 2012 - Nymburk 
(03.03.2012)
2. místo (tul – technické sestavy)

Závody STM – Frýdek Místek (21.10.2011) 
2. místo (matsogi – sportovní boj do 38 kg)
3. místo (tul – technické sestavy)

Závody STM – Nymburk (08.05.2011) 
3. místo (matsogi – sportovní boj do 38 kg)

Závody STM – Frýdek Místek (09.10.2010)
1. místo (matsogi - sportovní boj do 32 kg)
3. místo (tul – technické sestavy)

SLAVNÍ SPORTOVCI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAHA-PETROVICE 
PETR NOVOTNÝ

Zahájení sportovního boje.

Petr při cvičení technické sestavy.

3. místo z Mistrovství Evropy 2012.
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VÍTÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ V PRVNÍCH TřÍDÁCH
A KDO BUDE LETOS UČIT V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAHA-PETROVICE

Všechny nové žáky v prvních třídách přivítaly paní učitelky, 
ředitel školy s paní zástupkyní a zejména paní JUDr. Olga 
Hromasová, starostka naší městské části Praha-Petrovice a 
paní RNDr. Vlasta Křížová, předsedkyně Komise výchovy a 
vzdělávání RMČ. Noví žáci a žákyně obdrželi pamětní list i 
drobné dárečky.
Do tří prvních tříd nastoupilo 3. září 2012 celkem 60 žáků a 
žákyň. Třída 1. M bude v menší školní budově Edisonova 40  
a třídní učitelkou je paní Bc. Radoslava Winterová. Třídy  
1. A a 1. B jsou ve větší budově Dopplerova 351, třídními uči-
telkami jsou paní Mgr. Charlotta Martínková a Mgr. Marcela 
Karásková. 
Naše škola má letos 344 žáků a žákyň, kteří jsou rozděleni do  
sedmnácti tříd, 176 dětí je v sedmi odděleních školní družiny. 
Snad se nám ten letošní školní rok povede.

Mgr. Petr Zeman, 
ředitel Základní školy  

Praha-Petrovice

Třída 1. M je v budově Edisonova.

V dalších třídách jsou letos třídními učiteli a učitelkami tito 
pedagogičtí pracovníci naší školy:

Bc. Monika Humhalová, třídní učitelka 2. M,
Mgr. Anna Dvořáková, třídní učitelka 2. A, 
Mgr. Bohumila Foltýnová, třídní učitelka 3. M, výchovná poradkyně 
pro žáky z pracoviště v budově Edisonova a jejich rodiče,  
Mgr. Jana Židův, třídní učitelka 3. E, 
Mgr. Drahomíra Bukvová, třídní učitelka 3. A, 
Mgr. Anna Procházková, třídní učitelka 4. A, 
Bc. Martin Damašek, M. A., třídní učitel 5. M, 
Mgr. Dana Kosová, třídní učitelka 5. A, 
Mgr. Kateřina Mašková, třídní učitelka 6. M, 
Mgr. Jana Gabašová, třídní učitelka 6. A, výchovná poradkyně pro 
žáky z pracoviště v budově Dopplerova a jejich rodiče, 
Ing. Lenka Říhová, třídní učitelka 7. M, 
Mgr. Lenka Kasanová, třídní učitelka 7. A, 
Mgr. Martin Vachl, třídní učitel 8. A, 
Mgr. Veronika Balíčková, třídní učitelka 9 .A.
Další pedagogičtí pracovníci naší školy:
PaedDr. Jana Jelínková, vyučuje hlavně matematiku a fyziku,
Mgr. Petr Martinů, vyučuje fyziku,
Mgr. Kristýna Zemanová, vyučuje výtvarnou výchovu,
Dana Kramářová, vyučuje angličtinu,
Andrea Jirsová, vyučuje angličtinu,
PaedDr. Iva Paloučková, zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň, 
vyučuje matematiku a chemii,
Mgr. Dana Němcová, statutární zástupkyně a zástupkyně ředitele 
školy pro 1. stupeň v obou budovách školy, vyučuje matematiku  
a český jazyk na 1. stupni,
Mgr. Petr Zeman, ředitel školy, vyučuje na 1. stupni,
Michaela Kokšalová, vychovatelka školní družiny,
Alena Kováříková, vedoucí vychovatelka školní družiny,
Hana Lohnertová, vychovatelka školní družiny,
Miroslava Tesařová, vychovatelka školní družiny,
Barbora Šimůnková, vychovatelka školní družiny,
Favzia Zázvorková, vychovatelka školní družiny.

Paní starostka Dr. O. Hromasová, Dr. V. Křížová a p. zástupkyně 
Mgr. D. Němcová vítají prvňáčky.

Žáci 1. B se poprvé hlásí ve škole.

Pozorní žáci z 1. A.
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Letošní školní rok zahájily tercie a obě 
kvarty našeho gymnázia pobytem v Kra-
konošově království. Vládce hor si nás po-
zorně změřil a usoudil, že jsme z jiného  
těsta nežli Trautenberk a zasloužíme si 
pěkné počasí. Během sportovních akti-
vit a soutěží se všechny tři třídy proměnily  
v jednu velkou rodinu a zažily spoustu leg-
race – dobývaly lákavý poklad a získaly slad-
kou odměnu. Překrásné prostředí Benecka  
s výhledy až k Labské louce a na Kozí hřbety  
nás nabilo energií a elánem do nového škol-
ního roku!

Mgr. Jan Koliáš

GYMNÁZIUM ALTIS  
V KRKONOŠÍCH

Jsme jedna rodina. Pán hor.

Idyla.

O tom, že to jde,  se na školním 
výletu od 4. do 5. 9. přesvěd-
čili studenti septimy a oktávy 
Gymnázia ALTIS. 4. 9 jsme na-
vštívili Techmanii – interaktivní 
výstavu, která je prezentovaná 
v jedné z hal plzeňské Škodov-
ky. Studenti absolvovali před-
nášky z fyziky a chemie a na 
názorných pokusech jim bylo 
předvedeno, že i tyto vědy mo-
hou být zábavné a že mají velké 

využití v praxi. Na nevelké ploše 
Techmanie se také nacházelo 
nepřeberné množství logických 
hlavolamů, skládaček a her. U 
nich se někteří studenti vrátili 
do raného mládí.
Jelikož je ale Plzeň hlavně měs-
tem piva, nemohli jsme vy-
nechat prohlídku pivovaru a 
k tomu přilehlých podzemních 
katakomb města Plzně. Plzeň-
ský pivovar patří na seznam 

památek evropského dědictví, 
a proto jsme se měli na co dí-
vat. Celý výlet byl pak zakon-
čen procházkou pod hlavními 
třídami Plzně – v podzemí, kde 
to místy bylo tak úzké a nízké, 
že někteří studenti nakonec byli 
rádi za povinné helmy, které 
nám byly při začátku prohlídky 
nasazeny.

Mgr. Jaroslava Fišerová

MOHOU BÝT PřÍRODOVĚDNÉ OBORY JAKO FYZIKA 
NEBO CHEMIE ZÁBAVNÉ?

Mlha přede mnou, mlha za mnou. Kristýna v akci. Pomoc, pomoc. Že Tě poleju.

Vyšší než vysoké.

Gymnázium ALTIS pořádá každý 
rok pro své primány seznamo-
vací pobyt v Choceradech.
I letos se na začátku září noví 
studenti sešli na 3 dny v areá-
lu Lávka, kde se pod vedením 
osvědčeného instruktora po-
znávali se spolužáky. Na pro-
gramu byly různé hry k posílení 
kolektivu, ale studenti při nich 
často museli řešit zapeklité ma-
tematické či lingvistické úkoly. 
Pobyt dopadl až na jedno drob-
nější zranění velmi dobře a je 
jasné, že ALTIS má na začátku 
školního roku 2012/13 novou 
šikovnou třídu s milým kolekti-
vem. 

Mgr. Veronika Fišerová Odpočinek. Soustřeďte se, prosím.

Hrr, na ně. Chvilka s tiskem.

LETOS JAKO LONI
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Nový školní rok ve světle roku minulého nastavil opět vysokou míru očekávání. K tomuto směřuje celá práce ve-
dení a pedagogického sboru. Oproti minulému roku také dochází k některým změnám. Soukromé gymnázium 
ALTIS s. r. o. se přejmenovalo, tedy spíše zkrátilo na Gymnázium ALTIS s. r. o. a s konečnou platností přesunulo 
své sídlo do Petrovic, což se projevilo i na jeho upraveném logu.
Školní rok 2011/2012 byl dvacátým rokem v existenci Gymnázia ALTIS.  Byl bohatý na události a akce, které připomněly celých dvacet 
let existence. Velmi výrazně se tento rok zapsal i do prezentace gymnázia navenek. Naši studenti a studentky se účastnili mnoha setkání 
a soutěží a s vynikajícími výsledky reprezentovali gymnázium. Nejvíce to bylo vidět v oblasti anglického jazyka, čtenářské gramotnosti a 
státních maturit. 
Otázka státních maturit si zasluhuje bližší poznámku. V mediálním křiku k maturitám byl slyšen jen jeden hlas, hlas těch, kteří se cítili ma-
turitou zaskočeni a poškozeni. Bohužel, nikdo nedal hlas těm gymnáziím, které s maturitou problémy neměly. Oproti minulým maturitám 
byl počet neúspěšných mírně vyšší, ale to bylo především zapříčiněno tím, že některé hodnocení maturity se přesunulo mimo domácí školu. 
Příkladem budiž vzpomínané hodnocení slohů, které vyvolalo mnoho zlé krve. Zde je na místě otázka, proč jsme jako Gymnázium ALTIS 
u našich studentů nezaznamenali podobné osudy? Odpověď bude zřejmá – protože byli připraveni tak, jak maturitní zkouška vyžaduje. 
Jestliže ve slohové práci mají užít konkrétní slohový útvar, tak jej použijí se všemi atributy, které k tomuto útvaru náleží. Nelze z vyprávění 
udělat popis děje, nelze z návodu udělat charakteristiku anebo z úvahy výklad. Diskuze na toto téma v médiích často ukázala, že samotní 
vyučující zásady těchto slohových útvarů neumí použít a neznají je. Obecně lze konstatovat, že na prvním místě příčin u neúspěšných jsou 
především neznalosti. Výjimky špatného hodnocení ze strany cizích hodnotitelů mohou být, zůstanou ale výjimkami a v procesu oprav se 
redukují. Celkově tak naše Gymnázium ALTIS maturovalo velmi úspěšně z cizích jazyků i jazyka českého. 
Nezávislé maturity jsou potřebné a proběhlé diskuze to ukázaly jasně. Pokud bude hodnocení maturit zcela na samotných školách, budou 
získávat jen ty školy, které mají malé nároky. Jejich hodnocení tak bude muset ospravedlnit jejich slabé výsledky a špatnou výuku. Zamýšlené 
vrácení hodnocení slohových prací zpět na školy je krokem zpět a přinese jen formální hodnocení s nízkou úrovní. Je celkem lidské a logic-
ké, že pokud bude škola hodnotit slohové práce jasně podle pravidel s výslednou špatnou známkou, musí se vedení školy ptát vyučujících 
„Co jste své studenty naučili?“. Jinak není možné vyhnout se nářkům na klesající úroveň vzdělání v ČR.
Kromě výuky v novém školním roce plánujeme i další aktivity pro stávající studenty a nové zájemce. Rozběhl se anglický modul výuky jako nad-
stavba běžné výuky a dále posiluje vynikající výsledky výuky AJ. Otvíráme nové kurzy pro zájemce v tom, v čem jsme navýsost úspěšní – v umění 
učit se, ve čtenářské gramotnosti a přípravný (nultý) ročník ke vstupu na gymnázium. Rovněž nabízíme cvičení z matematiky a českého jazyka.

Program kurzu „Čtenářská gramotnost“ (mimo jiné tato naše metoda je za bezproblémovými maturitními slohovými pracemi).
První běh začíná 01.11.2012 a končí 24.01.2013 (úterky), od 17.00 do 17.45 hodin. Druhý běh začíná 31.01.2013 a končí 18.04.2013 
(úterky), od 17.00 do 17.45 hodin. Jeho náplň je následující:
Text (základní odborné pojmy). Obecné porozumění textu (všestrannost čtení).
Získávání informací z textu (orientace v textu). Vytvoření interpretace textu (text – téma, kompozice, jazyk). Posouzení obsahu textu (hlavní 
myšlenky textu).
Posouzení formy textu (text – próza, poezie, drama). Studium neuměleckého textu (psaní poznámek z textu). Porovnání uměleckého a 
neuměleckého textu. Postoj ke čtení (celoživotní vzdělávání). Práce s textem (přijímací řízení na G ALTIS).

Žáci G ALTIS se pravidelně účastní testování čtenářské gramotnosti. Žáci našich tercií (8. ročník ZŠ) měli nejlepší výsledek ze všech zúčast-
něných škol ve školním roce 2011/2012 (jejich výsledek byl 77 %, tercie ostatních gymnázií měly výsledek 68 %). Test čtenářské gramot-
nosti psali také žáci sexty a septimy. Žáci sexty rovněž vykázali nejlepší výsledek ze všech zúčastněných škol (jejich výsledek byl 90 %, sexty 
ostatních gymnázií měly výsledek 68 %). Septima se umístila hned na druhém místě v tomto celorepublikovém testování (jejich výsledek byl 
81 %, septimy ostatních gymnázií měly výsledek 71 %). Je potřebné připomenout, že v testování čtenářské gramotnosti jsme měli nejlepší 
výsledek ze všech zúčastněných škol i v předchozím školním roce.

0. ročník Gymnázia ALTIS!
Připravíme zájemce z 5. tříd základní školy nejen na přijímací řízení, které si vyzkouší nanečisto, ale pomůžeme jim také získat dobrý základ 
a sebedůvěru ke studiu 1. ročníku Gymnázia ALTIS, popřípadě i jiné střední školy. Studium českého jazyka bude rozvíjet jak písemný, tak i 
mluvený jazykový projev. Kurz obsahuje: výuku českého jazyka s individuálním zaměřením na konkrétní potřeby žáka. Práci se speciálními 
jazykovými materiály zaměřenými na práci s informacemi a konkrétním textem, respektive jeho pochopení. Studium matematiky bude 
rozvíjet matematickou kompetenci, a to jak v písemné, tak i v ústní podobě. 
Kurz bude probíhat od začátku listopadu do konce března, každé úterý (začátek 06.11.2012) od 16.00 h do 17.30 h.   

KURZ „Umění učit se“
Chcete, aby bylo Vaše dítě úspěšné ve studiu? Chcete, aby se Vaše dítě dokázalo efektivně učit? Tento kurz je určen pro žáky 5. ročníků 
základních škol a v průběhu školního roku 2012/2013 ho realizujeme ve dvou opakujících se bězích.
První běh začíná 01.11.2012 a končí 24.01.2013 (úterky), od 16.00 do 16.45 hodin.
Druhý běh začíná 31.01.2013 a končí 18.04.2013 (úterky), od 16.00 do 16.45 hodin.
Program kurzu „Umění učit se“: Jak se učit na základní škole. Jak se učit na střední škole. Jak se připravit na učení. Jak se efektivně učit. 
Jak provádět kontrolu procesu učení, jak nezapomínat. Jak úspěšně obstát při ústním zkoušení. Jak úspěšně obstát při písemném zkoušení. 
Jak úspěšně obstát při maturitní zkoušce. Jak obstát v životě, v praxi. Jak úspěšně zvládnout zkoušky na Gymnázium ALTIS.
V závěru kurzu každý žák obdrží podrobnou zprávu o vlastním stylu učení i s doporučeními, jak konkrétně postupovat při učení. Doporu-
čujeme ho propojit s kurzem Čtenářské gramotnosti, který časově navazuje na tento kurz.
Bližší informace k organizaci a podmínkám platby jsou na www.altis.cz  a dotaz můžete učinit na  vedeni@altis.cz .

Vše dobré pro občany Petrovic přeje
Ing. JUDr. Jaroslav Fišer,

jednatel společnosti

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NA GYMNÁZIU ALTIS
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Poslední víkend v srpnu se přípravky a žákovské týmy připravovaly 
na novou sezónu ve Starém Městě pod Sněžníkem. Soustředění se 
zúčastnilo 60 dětí s trenéry, včetně rodičů nejmladších hráčů.

Po návratu ze soustředění se hned druhý den nejmladší hráči zú-
častnili turnaje v beachrugby na pražské Slávii.

Sezónu jsme zahájili na turnaji pořádaném RC Kralupy. Nejmladší 
hráli na hřišti v Úžicích, žáci v Kralupech nad Vltavou.

V Petrovicích se první týden v září hrály zápasy Mistrovství Evropy 
ragbistů do 20 let. RK Petrovice měl patronát nad týmy Polska a 
Lotyšska. Díky semifinálovému vítězství Polska nad Ukrajinou v Pe-
trovicích postoupili mladí polští ragbisté do finále, v němž porazili 
tým České republiky a získali titul mistra Evropy.
Trenéři mládeže a děti z Rugby Klubu Petrovice na pozvání pořada-
telů celopražské akce "Sporťáček", která se konala v areálu HAMR 
BRÁNÍK v sobotu 8. září t. r., předváděli a informovali zájemce  
z řad veřejnosti o ragby a o dětských družstvech působících v našem 
klubu.
15. září hráli žáci turnaj PICO CUP 2012 na hřišti v Petrovicích a 
nejmladší se sešli na turnaji O Rakovnický pohárek. Na turnaji 
v Petrovicích se sešli hráči z Vyškova, Říčan, Kralup nad Vltavou, 
Přelouče, Sedlčan, Sparty, Slávie, Tatry a domácích Petrovic. Turnaj  
11letých hráčů vyhráli ragbisté z Přelouče před Vikingy z Petrovic 
a RC Spartou Praha, v turnaji U13 zvítězili hráči RC Říčany „B“, 
druzí byli hráči RC Sparta Praha a na třetím místě skončili hráči  
RC Tatra Smíchov. Porážkou 3:4 po úspěšném položení říčanských 
v poslední minutě utkání s Říčany „A“ přišli petrovičtí o třetí místo 
a skončili na 5. místě.

Václav Amort

AKTUALITY PřÍPRAVKY A ŽÁKŮ RUGBY KLUBU PETROVICE

Srpnové soustředění.

Beachrugby na Slávii.

Sezónu jsme zahájili v Kralupech nad Vltavou. Sporťáček.

Turnaj PICO CUP v Petrovicích.
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Rugby Klub Petrovice, Grammova 408/2, 109 00 Praha 1, IČ 45246921 

www.petrovice.rugby.cz, 
 

NÁBOR ŽÁKŮ DO ODDÍLU RAGBY 
 
 

Rugby Klub Petrovice přijme nové hráčky a hráče ragby do přípravek a družstev žáků  
 
kategorie U7 – ročníky 2006 a mladší 
kategorie U9 – ročníky 2005 a 2004 
kategorie U11 – ročníky 2003 a 2002 
kategorie U13 – ročníky 2001 a 2000 
kategorie U15 – ročníky 1999 a 1998 
 
Kdy?: Každé úterý a čtvrtek vždy od 17.30 hod 
 
Kde?: Na hřišti RK Petrovice – Grammova ul., Praha–Petrovice (zastávka MHD Newtonova) 
 
Co s sebou?: Kopačky (alternativně jen tenisky); sportovní oblečení dle počasí ; dobrou náladu 
 
Poplatek: první tréninky „na zkoušku“ jsou zdarma, až se po čase Vy a Vaše dítě rozhodnete se této 
hře věnovat, dovolíme si Vás požádat o členský příspěvek ve výši 1.000 Kč/půl roku (u dětí nar. 2000  
a starších 1.250 Kč/půl roku). 
 
Kontaktní osoby: 
                   

Oto Petrášek – mob. 602 226 411; e-mail: petrasek@zakladani.cz 
            František Pešl – mob. 602 795 997; e-mail: fpesl@centrum.cz 
            Luboš Michalička – mob. 602 148 391; e-mail: truhlarstvibomi@seznam.cz  
 

 
RAGBY JE SPORT PRO VŠECHNY 

 
Myslíte si, že Vaše dítě potřebuje disciplínu, ale i prostor k pohybu ? Ať hraje ragby ! 

 
Myslíte si, že se Vaše dítě nemůže prosadit v kolektivu ?   Zkuste ragby! 
 
Chcete, aby Vaše dítě získalo sebevědomí a odvahu ?   Zkuste ragby! 

 
Ragby hrají malí i velcí, hubení i silní, rychlí i pomalí, dívky i chlapci. 
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Vážení senioři a přátelé swingu,…   .  
Kulturní komise MČ Praha–Petrovice Vás zve na pořad „KDYŽ SWING 
BYL JEŠTĚ KRÁLEM“, ke 100. výročí narození JIŘÍHO TRAXLERA, 
pianisty, hudebního skladatele, textaře, aranžéra, který ve své době 
spolupracoval s Jaroslavem Ježkem, s R. A. Dvorským a Karlem Vlachem, 
jeho písně zpívala Hana Vítová, Inka Zemánková, Arnošt Kavka. Psal 
hudbu pro divadlo, ale také pro muzikály a filmy ( „Eva tropí hlouposti“ s 
Natašou Gollovou a Oldřichem Novým, Zdeněk Svěrák „Obecná škola“….).  

14.11.2012 v18.00… 
Dům občanské vybavenosti 

Edisonova 429, Praha-Petrovice 
Předprodej vstupenek v recepci  

Úřadu MČ Praha-Petrovice, tel.: 274860731 
Vstupné: 80 Kč 

Po skončení pořadu je pro návštěvníky připraveno malé 
občerstvení. 

AA  ŽŽIIVVOOTT  BBĚĚŽŽÍÍ  DDÁÁLL  

  

WWAABBII    DDAANNĚĚKK  
1100..  ŘŘÍÍJJNNAA  22001122  vv  1199..0000  

SSÁÁLL    DDOOVV,,    PPRRAAHHAA--PPEETTRROOVVIICCEE,,  EEDDIISSOONNOOVVAA  442299  
Předprodej vstupenek v recepci Úřadu MČ Praha–Petrovice 

Telefon: 274 860 731. Vstupné 150 Kč  

Senioři při výkladu průvodkyně. Zájezd seniorů na hrad Velhartice.


