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NEPRODEJNÉ

Periodikum městské části Praha-Petrovice

I do Petrovic  tento rok zavítaly Far-
mářské trhy. Trhy mají za úkol obno-
vit tradici a zároveň rozšířit služby pro 
obyvatele Petrovic nabídkou domácích 
výrobků. Od 22. 9. je můžete navštívit 
každý čtvrtek od 8 do 17 hodin na pro-
stranství před hlavním vchodem polikli-
niky v Ohmově ulici. Budou zde na Vás 
čekat pravidelně až do konce roku.  
Tyto trhy pro Vás pořádá městská 
část Praha-Petrovice a celá akce byla 
podpořena Revolvingovým fondem 
Ministerstva životního prostředí ČR. 
Díky tomuto fondu bylo nakoupeno 
10 stánků, které byly nabídnuty pro 
prodej čerstvých a kvalitních produktů 
českých producentů. A co zde pořídí-
te? Najdete tu čerstvé ovoce a zeleni-
nu, ryby, ovčí i kozí sýry, mnoho druhů 
koření, med, medovinu a další speciali-
ty z této pochoutky, zelné saláty, čers-
tvé pečivo, také tradiční české dobroty 
jako jsou třeba frgály a samozřejmě 
maso a uzeniny. Skvělá zpráva je ta, že 
krámek s uzeninami nás bude navště-
vovat dál každý čtvrtek dokonce i po 

skončení Farmářských trhů. 
Městská část se snaží prostřednictvím 
této příležitosti zpříjemnit každodenní 
život v Petrovicích a zároveň zkvalitnit 
služby. Proto nás také mrzí, že už dva 
stánky byly během konání trhů poniče-
ny vandaly. 
Další akcí, kterou si pro Vás připravila 
Komise bytová a sociální RMČ Praha-
-Petrovice, je Vánoční jarmark. Bude se 
konat v zasedacím sále v přízemí Domu 
občanské vybavenosti v Edisonově ulici 
3. a 4. prosince od 9 do 17 hodin. Se-
tkáte se tu s vánoční dílnou pro malé 
děti, dospělé jistě potěší ukázka palič-
kování, ochutnávka čajů nebo medoviny 
a samozřejmě výborného vánočního 
pečiva. Také bude připraven prodej 
českých výrobků, vánočních dekorací, 
keramiky, bižuterie a spousty jiného. 
Využijte jedinečnou nabídku k zakou-
pení vánočních dárků. Anebo jen přijď-
te příjemně strávit začátek zimy. Bude-
me se těšit.

Helena Stašáková,
Nicola Šafaříková

FARMÁŘSKÉ TRHY A VÁNOČNÍ JARMARK
V PETROVICÍCH

SLOVO STAROSTKY

Vážení a milí petrovičtí občané,
blíží se nám vánoční svátky a v Petrovicích se 
chystá mnoho společenských událostí, které 
Vám mohou tyto dny zpestřit a zpříjemnit. 
Od poloviny října  můžete každý čtvrtek na-
vštívit Farmářské trhy MČ Praha-Petrovice 
před budovou petrovické polikliniky, jejichž 
trvání bylo prodlouženo až do konce roku. 
K nákupu vánočních dárků pro své blízké 
budete moci využít Vánoční jarmark, který se 
pro Vás otevře v Domě občanské vybavenos-
ti 3. a 4. prosince (viz pozvánka na str.11). Ne 
příliš potěšující novinkou v letošním adven-
tu bude místo, kde ozdobíme náš vánoční 
strom a kde se rovněž sejdeme ke „Zpívání 
pod vánočním stromem“.  Jelikož městská 
část nedostala od majitelky pozemku souhlas 
k ozdobení stromu na tradičním místě v cen-
tru Petrovic, rozsvítíme jej letos 19. prosince 
v 17 hodin před budovou Domu občanské 
vybavenosti v Edisonově ulici (viz pozvánka 
na str. 3). Nicméně tradice zpěvu koled, vá-
nočního cukroví, prskavek pro děti a něčeho 
teplého pro zahřátí dospělým bude zacho-
vána. Také doufám, že se den poté potkáme 
ve společenském sálu Domu občanské vyba-
venosti na rovněž tradiční České mši vánoční 
J. J. Ryby, kde se můžeme letos těšit na její 
mezinárodní provedení, a to jak v  podání 
žáků a učitelů ZUŠ Praha10-Hostivař,  pěvec-
kého sboru rodičů RadHost, tak i v podání  
žáků a učitelů zahraničních partnerských 
škol (viz pozvánka na str. 10). 

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 5

Požehnané vánoční svátky, mnoho štěstí, zdraví a úspěch ve Vašem konání
v roce 2012 Vám přejí za městskou část Praha-Petrovice

JUDr. Olga Hromasová, starostka,

doc. PhDr. Otto Semecký, CSc., místostarosta, Ing. František Kříž, místostarosta,

Ing. Jan Křeček, radní,       JUDr. André Němec, radní

Vynikající uzeniny Hřebečská medovina

Stánek se sýry
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PRAŽSKÉ SLUŽBY ZAJISTÍ NADSTANDARDNÍ SVOZ 
ODPADU V DOBĚ SVÁTKŮ

Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směs-
ného i tříděného odpadu v období vánočních a novo-
ročních svátků na území hl. m. Prahy. Program svozu 
bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplně-
ní nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. 

„Pokud to vezmeme konkrétně, tak na Štědrý den a na Silvestra bude svoz od-
padu zajištěn dle sobotních programů. Od 25. 12. do 31.12.2011 již bude za-
jištěna normální pracovní směna a odvoz směsného odpadu bude probíhat dle 
příslušných svozových programů, tedy jako v běžných všedních dnech. Na Nový 
rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst vysoké zástavby 
(sídliště),“ uvádí tisková mluvčí Pražských služeb Miroslava Egererová a dodává: 
„U tříděného odpadu budeme ve dnech 19.-31.12.2011 provádět mimořádný 
svoz skla a jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových programů.“

Svoz směsného odpadu:
24.12.2011        normální svoz odpadu dle sobotních programů
25.12.2011        normální svoz dle nedělních programů
26.12.2011        normální svoz dle pondělních programů
27.-30.12 2011   normální pracovní směny, svoz dle příslušných svozových 

programů 
31.12.2011         normální svoz odpadu dle sobotních programů
01.01.2012         normální svoz dle nedělních programů

Svoz tříděného odpadu:
24.12.2011        normální svoz v rozsahu sobotních programů
25.12.2011        normální svoz v rozsahu nedělních programů

26.12.2011        normální svoz v rozsahu pondělních programů
19.-31.12.2011   mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle 

příslušných svozových programů
01.01.2012        normální svoz dle nedělních programů 

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem 
budou odváženy při pravidelném svozu od 25.12.2011 do 28.02.2012. Prosíme 
občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální od-
pad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. 
Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště 
nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnit-
roblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě 
odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.

V Praze dne 08.11.2011                                         Miroslava Egererová
tisková mluvčí, egererovam@psas.cz
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RIZIKOVÉ STROMY V ULICI EDISONOVA
Pracovníci Odboru správy majetku ÚMČ Praha-Petrovice při své pravidelné 
kontrole Petrovic zjistili špatný zdravotní stav dvou stromů. Jedná se o jírovce 
v zatáčce u kostela v ulici Edisonova.
Při bližším ohledání obou stromů bylo zjištěno, že dřeviny mají poškozený 
kořenový systém a rozsáhlé dutiny v kmeni i koruně, při čemž nelze vyloučit 
narušení jejich celkové stability.
Jelikož tyto stromy rostou v bezprostřední blízkosti chodníku, po němž chodí 
děti do nedaleké školy, a jsou nakloněny do frekventované silnice, která je 
mimo jiné využívána autobusy MHD, je zde vzhledem k jejich možné nesta-
bilitě značné bezpečnostní riziko.
Zpráva o stavu stromů byla předána k posouzení Radě MČ, která se na svém 
řádném zasedání usnesla na jejich likvidaci. Usnesení Rady MČ bylo posléze 
otištěno v Petrovickém zpravodaji, načež Česká inspekce životního prostředí 
obdržela podnět, upozorňující na záměr likvidace těchto dřevin. 
Uskutečnilo se tedy místní šetření se zástupci ČIŽP a ÚMČ Praha-Petrovice za 
účelem posouzení stavu dřevin.  ČIŽP shledala oba stromy jako neperspek-
tivní, ve velmi špatném zdravotním stavu a doporučila jejich pokácení, čímž 
potvrdila původní rozhodnutí MČ Praha-Petrovice.

Jelikož jsou oba stromy na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy, vydal ÚMČ 
Praha-Petrovice rozhodnutí o povolení kácení těchto dřevin s uložením ná-
hradní výsadby jako kompenzace ekologické újmy, vzniklé jejich pokácením.

Rozhodnutí bylo následně předáno správcovské společnosti hl. m. Prahy, 
která zajistí jeho plnění.

Ing. Aleš Sobotka
Odbor správy majetku ÚMČ Praha-Petrovice

LIPOVÁ ALEJ U HŘBITOVA A ALEJ VE FROSTOVĚ ULICI
Na základě podnětu našich občanů a našeho vlastního posouzení byl měst-
skou částí Praha–Petrovice objednán dendrologický posudek uvedených ale-
jí. Posudek zpracoval doc. Ing. Ivo Tábor, CSc., dendrolog a soudní znalec, 
vysokoškolský učitel České zemědělské univerzity v Praze–Suchdole, obor 
dendrologie. Znalec dne 14.02.2011 provedl místní ohledání obou alejí a 
městské části předložil dne 27.04.2011 posudek.
Zásadní výňatky z posudku:
„Alej před hřbitovem
Před vchodem na hřbitov (po pravé straně) navržena k odstranění lípa srdčitá 
(Tilia cordata), která vykazuje značný stupeň poškození. Kmen je u země 
vykotlaný a ztrouchnivělý, přírůstky jsou minimální a hrozí nebezpečí, že 
při větru či sněhu dojde k jeho destrukci. Tento strom významně ohrožuje 
kolemjdoucí, a proto navrhuji neprodlené odstranění a nahrazení mladým 
exemplářem téhož druhu.
Alej ve Frostově ulici

Alej ve Frostově ulici vytváří významnou kulisu v husté panelové zástavbě. 
Nedoporučuji jakoukoli redukci koruny s ohledem na pouliční osvětlení. Ten-
to stav zapříčinil nevhodně zpracovaný projekt. Náprava je možná za vynalo-
žení finančních prostředků na přeložku a vhodnější volbu stožárů osvětlení.“
Na základě posouzení dendrologa rozhodla Rada MČ urychleně provést 
skácení předmětné lípy, kácení bylo provedeno v době vegetačního klidu 
v posledním týdnu měsíce dubna. Navržené opatření – náhrada mladým 
exemplářem téhož druhu – byla uskutečněna 7. listopadu 2011. Lípa srdčitá 
byla zakoupena z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví. Mladé stromky v tomto ústavu jsou vychovány z genofondu 
památných stromů České republiky. Zasazení realizovala firma Louka, s.r.o. 
Dále RMČ rozhodla, že ponechá alej ve Frostově ulici v původním stavu a 
nebude provádět žádné úpravy korun těchto stromů.

JUDr. André Němec  
radní MČ Praha-Petrovice

Vánoční svátky plné pohody a vše dobré v roce 2012
Vám jménem redakce přejí 

RNDr. Vlasta Křížová, Nicola Šafaříková
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93. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Naše městská část si ve čtvrtek 
27. října připomněla 93. výročí 
vzniku československého státu a 
položením věnců jak na hřbitově, 
tak u pomníku padlých uctila pa-
mátku účastníků i padlých legioná-
řů v I. světové válce.
Slavnostního aktu se zúčastnili po-
zvaní hosté, zástupci vojenských 
i společenských organizací. Za 
Český svaz bojovníků za svobodu 
plk. Ing. Emil Kulfánek, za Občan-
skou iniciativu Čech, Moravy a Slez-
ska plk. Ing. Miroslav Tlamicha, za 
Svaz bojovníků za svobodu a prapor-
číků armády ČR plk. Ing. Jiří Pešta a 
plk. Ing. Václav Prokeš. Za měst-
skou část pak JUDr. Olga Hromaso-
vá, doc. Otto Semecký, JUDr. André 
Němec a plk. Ing. Otto Daňhel.

Za zvuků smuteční hudby byly po-
loženy věnce a vzdána čest všem, 
kteří bojovali za vznik naší republi-

ky. Slavnostní akt byl zakončen hym-
nami České i Slovenské republiky.

Otto Semecký 

NOVINKY PID
I v tomto čísle jsme si pro Vás připravili několik 
novinek týkajících se Pražské integrované do-
pravy.
Od 01.10.2011 došlo k některým úpravám au-
tobusových linek. Linka 155 je prodloužena o 
úsek Sídliště Malešice – Depo Hostivař, a má tak 
nahradit zkrácenou linku 133.
Ve spolupráci se společností České dráhy, 
a. s. byly od 01.07.2011 zavedeny skupi-
nové jednodenní jízdenky SONE+. Pro vlaky 
ČD na území Prahy a Středočeského kra-
je zaplatíte  400 Kč a 700 Kč pro vlaky ČD 
v celé České republice, na které je možné ces-
tovat také v PID na území hl. m. Prahy. Využijte 
tuto nabídku a udělejte si výlet s celou rodinou! 
Jízdenky lze zakoupit v síti pokladen ČD, a. s. 
nebo u průvodčího ve vlaku dle Smluvních pře-
pravních podmínek ČD.
Nové Informační středisko Pražské integrované 
dopravy najdete od 19.09.2011 na pražském 
Hlavním nádraží. Zde Vám podají jakékoliv in-
formace týkající se integrovaného dopravního 
systému v Praze a okolí.

Provozní doba je vždy
v pondělí až pátek od 8:00 do 19:00.
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DALŠÍ KROK KE STRATEGICKÉMU PLÁNOVÁNÍ
V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA–PETROVICE

V úterý 01.11.2011 v 18:30 hodin se v Domě občanské 
vybavenosti  městské části Praha–Petrovice uskutečnilo 
veřejné projednávání výstupů strategického plánu a ge-
nerelu zeleně. Paní starostka přivítala všechny přítomné 
a informovala, že strategický plán může v Petrovicích 
vzniknout díky finanční podpoře projektové žádosti, 
která pod názvem „MA 21 – Nová komunikační plat-
forma pro MČ Praha–Petrovice“ získala dotaci z Re-
volvingového fondu Ministerstva životního prostředí. 
MA 21 nebo-li  Místní Agenda 21 je program, který 
zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při 
zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a 
ve spolupráci s občany a jeho cílem je zajištění dlou-
hodobě vysoké kvality života a životního prostředí na 
daném místě. Přítomní byli také seznámeni s výstupy 
dokumentu, který zmapoval zeleň v městské části. 
Strategický plán má dvě základní části: analytickou a 

syntetickou. V analytické části je podrobně popsána 
městská část v hlavních aspektech jejího současného 
života. V syntetické části se chceme podívat na její bu-
doucnost, ať už definováním její rozvojové vize nebo 
stanovením klíčových oblastí rozvoje, strategických cílů 
a konkrétních projektů, které by se měly v městské čás-
ti uskutečnit. Součástí prezentace zpracovatele strate-
gického plánu bylo i vyhodnocení ankety, na kterou 
odpovídali jednotliví obyvatelé Petrovic. Bylo zajímavé 
sledovat, jak přesně občané dokáží pojmenovat problé-
my i přednosti městské části. Na závěr setkání proběh-
la diskuze, ve které se přítomní vyjadřovali k oblastem, 
které je zajímají. Nyní vstupuje strategický plán do své 
poslední fáze, tzn. finální dokončení a schválení Radou 
městské části a Zastupitelstvem městské části. Po tomto 
procesu bude k dispozici všem zájemcům na webových 
stránkách městské části Praha–Petrovice, stejně jako 
dokument mapující zeleň, který má název „Komplexní 
návrh úprav systému veřejné zeleně městské části v roz-
sahu katastru MČ Praha-Petrovice“.

Mgr. Vladimíra Jilečková

VODNÍ NÁDRŽ HOSTIVAŘ SE OPĚT NAPLŇUJE VODOU
Hostivařská přehrada se po úplném odbahnění opět 
napouští vodou. Odvezeno bylo téměř 198 tisíc kubíků 
bahna, které bylo využito na stavbu zemního protihlu-
kového valu mezi Uhříněvsí a Horními Měcholupy.
Práce na odbahnění byly prováděny od 26.04.2011 a 
byly ukončeny  dne 02.09.2011. Práce provádělo sdru-
žení firem „Čistá Hostivař“. Celkové náklady na vlastní 
odbahnění činily 74,5 mil. Kč a byly hrazeny z rozpočtu 
hl. m. Prahy. 
Od 26.08.2011 dochází  ke zpětnému napouštění ná-
drže, v současné době je hloubka vody u hráze opět 
několik metrů. Celková doba napouštění zavisí na sráž-
kách, ale předpokládá se, že potrvá 2-3 měsíce.
Horní část nádrže je považována za biologicky velmi 
hodnotnou, a tak zde byly zřízeny dva ostrůvky s obláz-
ky pro hnízdění ptáků. Zároveň byly obnoveny pískové 
pláže na levém břehu a došlo také ke zpevnění jeho 
nestabilních částí. 
Po Počernickém rybníku, Vodním díle Džbán i Kyjském 
rybníku je Hostivařská přehrada dalším oblíbeným vý-

letním místem, které bylo vyčistěno v rámci dlouhodo-
bého programu nazvaného Obnova a revitalizace praž-
ských nádrží.                                                          N. Š. 
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PROJEKT „PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ“
Příroda je největší kouzelník, a tak děti a paní učitelky z malé 
školy (třídy: 1. M, 2. E, 2. M, 4. M) chodily s očima dokořán a 
nechaly se inspirovat barevnou paletou podzimu. Pak už jen 

stačilo vzít do rukou štětce, barvy, nůžky, pastelky, zapojit fan-
tazii a začít tvořit. Jak se nám to podařilo, posuďte sami.

POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1
A samozřejmě nemohu zapomenout na pozvání v čase vánočním do 
našeho petrovického kostela sv. Jakuba Staršího (viz program boho-
služeb str. 16).
Také bych Vás ráda krátce informovala o tom, že v závěru letošního 
roku ještě probíhají  a dokončují se investice a opravy majetku MČ dle 
schváleného rozpočtu. Počátkem listopadu byla zahájena druhá etapa 
rekonstrukce prostor bývalého úřadu v Morseově ulici na byty. Rovněž 
probíhají práce na výměně obou výtahů v budově polikliniky a jejich 
dokončení a předání proběhne do konce tohoto roku. Ještě v prosinci 
zahájíme rekonstrukci suterénu pavilonu A v této budově. V součas-
né době probíhá oprava povrchu komunikací ve „starých“ Petrovicích 
v ulici Lebeděvově, dále pak bude pokračovat v ulici Dieselově, Ediso-
nově a dalších. V rámci těchto oprav bude zrekonstruován i velmi fre-
kventovaný přechod pro pěší na křižovatce ulice Morseovy a Bellovy. 
Vážení a milí Petrovičtí, přeji Vám klidné a požehnané svátky vánoční, 
chvíle milého zastavení se v běhu života spolu s Vašimi blízkými a přá-
teli. Věřím, že se Vám mnohé v tomto roce vydařilo a případné překáž-
ky byly překonány k Vaší spokojenosti. Do nového roku Vám všem přeji 
především pevné zdraví, lásku Vašich nejbližších a štěstí, které každý 
z nás k životu také potřebuje….                       JUDr. Olga Hromasová,

starostka

Žáci z 1. M

Žáci z 2. E

Žáci z 2. M

Žáci ze 4. M
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-PETROVICE

EDISONOVA 40 A
DOPPLEROVA-BELLOVA 351, 

ZVE DĚTI Z MATEŘSKÝCH 
ŠKOL, ŽÁKY ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY A VŠECHNY DALŠÍ 
ZÁJEMCE

DO SPOLEČENSKÉHO SÁLU DOMU OBČANSKÉ 
VYBAVENOSTI, EDISONOVA 429,

PRAHA-PETROVICE, NA KOUZELNICKÉ PŘEDSTA-
VENÍ. ÚČINKUJÍ:

PAVEL KOŽÍŠEK a ALEŠ HÁMA

12. PROSINCE 2011 
ZAČÁTEK V 17.00 HODIN

VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ PLUS
VLASTNORUČNĚ NAMALOVANÝ OBRÁZEK

KOUZELNÍKA NEBO ČARODĚJE.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA–PETROVICE
INFORMUJE O ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Zápis do 1. ročníku proběhne 16. a 17. ledna 
2012 vždy od 14 do 17 hodin. V tomto termínu 
se mohou zapsat žáci do 1. třídy v budově Ediso-
nova nebo do 1. třídy v budově Dopplerova, zápis 
v obou našich budovách probíhá současně. Pokud 
je dítě nemocné nebo se nemůže zapsat do prv-
ní třídy v tomto termínu z jiných důvodů, prosíme 
rodiče, aby kontaktovali ředitele školy Mgr. Petra 
Zemana. Společně dohodneme jiný termín zápisu. 
K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občan-
ský průkaz zákonného zástupce.

Odklad povinné školní docházky 
Povinná školní docházka začíná počátkem školní-
ho roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáh-
ne šestého roku věku. O odklad je možné požádat 
do 31. května 2012. Ředitel školy odloží začátek 
povinné školní docházky o jeden školní rok, po-
kud je žádost doložena doporučujícím posouzením 

školského poradenského zařízení (například někte-
rou pedagogicko-psychologickou poradnou) nebo 
odborného lékaře. Odborným lékařem způsobilým 
posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu 
může být dětský lékař. Je to zejména v situacích, 
kdy k odložení začátku povinné školní docházky 
dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého 
onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské 
péči pro konkrétní zdravotní obtíže, může takové 
posouzení provést odborný lékař, který se na tuto 
konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, 
neurolog, kardiolog apod. 

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JAKOBIHO NA VÝLETĚ ZA ČESKOU HISTORIÍ
V mateřské škole máme za sebou krásné prosluněné podzim-
ní měsíce. Začátek září byl náročnější jen pro několik nových 
dětí, které poprvé nastoupily do mateřské školy a musely 
překonat odloučení od svých rodičů.  Paní učitelky dětem při-
pravily zajímavé hry a programy. Všechny potěšila návštěva 
tří divadelních souborů a v říjnu k nám i zavítal hudebník a 
zpěvák Jiří Helekal. Pozvání přijala i Městská policie, která 
dětem připomněla, jak se mají bezpečně chovat na ulici a 
v silničním provozu.
Celým měsícem září nás v mateřské škole provázelo téma 
„Kdo jsem a kde žiji“ a k tomuto tématu paní učitelky i  hu-
dební tetička připravily mnoho zajímavých akcí. Jedna z nich 
byl výlet na Vyšehrad, jemuž předcházel poslech a vyprávění 
o symfonických básních „Vltava“ a „Vyšehrad“ z cyklu „Má 
vlast“ od Bedřicha Smetany. Cílem výletu bylo seznámit děti 
s českou historií a místy, která se k ní vážou. Ještě před od-
jezdem paní učitelky dětem přečetly pověst o Horymírovi a 
děti ztvárnily scénku, jak Šemík s Horymírem skáče ze skály 
do Vltavy. V den „D“ nás nezklamalo ani počasí a autobus 
plný dětí odjel směrem k Vyšehradu. Zde nás čekala paní 
průvodkyně, která měla pro děti připravené poutavé vyprá-
vění i s obrázky. Ocitli jsme se na místě, odkud skákal Šemík 
s Horymírem a  pod námi se rozkládalo nádherné panorama 
Prahy s Vltavou zalité sluncem.  Společně jsme také šli na 
místo, kde stával Vyšehrad a paní průvodkyně vyprávěla dě-
tem o kněžně Libuši a Přemyslu Oráči. Nejvíce se líbila pověst 
o třech kamenech. Poutavé vyprávění si s chutí vyslechly ne-
jen děti s učitelkami, ale také kolem stojící turisté.  Naše pouť 
skončila u rotundy svatého Martina, kde jsme se všichni spo-
lečně vyfotografovali. Děti se do mateřské školy vracely plné 

zážitků a nových poznatků. Ještě několik dní poté si hrály na 
Horymíra a Šemíka.                    L. Mackaničová, učitelka MŠ

J. Beránková, ředitelka MŠ

POHÁDKA O ČERTÍKOVI
Děti, víte to, že mají v pekle malí čerti také svoji školu? Takový 
čert v ní tráví spoustu času. Učí se v ní zlobit, zapomínat, vá-
let se a neposlouchat. Sem tam se naučí nějaké to kouzlo, ale 
ani u toho se nepředře. A čertí paní učitelka? No, ta to nemá 
také lehké. Čertíci zlobí, neposlouchají a vůbec nic nedělají 
tak, jak by si ona představovala. A úplně nejhorší je, když se 
jeden takový malý nezbedný čert přihlásí a naprosto vážně jí 
oznámí, že by rád chodil do normální školy. Že by chtěl umět 
číst, psát, počítat a vůbec všechno, co umí normální lidské 
děti. Buďte rádi, že jste nebyli u toho, jak se v tu chvíli čertí 
paní učitelka rozčertila. Jenže tenhle malý čertík Bertík měl 
úplně jasno v tom, co chce a díky tomu Vám můžu vyprávět 
tento příběh.
Asi je vám jasné, že takový čert má přísný zákaz kamarádit se 
s anděly. Jenomže Bertík byl docela kvítko a mezi andílky měl 
kamarády hned dva. A právě těm dvěma napsal tajný dopis, 
ve kterém jim popsal svoji touhu umět číst, psát a počítat. 
Andílci neváhali a poslali Bertíkovi kouzelný andělský závoj, 
díky kterému se mohl Bertík kdykoliv dostat z pekla na zem. 
Hned při prvním setkání na paloučku v lese andílci našemu 
čertíkovi vysvětlili, že se bude muset pěkně naučit básničku, 
něco o zvířátkách a taky rozeznávat tvary a barvy. A potom 
že prý půjde k zápisu do první třídy. No to víte, Bertík se nej-
dřív lekl, že to všechno nezvládne, ale ta touha jít do školy 
byla tak veliká, že se rozhodl, že to prostě zkusí. Věřte mi, že 

se opravdu moc snažil, ale nějak mu to stále nešlo. Andělíčci 
byli už úplně zoufalí a nevěděli, jak čertíka naučit básničku, 
barvy a už vůbec ne tvary. Ani jeden z nich totiž netušil, že 
spolu s čertíkem pokaždé přiletí z pekla i dva jeho nezbední 
kamarádi a ti mu škodí, kde můžou. Jednou zpřeházejí slova 
v básničce, jindy mu našeptávají špatné názvy barev a vůbec 
dělají jednu neplechu za druhou. Jednou takhle po veliké ná-
maze andělíčci i Bertík usnuli a tihle dva výtečníci se začali o 
něčem tak hlasitě dohadovat, že naše tři kamarády probudili. 
Andělé se moc rozzlobili a nezbední čerti museli hodně rych-
le zpátky do pekla. Od té chvíle už se Bertíkovi vedlo lépe. 
Času do zápisu už moc nezbývalo, ale andělíčci i Bertík dělali, 
co mohli…….
A jak to všechno dopadlo? Zapsala si paní učitelka Bertíka 
do první třídy? A kdo se potom o Bertíka staral? To všechno 
už jste se možná dozvěděli 21. 11. v sále Domu občanské 
vybavenosti v Petrovicích. Pokud ne, těšte se na pokračování 
v dalším zpravodaji. A do té doby si zkuste konec pohádky 
domyslet sami. Klidně mi ho můžete i namalovat a nebo na-
psat, a potom přinést a nebo poslat do naší Základní školy 
Praha-Petrovice, Dopplerova 351, Praha 10, 109 00. Budu se 
moc těšit.

Veronika Balíčková
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21. zasedání RMČ
ze dne 12.09.2011
Rada městské části

Praha-Petrovice:

Schválila: 
•  návrh rozpočtu Kulturní komise 

na koncert hudební skupiny MO-
NOGRAM dne 11.10.2011,

•  návrh rozpočtu Kulturní komi-
se na vystoupení D. Vlachové a 
J. Víznera dne 26.10.2011,

•  návrh rozpočtu Komise výchovy 
a vzdělávání na akci „Florbalový 
turnaj“ dne 08.10.2011,

•  rozpočtovou změnu č. 6/2011, 
•  obsah Petrovického zpravodaje 

č. 4/2011, 
•  za člena Komise územního rozvo-

je, výstavby a dopravních vztahů 
RMČ pana Petra Oklešťka,

•  souhlasné stanovisko k žádosti 
s připojením nově budovaného 
vjezdu a výjezdu pro parkovací 
stání na adrese Wattova 413.

Vzala na vědomí:
•  zápis ze schůze Komise životní-

ho prostředí a povodňové ze dne 
05.09.2011.

Uložila:
•  starostce zařadit projednání roz-

počtové změny č. 6/2011 na 
V. zasedání ZMČ dne 14.09.2011,

•  starostce připravit na nejbližší 
zasedání k projednání materiál 
k zimní údržbě, předložený do 
7. RMČ dne 31.01.20011 na zá-
kladě  usnesení č. 7/5/2011 ze 
dne 05.01.2011.

V. zasedání ZMČ ze dne 
14.09.2011

ZMČ Praha-Petrovice:

Schválilo: 
•  program v předloženém znění do-

plněný v bodě č. 10 o rozpočto-
vou změnu č. 6/2011,

•  připomínky ke změně jednacího 
řádu Zastupitelstva MČ Praha-Pe-
trovice,

•  námitku Ing. Petra Říhy k doplně-
ní zápisu ze IV. řádného zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Petrovi-

ce o jméno subjektu, na který se 
schvaluje převod práva výlučného 
užívání garážového stání č. 38 
v 2. podzemním podlaží budovy 
Edisonova 429,

•  zápis ze IV. řádného zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice 
v doplněném znění,

•  rozpočtovou změnu č. 4/2011, 
č. 5/2011 a č. 6/2011 v předlože-
ném znění,

•  podání žádosti o grant na opravu 
běžecké dráhy a doskočišť v areá-
lu ZŠ Praha–Petrovice na rok 2012 
a garantuje úhradu podílu na cel-
kových nákladech ve výši 30 %,

•  7 členný výbor pro poliklini-
ku ve složení: Ing. Jan Křeček 
- předseda, členové: JUDr. Olga 
Hromasová, Ing. František Kříž, 
doc. Dr. Otto Semecký, CSc., 
PharmDr. Petr Slavíček, Helena 
Stašáková, Ing. Pavel Šafařík,

•  žádost zastupitelky Hany Mina-
říkové začínat zasedání Zastupi-
telstva MČ Praha-Petrovice od 
18:00 hod.

Vzalo na vědomí:
•  informaci 1. zástupce starostky 

doc. Otto Semeckého o kontrole 
plnění usnesení ze IV. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha–Petrovi-
ce,

•  zprávu o poliklinice za období 
07-08/2011, předloženou radním 
Ing. Janem Křečkem. 

22. zasedání RMČ
ze dne 26.09.2011
Rada městské části

Praha-Petrovice:

Schválila:
•  návrh rozpočtu Kulturní komise 

na koncert Martha a Tena se svý-
mi hosty dne 12.11.2011, 

•  rozpočtovou změnu č. 7/2011,
•  zvolila za předsedu Komise proti-

drogové, zdravotní a bezpečnost-
ní pana Miroslava Vlčka.

Vzala na vědomí:
•  rezignaci předsedkyně Komise 

protidrogové, zdravotní a bez-
pečností paní Hedviky Křížové na 

funkci předsedkyně Komise proti-
drogové, zdravotní a bezpečnostní. 

Neschválila:
•  žádost paní Kalašové o pro-

minutí nájemného za období 
19.02.2010-30.09.2011 za míst-
nost B0.10  na poliklinice Oh-
mova 271, protože ji nájemkyně  
využívá doposud jako skladové 
prostory, a tudíž trvá na uhrazení 
nájemného v souladu s nájemní 
smlouvou.

23. zasedání RMČ ze dne 
10.10.2011

Rada městské části
Praha-Petrovice:

Schválila: 
•  přidělení bytu č. 5, Morseova 252 

(1 + k. k.) p. Radkovi Říhovi, 
•  přidělení bytu č. 6, Morseova 252 

(2 + k. k.) p. Michalovi Nevoralovi, 
•  zařazení navrhovaných chodníků 

do novely vyhlášky „O vymeze-
ní úseků místních komunikací a 
chodníků, na kterých se neza-
jišťuje sjízdnost a schůdnost od-
straňováním sněhu a náledí“ jako 
chodníků neudržovaných v zim-
ním období,

•  příspěvek Arcidiecézní charitě 
Praha, Česko-slovensko-ugand-
ská nemocnice sv. Karla Lwangy 
ve výši 7 000 Kč.

Vzala na vědomí:
•  zápis z jednání Komise životního 

prostředí a povodňové ze dne 
26.09.2011, 

•  zápis z jednání Komise bytové a 
sociální ze dne 05.09.2011, 

•  zápis KV ZMČ Praha-Petrovice ze 
dne 26.09.2011,

•  návrh vyhlášky o aktualizaci ceno-
vé mapy stavebních pozemků na 
území hl. m. Prahy pro rok 2011 
– připomínkové řízení odboru evi-
dence správy a využití majetku 
MHMP a ukládá odboru správy 
majetku ÚMČ připravit do nejbliž-
šího zasedání RMČ stanovisko,

•  podklad o splnění podmínek pro 
další užívání obecních bytů v Mor-
seově ul. č. 252 a 253, 
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•  návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým 
se mění vyhláška č. 39/1997 Sb. 
hl. m. Prahy, o schůdnosti míst-
ních komunikací, ve znění poz-
dějších předpisů a nemá k němu 
připomínky,

•  informaci starostky, že MČ obdr-
žela dopis primátora hl. m. Prahy 
doc. MUDr. Bohuslava Svobo- 
dy, CSc., č. j. MHMP 928189/2011 
ze dne 13.09.2011 k poskytnutí 
podnětů k legislativnímu návrhu 
zefektivnění a zjednodušení sprá-
vy v hl. m. Praze,

•  že dne 07.10.2011 proběh-
la schůzka starostů MČ 23-57, 
jejímž výsledkem je formula-
ce a podpis dopisu primátorovi 
hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohusla-
vu Svobodovi, CSc.,

•  informaci starostky o výsledcích 
projednání rozporů a vyhodno-
cení připomínek uplatněných 
městskou částí ke konceptu ÚP 
hl. m. Prahy. Připomínky MČ byly 
vyhodnoceny pozitivně s tím, že 
připomínka č. 4 ohledně změ-
ny prostorové regulace R2-3/30 
bude uplatněna v rámci schvalo-
vání nového ÚP hl. m. Prahy,

•  rezignaci člena Komise protidro-
gové, zdravotní a bezpečnostní 
p. Lamberka.

Uložila:
•  radnímu JUDr. A. Němcovi upo-

zornit správce povodí Botiče na 
zjištění obsažená v zápise Komise 
životního prostředí a povodňové, 

•  Komisi bytové a sociální předložit 
v termínu do 30.11.2011 návrh 
na aktualizaci pravidel pro přidě-
lování obecních bytů s ohledem 
na aktualizaci spodní a horní hra-
nice příjmů, vlastnictví a typu ne-
movitosti a s ohledem na judikát 
Nejvyššího soudu ČR,

•  starostce, aby při uzavírání smlou-
vy na zimní údržbu 2011/2012 
byla mezi povinnostmi doda- 
vatele služby zahrnuta i povinnost 
vyčistit a zajistit průchodnost 
v místech, kde se kříží komunika-
ce pro pěší s motoristickou – pře-
chody pro chodce.

Neschválila:
•  nákup vlastní techniky na pro-

vádění zimní údržby a provádění 
dočišťování vlastními pracovníky.

24. zasedání RMČ ze dne 
24.10.2011 a 01.11.2011

Rada městské části
Praha-Petrovice:

Schválila:
•  převedení investice ve výši 100 000 Kč, 

která byla původně určena na výmě-
nu balkónového zábradlí v objektu 
MŠ, na výměnu 80 ks světelných 
těles ve třídách i hernách,

•  konání vánočních trhů v sále DOV, 
Edisonova 429 v termínu 03.12.– 
–04.12.2011 od 9:00 do 17:00 h,

•  uzavření smlouvy na službu, která 
výrazným způsobem rozšíří  infor-
movanost občanů, a  to prostřed-
nictvím SMS InfoKanálu,

•  podepsání  dopisu starostů „ma-
lých MČ“ k tématu zjednoduše-
ní a zefektivnění správy v hl. m. 
Praze, adresovaný primátorovi 
hl. m. Prahy, starostkou MČ,

•  nového člena Komise protidro-
gové, zdravotní a bezpečností 
Mgr. Pavla Škrdleho.

Vzala na vědomí:
•  informaci předsedkyně Komise 

bytové a sociální RMČ pí  Stašá-
kové o konání Farmářských trhů 
MČ Praha-Petrovice a souhlasí 
s prodloužením termínu konání 
do 31.12.2011,

•  stížnost Ing. Palánkové a konsta-
tuje, že skládka byla odklizena na 
náklady MČ, které budou přeú-
čtovány majitelce pozemku, 

•  informaci starostky, že na OMI 
MHMP probíhá v současné době 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby a po ukončení bude ne-
prodleně zahájena rekonstrukce 
komunikací v k. ú. Petrovice.

Pozastavila:
•  výkon usnesení č. 14/19/1/2011 

o zrušení dětských hřišť na sídliš-
ti Dobrá Voda a ukládá Odboru 
správy majetku zpracovat finanč-
ní kalkulaci navrhované úpravy.

 25. zasedání RMČ
ze dne  07.11.2011
Rada městské části

Praha-Petrovice:

Schválila:
•  vypsání záměru na pronájem 

nebytových prostor na polikli-
nice Ohmova 271 na místnosti 
č. B2.19, B2.20, B2.21, B2.22, 
B2.23 a B2.24 ve druhém nad-
zemním podlaží budovy poliklini-
ky, pavilon B, a to za účelem pro-
vozování oční ordinace,

•  RMČ schválila úpravy nájemní 
smlouvy pro lékaře na poliklinice 
Ohmova 271, Petrovice,

•  modernizaci webu MČ Praha-Pe-
trovice,

•  poskytnutí částky 6 000 Kč v rám-
ci Adopce na dálku pro D’Souza 
Williama na rok 2012,

•  konání Zpívání pod vánočním 
stromem dne 19.12.2011 od 
17:00 hod na prostranství před 
vstupem do Úřadu MČ a ozdo-
bení vzrostlého smrku u budovy 
Úřadu MČ Praha-Petrovice, a to 
z důvodu nesouhlasu majitelky 
pozemku, na němž byl tradičně 
vánoční strom MČ umístěn.

Vzala na vědomí:
•  zápis z jednání Kulturní komise ze 

dne 31.10.2011, 
•  zápis z jednání Komise protidro-

gové, zdravotní a bezpečnostní ze 
dne 02.11.2011, 

•  zápis z 9. jednání KV ZMČ ze dne 
31.10.2011,

•  informaci starostky, že realiza-
ce výměny obou výtahů v budo-
vě polikliniky Ohmova 271 bude         
ukončena 23.12.2011,

•  informaci 2. zástupce starostky 
Ing. Kříže o přípravě modernizace 
webových stránek MČ,

•  informaci starostky o tom, že ma-
jitelka pozemku parc. č. 432/10 
v k. ú. Petrovice, kde se tradičně 
konala akce Zpívání pod vánoč-
ním stromem a zdobil se vánoční 
strom MČ, neudělila letos sou-
hlas.
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VYSTOUPENÍ HUDEBNÍ SKUPINY MONOGRAM

V úterý 11. října jsme přivítali v sále 
DOV hudební skupinu, která se za-
měřuje na bluegrassový typ hudby. 
Kapela s tímto zaměřením u nás ješ-
tě nevystupovala, a tak přišli i ti, kteří 
tento směr hudby příliš neznají. A ne-
byli zklamáni.
Skupina se představila v tomto ob-
sazení: Jakub Racek – kytara a zpěv, 

Jaromír Jahoda - banjo a zpěv, Zde-
něk Jahoda  - mandolína a zpěv, Pavel 
Lžičař – kontrabas.
Kapela se týden před vystoupením 
v Petrovicích vrátila z úspěšného po-
bytu na festivalu bluegrassové hud-
by v americkém Neshville. O tom, že 
jsou to vyspělí hudebníci, svědčí i řada 
ocenění, jako je např. titul EVROPSKÁ 

SKUPINA ROKU od Evropské BG Aso-
ciace EMBA v roce 2008.
Našim divákům zahráli svůj pestrý 
repertoár, ve kterém zazněly známé 
melodie jako např. California Dream,  
Sen, Sliby chyby, Gospel Train, Hit 
The Road, Whisky Shot, Midnight  
Rider a mnoho dalších. Kromě pře-
vzatých písní skupina hraje také své 
vlastní skladby, jejichž autorem je pře-
devším Jakub Racek.
Po přestávce, v druhé půlce progra-
mu, doplnil čtyřčlenný soubor americ-
ký zpěvák Jimmy Rezemann. Bylo to 
hezké oživení a tento charismatický 
zpěvák a kytarista vhodně zapadl do 
celého programu. U posluchačů sklidil 
zasloužený potlesk, stejně jako ostatní 
členové kapely. Bylo to zdařilé vystou-
pení a posluchači odcházeli spokojeni.

O. Semecký

PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK
S LIDOVÝMI MELODIEMI

Středečního podve-
čera dne 26. října 
si příznivci lidových 
melodií přišli na své. 
Chvilky odpočinku 
jim přišli zpříjemnit 
známí zpěváci Dra-
homíra Vlachová a 
Jan Vízner.
Jsou lidé, kteří nad 
lidovými melodiemi 

ohrnují nos, považují je za padlý žánr, který v moderní mluvě 
řečeno není „in“. Ale tito lidé se mýlí. Vždyť v těchto písních 
je plno poezie, líbezných, libozvučných, tklivých, ale i veselých               
melodií, které dovedou člověka dojmout, ale i rozveselit. To také 
oba interpreti dokázali, když posluchačům připomněli písně a 
melodie jejich mládí, a to nejen z Čech, ale i z Moravy a Sloven-
ska. A ti si je také společně zanotovali a zazpívali, jako např.: 
Ej od Buchlova, U Brna louka široká, To ta Helpa, Vínečko bílé, 
Cikánka apod. Bývalí vojáci si zase mohli připomenout doby 
vojenské služby písněmi: Copak je to za vojáka, Pětatřicátníci, 
U našich kasáren. Bylo zajímavé se dívat, jak se každému z nich  
při těchto písních vypjala prsa.
Po skončení programu si mohli přítomní u malého pohoštění 
zavzpomínat, popovídat a zakončit tak pohodový podvečer.

O. S.
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RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK
Pomník v Edisonově ulici je významnou 
součástí historie Petrovic. V době svého 
vzniku byl věnován památce vojáků, kteří 
zahynuli na bojištích první světové války. 
O čtvrt století později k nim přibyly obě-
ti druhé světové války. Od roku 1922, kdy 
byl odhalen, uběhlo letos již 89 let, během 
kterých došlo k jeho značnému poškoze-
ní a to nejen vlivem přírodních podmínek. 
Proto v únoru 2011 RMČ Praha-Petrovice 
rozhodla o jeho opravě.
Pomník je tvořen dvěma materiály. Masiv-
ní žulovou stélou, v horní čtvrtině přeruše-
nou pilony a schránou pro prsť, a sochař-
skou výzdobou plastiky stojícího chlapce 
pozvedajícího květinovou girlandu vytesa-
nou do jemného pískovce.
A právě tento pískovec byl nejvíce poško-
zen erozí, kyselými dešti i zásahy vandalů.
Na mnoha místech byl úbytek materiálu 
tak velký, že se ztrácela čitelnost rostlin-
ných motivů (obr. 1), břišních a hrudních 
partií, jinde docházelo k disproporcím, 
například nestejně silné nohy chlapce 
(obr. 2). Některé části chyběly úplně: prsty 
levé nohy, kadeře, listy, plody. Povrch celé-
ho pomníku byl pokryt porosty řas, mechů 
a lišejníků.
V prvé řadě byl celý objekt mechanicky, 
pomocí kartáčů, mýdla a vody, zbaven 
všech nečistot. Poté jsme zahájili che-
mickou očistu za použití čističe FG a Po-
rossanu, a odstranili tak nežádoucí řasu a 
mechy. V ošetřovaných materiálech tyto 

přípravky nezanechaly nežádoucí sole ani 
jiná rezidua a odstranily černé souvislé 
plochy. Následovala sanace - zpevňová-
ní celé plochy porézního pískovce Poro- 
silem Z. Po uplynutí technologické pře-
stávky jsme zahájili vlastní modelaci na 
poškozená a chybějící místa plastiky. Byl 
použit umělý pískovec Petra C, který je 
určen pro restaurování děl. Je vyroben 
z tuzemských sedimentárních hornin a 
po vytvrzení má obdobné vlastnosti jako 
původní kámen. Doplňovaný materiál byl 
kotven na interní armaturu z mosazného 
drátu fixovaného v otvorech epoxidovým 
lepidlem (obr. 3, 3a).
Z šestibokého otvoru levé části stély byl 
vyňat znak ve tvaru pavézy (středověký 
dřevěný štít), na který byl v obdélníkovém 
rámu umístěn lev - symbol státnosti. Jeho 
levá strana byla zcela zničena a lev nebyl 
vůbec čitelný. V ateliéru byla vytvořena 
hliněná kopie znaku a následně sádrová 
a silikonová forma. Pak už následovalo 
vyplnění formy umělým kamenem, jeho 
vytvrdnutí a konečné osazení (obr. 4, 4a). 
Téměř stejným postupem vznikaly i chybě-
jící prsty chlapcovy nohy.
Pro závěrečnou sanaci plastiky jsme pou-
žili Porosil ZV, český výrobek firmy Aqua, 
tónovaný přírodním, práškovým pig-
mentem. Barevný odstín odpovídá tónu 
pískovce nacházejícího se na lýtku pravé 
nohy chlapce. Po aplikaci došlo k vytvoření 
křemičitého gelu uvnitř pórového systému 

reakcí s vlhkostí, obsaženou v materiálu 
(obr. 5). Tím bylo dosaženo dlouhodo-
bé a výrazné hydrofobní (vodoodpudivé) 
ochrany vrchní vrstvy (na katedrále sv. Víta 
je funkční již déle než třicet let).
V horní části pomníku je vysekán do žuly 
text „Čest padlým“. Původní černou bar-
vu jsme zrušili a nahradili ji slavnostním 
zlatým písmem. Podstavec zhotovený 
z žulových kvádrů byl též mechanicky i 
chemicky očištěn a znovu vyspárován.
Na zrestaurování Pomníku obětem světo-
vých válek se podíleli čtyři umělci a práce 
probíhala od března do června 2011.

Akademický malíř Václav Kříž

Starý, poškozený znak (4) Nový znak (4a) Opravená plastika (5)

Nohy chlapce (2) Před opravou (3)

Po opravě (3a)

Rostlinný motiv (1)
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DIVADLO BOLKA POLÍVKY U22

7. 12. st ve 20.00 Divadlo Ungelt
HRA O MANŽELSTVÍ
autor: Edward Albee
režie: Ladislav Smoček
hrají: Chantal Poullain, Jiří Schmitzer

9. 12. pá ve 20.00 CAVEMAN
autor: Roba Beckera
hrají: Jan Holík nebo Jakub Slach

10. 12. so ve 14.00 PŘEDVÁNOČNÍ 
POSEZENÍ NEJEN PRO SENIORY
tradiční akce MČ Praha 22 s kulturním programem 
a občerstvením

11. 12. ne v 19.00
domorodí tanečníci
z Velikonočního ostrova
RAPA NUI

12. 12. po ve 20.00 
Studio DVA
SOUKROMÝ SKANDÁL
režie: Patrik Hartl
hrají:  Kryštov Hádek, Eva Holubová, Maroš Kramár, 

Kristýna Fuitová Nováková, Alexander Hemala

17. 12. so ve 20.00
VÁNOČNÍ BOLKOVINY

18. 12. ne v 19.00
ochotnický spolek UCHO
PAST NA MYŠI
autor: Agatha Christie
režie: Veronika Kuželová, Petr Kořínek
hrají:  Lukáš Bárta, Tomáš Bělina, Jan Kořínek/ Jirka 

Petřík, Petr Kořínek, Jarka Kunešová, Dana Pí-
chová/ Irena Kašparová, Martina Steinhartová, 
Matěj Špalek

20. 12. út ve 20.00 
MILOSTNÝ 
TROJÚHELNÍK
hrají:  Martin Zbrožek, Pavel Liška, Josef Polášek

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC LEDEN

13. 1. pá ve 20.00
MELODY MAKERS koncert
Jazzový a Swingový orchestr 

22. 1. ne ve 14.00
Divadlo MALÉhRY
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
- na motivy klasické pohádky H. Ch. Andersena
hrají:  Nikola Zbytovská, Barbora Seidlová, Daniela 

Zbytovská

Vstupenky na vybraná připravovaná představení 
na měsíc leden můžete zakoupit již nyní. Kupte je 
Vašim blízkým jako vánoční dárek …

Vstupenky zakoupíte v pokladně Divadla-U22, k So-
kolovně 201, Praha 22, která je otevřena Po, St, Pá 
15–19 hod, nebo na TICKETPORTAL – internetový 
prodej vstupenek.
Rezervace a informace o představeních Vám rádi 
poskytneme v pokladně divadla, nebo na
tel. čísle: 725 936 914, 222 767 900,
e-mail: vstupenky@bolek.cz,
web.: www.divadlobolkapolivkyu22.cz
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OSLAVY 20 LET SOUKROMÉHO GYMNÁZIA ALTIS
POKRAČOVALY 3. ŘÍJNA VÝROČNÍ POUTÍ

Po vzoru sokolských pochodů a 
skautských výletů se dne 3. října 
studenti a profesoři SG Altis vyda-
li na turistickou pouť z Petrovic do 
Kunratic.

Start a cíl pochodu nebyly zvo-
leny náhodně: v Petrovicích se 
naše škola úspěšně zabydlela, 
zatímco v Kunraticích minulým 
školním rokem po dvaceti letech 
svou práci na poli obecního bla-
ha končí.

Trasa cesty pomohla studentům 
blíže poznat okolí petrovické 
školy – málokdo věděl, že kousek 
od zastávky autobusů se nachází 
jedna z nejstarších archeologic-
kých lokalit v regionu – pravěké 

sídliště Dobrá Voda. Opravdu 
jen několik kilometrů od školy se 
studenti mohli přenést pro změ-
nu do 19. století –  Milíčovský 
les ještě dýchá atmosférou slav-
nostních honů, které zde pořádal 
následník trůnu František Ferdi-
nand d´Este…

Během téměř devítikilometrové 
pouti žáci plnili sportovní a po-
znávací úkoly, jež pro ně na de-
seti zastaveních připravili nejstar-
ší studenti – letošní maturanti. 
Každá aktivita se týkala dvacá-
tého výročí školy – proto se na 
každém stanovišti blýskli ještě 
mladší žáci s prezentací pečlivě 

zhotovených informačních trans-
parentů o historii školy.

Téměř letní počasí provázelo spo-
kojené poutníky až do cíle, kde 
na všechny neohrožené turisty 
čekala – naposledy otevřená – 
škola v Kunraticích a také sladká 
odměna.

Mgr. Jan Koliáš
učitel SG Altis

LTISSG

Osmileté gymnázium ALTIS – centrum vzdělání.

Den otevřené výuky dne 12.12.2011 od 08.00 do 13.30 - máte možnost 
zúčastnit se i výuky ve třídách.

+

Dny otevřených dveří 19.01., 2.2. a 23.2.2012 od 15.00 do 18.00
Dopplerova 351, Praha-Petrovice (budova ZŠ).

Návštěvu lze domluvit i na jiný termín – vedeni@altis.cz !
Od listopadu originální přípravné intenzivní kurzy pro přijímací řízení na 

osmileté gymnázium!

++

Chcete vědět, zda má Vaše dítě na studium gymnázia?
Jedinečné testy studijních předpokladů pro žáky 5. a vyšších tříd, včetně 

poradenství pro rodiče a děti.
Další podmínky najdete na www.altis.cz, tel. 274770787. 

+++

Anglický program ALTIS EDUCATION SYSTEM jako
nadstavba v osmiletém cyklu na školní rok 2012/2013.
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PETROVICKÁ FARNOST

VÁNOCE 2011/2012 V PETROVICKÉM KOSTELE SV. JAKUBA STARŠÍHO
Kostel apoštola sv. Jakuba v Petrovicích je velmi starý, 
přesto stále plný života. I na jeho hmotné údržbě se 
stále pracuje. Letos dostal rekonstrukci krovu a novou 
krytinu na střeše hlavní lodi a také údržbu a opravy zvo-
nu ze 17. století.
Za pomoc k uskutečnění těchto prací děkujeme praž-
skému magistrátu i  MČ Praha-Petrovice a všem Vám 
dárcům.

Usilujeme však především o vnitřní život, budování 
vztahů v naší farnosti. Ve směru horizontálním i verti-
kálně – vůči Bohu.
Nyní o Vánocích žasneme nad tím, jak hodně nám jde 
On vstříc, když přichází na zem a rodí se v lidském těle, 
jako dítě Ježíš.

Kostel je ideální místo pro ztišení a meditaci o sobě, 
o lásce, o vztazích, o Boží lásce. O tomto největším vá-
nočním daru pro každého z nás. Zveme Vás, přijďte, 
berte si. Pojďte k jesličkám, vezměte si betlémské světlo 
do svých domovů a do svých srdcí.

Miloš František Převrátil
kněz petrovicko-hornoměcholupské farnosti

24.12.2011, Štědrý večer   16.30  mše sv., zvláště pro rodiny s dětmi
25.12.2011, slavnost Narození Páně  0.00  půlnoční mše sv., 9.00, 10.30 mše sv.   
          kostel otevřen též 12.00-17.00
26.12.2011, svátek sv. Štěpána  10.30  mše sv.
        kostel otevřen též 12.00-17.00
27.12.2011, sv. Jana Evangelisty  18.00 mše sv. s žehnáním vína
28.12.2011, sv. Mláďátek betlémských 20.45  mše sv. 
29.12.2011     18.00 mše sv. a adorace
30.12.2011 svátek sv. Rodiny   18.00 mše sv. s obnovou manželských slibů  
31.12.2011, poslední den obč. roku  18.00 mše sv. na poděkování, Te Deum 
01.01.2012, Matky Boží Panny Marie  9.00,  10.30  mše sv.
03.01.2012     18.00 mše sv.
04.01.2012     20.45 mše sv.
05.01.2012     18.00 mše sv. a adorace

05.01.2012: 19.30 KONCERT ZPĚVAČKY IRENY BUDWEISEROVÉ
06.01.2012, Zjevení Páně - Tří Králů  18.00 mše sv.  s žehnáním vody, kadidla a křídy

a dále bohoslužby v obvyklém pořádku – vánoční doba a vánoční výzdoba v kostele trvá až do:
08.01.2012, neděle, Křtu Páně   9.00, 10.30 mše sv. 

Od Štědrého večera do 26. 12. večer (mimo čas bohoslužeb)
bude možno si v kostele připálit lampičky od světla přivezeného z Betléma.

Kromě mimořádného dlouhého otevření 25. a 26. 12. odpoledne
je kostel přístupný v době bohoslužeb.

Informace o obvyklém pořádku bohoslužeb a další informace o životě
 Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze 10 – Petrovicích najdete 

na internetových stránkách na adrese http://farnost.petrovice.org/
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PETROVICKÁ FARNOST

INZERCE
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VOLNÝ ČAS

 ADMIS LEVNĚ DAŇOVÁ  PŘIZNÁNÍ,
vedení účetnictví, daňové evidence. Všechny daně, 
mzdy, DPH, personalistika. Zastupování na úřadech.                           

Tel.: 604 618 298, 222 364 018,     www.admis.name

INZERCE

Vstoupili jsme do času 
adventu. Všude kolem 
nás vrcholí přípravy 
na nejkrásnější svátky 
v roce. Rádi bychom 
Vám nabídli možnost 
se na krátký čas zasta-
vit a užít si chvíli z před-
vánoční atmosféry bez 
spěchu a stresu. 
Prvním „dárkem“ z naší 
nabídky je akce pro děti 

i rodiče - „Mikulášská“, 07.12.2011 ve společenském sále Domu 
občanské vybavenosti MČ Praha–Petrovice, začátek v 15 hodin, sá-
lem bude procházet Mikuláš se svými pomocníky, připraveny budou 
soutěže, hudba a malé odměny pro všechny hodné děti.  Dále pak 
otevřené výtvarné dílny: sobotní, 10.12.2011, od 10 hodin v DDM 
v Golfové ulici, vyrábět budeme drobné vánoční dárečky a přáníčka; 
pondělní, 12.12.2011, od 18 hodin v ZŠ Praha–Petrovice, dokonče-
ní malovaného hrnečku. Proběhnou také akce v otevřeném klubu 
Chodba.
Po Novém roce Vás rádi přivítáme na výtvarných dílnách, turnajích a 
25.02.2012 na tradičním Petrovickém Masopustu ve společenském 
sále Domu občanské vybavenosti MČ Praha–Petrovice od 15.30 do 

17.30 hodin, kde na děti čekají soutěže, vyhlášení nejlepších masek, 
hudba s tanečkem a vystoupení zájmových útvarů DDM. 
Další informace a nabídku jarních táborů najdete na našich inter-
netových stránkách www.dumum.cz, stejně tak přehled zájmových 
útvarů, do nichž je možné se přihlásit na druhé pololetí.
Rádi bychom poděkovali všem spolupracovníkům, dětem a rodičům 
za celoroční přízeň.
Přejeme Vám poklidné a příjemné prožití vánočních svátků, šťast-
ný vstup do roku 2012 a těšíme se na shledání s Vámi na některé 
z našich akcí.

Pracovníci DDM 
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SPORT

PODZIMNÍ RAGBYOVÝ TURNAJ V NĚMECKÉM HEUSENSTAMMU
Koncem září se zúčastnil RK Petrovice meziná-
rodního turnaje pro hráče v kategorii do 15 let 
v ukázkovém sportovním areálu v německém 
městě Heusenstammu. 
Na pozvání starosty Heusenstammu Petera 
Jakoby a Rugby-Klubu Heusenstamm se 
jako hosté turnaje zúčastnili starostka 
JUDr. O. Hromasová, místostarosta Ing. F. Kříž, 

radní JUDr. A. Němec a zastupitelky H. Sta-
šáková a RNDr. V. Křížová. Dopoledne jsme 
absolvovali prohlídku města se zasvěceným 
výkladem místostarosty Jürgena  Zeigera a  
poté jednání se starostou. Za krásného slu-
nečného podzimního dne jsme fandili našim 
mladým ragbistům a po skončení  turnaje jsme 
s hrdostí sledovali předávání pohárů  vítězným 

družstvům, z nich petrovičtí získali dvě 1. místa 
v kategorii U10 a U12 a 4. místo v kategorii 
U14. Dále pak  regionální pohár pro celkově 
nejlépe umístěný oddíl. 
Tato návštěva byla prvním krokem k navázání 
další spolupráce mezi naší městskou částí a 
Heusenstammem.

V. Křížová

XXI. TURNAJ PŘÍPRAVEK A MLADŠÍCH ŽÁKŮ PICO CUP V PETROVICÍCH
V sobotu 15. října 2011 se na hřišti Rugby Klubu Petrovice uskutečnil 
již XXI. ročník tradičního turnaje pořádaného pro mladé ragbisty do 
13 let. Turnaj je pořádán pro hráče, kteří prakticky na počátku své se-
zóny hrají první větší soutěžní utkání a zároveň se jim nabízí porovnání 
jejich úrovně s týmy z Moravy a ze zahraničí. 
Letošního turnaje, který byl turnajem mezinárodním, se zúčastnilo 
27 týmů z 12 klubů z Čech, Moravy a ze zahraničí, kde jsme tentokrát 
přivítali tým USV Potsdam, který, mocně podporován rodiči, hrál v kate-
gorii U9, a dva týmy RC Luxembourg, které hrály v kategorii U13. Poté, 
co z trávníku na hřišti sešla jinovatka a po rozplynutí ranní mlhy, si téměř 
300 dětí užilo turnaj za krásného slunného počasí.  
V nejmladší kategorii U9 kromě tradičních účastníků Oblastního pře-
boru mládeže Čechy z Říčan, z Petrovic, Tatry Smíchov, Sparty a Kralup 
hráli i hosté z USV Potsdam  a z Havířova. Po vyrovnaných a bojovných 
zápasech první tři místa v turnaji obsadili hráči Kosatky z Říčan, Velryby 
z Říčan a domácí Zbrojnoši z Petrovic. Na dalších místech skončili hráči 
RC Tatra Smíchov, USV Potsdam, RC Sparta Praha, Žraloci z Říčan, RC 
Rental Havířov, Rytíři z Petrovic a RC Kralupy n./Vlt. 
V kategorii U11 RC Mountfield Říčany nasadil 3 týmy a RC Sparta Praha 
2 týmy. Dále se turnaje v této skupině zúčastnili hráči RC Kralupy nad 
Vltavou, RK Petrovice a RC Rental Havířov. Na prvním místě skončili Tygři 
z Říčan, druzí byli hráči RC Sparta Praha I a třetí domácí RK Petrovice.
V hlavní kategorii turnaje PICO CUP 2011 hrálo 8 týmů – RC Luxembourg I  
a RC Luxembourg II, RC Rental Havířov, RC Mountfield Říčany, RC JIMI 
Vyškov, RC Slavia Praha, RC Sparta Praha a domácí RK Petrovice. V této 
kategorii se již hraje „větší ragby“, náročnější na pohyb, orientaci a na 
herní kombinace. Ve velmi dobrém světle se ukázal tým RC Luxem-
bourg I, který v závěrečných bojích o umístění velmi potrápil favorita 
turnaje U13 z Říčan. Hosté z týmu Luxembourg I nakonec o jedno polo-
žení obsadili 2. místo za vítězným týmem RC Mountfield Říčany. 
Průběhu turnaje a vyhlášení výsledků se zúčastnili též někteří zastupitelé 
městské části Praha-Petrovice v čele se starostkou JUDr. Olgou Hroma-
sovou. Při předávání cen poděkovala domácím a zahraničním hráčům 
za účast na turnaji a za dovednosti a úsilí, které při hře předvedli. Oce-
nila práci dobrovolných organizátorů z RK Petrovice nejen při přípravě 
PICO CUPU 2011, ale i celoroční práci trenérů mládeže a jejich podíl na 
pozitivní prezentaci městské části Praha-Petrovice doma i v zahraničí. 
V rozhovoru pro Českou televizi též vyzvedla význam sportu pro for-
mování mládeže a účelné využití volného času. Rovněž trenéři a rodiče 

hráčů z USV Potsdam a z RC Luxembourg na závěr turnaje vyjádřili 
potěšení z možnosti změřit síly s našimi hráči a předali Rugby Klubu 
Petrovice pozvání k účasti na turnajích v Postupimi a v Lucemburku.
Turnaj byl dobrou propagací ragby mezi mládeží a Rugby Klub Petrovice 
je připraven do svých mládežnických týmů přijmout zájemce o tento 
krásný sport z řad chlapců a dívek bez ohledu na jejich věk. Skončili jste 
s jiným sportem?  Nebojte se s námi zkusit ragby.

Václav Amort
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Po celoročním vysilujícím vzdělávání v naší Základní škole 
Praha–Petrovice, ze kterého jsou vysíleni nejen žáci, ale velmi 
často také pedagogové, přichází závěrečný výlet, škola v pří-
rodě, ozdravný pobyt v tuzemsku nebo v zahraničí. Všichni 
žáci se těší na nové zážitky a zákaz odjezdu na školu v pří-
rodě bývá tím nejtěžším trestem. Málokdo z chlapců nebo 
dívek považuje za velkou legraci učení vyjmenovaných slov, 

zlomků, fyziky nebo angličtiny, ale škola v přírodě – to je jiný 
adrenalin. Každá škola v přírodě je tak onou příslovečnou 
třešničkou na dortu po celoroční dřině. 

Pedagogičtí pracovníci
a ředitel školy Mgr. Petr Zeman

ŠKOLY V PŘÍRODĚ JAKO „TŘEŠNIČKY NA DORTU“

Na školách v přírodě poznáváme naši Českou republiku. Na školách v přírodě se samozřejmě i učíme.

Na školách v přírodě si vzorně uklízíme své pokoje. Na školách v přírodě soutěžíme.

Na školách v přírodě všem chutná. Na tuto školu v přírodě jsem se tááákhle moc těšil.


