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NEPRODEJNÉ

Periodikum městské části Praha-Petrovice

Vážení čtenáři, úvodní článek tohoto 
čísla se bude týkat novinky, která potěší 
především rodiče.
Na základě vzrůstající potřeby nových 
míst pro děti v MŠ Jakobiho přistoupila 
MČ Praha-Petrovice k rekonstrukci části  
objektu bývalých jeslí v Jakobiho ulici 
na novou třídu pro 28 dětí. Práce byly 
zahájeny 4. září a 1. listopadu se děti již 
mohly těšit z nové třídy.
Městská část zažádala o finanční po-
moc nejdříve magistrát, ten má však 
bohužel na tyto projekty omezený roz-
počet, a tak Petrovicím vyhověno ne-
bylo. Proto se městská část Praha-Pe-
trovice rozhodla přestavbu nové třídy 
mateřské školy financovat zcela sama 
z vlastních prostředků.
V září 2012 na základě schválené pro-
jektové dokumentace bylo přikročeno 
ke stavebním pracím, byly vybudovány 
nové podlahy (PVC, dlažby, koberce), 
dále byly opraveny a přeštukovány zdi, 
vybudována nová hygienická zařízení 
včetně nových obkladů, osazeny nové 
dveře, provedeny nátěry oken a para-
petů.

K určitému zpoždění rekonstrukce do-
šlo z důvodu požadavku hygieny, která 
trvala na vybudování speciálního gas-
troprovozu, s čímž se v původním pro-
jektu nepočítalo.
S pracemi uvnitř budovy se zároveň 
upravovala venkovní zahrada, kde bylo 
vybudováno nové pískoviště a byla zde  
postavena prolézačka.
Kolaudace proběhla 12.10.2012 a 
01.11.2012 si děti samy školku slav-
nostně otevřely přestřižením pásky.
Věříme, že v nových prostorách se dětem  
i paním učitelkám bude líbit.

Nicola Šafaříková

PETROVICKÉ DĚTI MAJÍ NOVOU TŘÍDU 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

SLOVO STAROSTKY

Vážení petrovičtí občané,

letošní podzim nás povětšinou pře-
kvapil krásným slunečným počasím 
plným barev, ale i říjnovou sněho-
vou nadílkou. Ani jsme se nenadáli  
a už se blíží zima a s ní i vánoční  
svátky. Kulturní komise RMČ si pro 
Vás samozřejmě připravila 20. pro-
since Vánoční koncert, na který  
bych Vás chtěla srdečně pozvat.  
A ani letos nebude chybět tradiční  
zpívání pod vánočním stromem  
12. prosince, jež se uskuteční opět 
před Úřadem městské části, tak jak 
tomu bylo minulý rok. Přijďte s námi 
oslavit petrovickou tradici, kde na 
nás bude čekat zpěv koled, prskavky, 
cukroví a něco teplého na zahřátí.
Rekonstrukce objektu bývalých jeslí  
na novou třídu mateřské školy,  
o které jsem Vás v minulém čísle in-
formovala a které je věnován úvodní 
článek, doběhla zdárně do konce 
a 1. listopadu děti z MŠ slavnostně 
přestřihly pásku od své nové třídy.
Další důležitou zprávou je, že se nám 
podařilo prosadit změny v trase au-

pokračování na straně 2Tímto jsme začali ...

Pásku přestřihly žačky Berušek - Lucinka  
Menclová a Kristýnka Šmejkalová za 
přítomnosti starostky O. Hromasové, 

místostarosty O. Semeckého 
a radního A. Němce.

... a takhle se dětem v nové třídě „bydlí“.

Požehnané vánoční svátky, mnoho štěstí, zdraví a úspěch ve Vašem konání
v roce 2013 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
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pokračování ze strany 1...

tobusových linek č. 175 a č. 296. Jsem ráda, že jsme z větší 
části vyřešili stížnosti našich občanů.  Změny v MHD, které 
nastaly od 1. září, zkomplikovaly cestování nejednomu oby-
vateli naší MČ. 
Během září a října jsem absolvovala několik jednání s ná-
městkem primátora HMP pro oblast dopravy J. Noskem a 
se zástupci ROPIDu. Koncem října jsme podepsali závěrečný 
protokol, který alespoň částečně zmírnil dopad změn MHD 
na petrovické občany. Nejdůležitější novinkou jsou změny 
na trase linek č. 175 a č. 296 (nové jízdní řády naleznete na 
středových stránkách).
Linka č. 175, kterou se nyní dostanete bez přestupu např.  
k Vinohradské nemocnici, pojede nově na trase Florenc (sta-
nice metra trasy B a C) – … – Skalka (stanice metra trasy A) 
– Na Padesátém – Zahradní Město – U Průseku – Sídliště Na 
Groši – Na Groši – Hostivařská – K Lesoparku – Řepčická – Bo-
loňská – Na Vartě – Holoubkovská – Na Křečku – Janovská –  
Sídliště Petrovice. 
Linka č. 296 sveze cestující v trase Nádraží Horní Počernice – 
... – Ratibořická – ... – Černý Most (stanice metra trasy B) – ... 
– Bryksova – ... – Obchodní centrum Štěrboholy – ... – Nádra-

ží Horní Měcholupy – Boloňská – Na Vartě – Bolevecká – Li-
vornská – Nové Petrovice – Poliklinika Petrovice – Wattova –  
Morseova – Newtonova – Poliklinika Háje – Modrá škola  – 
Háje (konečná stanice autobusů u metra trasy C).
Uvedené změny začaly platit v předstihu již od 20. listopa-
du, zatímco další úpravy v MHD nastanou na jaře 2013, kdy 
by měl být vyhodnocen celopražský průzkum ke změnám  
v MHD plánovaný na listopad a prosinec t. r.

Milí spoluobčané, chci Vám popřát klidné prožití adventu 
a požehnané svátky vánoční. Zklidněme každodenní shon, 
zastavme se u našich blízkých a prožijme s nimi několik hez-
kých a klidných chvil. Do nového roku Vám přeji především 
zdraví, lásku, štěstí a mnoho sil k překonání všech úskalí, 
která život přináší.

JUDr. Olga Hromasová,
starostka  

Volby prezidenta České republiky
informace k volbám

Vážení občané,
ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se uskuteční volba prezidenta  
republiky. Hlasování bude probíhat v pátek 11.01.2013  
od 14.00 h do 22.00 h, v sobotu 12.01.2013 od 8.00 h  
do 14.00 h. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpoz-
ději tři dny přede dnem voleb. Dále budou hlasovací lístky  
k dispozici v den voleb ve volební místnosti.

V případě konání druhého kola volby prezidenta republiky se 
toto koná ve dnech 25. a 26.01.2013. Hlasování bude probíhat  
v pátek 25. ledna 2013 v době od 14.00 do 22.00 h a  
v sobotu 26. ledna 2013 v době od 8.00 do 14.00 h.

Po příchodu do volební místnosti je třeba prokázat totožnost a státní  
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky. V této souvislosti doporučujeme občanům, kteří se k vol-
bám chystají, aby se včas přesvědčili, zda mají platný občanský prů-
kaz nebo cestovní pas a popřípadě 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 České  
republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Místem konání voleb prezidenta České republiky je sál DOV Pra-
ha-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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JVK – STARONOVÁ HROZBA – POKRAČOVÁNÍ
aneb Co se událo od vydání Petrovického zpravodaje č. 2/2012

Vánoční svátky plné pohody a vše dobré v roce 2013
Vám jménem redakce přejí 

RNDr. Vlasta Křížová, Nicola Šafaříková

Češi měli opět po čtyřech letech možnost si zvolit nová krajská za-
stupitelstva. Krajské a senátní volby se uskutečnily v pátek a sobo-
tu 12. a 13. října. Druhé kolo senátních voleb pak proběhlo 19. a  
20. října, kdy občané rozhodli o konečném obsazení senátorských 
křesel.  
Tyto volby přinesly jednu novinku, doposud potřeboval kandidát 
minimálně 10 % preferenčních hlasů, aby se do krajského zastupi-
telstva dostal, nyní mu stačilo 5 % těchto hlasů.
Městská část Praha-Petrovice patří k senátnímu obvodu číslo 17, 
tedy k Praze 12. Podle zákona číslo 247/1995 Sb. zahrnuje senátní 
obvod číslo 17 území městských částí Praha 12, Praha 16, Praha-
-Lipence, Praha-Lochkov, Praha - Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, 
Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Libuš, Praha-
-Petrovice a část území městské části Praha 4, která je tvořena kata-
strálním územím Hodkovičky a Lhotka.
Účast v tomto obvodu byla bohužel menší než 30 %. Senátorem 
za tento obvod se opět stal s 61,29 % hlasů kandidát ODS Tomáš 
Grulich, který tak obhájil svůj mandát. František Adámek (ČSSD), 
který se dostal také dále do druhého kola, získal 38,71 % hlasů.

KRAJSKÉ A SENÁTNÍ VOLBY 2012

Vážení spoluobčané, navazuji na úvod-
ní článek v Petrovickém zpravodaji č. 2  
z dubna letošního roku „JVK – STARONOVÁ 
HROZBA“ (k dispozici v elektronické verzi 
na www.prahapetrovice.cz) a ráda bych Vás 
seznámila s kroky, které městská část činí  
v reakci na záměr „Exit 4 D1 a dopravní 
připojení Západní komerční zóny Průhoni-
ce“ a k záměru „Vestecká spojka v úseku  
ZKZ Průhonice – silnice II/603“. Veškerou 
dokumentaci k oběma záměrům velmi po-
drobně prostudovala Komise územního 
rozvoje, výstavby a dopravních vztahů RMČ 
(dále jen „KÚRDV“) a z jejího doporučení 
(jako odborného poradního orgánu Rady 
MČ) vždy vycházelo nesouhlasné stanovisko 
Rady a Zastupitelstva naší MČ. Jako statu-
tární zástupce MČ jsem tato stanoviska pre-
zentovala a důsledně uplatnila na veřejném 
projednání dne 20.07.2012 v Průhonicích, 
kde se jednalo o záměru „Exit 4 D1 a do-
pravní připojení Západní komerční zóny Prů-
honice“. A dále pak na veřejném projednání 
dne 05.10.2012 v Kunraticích, které se tý-
kalo záměru „Vestecká spojka v úseku ZKZ 
Průhonice – silnice II/603“. Nesouhlasná 
stanoviska naší městské části k obě-
ma záměrům byla uplatněna řádně 
a včas. Jestliže dnes v pořadí již potřetí 
„transformované“ občanské sdružení pana 
starosty Zápotockého tvrdí, že tomu tak 
není, neříká Vám pravdu.
V této souvislosti bych ráda připomněla Zá-
věr zjišťovacího řízení, kde se konstatuje, že 

MČ Praha-Petrovice zaslala jako je-
diná nesouhlas mezi mnoha odmí-
tavými stanovisky z důvodu zhor-
šení životního prostředí, zvýšení  
hlukové zátěže a výskytu škodli-
vých emisí!!! 
Na tomto místě bych chtěla ubezpečit obča-
ny naší MČ, že stanovisko ke shora uvedené 
problematice je jako jedné z mála městských 
částí negativní a dlouhodobě neměnné. 
Nemáme však potřebu vytvářet z toho po-
litikum. Postupujeme však vždy jako 
svébytný samosprávný celek, který 
důsledně hájí zájmy obyvatel naší 
MČ a nebudeme nikdy postupovat 
podle diktátu jiné městské části 
nebo údajně pod „skrytým“ vlivem 
vedení hl. m. Prahy či jakékoli po-
litické strany či politické reprezen-
tace. Veškeré dokumenty včetně zápisů  
z jednání KÚRDV a usnesení Rady a Zastupi-
telstva Petrovic jsou k dispozici k nahlédnutí 
občanům naší městské části na Úřadě MČ.
Pokud se jedná o výstavbu tzv. Javo-
rové čtvrti na katastrálním území 
městské části Praha 15, mohu Vás, 
vážení občané Petrovic, rovněž ubezpečit, 
že tato výstavba neprobíhá s mým tichým 
souhlasem jako starostky MČ Praha-Petro-
vice. Za prvé mohu opět doložit veškerou 
dokumentaci  již od úrovně územního roz-
hodování, kdy jsme uplatnili námitky a ne-
souhlasné stanovisko naší MČ k zá-
měru této výstavby a za druhé to není  

totiž možné ani právně, protože o všech 
těchto záměrech rozhoduje Rada MČ na zá-
kladě doporučení a posouzení odborné ko-
mise a následně byly tyto záměry výstavby  
v okolních MČ projednány i v petrovickém 
zastupitelstvu. Rovněž i k tomuto záměru  
výstavby Javorové čtvrti jsou k dispozici  
k nahlédnutí občanům naší městské části 
na petrovickém úřadě veškeré dokumenty 
včetně zdůvodnění Úřadu MČ Praha 15, 
proč našim námitkám nevyhověli.
Na závěr mi dovolte 2 dotazy: 
„Komu či k jakému účelu – prospě-
chu mají posloužit tyto dezinforma-
ce a politikaření?“ 
„Proč se pan starosta Zápotocký 
a jeho „transformované“ občan-
ské sdružení neinformuje a ne-
obrací na starosty MČ Praha 15 
(Javorová čtvrť) a MČ Praha 22 
(Metrans), na jejichž území se tyto 
stavby realizují a kde tyto stavby 
byly povoleny příslušnými úřa-
dy, a neustále útočí proti jediné 
městské části, která má stejně od-
mítavý přístup k záměrům nebo 
již realizovaným stavbám stejně  
jako jeho sdružení a MČ Praha-Křes-
lice?“

JUDr. Olga Hromasová,
starostka městské části Praha-Petrovice
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PETROVICKÁ FARNOST

Tento význačný mezník našich dějin uctilo vedení městské části  
v neděli 28. října t. r. položením věnců u obou památníků obětí světo-
vých válek. Nejdříve u zcela nově zrekonstruovaného pietního místa  
na petrovickém hřbitově a potom u památníku v ulici Edisonova.
Věnce položila starostka JUDr. Olga Hromasová a její zástupci  
Ing. František Kříž a doc. Otto Semecký. Za Svaz důstojníků a prapor-
číků ČR se zúčastnil plk. Ing. Otto Daňhel. Je škoda, že takovýmto 
významným výročím je věnována mezi občany minimální pozornost. 
Letošní akt se uskutečnil v poněkud vlhčím prostředí, zvláště na hřbi-
tově, díky vydatné sněhové nadílce předchozího dne. V tomto roč-
ním období byla zcela neobvyklá. Nicméně nic neubralo důstojnosti 
celého slavnostního aktu.

O. Semecký

SLAVNOSTNÍ AKT K 94. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

 

 

 

 

 

 

 

   

Všechny uvedené koncerty pořádá 
Římskokatolická farnost u kostela 
sv. Jakuba Staršího a benefiční 
výtěžek bude věnován na výstavbu 
Farního centra. 
Další informace včetně rezervace a 
prodeje vstupenek na webu:  
http://farnost.petrovice.org,  na   
e-mailu:   benefice@petrovice.org  
nebo  na  tel: 222 956 361. 
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    Milí petrovičtí sousedé,  
     přeji Vám krásné předvánoční očekávání. Především abyste se nenechali utrápit přípravami a finišováním doma ani    
v práci… Abyste měli čas těšit se a být spolu s Vašimi drahými. 
     A pak, abyste v té chvíli, kdy se vše zastaví jako kyvadlo v bodu obratu – na Štědrý večer, nebo o půlnoci, na Boží hod 
vánoční – se také zastavili a spolu s ostatními, zvláště s dětmi, se také nechali obdarovat. 
      Opravdu, v duchovním životě je  - více než naše výkony a skutky z lásky pro druhé - často důležitější ta schopnost 
přijmout vděčně dar. A to nejen od našich bližních. Zvláště to platí o darech Božích, které naše duše potřebují a které není 
možno přijmout jinak než jako milost. Tak to bývá i s nehranou, vnitřní radostí. Tu Vám přeji. Obdarování umí dobře 
přijímat naše děti, oni umí být závislí na někom větším. Můžeme si je v tom vzít za příklad. 
      K vklouznutí do vánočního děje Vám nabízíme pozvání na vánoční bohoslužby      
v petrovickém kostele. Den za dnem budeme připomínat různé epizody 
toho příběhu z doby před dvěma tisíci lety. Vaše srdce snad potěší 
krása našeho kostela, jeho výzdoba, vánoční hudba při boho-
službách i koncertech. Můžete přijít se podívat i na naše betlémy.  
      Tradici inscenací betlémských výjevů založil v 13. století sv. 
František z Assisi. Do lesa k jeskyni u Greccia pozval lidi z okolí 
podívat se na „živý betlém“ s Pannou Marií, děťátkem, sv. Jose-
fem, zvířaty. Pro každého, kdo přijde, je to nabídka STÁT SE 
SOUČÁSTÍ toho výjevu. Naše farnost Vás zve na sv. Štěpána 
odpoledne, abyste také vstoupili u petrovického kostelíka DO 
ŽIVÉHO BETLÉMA. Ten bude ilustrovat nejen situaci svaté 
Rodiny, která v Betlémě neměla střechu nad hlavou, ale vlastně i 
petrovické farnosti (založené před 17 lety), která dosud nemá 
dostačující faru a chystá se jí (snad příští rok) budovat. Prosíme Vás 
tedy – podle Vašich možností – o podporu. 
     Jako každý rok bude u nás od Štědrého večera k dispozici Betlémské 
světlo, k odnesení do Vašich domovů.  Ať ho následuje i Boží pokoj a radost. 
           Krásný čas adventní a radostné Vánoce přeje a srdečně zve 
         Miloš František Převrátil 
               kněz petrovické farnosti 

 
 

VÁNOCE 2012/2013 V PETROVICKÉM KOSTELE SV. JAKUBA STARŠÍHO 
       

24.12.2012, Štědrý večer              16.30 mše sv., zvláště pro rodiny s dětmi 
25.12.2012, slavnost Narození Páně             0.00 půlnoční mše sv.,   9.00, 10.30 mše sv.   
                   kostel otevřen též 12.00-17.00 
                              17.30   VÁNOČNÍ KONCERT TEREZY MÁTLOVÉ  
26.12.2012,  svátek sv. Štěpána             10.30 mše sv.      kostel otevřen též 12.00-17.00 

               14.00-16.00  ZVEME K ŽIVÉMU BETLÉMU PŘED KOSTELEM  
 Od Štědrého večera do 26. 12 večer (mimo čas bohoslužeb)  
 bude možno si v kostele zažehnout lampičky od světla přivezeného z Betléma. 
27.12.2012, sv. Jana Evangelisty  18.00 mše sv. s žehnáním vína 
28.12.2012, sv. Mláďátek betlémských 18.00 mše sv. 
29.12.2012     18.00 mše sv. 
30.12.2012, svátek Svaté Rodiny   9.00, 10.30 mše sv., obě s obnovou manželských slibů  
31.12.2012, poslední den obč. roku  20.45 mše sv. na poděkování, Te Deum  
  1. 1. 2013, Matky Boží Panny Marie 10.30, 18.00  mše sv. 
  2. 1 .2013     20.45 mše sv. 
  3.1. 2013     18.00 mše sv. a adorace 
  4.1. 2013     18.00 mše sv. a adorace 
  5.1.2013     18.00 mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy 
  6.1. 2013, Zjevení Páně - Tří králů             9.00, 10.30 mše sv. 
             17.00  TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT SOUBORU „MUSICA DOLCE VITA“ 
 

a dále bohoslužby v obvyklém pořádku – vánoční doba a vánoční výzdoba v kostele trvá až do: 
 13. 1. 2013, neděle, Křtu Páně  9.00, 10.30 mše sv.  

 

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

Informace o obvyklém pořádku bohoslužeb a další zprávy o životě 
Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze–Petrovicích 
 Najdete na internetových stránkách na adrese:  http://farnost.petrovice.org 
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  NEMĚLI MÍSTO POD STŘECHOU           
 

     Tak je v Bibli popsána situace svaté Rodiny v Betlémě – těhotné 
Panny Marie, jejího manžela Josefa a pak, od vánoční noci, i malého 
Ježíška. Ten se tady narodil v jeskyni, do které betlémští pastýři na 
noc vodili svá stáda ovcí. Dodnes jsou takové dvě jeskyně          
u Betléma k vidění. 
 

     Pro Vás, milí obyvatelé Petrovic a Horních Měcholup       
i Vás všechny z okolí, kteří budete mít zájem, je ale lépe 
dostupné znázornění tohoto výjevu tady u nás. V našem 
krásném, původně již románsko-gotickém (a přitom 

vytápěném) petrovickém kostele sv. Jakuba 
Staršího můžete vidět 

betlémský výjev - Pannu Marii  s Ježíškem 
 na restaurované nástěnné fresce Panny Marie Ochranitelky (Schutzmantelmadonna) 
 na kopii tzv. Plzeňské Madony nad svatostánkem 
 ve vánoční době v klasickém figurkovém betlému 
 také v deskovém unikátním petrovickém betlému s krajinou vytvořenou záběry z naší farnosti,          

tj. Petrovic a Horních Měcholup, je v centru vyobrazení svaté Rodiny, obklopené fotografiemi asi        
šesti set návštěvníků našeho kostela – jakoby pastýři, kteří přicházejí k jesličkám… nejspíš tam najdete 
někoho známého, možná i sebe? 

 

     Samozřejmě, jako každoročně, náš kostel bude znít vánočními čteními, kázáními, hudbou, zpěvem lidových             
a zlidovělých koled. Očekáváme Vás i na půlnoční, snad se všichni vejdeme. 
 

     Zveme také na nejbližší koncerty v našem kostele: 
 16.12.2012  od 17.00 adventní koncert kytaristy Luboše Malého 
 25.12.2012  od 17.30 vánoční koncert zpěvačky Terezy Mátlové a jejích přátel 
   6.1.2013  od 17.00 tříkrálový koncert hudebního souboru Musica Dolce Vita. 

 

     Na Hod Boží 25.12. i „na Štěpána“ 26.12. odpoledne od 12.00 do 17.00 bude kostel 
otevřený k tiché návštěvě při Vašich svátečních procházkách. Od večerní bohoslužby 

24.12. do 26.12. zde bude hořet a bude k dispozici světlo zapálené v Betlémě na 
místě Ježíšova narození a přivezené a přinesené řetězem lidí. Může svítit i ve 
Vašem domově. Zažehněte si i své lampy. V naší farnosti se modlíme za pokoj a 

dobro i u Vás, ve všech domovech v našem okolí. Ať betlémské světlo tyto dary 
zprostředkuje a připomíná. 
 

    Venku před útulně vyhřátým kostelem, na syrovějším povětří, se premiérově 
chystáme s pomocí našich rodin s malými dětmi vytvořit scénu „živého 
betléma“, s živými představiteli členů sv. Rodiny i s několika zvířátky. 26.12. 
od 14.00 do 16.00 je můžete přijít trochu zahřát, potěšit, zadýchat, podívat se 
na ně. A možná byste sami chtěli na vlastní kůži zkusit být součástí takového 
obrazu. Máte-li děťátko a chcete-li chvíli, zabaleni do houní, v betlémě pobýt, 

přihlaste se.  
 

     To živé ztvárnění venku se více podobá reálné situaci těch dvou poutníků v Betlémě před dvěma tisíci let,                 
s novorozeným jejich a Božím dítětem. Je pro nás, členy petrovicko-hornoměcholupské farnosti i symbolem naší 
situace. Naše farnost u petrovického kostela sv. Jakuba Staršího byla založena 12. 1. 1996, když počet obyvatel           
a účastníků bohoslužeb výrazně vzrostl po vybudování sídlišť jak v Petrovicích, tak Horních Měcholupech – tedy          
v obou částech, ze kterých se tato nyní již samostatná farnost skládá. Ta tudíž nemá původní faru - jen malý, 
dodatečně zakoupený a hygienicky nevyhovující domek poblíž kostela. Na jeho místě připravujeme výstavbu Farního 
centra s prostory pro setkávání různých skupin včetně maminek s dětmi a také pro bydlení kněze.  
 

     Možná jste si v Petrovickém zpravodaji, Hlasateli nebo na vývěskách všimli různých našich pozvání a zpráv            
z našich setkání a aktivit. Možná jste již navštívili náš kostel, třeba při Noci kostelů, nějakém koncertu nebo snad i při 
bohoslužbách. Náš program je pestrý a jsme rádi, když můžeme nabídnout něco dobrého, co potěší příchozí bez 
rozdílu vyznání či životních priorit. Něco z toho, co jsme dostali – z „Božích darů“.  
 

     Radujeme se z bližších mezilidských vztahů, které vznikají mezi námi a příchozími. To je něco cenného zvláště         
v sídlištním prostředí. Na setkání v kostele navazují setkání v menších skupinách různého věku i s různými zájmy. 
Budoucí Farní centrum umožní tuto nabídku výrazně rozšířit. Farnost však zatím nemá dostatek prostředků k jeho 
vybudování a prosí o sponzorskou pomoc. 
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     O těchto Vánocích Vás chceme poprosit o podporu vybudování zázemí pro setkávání maminek s dětmi. Takových 
prostor je v našem okolí stále nedostatek. Tedy podobně, jako bychom nyní hledali přístřeší pro betlémskou rodinu, 
budeme i v kostele i u živého betléma „koledovat“ a budeme vděční za podporu „nákupu každé cihly“. V rámci celé 
stavby Farního centra můžeme odhadnout, že dětská herna se základním vybavením bude stát asi 1,5 milionu Kč. Má 
být v suterénu, s oknem na jih, na louku mezi domem a barokní zdí, s výhledem na kostel. Z mateřského centra bude 
bezbariérový přímý výstup do této farní zahrady, zeleného, čistého, bezpečného prostoru. Maminky mohou v herně       
a na zahradě (a případně i v dalších prostorech budoucího Farního centra) vytvářet společenství podle svých 
představ, otevřené všem zájemcům z okolí. Farnost nabízí i budoucí externí aktivity, např. výlety, letní tábory, poutě. 
Dětem i dospělým se letos např. velmi líbil náš jednodenní výlet parním vlakem, v němž jsme měli vyhrazený jeden 
vagón. 
 
     Těšíme se, že přijmete naše pozvání k betlému o Vánocích i na další setkávání poté. Přejeme požehnané prožití 
těchto svátků Boží lásky ve Vašich rodinách a snad zčásti i u sv. Jakuba. 
 
 
 
 

Stavíme nejen pro sebe, a proto prosíme o pomoc  
k stavbě našeho farního domova, ke střeše nad hlavou,  

zejména o příspěvek na budování mateřského centra. 
 

 
Je možné sponzorsky přispět při všech koncertech a ostatních 

událostech v kostele - nyní i o Vánocích, u živého betléma 
 i kdykoliv později. 

 

 
Příspěvky je možné zaslat i na sbírkový účet: 244614316 / 0300. 

 
Dárcům na požádání vystavujeme potvrzení o daru k odečtu ze základu daně – v případě zájmu o toto 

potvrzení prosíme o uvedení Vašeho jména při předání nebo zaslání daru. 
 

Za všechny naše dobrodince a jejich potřeby se modlíme a budeme pravidelně modlit při nedělních 
bohoslužbách.

 
 

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

nebo na FB: https://www.facebook.com/pages/ Sv-Jakub-Starší-Praha-Petrovice /315328681898652 
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O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ

X. řádné zasedání ZMČ
ze dne 13.06.2012

ZMČ Praha-Petrovice

Schválilo:
•  Program X. řádného zasedání ZMČ:
 1. Zahájení
 2.  Informace o omluvách členů Zastupi-

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

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 

„Vestecká spojka v úseku Západní ko-
merční zóny Průhonice – silnice II/603“

 11.  Informace k zefektivnění a zjednodu-
šení správy hl. m. Prahy

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

Zastupitelstva MČ Praha–Petrovice  
a občanů

•  návrhový výbor ve složení Ing. Jan Křeček, 
Ing. Pavel Šafařík, Hana Minaříková,

•  rozpočtovou změnu č. 5/2012,
•  rozpočtovou změnu č. 6/2012.

Vzalo na vědomí:
•  informaci RMČ o postupu prací na roz-

šíření kapacity MŠ Jakobiho 329 s tím, 
že celkový finanční náklad nepřesáhne  
částku schválenou usnesením ZMČ  
č. 15/IX/1/2012 ze dne 13.06. 2012,

•  Zprávu o činnosti RMČ Praha-Petrovice za 
1. pololetí roku 2012, 

•  Zprávu Výboru pro polikliniku ZMČ Pra-
ha-Petrovice ze dne 31.08.2012. Zastu-
pitelstvo MČ Praha-Petrovice schvaluje 
stanovení minimální výše nájemného za 
1m2/rok odst. 1. písm. b) „plnohodnotné 
prostory a celky v suterénu 1 800 Kč“,

•  zprávu k dalšímu jednání „Vestecká spojka  
v úseku Západní komerční zóny Průhonice –  
silnice II/603“. Zastupitelstvo MČ Pra-
ha-Petrovice bere na vědomí informaci 
starostky MČ JUDr. Hromasové o veřej-
ném projednání EXITU 4 na D1 ze dne 
20.07.2012 s tím, že za městskou část 
Praha-Petrovice bylo prezentováno nega-
tivní stanovisko k tomuto záměru v roz-
sahu usnesení Rady MČ Praha-Petrovice 
a doporučení Komise územního rozvoje, 
výstavby a dopravních vztahů RMČ,

•  informaci starostky MČ JUDr. Hromasové 
k pokračujícím jednáním ve věci zefektiv-
nění a zjednodušení správy v hl. m. Praze 
s tím, že byla zahájena analýza  efektivity 
práce úřadů malých městských částí a vel-
kých městských částí na vybraném vzor-
ku, jejichž analýzu bude pro hl. m. Prahu 
zpracovávat společnost Deloitte & Touche,

•  informaci starostky MČ o zamítavém sta-
novisku Rady MČ ke změnám v MHD za-
vedeným v hl. m. Praze od 01.09.2012, 

které bylo ústně prezentováno a následně  
písemně zasláno Regionálnímu organi-
zátorovi pražské integrované dopravy 
(ROPID). ZMČ Praha-Petrovice současně 
bere na vědomí informaci z jednání dne 
10.09.2012, kdy byly za městskou část 
Praha-Petrovice prezentovány zástupcům  
hl. m. Prahy, ROPIDu a Dopravnímu podni-
ku zásadní problémy, které vznikly pro ob-
čany MČ Praha-Petrovice zrušením linky  
č. 154 v k. ú. Petrovice.

46. zasedání RMČ Praha-Petrovice
ze dne 17.09.2012

Rada městské části

Schválila:
•  návrh rozpočtu na koncert „Když swing 

byl ještě králem“, který se koná dne 
14.11.2012,

•  obsah PZ č. 4/2012 a jeho dání do tisku,
•  jako člena a předsedu Komise protidrogo-

vé, zdravotní a bezpečnostní RMČ pana 
Mgr. Pavla Škrdleho,

•  jako člena Komise územního rozvoje, vý-
stavby a dopravních vztahů RMČ pana 
Ing. Miroslava Kopáčka,

•  aby neplatičům v obecních bytech byla za-
slána neprodleně výzva k uhrazení dlužné 
částky s upozorněním, že v případě neza-
placení dlužného závazku bude tento zá-
vazek vymáhán soudní cestou.

Vzala na vědomí:
•  zápis z jednání Komise bytové a sociální 

RMČ ze dne 06.09.2012,
•  informaci starostky MČ, že harmono-

gram prací týkající se nátěru oplocení ZŠ 
se posouvá do jara 2013, a to z důvodu, 
že vnější část oplocení není přístupná  
z důvodu přerostlých keřů. Tato zeleň je ve 
správě TSK, která v současné době nemá 
dostatek finančních prostředků na to, aby 
provedla radikální řez keřů tak, aby byl 
uvolněn přístup z vnější strany,

•  oznámení veřejného projednání posudku 
a současně dokumentace k záměru „Ves-
tecká spojka v úseku Západní komerční 
zóny Průhonice – silnice II/603“, které se 
bude konat dne 05.10.2012 v 15.00 ho-
din a ukládá Komisi územního rozvoje, 
výstavby a dopravních vztahů RMČ, aby 
se zástupce komise zúčastnil veřejného 
projednání a předal informaci o výsledku 
na nejbližším zasedání RMČ. RMČ uklá-
dá Úřadu MČ Praha-Petrovice vyvěsit 
toto projednání pro informaci občanům  
MČ Praha-Petrovice.

47. zasedání RMČ Praha-Petrovice
ze dne 01.10.2012

Rada městské části

Schválila:
•  vyúčtování akce „Poznávací zájezd na 

hrad Velhartice“,
•  za členy Komise územního rozvoje, výstavby  

a dopravních vztahů RMČ pana Romana 
Staňka a Sebastiána Čarka,

•  rozpočtovou změnu č. 7/2012,

•  v souladu se zřizovací listinou část VIII. 
čl. 2.4 provedení nátěrových prací (slu-
nolamy) na ZŠ Praha-Petrovice, budově 
Dopplerova 351, 

•  konání slavnostního aktu dne 28.10.2012 
v 10.00 hodin na petrovickém hřbitově a 
v 10.30 hodin u pomníku padlých v Ediso-
nově ulici. 

Vzala na vědomí:
•  zápis z 18. jednání Kontrolního výboru ze 

dne 19.09.2012,
•  návrh řešení kamerového systému do vý-

tahů v objektu polikliniky Ohmova 271,
•  informaci starostky MČ, že s panem Han-

kem bylo projednáno přemístění kontej-
neru na směsný odpad z centrální části 
petrovického hřbitova na místo vlevo  
u vchodu podél hřbitovní zdi. Po dohodě 
s panem Hankem bude kontejner natřen 
zeleným nátěrem a bude trvale využíván 
pro odpad na petrovickém hřbitově,

•  informaci starostky MČ o stížnosti ná-
jemců urnových míst vpravo od vchodu  
v centrální části hřbitova na nemožnost 
přístupu „suchou nohou“ k urnovému 
místu v centrální části hřbitova a poža-
davku na úpravu přístupové cesty (např. 
sypané štěrkem),

•  informaci 1.  zástupce starostky MČ  
doc. Semeckého o tom, že dnešního dne 
bylo předáno a převzato dílo „Změna uží-
vání části objektu Jakobiho 328“ bez vad 
a nedodělků za účasti starostky MČ a ře-
ditelky MŠ J. Beránkové,

•  informaci, že dne 11.10.2012 v 9.00 h je 
svoláno místní šetření ke kolaudačnímu 
souhlasu s užíváním rekonstruovaných 
prostor. RMČ bere na vědomí informaci  
starostky MČ, že urgovala vydání souhlasu 
s navýšením kapacity MŠ Jakobiho na Od-
boru školství MHMP,

•  informaci starostky MČ o jednání s ná-
městkem primátora Noskem ve věci zlep-
šení dopravní obslužnosti v k. ú. Petrovice  
v důsledku zrušení autobusové linky  
č. 154 s výsledkem, že do Petrovic bude 
v trase Milánská, Archimédova, Bellova, 
Edisonova a Euklidova převedena auto-
busová linka č. 296, která doplní stávající 
linku č. 240 tak, že se zkrátí interval v této 
lokalitě z 30 minut na původních 15 mi-
nut a bude tak zjednodušena i doprava do 
ZŠ v Petrovicích a ZUŠ v Hostivaři. Ohledně 
zlepšení dopravního řešení s Uhříněvsí by 
měla být zřízena autobusová zastávka pro 
autobusovou linku č. 267 v ulici Newtono-
va, čímž by se zlepšila dopravní obslužnost 
pro obyvatele z lokality starých Petrovic,

•  informaci starostky MČ, že 08.10.2012 
ve 12 hodin proběhne schůzka ohled-
ně řešení dopravy v klidu (parkování)  
v k. ú. Petrovice,

•  informaci starostky MČ o jednání s rad-
ním Ing. Richtrem o řešení havarijního 
stavu napojení dešťové kanalizace z ulice 
Wattova do hlavního kanalizačního řadu,

•  informaci starostky MČ o jednání s radní  
Udženijí, kde bylo starostkou MČ ur-
gováno řešení k výpůjčce pozemků  
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O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ

parc. č. 432/58 a parc. č. 432/59, k. ú. Pe-
trovice za účelem zprovoznění rekonstru-
ovaných prostor pro navýšení kapacity MŠ 
Jakobiho.

48. zasedání RMČ Praha-Petrovice
ze dne 15.10.2012

Rada městské části

Schválila:
•  vyúčtování akce „Koncert Wabiho Daňka“ 

dne 15. 10. 2012.

Vzala na vědomí:
•  informace starostky MČ o jednání na 

MHMP s náměstkem primátora HMP  
J. Noskem o problémech s MHD v souvis-
losti se zrušením autobusové linky č. 154 
a zavedením autobusové linky č. 240 s po-
žadavkem na jejich urychlené řešení,

•  informaci starostky MČ o jednání s Odbo-
rem městského investora (OMI), z jakého 
důvodu nebyla dosud zahájena II. etapa 
rekonstrukce komunikací v k. ú. Petro-
vice s požadavkem na to, aby 7 mil. Kč 
bylo MČ Praha-Petrovice v rozpočtu OMI 
ponecháno nebo převedeno k realizaci a 
financování do roku 2013,

•  informaci starostky MČ o průběhu veřej-
ného projednání posudku a dokumentace 
k záměru „Vestecká spojka v úseku Zá-
padní komerční zóny Průhonice – silnice 
II/603“, které se konalo dne 05.10.2012 
od 15 hodin v Sokolovně v Kunraticích,

•  informaci starostky MČ, že na tomto ve-
řejném projednání souhlasné stanovisko  
k záměru vyjádřili zástupci dotčených částí 
Praha-Újezd, MČ Praha-Šeberov a obce 
Vestec. Nesouhlasné stanovisko k záměru 
vyjádřili zástupci samospráv MČ Praha-
-Petrovice a MČ Praha-Křeslice. RMČ se 
současně ohrazuje proti výrokům starosty  
Křeslic Ing. Antonína Zápotockého, kte-
rými se snažil zpochybnit stanovisko RMČ 
Praha-Petrovice a Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Petrovice, které byly prezentovány 
statutárním zástupcem MČ Praha-Petro-
vice starostkou JUDr. Olgou Hromasovou. 
RMČ vyzývá starostu Ing. Zápotockého, 
aby se zdržel do budoucna ať už ústních 
nebo písemných nepravdivých vyjádření 
k tomuto tématu. RMČ ukládá starostce 
informovat o tomto stanovisku i Zastupi-
telstvo MČ Praha-Křeslice,

•  informaci 1. zástupce starostky MČ  
doc. Semeckého o kladném stanovisku or-
gánu ochrany veřejného zdraví – Hygienické  
stanice hl. m. Prahy, které bylo vydáno  
pro účely vydání kolaudačního souhlasu 
s užíváním rekonstruovaných prostor pro 
novou třídu MŠ Jakobiho 328,

•  informaci 1. zástupce starostky MČ  
doc. Semeckého o vydání rozhodnutí od-
boru školství MHMP o navýšení kapacity 
počtu dětí v MŠ Jakobiho 328 a provedení 
zápisu do rejstříku školských zařízení,

•  informaci, že návrh cenové mapy staveb-
ních pozemků na území hl. m. Prahy pro 
rok 2013 se v katastrálním území MČ Pra-
ha-Petrovice nemění,

•  četné stížnosti občanů ohledně nepřítom-
nosti strážníků Městské policie v MČ Praha-
-Petrovice a vzhledem ke zhoršení bezpeč-
nostní situace žádá ředitele MP Prahy 15  
o sdělení, kolik strážníků vykonává aktivní 
pochůzkovou službu v této oblasti, kolik 
jich zajišťuje přítomnost v úředních hodi-
nách ve služebně DOV.

Nesouhlasila:
•  s návrhem ceny u pozemku parc. č. 432/58,  

který je pod objektem Jakobiho 328 a 
432/59,  který s tímto pozemkem věcně 
souvisí, a to z důvodu, že:

  část objektu byla zrekonstruována na MŠ.

49. zasedání RMČ Praha-Petrovice
ze dne 31.10.2012

Rada městské části

Schválila:
•  rozpočtovou změnu č. 8/2012, 
•  konání XII.  Reprezentačního plesu  

MČ Praha-Petrovice v termínu 16.03.2012 
od 20 hodin,

•  konání tradiční akce „Zpívání pod vá-
nočním stromem“ na den 12. 12. 2012  
v 17 hodin u Úřadu MČ Praha-Petrovice  
v Edisonově ul. 429 s tím, že zde bude 
provedena i výzdoba vánočního stromu.

Vzala na vědomí:
•  vyúčtování akce „Hudba královen“,
•  informaci starostky MČ, že návrh změny 

územního plánu číslo 1213/07 vyplývající  
z Urbanistické studie MČ Praha-Petrovice a 
podané ve vlně 07 změn Územního plánu  
hl. m. Prahy byl zastupitelstvem HMP 
schválen do zadání změn k dalšímu pro-
jednávání,

•  písemný podklad, který byl 30.10.2012 
doručen společností ROPID a ústní infor-
maci starostky MČ, že ke zrušení linky  
č. 154 bylo ROPIDem přijato opatření, a 
to tak, že linka č. 296 pojede ze zastávky  
Boloňská přes zastávku Nové Petrovice 
do oblasti starých Petrovic přes zastávku 
Morseova, Newtonova a dále pak přes ob-
novenou zastávku Poliklinika Háje. Koneč-
nou zastávku bude mít tato linka na točně 
autobusů u konečné stanice metra Háje. 
Na lince č. 296 budou jezdit vozy typu 
midibus, tzn. autobus pro 35 pasažérů  
s tím, že jeho intervaly budou v ranních  
i dopoledních hodinách 30 minut s tím, že 
na požadavek MČ Praha-Petrovice by měl 
být interval vložen mezi stávající intervaly 
linky č. 240. Tím by mělo dojít k lepší ob-
služnosti lokality starých Petrovic a interval 
mezi příjezdem jednotlivých autobusů by 
se měl zkrátit na 15 minut,

•  informaci starostky MČ, že do Petrovic 
bude nově zavedena autobusová linka  
č. 175, která by měla pomoci vyřešit pro-
blém s dopravou dětí ze zastávky Morseova  
k ZUŠ na Trhanovské nám. v Hostivaři. 
Linka č. 175 bude mít konečnou na točně  
u Novopetrovické ul., dále pojede po trase 
Hornoměcholupská přes Holoubkovskou, 
kde se napojí na ul. Milánskou a trasu linky  

č. 296 a č. 240. Na zastávce Boloňská 
bude možný přestup „hrana hrana“ z linky  
č. 240 a č. 296 na linku č. 175. Dále pak 
pojede linka č. 175 ve stejné trase jako 
dříve linka č. 154, tj. do Hostivaře a dále 
směrem na konečnou stanici Florenc,

•  informaci starostky MČ, že tyto změny na-
stanou s účinností od 20.11.2012,

•  informaci starostky MČ, že společnost 
ROPID zahájí proces jednání s odborem 
dopravy MHMP a s PČR o tom, že by se na 
ul. Novopetrovické (v místě připojení ulice  
Newtonovy) zřídila zastávka pro linku  
č. 267, a tím by občané z lokality starých 
Petrovic měli nahrazeno chybějící spojení 
zrušené linky č. 154 ze starých Petrovic do 
Uhříněvsi, 

•  návrh dotačního vztahu z rozpočtu HMP a 
rozdělení příspěvku na výkon státní správy 
ze státního rozpočtu  HMP na rok 2013 
ve vztahu k MČ Praha-Petrovice s tím, že 
došlo k jeho významnému ponížení,

•  zápis z 19. jednání Kontrolního výboru 
ZMČ ze dne 17.10.2012 a konstatuje, že 
je bez připomínek,

•  informaci 1.  zástupce starostky MČ  
doc. Semeckého, že MHMP rozhodl  
o úpravě závazných ukazatelů rozpočtu  
v oblasti školství na rok 2012. V důsledku  
tohoto rozhodnutí bude MŠ Jakobiho  
chybět do konce roku 2012 122.919 Kč 
na mzdové prostředky pro provozní za-
městnance, 

•  informaci 1.  zástupce starostky MČ  
doc. Semeckého, že MHMP rozhodl  
o úpravě závazných ukazatelů rozpočtu  
v oblasti školství na rok 2012. V důsledku  
tohoto rozhodnutí bude ZŠ Praha-Petrovice  
chybět do konce roku 2012 623.534 Kč 
na mzdové prostředky pro pedagogické 
pracovníky, 

•   zápis z jednání Komise bytové a sociální 
RMČ ze dne 22.10.2012,

•  informaci starostky MČ, že bylo zjištěno, 
že z pokynu ředitele MP Prahy 15 pana 
Bc. Sabola byli převeleni všichni strážníci, 
kteří byli do září 2011 na služebně v Pet-
rovicích, do nově zřízené služebny Úřadu 
MČ Prahy 15,

•  informaci, že starostka MČ a 1. zástupce 
starostky MČ doc. Semecký začali podni-
kat velmi důsledně veškeré kroky k tomu, 
aby se do služebny MP Petrovice vrátili 
strážníci MP v co nejkratší době.

Uložila:
•  Ing. Křečkovi neprodleně vypsat záměr 

pronájmu nebytových prostor prodejny 
potravin v DOV  v rozsahu podnikání, které  
by nevyžadovalo rekolaudaci nebytových 
prostor,

•  Odboru správy majetku připravit stížnost 
na dopravní poměry na komunikaci Hor-
noměcholupská a Novopetrovická na od-
bor dopravy ÚMČ Prahy 15 s požadavkem 
na návrh řešení, jak tento nadměrný ná-
růst eliminovat.
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HUDEBNÍ SKUPINA HRADIŠŤAN
Sedmý listopad býval v minulosti dnem jisté historické události. Avšak 
letošní 7. listopad 2012 v Petrovicích byl dnem krásných melodií i textů  
v podání hudebního souboru HRADIŠŤAN. Tento soubor se představil 
petrovickému publiku ve složení: 
Jiří Pavlica – umělecký vedoucí, housle a zpěv; 
David Burda – klarinet, flétny, zpěv; Roman Gill – viola, zpěv; 
Milan Malina – cimbál a zpěv; Milan Gablas – kontrabas, zpěv; 
Alice Holubová – zpěv.
Sladěné hlasy s vynikající hudbou připravily zcela zaplněnému sálu ne-
všední hudební zážitek. Sálem zazněly skladby jako např. Na besedu 
idem k vám, Lásko, milá lásko, Dvě růže, O zrození, ale také píseň na 
text básníka Františka Halase Dětí jako smetí nebo písně na náměty 
z historie velmi vzdálené ve staroslověnštině, ale i na motivy skladby 
Bohuslava Martinů Sen Panny Marie. Následovalo pak mnoho dalších 
včetně závěrečných Vinšujeme vám  a Proč  bysme nebyli veselí.
O spokojenosti publika svědčilo také dvojnásobné přidávání písní.

O. Semecký 

HUDBA KRÁLOVEN
Intimní prostředí kostela sv. Jakuba Staršího dalo dne 22. října t. r. zaznít nám dosud neznámým 
melodiím a skladbám z období starověku v osobě sv. Hildegardy von Bingen, přes samotnou krá-
lovnu Marii Antoinettu, Marii Teresii von Paradox, Queen Liliuokalani (královna havajská) a dále 
pak přes období romantizmu až k 19. a 20. století ve skladbách  Fanny Mendelssohn-Hensel, 
Almy Mahler a české skladatelky Sylvie Bodorové. To vše v podání známého vynikajícího souboru 
MUSICA DOLCE VITA.
Ten je tvořen špičkovou flétnistkou Žofií Vokálkovou, skvělou harfenistkou Zbyňkou Šolcovou a 
nepřehlédnutelnou mezzosopranistkou Danielou Demuthovou. Skladby, které posluchači měli 
možnost vnímat, pocházejí z archivu Univerzity New York a nebyly nikde dříve v České republice 
interpretovány. Z jednotlivých skladeb můžeme namátkou vybrat např. Petit Piece královny Marie 
Antoinetty, Aloha Oe královny havajské, velice známou skladbu Suleika Fanny Mendelssohn-Hen-
sel , La Barque de L´amour Pauline Viardotové apod. Mezi mnohými zaujalo také  skvělé flétnové 
sólo Žofie Vokálkové ve skladbě Sylvie Hororové  Laethé.
Sladěné zvuky příčné flétny s harfou a pěveckým projevem velice působivě evokovaly atmosféru 
tehdejších období. Vystoupení bylo velice působivé a ti, kteří přišli, odcházeli s bohatým kulturním 
hudebním zážitkem.

O. Semecký 

WABI DANĚK
Po několika dlouhých letech měli občané Petrovic příležitost si opět poslechnout písničkáře a 
kytaristu Wabiho Daňka. Skutečně toho využili, a tak ve středu 10. října t. r. zcela zaplněný sál 
Domu občanské vybavenosti se přišel potěšit hraním a zpíváním této pěvecké a skladatelské 
legendy. Ten, za přispění svého kolegy Miloše Dvořáčka, dokázal, že je stále v dobré kondici.
V jejich pořadu zazněly písně jako např.: Bílá vrána, Baby, Co dál, brácho, Nevadí, Ranní blues, 
Ročník 47, Rosa na kolejích a mnoho dalších.
Jeho melodický, sytě zbarvený hlas a vtipné texty dokázaly vtáhnout obecenstvo do spontánní 
spolupráce. Dovedl přítomné pobavit i svými rýmovačkami, které vždy měly vtipnou pointu.  
O jeho oblibě svědčí i to, že si přítomné auditorium vynutilo řadu přídavků. Tím posledním byla 
lidová píseň z Plzeňska „Když jsem vandroval“ za spolupráce a doprovodu zaplněného sálu.
Oba zpěváci byli za své vystoupení odměněni bouřlivým potleskem. Věřím, že na toto vystou-
pení budou mnozí ještě dlouho vzpomínat.

O. Semecký

KOUTEK SENIORů 
Vážení spoluobčané – senioři! 
Další akcí, kterou pro Vás připravujeme od ledna 2013, je výuka 
bridže a společenských paměťových her. Nebojte se přihlásit. Zá-
jemci se mohou přihlásit telefonicky u pí Panošové tel.: 606 925 
905 a také na ÚMČ osobně nebo na tel. 602 334 490 (doc. Se-
mecký), a to do 14.12.2012. 
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KKUULLTTUURRNNÍÍ    KKOOMMIISSEE    MMČČ    PPRRAAHHAA--PPEETTRROOVVIICCEE    ZZVVEE    NNAA  

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  KKOONNCCEERRTT  
2200..  1122..  22001122,,  ZZAAČČÁÁTTEEKK  1199..0000  

HHRRAAJJEE    ZZNNÁÁMMÝÝ    SSWWIINNGGOOVVÝÝ    OORRCCHHEESSTTRR  

    BBLLUUEE    SSTTAARR  
SSÁÁLL  DDOOMMUU  OOBBČČAANNSSKKÉÉ  VVYYBBAAVVEENNOOSSTTII,,  EEDDIISSOONNOOVVAA  442299,,  PPRRAAHHAA--PPEETTRROOVVIICCEE    

PPŘŘEEDDPPRROODDEEJJ  VVSSTTUUPPEENNEEKK  VV  RREECCEEPPCCII  ÚÚŘŘAADDUU  MMČČ  PPRRAAHHAA--PPEETTRROOVVIICCEE  

Telefon: 274 860 731. Vstupné 150 Kč.  
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SCHÉMA VEDENÍ LINEK V OBLASTI H. MĚCHOLUP A PETROVIC

stav k 20.11.2012
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ŠKOLY

VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY GYMNÁZIA ALTIS VE STÁTNÍ 
MATURITNÍ ZKOUŠCE ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012

Někteří čtenáři Petrovického zpravodaje jistě 
zaregistrovali, že ve dnech 26. a 27.10.2012 
vyšla v Lidových novinách mimořádná příloha  
s výsledky maturitní zkoušky 2010/2011 a 
2011/2012. Výsledky gymnázia ALTIS za školní 
rok 2011/2012 naleznete v tabulce. Tabulku 
není potřeba příliš komentovat, čísla jsou zřej-
má. Upozornila bych snad na jeden fakt, který 
by mohl čtenářům uniknout, a to jsou počty 
v jednotlivých úrovních. Žáci měli možnost si 
vybírat ze dvou úrovní: základní a vyšší. Jejich 
obtížnost se značně lišila, snad by se to dalo 
laicky připodobnit k tomu, že základní úroveň 
zkoumala asi tak znalosti na úrovni konce zá-

kladní školy, popřípadě 1. ročníku střední školy. 
Vyšší úroveň již bezesporu znamenala úroveň 
posledního maturitního ročníku střední školy. 
Dosažená procenta u výsledků v jednotlivých 
úrovních mají tak naprosto jinou vypovídací 
hodnotu. Žáci našeho gymnázia volili mno-
hem častěji vyšší úroveň než ostatní gymnázia.  
I při takové volbě dosáhli vynikajících výsledků. 
Podíváte–li se na data gymnázia ALTIS, zjistíte 
například u anglického jazyka, že úroveň vyšší 
si zvolilo 93,3 % našich žáků a výsledek byl  
92,6 %, přičemž ostatní osmiletá gymnázia 
měla průměrné procentní zastoupení ve vyšší 
úrovni pouze 23,9 % a výsledek 90 %. Jistě 

se tedy nelze divit, že z gymnázia ALTIS se hlá-
sí každý rok žáci také na zahraniční univerzity 
(převážně do Velké Británie a USA) a ve studi-
ích tam jsou velmi úspěšní. Taktéž u českého 
jazyka (25 % studentů volilo vyšší verzi) a ma-
tematiky (100 % vyšší verzi) výsledky ukázaly 
na kvalitu našeho vzdělávacího programu. Pro-
gram gymnázia ALTIS spolu s profesně zdat-
nými učiteli a odborným vedením gymnázia 
zajišťuje i do budoucna, že tato vysoká kvalita 
bude nadále zachována.

PaedDr. Vladimíra Fišerová,
ředitelka Gymnázia ALTIS

Sluší nám to.

Anglický jazyk
(vybralo si %)

Anglický jazyk
(výsledek v %)

Český jazyk  
a literatura

(vybralo si %)

Český jazyk  
a literatura

(výsledek v %)

Matematika
(vybralo si %)

Matematika
(výsledek v %)

základní vyšší základní vyšší základní vyšší základní vyšší základní vyšší základní vyšší

ČR celkem 93,6 6,4 76,3 88,2 96,9 3,1 70,3 82,8 95,9 4,1 56,3 63,5

Gymnázia 82,0 18,0 85,2 88,5 88,5 11,5 78,3 82,9 83,5 16,5 73,8 64,9

Z toho:

8letá 76,1 23,9 88,3 90,0 85,8 14,2 80,3 84,6 74,8 25,2 78,4 67,8

6letá 74,7 25,3 87,3 88,2 81,9 18,1 79,8 83,2 82,2 17,8 76,1 63,0

4letá 86,2 13,8 83,4 87,0 91,0 9,0 77,1 81,2 89,0 11,0 71,1 61,2

G Altis 6,7 93,3 85,9 92,6 75,0 25,0 86,8 89,9 – 100 – 56,8

Rádi bychom Vás informovali o zasedání Sdružení gymna-
ziálních samospráv ČR, které proběhlo od 5. do 7. října.  
V pátek 7. 10. dopoledne se uskutečnila debata na téma 
státní maturity v prostorách MŠMT s představiteli minister-
stva a odpoledne vášnivá rozprava v jednacím sále Senátu 
se stínovým ministrem školství Chládkem o podobě státních 

maturit v dalších letech. Naši studenti dokázali, že věcná a 
konstruktivní diskuse jim není cizí.
Za Gymnázium ALTIS se moderované besedy coby představitelka 
školy a hodnotitelka CERMATU zúčastnila Mgr. Olga Tůmová, za 
studenty, členové SGS ČR, Markéta Bajgerová, Markéta Rouba-
lová, Matěj Krejčiřík a Filip Jelínek, víceprezident  SGS ČR ze 7. A.

Předsednický stůl.

KONFERENCE MŠMT
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Ve dnech 8.– 9.10.2012 se žáci Gymnázia ALTIS zúčastnili prestižní 
konference Dny USA a EU na pražském Žofíně. Program zahajoval 
premiér Petr Nečas, mezi dalšími exkluzivními hosty zaujali například 
bývalý ministr financí USA profesor L. Summers, exministr obrany  
USA Dick Cheney a bývalý ministerský předseda Velké Británie  
G. Brown. Žáci využili možnosti vyslechnout přednášky v angličtině 
a posoudit řečnické kvality zkušených světových politiků. Jejich za-
jímavé výklady globální hospodářské situace inspirovaly naše žáky  
k vlastní publicistické reflexi informací – texty by se měly objevit bě-
hem listopadu a prosince ve studentských přílohách deníků Lidové 
noviny a Hospodářské noviny.

Mgr. Jan Koliáš

. 19 .
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ŽÁCI GYMNÁZIA ALTIS Z PETROVIC NA KONFERENCI SVĚTOVÝCH POLITIKů

Studenti G ALTIS – delegáti konference Dny USA a EU 8.–9.10.2012.

03.12.2012 proběhne na půdě školy, Gymnázia ALTIS, školní 
kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes, kterého se zúčastní 
vítězové všech třídních kol v jednotlivých kategoriích. Držíme pal-
ce! Po loňském úspěchu studentů v regionálním kole doufáme  
v další medailové pozice.

Mgr. Olga Tůmová

Laureáti Nové Evropy.

MLADÝ DEMOSTHENES

Vítěz!

Občanské sdružení Plzeňská diplomatická simulace uspořáda-
lo ve dnech od 7. do 12. září 2012 Studentský model Valného 
shromáždění OSN, kterého se zúčastnilo více než 60 studentů 
středních i vysokých škol z celé republiky. Gymnázium ALTIS re-
prezentoval student Filip Jelínek ze 7. A, který se umístil na úžas-
ném 1. místě coby zástupce Spojeného království Velké Británie 
a Severního Irska.

PLZEň 2012

V době, kdy je v České republice každý druhý člověk tzv. „vzdělaný“, 
nastává otázka, co se s tímto tak významným pojmem vlastně stalo. 
V původním významu se totiž nejednalo jen o titul v ruce, či jen tak 
náhodný papír na podpal do krbu, jednalo se především o hodnotu...
Dnes už se však absolutně vytratila i síla a pověst manuálně zruč-
ných zedníků, stavbařů, elektrikářů... Namísto toho máme nesku-
tečné množství tzv. „studovaných blbů“ – lidí, kteří šli na vyskokou 
školu jen tak a téměř nic si z ní neodnesli (vyjma tužek, pravítek, 
cihel, lavic, chorob a jiných hmotných předmětů). Je dobré se ze-
ptat, zdali člověk opravdu potřebuje projít haldou škol, které mu 
stejně nic nedají a jen ho okrádají o čas.
Mnohokrát můžeme vidět klasický obraz rodičů a dětí, jak sledují  
venku pracujícího dělníka, načež rodiče vyřknou větu: „Uč se, 
nebo takhle dopadneš.“ Jedná se o rodičovský egoismus, kdy jsou 
celí šťastní, jakého to mají potomka, a myslí si, že by se z něj mohl 
stát prezident světa.
Ano, stát by měl dbát o vzdělanost svých občanů, ale zároveň by-
chom všichni měli hlavně uvážlivě používat vlastní rozum, alespoň 
ten selský!

Petr Krautwurm,
sexta, Gymnázium ALTIS

ÉRA STUDOVANÝCH BLBů
7 deníků a pouze 7 středních škol se bude letos účastnit projektu 
„Studoviny“, společného projektu vybraných středních škol a Unie 
vydavatelů ČR, sekce denního tisku. Studenti Gymnázia ALTIS byli 
vybráni k účasti a budou zpracovávat příspěvky pro celostátní novi-

ny. V průběhu od října do pro-
since začnou publikovat vy-
brané příspěvky na současná  
aktuální témata v denících 
Aha, Lidové noviny a Hospo-
dářské noviny. Všechny pří-
spěvky (i ty nevybrané do no-
vin) bude možné sledovat na 
stránkách www.studoviny.cz, 
kde je můžete podpořit svými  
hlasy pro závěrečné hod-
nocení. Tady předkládáme 
ochutnávku z bulváru AHA.

Mgr. Olga Tůmová

ALTIS OPĚT IN
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Název projektu: Škola v Evropě, Evropa ve škole
Školní název projektu: YOUROPE – stavíme miniatury evropských památek
Popis projektu: 
Během projektového dne žákovské týmy vytvořily soubor modelů ev-
ropských památek; artefakty byly následně instalovány jako výstava  
miniatur a v závěru projektového dne proběhla vernisáž. Během akce bylo k 
dispozici občerstvení a  proběhly prezentace Programu celoživotního učení.
Donátor projektu: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Kontaktní osoba:  Monika Mikulová, Na Poříčí 1035/4 ,  110 00 Praha 1 
Koordinátoři projektu: J. Fišerová, O. Tůmová, J. Koliáš, P. Šrůta, M.Vele, 
I. Davidová  
Zúčastněné třídy: 3. A, 4. A, 4. B, 5. A, 6. A

Celou reportáž i s dokumentací přineseme v příštím vydání Petrovického 
zpravodaje!

Mgr. Olga Tůmová

Jak to udělat.

PROJEKT YOUROPE – STAVĚLI JSME MINIATURY EVROPSKÝCH PAMÁTEK 
26.11. 2012 

STUDENTI GYMNÁZIA ALTIS SE ZAPOJILI DO PROJEKTU

Je to fuška.Kostely a kostely ...

Pozvánka.

PODZIMNÍ SEZÓNA KATEGORIE 

PŘÍPRAVEK

Rugby Klub Petrovice, jako jeden z nemnoha 
ragbyových oddílů, vychovává děti již od nejút-
lejšího mládí. Tyto děti se učí základní pohybovou 
výchovu a první seznámení s hrou zvanou ragby 
již od čtyř let. Předškolní děti a děti z prvního 
stupně základních škol jsou zařazeny do kategorií 
přípravek. Přípravky jsou rozděleny na kategorie 

dle věku. Děti od 4 do 6  let tvoří kategorii U7, 
děti ve věku 7 a 8 let jsou zařazeny mezi mladší  
přípravky U9 a děti ve věku 9 a 10 let hrají  
v kategorii starších přípravek U11. Náš oddíl se 
aktivně věnuje všem těmto kategoriím. Děti se 
cvičí většinou venku na hřišti pod vedením zkuše-
ných trenérů, převážně bývalých aktivních hráčů. 
U nejmenších dětí vypomáhají s vedením tréninků  
někteří rodiče. Tréninky probíhají většinou 2x týd-
ně po hodině a půl. V sezóně se děti od 5 let 
zúčastňují pravidelných turnajů, kde měří své 

síly se stejně starými protivníky z ostatních klubů  
z oblasti Čechy. Dvakrát ročně také pořádáme pro 
děti zájezdy do zahraničí (Francie, Německo, Lu-
cembursko), kde naše děti úspěšně reprezentují 
nejen náš klub a městskou část Praha–Petrovice, 
ale i celou naši vlast na mezinárodních turnajích, 
kde se střetávají se svými vrstevníky z mnoha ev-
ropských zemí.
Naše podzimní sezóna začala pravidelnými ná-

SPORT

pokračování na straně 21

RUGBY KLUB PETROVICE



www.prahapetrovice.cz . 21 .

bory dětí a můžeme říci, že úspěšně a to také 
díky vstřícnosti vedení městské části a vedení  
ZŠ Praha-Petrovice. V současné době cvičí v na-
šich oddílech 22 dětí (z toho dvě dívky) v kategorii 
U7, 25 dětí (z toho dokonce 8 dívek) v kategorii 
U9 a 17 dětí (z toho dvě dívky) v kategorii U11. 
Trend nárůstu zájmu rodičů a dětí o ragby stoupá, 
což reprezentuje téměř trojnásobný nárůst dětí  
v kategorii přípravek v posledních 3 letech. Přesto 
však nejsme s touto situací plně spokojeni a naše 
řady jsou otevřeny i dalším zájemcům. Ragby je 
hra určená pro chlapce i dívky, a kromě vyloženě  
atletických postav se u nás uplatní i ti zatím po-
hybově méně zdatní jedinci a navíc přihlásit děti  
k této pohybové aktivitě není nijak finančně 
náročné, není třeba téměř žádného vybavení a 
členské příspěvky vybíráme pouhých 1 000 Kč na 
půlrok. Děti však nevychováváme pouze po po-
hybové stránce. Důležitou součástí naší ragbyové 
výchovy je udržení disciplíny, respekt ke spoluhrá-
čům, smysl pro fair play a úcta k soupeřům. Proto 
neváhejte a přijďte mezi nás!
Jak bylo řečeno, kromě cvičení a tréninků se děti 
zúčastňují v sezóně pravidelných turnajů. Na 
těchto turnajích soupeří v každé kategorii větši-
nou 10-15 družstev z ragbyových klubů z Prahy, 
Středočeského a Pardubického kraje. Takovýchto 

turnajů jsme letošní podzim odehráli všech šest a 
jeden celek kategorie U11 se zúčastnil meziná-
rodního turnaje v německém Heusenstammu. Na 
turnajích se naše děti neztratily, právě naopak. 
Většinou jsme turnaje obsazovali dvěma týmy  
v každé kategorii. Pro naši výchovu je prvořadé 
zapojit do aktivního sportování co nejvíce dětí. 
Ze sportovního hlediska byly nejúspěšnější ti nej-
mladší z kategorie U7, kdy naše družstvo „Žáby“ 
obsadilo hned na čtyřech turnajích bronzovou 
příčku (vždy ze zhruba 15 přihlášených celků) a 
2x jsme skončili pátí. Družstva z kategorie U9 jsou 
tvořena většinou z nových, nebo v kategorii mlad-
ších hráčů. I tito naši borci bojovali příkladně a 
odměnou jim bylo i krásné čtvrté místo na turnaji 
v Rakovníku. Družstvo v nejstarší kategorii přípra-
vek U11 tvoří většinou zkušení hráči, ale převážná 
většina z těchto borců je také mladšího ročníku  
v kategorii. Děti z tohoto družstva odehrály domá-
cích turnajů celkem sedm. Ti zkušenější z družstva  
„Vikingů“ obsadili ve velmi těžké konkurenci druhé  
místo na našem domácím turnaji PICO CUP a na 
dalších turnajích mimo jiné jedno třetí a jedno 
čtvrté místo. Ani druhý celek „Keltů“ nenechával 
soupeřům nic zadarmo a většinou končil těsně ve 
spodní polovičce startovního pole. Všem dětem  
k jejich úspěchům gratulujeme!

Nyní nás čeká prosincová přestávka a od ledna 
začínáme naplno trénovat zimní přípravu. Ta 
bude zpestřena dvěma zimními turnaji na umělé 
trávě, z čehož jeden pořádáme my s podporou 
MČ Praha–Petrovice. Zimní příprava bude za-
končena čtyřdenním soustředěním na začátku 
dubna, a pak nás všechny již čeká kolotoč jarních 
turnajů. Zde se všichni vynasnažíme, abychom 
vzorně a čestně reprezentovali nejen náš klub, ale 
Petrovice.

S pozdravem Ragby zdar!

Za trenéry přípravek 
Oto Petrášek

pokračování ze strany 20...

Hráči z RK Petrovice z kategorie U7.

PODZIMNÍ SEZÓNA KATEGORIE MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI

V kategorii starších žáků hrají společně chlapci a dívky do věku patnácti let 
(U15). Ragby je specifický sport v tom, že čím starší kategorie hraje, tím se 
hraje na hřištích větších rozměrů a s větším počtem hráčů, a tak pro sesta-
vení družstva potřebujete více trénovaných hráčů. Proto jsme na začátku 
podzimní sezóny uvítali nabídku Rugby Clubu Přelouč a 6 hráčů z Přelouče 
hostuje v této kategorii v našem klubu. Družstvo starších žáků se v loňské 
sezóně v soutěži rozkoukávalo a ve většině utkání odešlo poraženo. Hráči 
se však nenechali znechutit, poctivě trénovali, sbírali zkušenosti a jejich píle 
je odměněna sportovními úspěchy v této sezóně. Družstvo pod vedením 
hlavního trenéra Luboše Michaličky hraje pravidelný přebor oblasti Čechy.  
Z deseti na jaře odehraných utkání zvítězili naši borci v šesti a čtyřikrát odešli 
ze hřiště poraženi, což v celkovém součtu znamená průběžné druhé místo  
v soutěži. Průběžné pořadí Přeboru OPČ U15 po podzimu 2012: 1. RC Říčany 
34 bodů; 2. RK Petrovice 26 bodů; 3. RC Slavia Praha 25 bodů; 4. RC Ta-
tra Smíchov 18 bodů; 5. RC Sparta Praha 13 bodů. Na závěr sezóny odehráli 
starší žáci turnaj přeboru České republiky za účasti třech nejlepších družstev 
z Čech a třech z Moravy. Pořadatelstvím tohoto turnaje byl pověřen náš 
klub a naši mladí borci se nenechali zahanbit ani v této konkurenci. V utkání  
o celkové třetí místo dokázali porazit ostravské hráče ze  
SR Mariánské Hory a získali tak v celostátním měřítku bron-
zové medaile.
Také toto družstvo odjelo na zkušenou bojovat se svými 
německými soupeři na turnaj v Heusenstammu, což byla 
jistě pro všechny neocenitelná zkušenost, a ani tam jsme 
se neztratili.
Trenérům, hráčkám a hráčům kategorie U15 nezbývá než 
gratulovat ke skvělým úspěchům a držet palce, aby i v jarní 
sezóně předváděli obdobně skvělé výkony jako tento pod-
zim. Také v této kategorii rádi uvítáme nové zájemce o náš 
krásný a férový sport z ročníku narození 1998 a 1999. Roz-
hodně ani v tomto věku ještě není pozdě zařadit se mezi 
nás!
Mladší žáci U13 měli v průběhu sezóny podle rozpisu ČSRU 
odehrát celkem 8 turnajů. Zahájili jsme hned na počátku 
září turnajem v Kralupech, odkud jsme si po dvou vítěz-
stvích nad domácími a nad Spartou, dvou remízách se Slávií 
a s Tatrou a dvou porážkách od Říčanských týmů odvezli 
nepopulární bramborovou medaili. Potěšil nás dobrý herní 
výkon, na němž byla vidět práce trenérů na soustředění po-
slední týden v srpnu.

Druhým turnajem byl 23. PICO CUP v Petrovicích pro hráče do 11 a do  
13 let, o kterém jsme referovali v minulém čísle. Vyvedl se nám ale následu-
jící turnaj v Říčanech. Sešli se prakticky všichni hráči a na hřišti to bylo vidět. 
S domácími favority jsme i v neúplném složení udrželi krok a prohráli jsme 
pouze se Spartou. Výsledné druhé místo bylo příslibem pro další podzimní 
turnaje. Na Slávii jsme nejeli, protože jsme se poslední víkend v září zúčast-
nili turnaje v Heusenstammu v Hesensku, odkud jsme přivezli tři poháry. 
Následovaly turnaje v Přelouči – 3. místo a na Spartě – 4. místo a poslední 
turnaj jsme odehráli na zasněžených hřištích na Tatře Smíchov, který si děti 
a přítomní rodiče opravdu užili. Celostátní turnaj v Brně byl pro nezpůsobilý 
terén zrušen. Na turnajích jsme se pohybovali se ziskem 2.– 4. místa. Potě-
šitelné je, že na konci podzimní části sezóny postupně narostl počet mlad-
ších žáků RK Petrovice na 19. Podzimní část sezóny končíme Mikulášským 
setkáním na hřišti. Od poloviny ledna začínáme s přípravou na jarní turnaje  
v tělocvičně ZŠ, budově Dopplerova a budeme připravovat 5. ročník turnaje 
O Pohár starostky městské části Praha-Petrovice. 

Václav Amort

Turnaj na Tatře 28.10.2012.

SPORT
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Základní škola Praha-Petrovice pořádala pro 
veřejnost i pro své žáky a zaměstnance Běh 
naděje. Děkujeme všem účastníkům, kteří 
nás ve středu 26. září 2012 přišli podpořit 
do hostivařského lesoparku. Konal se tu již  
6. ročník této sportovně-humanitární akce. 
Základní škola Praha-Petrovice se zařadila 
mezi dalších 74 míst, kde se tato akce v letoš-
ním roce konala. Máme ale jednu specialitu – 
jsme jediné místo v republice, kde se konal již 
6. ročník. Sešlo se nás celkem 70 a na konto 
výzkumu rakoviny jsme odeslali 3.922 Kč. 

Podle předběžných výsledků se v celé re-
publice této akce zúčastnilo asi 17 000 lidí a 
přispěli částkou přibližně 400.000 Kč.
A co se stalo s penězi, které se vybraly v loň-
ském roce? Finanční prostředky z roku 2011 
ve výši 507.000 Kč byly použity na projekt 
Komplexního propojení radiace nemocnic 
sdružených v KOC (tj. v Komplexním onko-
logickém centru tří nemocnic - Nemocnice 
Na Bulovce, Všeobecná fakultní nemocnice 
a Thomayerova nemocnice). Projekt přinese 
řadu výhod pro nemocné – např. zkrácení 

čekacích dob na radiaci, dále pak efektiv-
nější a operativnější využití zářičů. Dalším 
posláním projektu je i klinicko-vědecký vý-
zkum.
A jak to bude příští rok? Do svých kalen-
dářů si můžete již teď poznamenat datum 
25. září 2013. To se uskuteční nový ročník, 
již sedmý.

Jana Jelínková,
ZŠ Praha-Petrovice

BĚH NADĚJE V ČÍSLECH

Start 6. ročníku Běhu naděje. Trasu bylo možné překonat také 
na kole nebo s kočárkem.

Ke konci minulého školního roku měli zájemci z řad našich žáků 
6. až 9. tříd příležitost navštívit se svými učiteli Brusel a Amstero-
dam. Přivezli si mnoho zážitků a také několik fotografií.  Navštívili 
některá slavná a známá místa v obou městech, ale hlavní účel 
cesty byl prohlédnout si Evropský parlament. Všichni si dokon-
ce vyzkoušeli, jak se tady sedí a jsou-li křesla dostatečně měkká  

a pohodlná. A byla. Tak teď už nezbývá nic jiného než na zážitky 
z cesty vzpomínat a naplánovat další výlet.

Dr. Jana Jelínková, 
Mgr. Veronika Balíčková, 

Bc. Martin Damašek, M. A.,
pedagogičtí pracovníci ZŠ Praha-Petrovice

NAVŠTÍVILI JSME BRUSEL A AMSTERODAM

Plavba po kanálech Amsterodamu byla velikým zážitkem.

Evropu jsme měli jako na dlani. Jedno z mnoha počítání, snad nikdo v Evropě nezabloudil.

Vyzkoušeli jsme si křesla v Evropském parlamentu.

Běhu naděje se zúčastnili sportovci 
všech věkových kategorií.
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Závěrečná prezentace k projektu Den stromů.

Nastal podzim. Příroda se mění a stromy hrají všemi barvami. 
Právě v tomto období se v naší zemi pravidelně od roku 2000 
slaví 20. října Den stromů.
Žáci ZŠ Praha-Petrovice oslavili Den stromů společným dlouho-
dobým projektem, do kterého se zapojily třídy 1. stupně i někteří 
žáci z 2. stupně. Projekt prolínal všemi předměty. Žáci pozorovali 
na vycházce změny v přírodě, sbírali přírodní materiál pro ná-
sledné výtvarné zpracování. Poznávalistromy, pracovali s atlasy, 
encyklopediemi, internetem, vyhledávali zajímavosti z přírody 
týkající se stromů a následně tvořili písemné prezentace a po-
znávací hry. Téma Stromy zpracovali v rámci hodin matematiky 
ve slovních úlohách. Na závěr projektu si zazpívali se skupinou 
Ozvěna píseň Strom.
Práce na tomto projektu vedla žáky k rozvoji tvořivosti a fantazie 
a získali nové znalosti o přírodě.

Třídy 1. A, 1. B, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A 
a někteří  žáci 2. stupně ZŠ Praha-Petrovice

V budově Edisonova 40 a v budově Dopplerova 351 proběhly 5. a  
6. listopadu 2012 Dny otevřených dveří. Obě budovy školy na-
vštívili zejména rodiče budoucích žáků 1. tříd, ale i všichni zájem-
ci o zhlédnutí výtvarných prací našich žáků. Žákovské práce jsme 
všichni mohli obdivovat na chodbách v obou budovách, v učeb-
nách a zejména ve školní knihovně. Další prohlídky obou budov 
Základní školy Praha-Petrovice a zodpovězení všech dotazů ke 

koncepci výuky v naší škole nebo k zápisu do 1. tříd nabízíme  
i všem dalším zájemcům. Individuální schůzku a návštěvu školy si, 
prosíme, domluvte s využitím telefonu 739 001 029 nebo e-mailu  
petr.zeman@zsprahapetrovice.cz.

Pedagogičtí pracovníci 
a ředitel školy Mgr. Petr Zeman

DVEŘE DOKOŘÁN V ZŠ PRAHA-PETROVICE

PETROVICKÝ DEN STROMů

Dny otevřených dveří v ZŠ Praha-Petrovice.Výzdoba vstupní haly v budově Dopplerova.
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Základní škola Praha-Petrovice 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vážení rodiče budoucích žáků 
1. třídy! 

 

Zápis do 1. tříd v budově Dopplerova 351 
 a v budově Edisonova 40, Praha–Petrovice, 
bude 15. a 16. ledna 2013 vždy 
od 14.00 do 17.00. Přineste, prosím, 
rodný list dítěte a Váš občanský průkaz. 
 
Nabízíme: zdarma přípravu na vstup do 
první třídy „školu nanečisto“ a dárek pro 
všechny zapsané žáky, výuku angličtiny od 
první třídy, výuku IT od pátého ročníku, 
přípravu k přijetí na gymnázia, volitelné 
předměty, mimoškolní aktivity, ….. 
 
Všechny informace a případné 
dotazy: tel. 274 861 548, 739 001 029, 
také e-mail: petr.zeman@zsprahapetrovice.cz 

  
www.zsprahapetrovice.c
z 
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(Saša Bednářová, Julie Provazníková, 
žákyně 3. M)

Už je podzim, už je zima,
fouká vítr, ježek dřímá.
Padá listí, den se krátí,

havrani se k nám zas vrátí.
Podzim září barevně,
vítr fouká hanebně.

Vem si kabát, rukavice,
zastrčte si nohavice,

na hlavu zas beranice.
Školní batoh na záda,
podzim je fakt paráda.

KOUZLO PODZIMU
Podzimní proměny přírody inspirovaly děti 
nejen k výtvarné, ale i k literární tvorbě. 
Během „Barevného týdne“ se seznámily se 

symbolikou barev. Vytvořily barevné pro-
středí i pomocí svého oblečení a zkoumaly 
změny ve svých pocitech.

PODZIM

Návštěva Země snů.

Letošní školní rok zahájili naši mladší žáci netradičně. Ti úplně 
nejmladší se vydali do „Země snů“ na zámek Libochovice vysvo-
bodit zakletou princeznu. Ptáte se, jestli se jim to podařilo? Ano. 
Už cestou se proměnili ve skřítky a po splnění tří těžkých úkolů ve 
vědomostní soutěži se utkali přímo s čarodějem, který princeznu 
věznil. Starší žáci z 1. stupně se vydali do libereckého IQ parku, 
kde měli příležitost „na vlastní kůži“ vyzkoušet řadu zajímavých 
přírodních zákonů, obohatit se zkušenostmi z oblasti fyziky, příro-
dovědy, zeměpisu aj. Zahájili také projekt „Hurá do opery!“ – se-
známí se s operní tvorbou a základy baletního umění. Jednotlivé 
lekce jsou sestaveny z ukázek z různých představení a probíhají za 
účasti členů sboru a orchestru Státní opery a Národního divadla.

1. A, 1. B, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A ze ZŠ Praha-Petrovice

PODZIM V ZŠ PRAHA-PETROVICE, NETRADIČNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Zajímavé pokusy 
v IQ parku.

Třída 1. M

Třída 2. M Třída 3. MTřída 3. E

VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ZŠ PRAHA-PETROVICE
V říjnu, tak jako celá Česká republika, i naše 
Základní škola Praha-Petrovice zažila volební  
atmosféru. Ve škole se totiž konaly volby  
do Žákovského parlamentu. Právo volit měl 
každý žák a pedagogický pracovník naší ško-
ly, právo být volen pak žáci od páté do de-
váté třídy. Všichni kandidáti museli nejprve  
odevzdat svoji tzv. kandidátku, ve které se 
voličům – spolužákům představili, uvedli 
svůj stručný životopis, své návrhy na nové 
školní akce, nápady, netradiční řešení, sliby  
i plány týkající se chodu a života školy. 
V daný termín pak všech téměř třicet kan-
didátů zahájilo svoji předvolební kampaň. 
Školní chodby, šatny i třídy byly vyzdobeny 
krásnými plakátky, básničkami i fotografiemi 
kandidátů. 23.10.2012 pak nastal den D –  
Den voleb. Velkým a milým překvapením 
byla téměř stoprocentní volební účast dětí  
i učitelů a dalších zaměstnanců školy. Násle-

dující den jsme pak vyhlásili všem napnutým 
kandidátům výsledky voleb. 
Žáci svými hlasy ze svého středu vybrali ná-
sledující osobnosti (na fotografii zleva do-
prava): Leonu Jarochovou, Tomáše Pavelku, 
Terezu Balíčkovou, Adélu Suchomelovou, 
Filipa Lazara, Denisu Jarošovou, 
Štěpána Rejenta, Barboru Krip-
nerovou, Martinu Leciánovou, 
Michaelu Petránkovou, Anetu Ja-
novskou, Kateřinu Novotnou.
Žákovský parlament se bude 
scházet pravidelně ve škole  
i mimo školu a bude předkládat 
řediteli školy své nápady a návrhy, 
také bude realizovat své vlastní 
akce a projekty. V nejbližší době 
se bude podílet na výběru nového  
loga naší školy a na organizaci Dnů 
otevřených dveří. Dále má v plánu  

např. uspořádání celoškolní diskotéky  
nebo sportovního turnaje pro II. stupeň. 
Všem zvoleným žákům gratulujeme a pře-
jeme hodně úspěchů a sil v jejich  nových 
rolích.

Veronika Balíčková

Žákovský parlament.

ŠKOLY
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Kdy? 
     Kde? Pred budovou polikliniky      
   Ohmova 271, Praha 10-Petrovice

Na našem trhu zakoupíte potraviny, které voní domovem: 
cerstvé ovoce, zeleninu, maso, uzeniny, ryby, sýry, korení, 
víno, medovinu, med a další výrobky ceské produkce.

Každý ctvrtek 8-17 hod.       

Zvlášte si Vás dovolujeme pozvat 
6. prosince na bezplatnou ochutnávku 

zabijačkové polévky, 
která Vás nejen zasytí, ale i zahřeje, 
ale i jiných dobrot českých farmářů.

. 25 .

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Podzim je v plné síle, vlaštovky a jiřičky již hřeje slunce Jižní Afriky, 
zatím co my se venku zahříváme bundami a kabáty. Pomalu se blíží 
zimní čas a hospodyňky se začínají dušovat, že letos nebudou péct 
dvanáct druhů cukroví, protože bohatě stačí druhů pět.
Nechme na chvíli uvažování o nákupu dárků a předvánočním úklidu 
a pojďme se podívat, co je v naší – Vaší knihovně nového a co se od 
posledního vydání zpravodaje událo.  
To nejdůležitější na začátek: rozšířili jsme otevírací hodiny 
pro veřejnost.
Od pondělí do čtvrtka jsme tu pro Vás od 8.00 do 19.00 h  
a v pátek od 8.00 do 16.00 h. V této otevírací době 
je Vám k dispozici knihovna, zdarma internet,  
Infocentrum a Czech Point.
V současné době (říjen a listopad) u nás probíhá kurz počítačové 
gramotnosti pro seniory s názvem „Jak na počítač“.
Petrovické děti si užily několik akcí a jejich nadšené reakce nás stále 
hřejí u srdce. Témata byla různá: seznámení s knihovnou, čtení po-
hádek, malování obrázků, ze kterých uspořádáme velkou výstavu se 
sladkou odměnou pro všechny zúčastněné. 
Nadmíru vydařenou akcí byl Halloween, neprávem označovaný 
jako americký svátek, původem však to je lidový svátek z dob Keltů  
(viz fotoreportáž na str. 28). Naše knihovna ten podvečer pras-
kala ve švech. Pojali jsme jej opravdu stylově počínaje výzdobou  
s halloweenskými dýněmi s nezbytnými svíčkami nejen v knihovně, 
ale i před Úřadem MČ. Do kostýmů jsme se pochopitelně oblékly  

i my knihovnice a nutno říci, že nás děti okamžitě vzaly mezi sebe. 
Byl to nádherný, romantický a hlavně veselý večer plný povídání, 
soutěží s kvízovými otázkami a velikou mísou plnou dobrot. Děti 
zpívaly, přednášely básničky a malovaly obrázky, ze kterých jsme 
připravily výstavku. Neuvěřitelné nadšení dětí, rodičů a prarodičů 
nám bylo obrovskou odměnou za naši snahu. Musely jsme jim slíbit, 
že oslavy Halloweenu v naší knihovně se stanou tradicí. Mrzelo nás, 
že díky nepřízni počasí sešlo z plánovaného průvodu strašidel, ale  
i posezení malých neposedů u občerstvení v knihovně a focení ven-
ku před budovou jsme si všichni opravdu užili.
Pro dospělé jsme v říjnu uspořádali spolu s Kulturní komisí RMČ besedu 
s paní Mgr. Náprstkovou o historii Petrovic. Pro velký úspěch plánujeme 
na příští rok s Mgr. Náprstkovou další povídání na zajímavá témata.
Průběžně pro Vás nakupujeme nové knihy. Díky darům se stále roz-
šiřuje nabídka čtenáři – čtenářům a máme pro Vás i nabídku vyřaze-
ných knih, které si v případě zájmu můžete zdarma odnést domů.
Do konce roku 2012 proběhnou naplánované besedy se školami 
„První návštěva knihovny“ a jako třešničku na dortu chystáme 
předvánoční posezení u stromečku s koledami, pohoštěním a vyhlá-
šením vítězů soutěže „Moje oblíbená pohádková postava“.
Přejeme všem krásný podzimní čas a těšíme se na setkání s Vámi!
Informace o nás naleznete na našich webových stránkách  
http://www.prahapetrovice.cz/knihovna, prostřednictvím InfoKa- 
nálu MČ a ve vývěskách MČ.

Vaše knihovnice

PETROVICKÁ KNIHOVNA SE OPĚT HLÁSÍ

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

Vstupujeme do času adventu. Všude kolem nás vrcholí přípravy 
na nejkrásnější svátky v roce. Rádi bychom Vám nabídli mož-
nost se na krátký čas zastavit a užít si chvíli z předvánoční at-
mosféry bez spěchu a stresu.
První „dárkem“ z naší nabídky je akce pro děti i rodiče „Miku-
lášská“, ve čtvrtek 06.12.2012 ve společenském sále Domu ob-
čanské vybavenosti MČ Praha–Petrovice, začátek od 15 hodin, 
sálem bude procházet Mikuláš se svými pomocníky. Připraveny 
budou soutěže, hudba a malé odměny pro všechny hodné děti.
Dále pak otevřená výtvarná dílna: sobotní 01.12.2012 od 10 hodin  
v DDM v Golfové ulici, vyrábět budeme adventní věnce.
Proběhnou také akce v otevřeném klubu Chodba.
Po Novém roce Vás rádi přivítáme na výtvarných dílnách, turnajích  
a v sobotu 02.03.2013 na tradičním Petrovickém Masopustu ve 
společenském sále Domu občanské vybavenosti MČ Praha-Pet-
rovice 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 
internetových stránkách www.dumum.cz, stejně tak přehled 
zájmových útvarů, do nichž je možné se přihlásit na druhé po-
loletí.
Rádi bychom poděkovali všem spolupracovníkům, dětem a ro-
dičům za celoroční přízeň.
Přejeme Vám poklidné a příjemné prožití vánočních svátků, 
šťastný vstup do roku 2013 a těšíme se na shledání s Vámi na 
některé z našich akcí.

Pracovníci DDM

VOLNÝ ČAS
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HALLOWEEN V PETROVICKÉ KNIHOVNĚ
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Halloweenské odpoledne mělo vyvrcholit lampiónovým průvodem strašidel. Pro nepřízeň počasí jsme se museli spokojit  
s fotografováním před budovou Úřadu MČ, ale náladu to nikomu nezkazilo.

Děti malovaly obrázky, zpívaly, přednášely básničky a soutěžily. Odpoledne si užívali spolu se svými ratolestmi i rodiče  
a prarodiče.

Nezbytnou součástí oslav Halloweenu jsou masky, dlabané dýně se svíčkami  a strašidla.


