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Na str. 4 si můžete přečíst

rozhovor s novým nájemcem 
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Slovo úvodem
Vážení petrovičtí občané, 

letošní podzim nás povětšinou překvapil krásným slunečným počasím plným 
barev, ale i množstvím spadaného listí, které je třeba co nejdříve, než na-
padne první sníh, odklidit. Ne všechny pozemky však patří naší MČ. Pozemky 
před budovou petrovické polikliniky, jejichž vlastníkem je majitelka petrovic-
kého zámečku, nebyly do začátku prosince odklizeny, a tak MČ vyhověla 
Vašim četným stížnostem a na své náklady zajistila úklid prostranství před 
budovou petrovické polikliniky, kde se až do Vánoc konají každý čtvrtek ad-
ventní farmářské trhy. Jako každý rok Kulturní komise RMČ na adventní 
i vánoční čas nezahálela a připravila pro Vás 18. prosince Českou mši vánoční 
J. J. Ryby a 26. prosince Vánoční koncert, na které bych Vás chtěla srdečně 
pozvat. A ani letos nebude chybět tradiční Zpívání pod vánočním stromem, jež 
se uskuteční 16. prosince 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,  lampióny štěstí, cukroví a něco teplého na zahřátí. 
Zároveň bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří nabízejí svou pomoc 
na projektu „Měření hluku v Novopetrovické ulici“ a věřím, že se mezi Vámi 
najdou i další, protože problém  vysoké hladiny dopravního hluku a znečištění 
ovzduší se netýká jen Rezlerovy ulice ale i obyvatelů ulice Frostovy.
Vážení a milí Petrovičtí, přeji Vám klidné a požehnané svátky vánoční, 
chvíle milých setkání s Vašimi blízkými a přáteli. Věřím, že se Vám mnohé 
v tomto roce vydařilo a případné překážky byly překonány k Vaší spokojenos-
ti. 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
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Ve dnech 25. a 26. října se uskutečnily 
v České republice parlamentní volby 
do Poslanecké sněmovny. Jednalo se 
o předčasné volby. 
Ze 4 816 oprávněných voličů se dostavilo 
3 050 a platný hlas odevzdalo 3 024, tj. 
téměř 63 %. Rozhodovali mezi 21 sub-
jekty. Kromě odevzdání volebních lístků se 
jménem a seznamem kandidátů prefero-
vaného politického subjektu mohli voliči 
kroužkováním upřednostnit i konkrét-
ní kandidáty. Celkem se tak na volebních 
lístcích objevilo 1 845 kroužků.
V průběhu voleb nedošlo k žádnému 
narušení ani problémům. Všichni oprávnění 
voliči mohli volit, i když si nepřinesli sadu 
volebních lístků s sebou z domova. Všichni 
členové komisí podepsali výsledný pro-
tokol bez připomínek a na průběh voleb 
nebyla vznesena žádná stížnost. Za to 

bych rád poděkoval jak členům komisí, tak 
i pracovníkům Úřadu městské části, kteří 
volby organizačně zajistili.
Nejvíce hlasů mezi stranami a hnutími 
získalo TOP 09 (672 hlasů). Na druhém 
místě skončilo uskupení ANO (581 hlasů), 
na třetím místě ČSSD (381 hlasů) a bram-
borovou medaili získala ODS (295 hlasů) 
s KSČM v těsném závěsu (273), viz tabul-
ka a graf. 
 Kroužky nejvíce přirostly k srdci voličům 
TOP 09 (422 kroužků, z toho pro předsedu 
strany Karla Schwarzenberga 170 
preferenčních hlasů a Miroslava Kalouska 
na druhém místě 34 kroužků). ODS a KDU-
-ČSL dosáhly více kroužků, než kolik měly 
hlasů pro stranu (ODS 332 kroužků, z toho 
114x Miroslava Němcová a 56x Bohuslav 
Svoboda; KDU-ČSL 189 preferenčních 
hlasů). Rovněž ANO a ČSSD měly hodně 

preferenčních hlasů, ANO hlavně pro 
svého lídra, tj. z 247 kroužků patří 123 
preferencí Andreji Babišovi. V ČSSD je 
situace více diverzifi kována a na prvním 
místě se umístil pan Sobotka s 32 prefe-
rencemi a na dalších se umístili kandidáti 
č. 29 s 16ti a č. 3 s 13ti preferenčními 
hlasy. 
Na závěr gratuluji petrovickým příznivcům 
TOP 09 k vítězství a nám všem přeji 
úspěšnou vládu.

Jan Křeček, radní

č. HLASŮ STRANA

1 381 ČSSD

2 126 SVOBODNÍ

3 148 PIRÁTI

4 672 TOP 09

5 11 HLAVU VZHŮRU

6 295 ODS

9 23 ZMĚNA

10 4 S. SOUKROMNÍKŮ

11 154 KDU-ČSL

12 6 CIBULKA

13 11 SUVERENITA

14 2 AKTIV

15 18 ZEMANOVCI

16 6 OBČANÉ

17 103 OKAMURA

18 15 DSSS

20 581 ANO

21 273 KSČM

22 6 LEV 21

23 186 ZELENÍ

24 3 KORUNA

K výsledkům parlamentních voleb v Petrovicích

Strážníci v Petrovicích: „Jde nám hlavně 
o vytvoření vzájemných vztahů a o jistotu občanů“
Společné setkání starostky 
JUDr. Olgy Hromasové 
a „petrovických“ strážníků 
proběhlo v příjemné 
a otevřené atmosféře Úřadu 
městské části Praha–Petro-
vice. 

Na schůzce, jejímž cílem bylo pro-
jednání bezpečnostní problema-
tiky v Petrovicích, byl přítomen také 
1. zástupce starostky pan doc. PhDr. Otto 
Semecký, CSc.
Oba projevili potěšení nad četnou účastí 
strážníků Městské policie Praha–Petro-
vice. Na společnou schůzku dorazili 

i strážníci ze svého osobního volna. „Ná-
zory a problémy obyvatel Petrovic nám 
nejsou lhostejné,“ vyjádřil se k účasti 
strážníků vedoucí okrskové služebny Petr 
Komyšák. Po tradičním přivítání a úvod-
ních slovech se začalo s hlavním tématem, 
kterým bylo projednání problematic-
kých míst „trápící“ řadu zdejších občanů. 

Volby do Poslanecké sněmovny 2013 v Petrovicích
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„Na tato místa se zaměříme ještě více. 
Uděláme vše, co je možné a především 
v naší pravomoci. Pocit bezpečí obyvatel 
Petrovic je naší prioritou,“ reagoval na slo-
va starostky strážník Komyšák. Strážníci 
městské policie řekli, že by neradi, aby 
byli vnímáni pouze jako represivní složka. 
„Jde nám hlavně o vytvoření vzájemných 
vztahů a o jistotu občanů,“ zaznělo z úst 
jednoho ze strážníků. Starostka během 
jednání se strážníky mimo jiné navrhla, že 

by jim městská část pořídila mobilní tele-
fon, který by byl nepřetržitě dostupný pro 
zdejší občany. Tak se i stalo. Telefonní číslo, 
na které je nyní možné volat, abyste byli 
v okamžiku spojeni na strážníky zajišťující 
službu v Petrovicích, je 733 161 098. 
„Zaručíme tím rychlejší komunikaci 
občanů Petrovic s městskou policií,“ řekla 
starostka JUDr. Hromasová. 

Zuzana Gašpar, tisková skupina

SLUŽEBNA
MĚSTSKÉ POLICIE
PRAHA–PETROVICE

Vedoucí okrskové služebny:
Petr Komyšák

Tel.: 274 772 234
E-mail: vedouci.dpbolonska.p15@
mppraha.cz
Počet strážníků: šest

Úřední hodiny: 
každé pondělí
(15:00 hod. -  18:00 hod.)

Mobilní telefon pro hlídku
zajišťující službu:

733 161 098

„Letem Světem“, aneb zažijte 
nevšední gurmánský zážitek
Vskutku netradiční restau-
race „Letem Světem“, sídlící 
v budově Úřadu městské 
části Praha-Petrovice, 
otevřela své dveře prvním 
návštěvníkům 21.11.2013. 
Jen hrstka restaurací se 
může pochlubit jak gastro-
nomickým zážitkem, tak 
netradičními interiéry. 

Představte si nad hlavou létající kolo 
nebo balon, poseďte si v hudebním 
krámku, dobové světničce u kamen 
nebo prostě jen tak na ulici plné roz-
svícených luceren, to vše Vám restau-
race „Letem Světem“ může nabídnout, 
samozřejmě včetně lahodných nápojů 
a výtečných specialit, hlavně ve formě 
steaků a ryb. Vyzpovídali jsme pro Vás, 
čtenáře, nového majitele Jana Šuchmu, 
aby nám restauraci trošku přiblížil 
a prozradil své záměry.

Dobrý den, musím přiznat, že si 
připadám, jako kdybych cestovala po-
mocí stroje času nějaké to století zpět. 
Celý prostor restaurace návštěvníka 

doslova uchvátí velmi neotřelým de-
signem, připomíná mi to tak trochu 
starý styl Provence, v některých úsecích 
i starou Prahu, plánujete ubírat se tímto 
směrem? 
Dobrý den, to jsem rád, že se Vám u nás 
líbí. Musím říci, že toto prostředí Vás do-
stane hned na první pohled, když vstou-
píte. Můžete si připadat jako na dovolené 
a cítíte se fajn. A ano chceme využít všech 
možností a občas obměnit jídelní lístek 
a zařadit nějakou tu specialitu z té či oné 
země, ale primárně chceme mít skvělé 
steaky, ryby a domácí těstoviny.

Co chcete návštěvníkům nabídnout 
v brzké době?
Hlavně chceme nabídnout nový přístup 
k lidem, kde kromě kouření nebude nic 
nemožné. Dobrou kuchyni, čistotu, milý 
a pozorný servis.

Zahlédla jsem dětský koutek, to zna-
mená, že jsou vítané i maminky s dětmi?
Určitě, mám ročního syna a vím, že je to 
s ním někdy náročné, když se někam jde 
na jídlo. V podstatě se od něj manželka 
nebo já netrhneme. My chceme všem 
rodičům nabídnout velký dětský koutek 

s paní na hlídání, která bude k dispozici 
o víkendech, aby si alespoň o víkendech 
rodiče mohli vychutnat trochu klidu ve spo-
jení s dobrým jídlem a třeba i skleničkou 
vína.

Kuřácká nebo nekuřácká restaurace, co 
je Vám bližší?
Určitě nekuřácká, tam je to bez diskuse. 
Věřím, že mnoho kuřáků je doma vyhnáno 
na balkony si ukojit své potřeby a jsou tak 
trochu zvyklí na to si cigaretku vychutnat 
na čerstvém vzduchu. Ono je to tak, že při 
jídle by mělo vonět to jídlo a ne kouř. Určitě 
ale připravujeme venkovní koutek jako 
zázemí pro kuřáky.

Restaurací v dnešní době je hodně, čím 
se chcete lišit od těch ostatních nebo 
proč právě Vás by lidé měli navštívit?
Jsme poctiví a milí na hosty, snažíme se 
vždy vyjít vstříc zákazníkovi. Používáme 
pouze čerstvé suroviny, nezamrazujeme, 
nepoužíváme mikrovlnku, máme jedinečný 

Diskuze probíhala v přátelské atmosféře. Petrovičtí strážníci.

Takhle vypadala „otevíračka“.
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24.12.2013  zajištěn standardní svoz odpadu
  dle schváleného programu 
25.12.2013   zajištěn plný svoz dle středečních programů
26.12.2013   zajištěn plný svoz dle čtvrtečních programů
27.– 30.12.2013 zajištěny standardní pracovní směny, svoz 
  dle příslušných svozových programů 
31.12.2013  zajištěn standardní svoz odpadu
  dle středečních programů
1. 1. 2014  standartní svoz odpadu neprobíhá
2. 1. 2014  dokončení středečních svozových programů
  + část čtvrtečních svozových programů
3. 1. 2014  zajištění čtvrtečních svozových programů
  + část pátečních svozových programů
4. 1. 2014  kompletní dorovnání všech
  svozových programů

22.– 31.12.2013 standardní svoz zajištěn v plném
 rozsahu dle příslušných programů
17.– 31.12.2013 bude zajištěn 1 mimořádný svoz skla 
  (1 odvoz navíc oproti standardnímu 
  svozu), jinak bude zajištěn svoz 
  komodit dle příslušných svozových 
  programů na všech MČ hl. m. Prahy
1. 1. 2014  standardní svoz tříděného odpadu 
  neprobíhá, náhradní svoz proběhne
  v následujících dnech
2. 1.– 5. 1. 2014 zajištěn standardní svoz
 s možným časovým posunem
 (max. 1 den)

interiér a takto bych mohl pokračovat dále. 
Baví nás to prostě dělat. 

Kdy Vás napadlo otevřít si restauraci?
Jsem v gastro odvětví už dlouho, měli jsme 
hotel, pekárnu atd. Že jednou povedu svůj 
podnik, jsem věděl zhruba ve 13 letech 
a šel jsem si za tímto snem od té doby. 
Byl jsem 6 let v Anglii, kde jsem se na to 
připravoval, získával zkušenosti, vše začalo 
nabírat jasnější obraz a hle, je to tady! 

Máte zkušenosti s gastronomií? Praco-
val jste již na podobném projektu?
Ano 25 let jsem v branži a naposledy jsem 
vedl restauraci na Pražském hradě pro 350 
osob, takže si dovolím říci, že ano. Mám ale 
vždy obrovský respekt k novému místu, 
chyby se v restauraci prostě neodpouštějí.

Na jakou kuchyni se zaměříte?
V poledne na českou, večer steak house 
a mezinárodní kuchyně. Občas, ale kach-
nu, svíčkovou nebo koleno budeme mít 
i večer.

Dnešním trendem hostů restaurací je 
především dobře se najíst a napít, ale 
čím dál častěji lidé jdou i za zábavou 
nebo sportem. Plánujete něco podob-
ného i u Vás, myslím teď třeba projekci 
sportovních přenosů?

Zvažuji i tuto variantu, je zde místnost jak 
stvořená pro takový sportovní kout, záleží 
na poptávce. Je pravda, že jsem velký 
sportovní fanda, ale když jdu se ženou 
na oběd a koukám u toho na fotbal, není 
ze mě moc nadšená. Faktem je, že se 
v tomto podřídím poptávce. Pokud bude 
zájem, tak určitě mohu lidem vyhovět. Co 
se muziky týká, ano chci dělat ob víkend 
program se živou hudbou.

Proč právě název Letem Světem, 
nechtěl jste změnit název?
Název je trefný, každý ho zná, nicméně 
tato restaurace se netěšila velké popularitě 
a byl problém sem přivést lidi. Zvažoval 
jsem změnu, ale nakonec jsem se rozhodl 
to nechat a přesvědčit hosty, že jsme teď 
úplně jiná restaurace a zasloužíme si více 
spokojených zákazníků.

Jakou specialistu Vaší restaurace byste 
hostům doporučil?
Celý koncept bude postavený na kvalitním 
mase a čerstvé rybě, na lístku je 15 jídel, 
všechny budou něčím skvělé.

Plánujete využít i sál, který k restauraci 
náleží a případně jak?
Je to v plánu, ale ještě nejsou stanoveny 
podmínky obce. Nechci také zbytečně 
obtěžovat lidi, co tady bydlí.

Připravujete v brzké době nějakou akci?
V nejbližší době plánujeme Silvestra. 
Připravujeme pro návštěvníky mnoho de-
likates a těšit se můžou i na zajímavý pro-
gram, kterým bude živá hudba, ohňostroj 
atd. Rezervace přijímáme již nyní, tak se 
na Vás budeme těšit.

Kdy otevíráte Vaši restauraci?
Všiml jsem si, že v pořadu pana Polrei-
cha bylo uvedeno, že restaurace je stále 
uzavřena. Protože pořad byl předtočen 
někdy v létě, rád bych tak touto cestou 
uvedenou dezinformaci vyvrátil. Restau-
race byla otevřena 21.11.2013 a těší se 
zájmu místních lidí. Přijďte i Vy.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji 
do začátků pevné nervy a mnoho 
spokojených zákazníků.

Jana Kosinová
redakce

Svoz odpadu v době svátků 
Svoz směsného odpadu bude
v období 24.12.2013 – 05.01.2014:

Svoz tříděného odpadu:
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Volně odložené vánoční stromky 
u nádob se směsným komunál-
ním odpadem budou odváženy 
při pravidelném svozu od 25.12. 
2013 do 28.02.2014. Prosíme 
občany, aby vánoční stromky 
odkládali pouze vedle ven-
kovních nádob na směsný 
komunální odpad, aby ne-
docházelo ke snižování kapacity 
objemu nádob pro ostatní odpad. 
Vánoční stromky neodkládejte
ke stanovištím tříděného od-
padu!

Vážení občané, 
mobilní sběr nebezpečného odpadu proběhne v roce 2014 v termínech 
3. 3. (po), 2. 6. (po), 1. 9. (po) na stanovištích:

1. ul. Frostova (parkoviště u trafostanice)    15:00 –15:20
2. křižovatka ul. Rezlerova - Voltova    15:30   –15:50
3. křižovatka ul. Archimédova - Ohmova   16:00 –16:20
4. křižovatka ul. Morseova - Lessnerova   16:30 –16:50
5. křižovatka ul. Edisonova - Galileova   17:00 –17:20
6. křižovatka ul. Morseova - Voltova    17:30 –17:50
7. ul. Dopplerova (parkoviště mezi ZŠ a Dinno School)  18:00 –18:20
8. ul. Edisonova (parkoviště u Botiče)    18:30 –18:50

odbor SM

Svoz vánočních stromků Harmonogram mobilního sběru
NEBEZPEČNÉHO ODPADU v roce 2014

Co všechno nepatří do odpadu
Také bezmyšlenkovitě spla-
chujete kávovou sedlinu 
do dřezu, když jdete umýt 
hrnek od kávy? Možná 
netušíte, že lógr do dřezu 
nepatří.

Každý, kdo už někdy v životě musel čistit 
odpad, ví, jak nepříjemná záležitost to 
je. Často však sami přispíváme k jeho 
znečištění, a to vyhazováním a vyléváním 
různých látek do umyvadel, dřezů a WC, 
které tam ve skutečnosti nepatří. Je 
třeba si uvědomit, že takovým jednáním 
přispíváme nejen k zanášení odpadů, 
ale především k celkovému znečištění 
a zhoršení kvality pitné vody. Do oběhu se 
totiž vrací i voda, která nemusí být zcela 
přečištěná. Co tedy mohu udělat pro vyšší 
kvalitu pitné vody, kterou piji?
Do odpadu se nesmí vyhazovat předměty 
z nerozložitelného materiálu. Jsou jimi 
dokonce i papírové kapesníky a kos-
metické tampony, které mají na první 
pohled podobnou strukturu toaletnímu 
papíru. Taktéž je zakázáno lít do odpadu 
ředidla, oleje, barvy, laky, rozpouštědla, 
apod. Jedná se o toxické látky, jež se 
mnohdy neodstraní ani v čistírně odpad-
ních vod. Velmi nebezpečné je vlévání 
léků a farmaceutických přípravků do od-
padu. Léčiva se ve vodě rozpustí a pak 
konají svou povinnost na místech, která 
k tomu nejsou určená. Dokonce i léčiva 

již použitá se do vody dostávají skrze moč 
pacientů. Například moč žen, které užívají 
hormonální antikoncepci, má neblahé 
účinky na životní prostředí. Hubí některé 
druhy ryb, jelikož se vlivem hormonů 
mění jejich pohlaví. Převládající samičky 
v populaci se tím pádem nejsou schopné 
rozmnožovat. Je jasné, že vyhazování kon-
centrovaných léčiv může způsobit ještě 
mnohem závažnější problémy.
Velkým boomem jsou v poslední 
době umělá sladidla, například aspar-
tam a cyklamát. Jedná se o synteticky 
připravené látky, které sice obsahují mno-
hem méně nebo dokonce žádné kalorie, 
ale vzhledem k tomu, že jsou to látky 
nepřírodního charakteru, mikroorganismy 
v ČOV nejsou schopny je zcela odstranit.
Mezi velmi závažné chyby patří lití 
potravinářského oleje (např. ze smažení 
nebo fritování) do kuchyňského dřezu. 
Čistírny odpadních vod (ČOV) většinou 
nejsou vybaveny na odstraňování mast-
noty z vody. Doporučuje se proto zbylé 
oleje a tuky z vaření přelít do nádoby nebo 
nechat vsáknout do ubrousku a ten poté 
vyhodit do směsného odpadu, ve větším 
množství můžeme tuky odevzdávat 
i do sběrného dvora. Tuky se nejen obtížně 
dostávají z vody, ale v kanalizaci se cho-
vají podobně jako v lidských cévách - 
pomalu ji ucpávají a znehodnocují. Dalším 
nepřítelem odpadů je kávová sedlina 
neboli lógr. Jedná se o nerozpustitelná 

zrnka, která mohou spolu s tukem postu-
pem času ucpat i velmi silná potrubí a Vy 
se tak můžete potýkat s nepříjemnostmi 
jako nefunkční kanalizace, silný zápach či 
dokonce výtok znečištěné vody odpadem 
zpět do domácnosti.
Poslední častou chybou je splachování 
zbytků jídla do odpadu. Zbytky zeleniny, 
ovoce, obilnin či masa obsahují koncentro-
vané organické látky, které jsou ve vodě 
velmi obtížně rozpustné a některé z nich 
z vody neumíme odbourat vůbec. Lze 
tomu lehce zabránit neplýtváním potravi-
nami, důsledným používáním obyčejných 
sítek do dřezu a nesplachováním potravin 
do WC. Mimo jiné náš odpad velmi hezky 
vykresluje, co sami jíme a pijeme. I to stojí 
za úvahu.
K vodě je třeba mít vztah. Je to jediná 
tekutina, která udržuje na Zemi život. 
My se k ní chováme velmi nešetrně, 
používáme ji jako médium pro náš odpad. 

Kávová sedlina do dřezu nepatří!
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Zcela čistou a pitnou vodu používáme 
jako dopravní prostředek k odvozu výkalů 
a nečistot z našich domácností. Takto vel-
mi znečištěnou vodu pak složitě a draze 
čistíme a často se nám to ani zcela 
nepodaří. Každému z nás se pak voda 
do kohoutku vrací se stopovými prvky 
všeho, co jsme v ní v minulosti rozpus-

tili. Všichni mohou svým jednáním přispět 
k tomu, abychom vodu jako médium 
používali co nejméně, odlehčíme tím ČOV 
a výrazně zvýšíme kvalitu i množství pitné 
vody, kterou vždy budeme potřebovat.
Tento článek vznikl v rámci projektu 
Ekoporadny Praha za podpory hlavního 
města Prahy. Samozřejmě se do něj 

nevešly všechny rady pro nakládání 
s pitnou vodou, takže pokud máte zájem 
o další tipy nebo konkrétní rady, využijte 
bezplatné poradenství a napište na e-
mail poradna@ekocentrumkoniklec.cz. 
Autorkou článku je Barbora Martínko-
vá, spolupracovnice Ekoporadny Praha.

Hubení plevele bez chemie
Zahrádkáři se s ním setkávají 
dennodenně, roste téměř 
všude a lze se ho jen těžko 
zbavit. Řeč je o plevelu. 
Co že to plevel vlastně je 
a jak se ho zbavit i jinak než 
pletím? 
Defi nice říká, že se jedná se o rostlinu, 
která roste na nežádoucích místech 
a pěstitelé se jí proto chtějí zbavit. Důvody 
mohou být různé: zabírá místo, bere živiny 
a půdu ostatním rostlinám, kazí vzhled 
zahrady. Je však nutné dodat, že ta samá 
rostlina může být jinde záměrně pěstovaná 
pro své léčivé účinky nebo jako potrava 

pro zvěř apod. Znamená to, že pro jed-
noho pěstitele může být přítěží, zatímco 
druhému přinese užitek.

Mezi základní charakteristiku plevele patří 
ta vlastnost, že se velmi dobře rozmnožuje, 
mnohdy se jedná o invazní nebo expanzivní 
rostlinu. Rozdíl mezi těmito dvěma kat-
egoriemi spočívá v tom, že invazní rostlina 
pochází z jiné oblasti a na naše území byla 
zavlečena, kdežto expanzivní je původní.

Skoro každý pěstitel ví, že při pletí je potřeba 
vytrhávat celou rostlinu i s kořenovým 
systémem, nejen nadzemní orgány. Exis-

tuje však mnoho dalších tipů, jak se plev-
elu zbavit bez použití chemie, které už tak 
známé nejsou.

Jedna z možností je polít nežádoucí rost-
linu vroucí vodou, orgány uhynou. Aby byl 
postup ekologicky šetrný, můžete použít 
zbytek žhavé vody z konvice, když vaříte 
čaj, nebo z hrnce po dovaření rýže, bram-
bor apod. 

Další cestou je napařování. V zahradnic-
kých potřebách se pro tyto účely prodávají 
napařovačky. Pokud je Vám líto peněz, 
použijte napařovací žehličku (dejte však po-
zor na nebezpečí úrazu elektrickým prou-
dem). Je vhodné na rostliny působit parou 
delší dobu a opakovaně, tj. 2x až 3x týdně.

Horký vzduch je osvědčená zbraň v boji 
s plevelem. Dostaví se podobný efekt 
jako při napařování. Pracujete-li s fénem 
a jemu podobnými přístroji, platí stejné 
upozornění jako při zacházení se žehličkou.

Pokrytí plevele igelitem je také efektivní 
způsob ničení. Poslouží dobře především 
na slunných místech. Postupujte tak, že 
rostliny pečlivě překryjte igelitem. Slunce 
způsobí, že teplota pod igelitem bude 
stoupat a rostlina se tak „uvaří“.

Existuje pestrá škála různých látek, které 
zdaleka nejsou tak škodlivé jako herbicidy, 
a přesto jimi lze plevel zahubit. Patří mezi 
ně například sůl, cukr, kyseliny, mýdlo, 
olej a alkohol.

Sůl nasypte buďto přímo na nadzemní 
orgány, nebo si připravte koncentrovaný 
vodný roztok a rostlinu jím polijte. K za-
hubení dojde díky dehydratačním účinkům 
soli. Stejně postupujte i s cukrem. 
Kyselina citrónová a octová mají široké 
využití nejen v kuchyni, ale i na zahrádce. 

Jejich pH je natolik nízké, že jsou scho-
pny rozrušit struktury rostlinného orgánu. 
Například pH octa se pohybuje okolo 3, 
proto je ocet vhodný prostředek k ničení 
nežádoucích rostlin. Mýdla mají naopak 
zásaditý charakter, jejich vodné roztoky 
taktéž poškozují rostlinná pletiva. Mýdlo, 
jakožto tenzid, rozpustí povrch listů, čímž 
dochází k uhynutí. Opět je účinné vytvořit 
vodný roztok. Pokapání olejem způsobí 
ucpání průduchů a vodivých pletiv, což 
jsou velice důležité struktury rostliny, ta 
tím pádem není schopná přežít a zahyne. 
Olej nakapejte nejlépe na listy, přesně 
tam se totiž průduchy nacházejí. Alkohol 
se používá na obzvláště rezistentní druhy. 
Doporučuje se smíchat 0,25  l vody se 
lžící tvrdého alkoholu, vzniklý roztok nalít 
do rozprašovače a aplikovat.

Vždy však prosím dbejte zásad udržitelnosti 
a jednejte s ohledem na okolní životní 
prostředí. Berte v úvahu, že i plevelné 
rostliny jsou živé organismy a důvody pro 
jejich likvidaci vždy patřičně promyslete. 
Pamatujte, že vše má na Zemi své místo 
a to, co vy považujete za plevel, může být 
pro druhého vzácnost.

Barbora Martínková

Běžná pampeliška také patří mezi plevel.

INZERCE
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Jak zapudit škůdce na zahradě
Existuje pestrá škála různých 
organismů, které mohou 
škodit Vaší zahradě. Patří 
mezi ně hraboši, krtci, hryzci, 
mšice, slimáci, atd. V tomto 
ohledu jsou zahradníci zajed-
no – snaží se tyto příživníky 
ze svých záhonů a trávníků 
vyhnat.  
Samozřejmě, že se jako nejjednodušší ces-
ta jeví sáhnout po chemických postřicích, 
jedech a podobných přípravcích. Je však 
nutné si uvědomit, že většina těchto 
látek je agresivních, nešetrných k přírodě 
a jejich používání má dopad na celou za-
hradu. Při časté aplikaci pesticidů může 
dojít k rozvrácení přirozené rovnováhy 
půdy. Kromě toho – veškeré organizmy, 
které v této půdě žijí, mají v ekosystému 
určitou roli. I přesto, že je na zahradě 
nevidíte rádi, jsou součástí potravních 
řetězců a vyhubení některých druhů vede 
k přemnožení jiných.
Někdy se dá zavlečení škůdců předejít, 
jindy už je pozdě. Každopádně nejše-
trnějším a zároveň nejlevnějším řešením 
v boji se škůdci je plašení. Tato metoda 
platí například na krtka, který sice na rozdíl 
od slimáků neožírá listy a dokonce uleví 
zahradě od hmyzu a brouků, ale systém 
jeho chodeb způsobuje, že se zem pro-
padá. Krtek nesnáší hluk, proto je dobré 
instalovat tzv. rušičky. Jde například o du-
tou tyč s větrníkem, který si můžete vy-
robit sami doma. Tyč je třeba zapíchnout 
do země a zvuk větrníku se ponese tyčí až 
do chodeb krtka. Spolehlivě budou krtka 
rušit kočky a psi. Nejen že je uslyší, ale 

i ucítí. Také ho údajně odpuzují i některé 
pachy, doporučuje se vysázet na zah-
radu afrikány nebo rozhrnout krtinec 
a do chodbičky vložit citrónovou kůru.
Vhodné proti krtkovi i při vyhánění 
hlodavců je sekání trávy. Hlavně hlodavci 
totiž vyhledávají vysokou trávu, v nízké se 
necítí bezpečně. Zároveň mají rádi různé 
povalující se předměty na zahradě, pod 
které se mohou schovávat. Při sekání trávy 
je ale třeba rozmyslu. Časté sekání trávy 
zabraňuje přirozenému vysetí travních se-
men a na zahradě pak převládají mechy. 
Velmi nízko sečená tráva také rychleji usy-
chá a neposkytuje malým organizmům 
potřebný stín a zázemí. Je vhodné trávu 
sekat na etapy (ne celou zahradu v jeden 
den), nesekat ji úplně u země a vždy nechat 
na zahradě alespoň pár metrů čtverečních 
vyšší trávy pro ptactvo a drobné živočichy.
Velkým problémem zahradníků jsou 
slimáci. Ožírají rostliny a zanechávají 
na nich sliz. Jejich výskytu lze částečně 
předejít opět kosením trávy a odstraněním 
kamenů a dřeva, což je pro ně vhodná 
skrýš. Když už se na zahradě objeví, je 
vhodné zalévat rostliny u kořenů, nejlépe 
ráno, a nepoužívat zavlažování, protože 
slimákům dělá dobře vlhko (vylézají 
po dešti). Právě proto byste měli udržovat 
místa mezi záhony suchá. Snížíte tak 
riziko, že se rozšíří z jednoho na druhý. 
Je užitečné vědět, že přirození predátoři 
slimáků jsou ježci, ptáci a žáby.
Při posezení na zahradě se můžete set-
kat s obtěžujícími mouchami či mravenci. 
Mnohdy tyto tvory nacházíme i uvnitř 
domů. Účinná zbraň proti oběma druhům 
je list ořešáku nebo kousky citrónu, 

které zavěšujeme, popřípadě pokládáme 
na místa, kudy hmyz proniká. Pokud 
větráte oknem, je dobré dát na para-
pet truhlík s pelargoniemi. Výrazná vůně 
muškátů mouchy spolehlivě zapudí, takže 
do Vašeho příbytku nevlétnou.
Problematické jsou také mšice, které se 
živí rostlinnou šťávou a tím přenášejí různá 
onemocnění. Na napadených jedincích se 
poté objevují povlaky způsobené houbami, 
apod. Zbavíte se jich pomocí mýdlových, 
lihových a olejových roztoků. Kousek 
mýdla rozpustíte v teplé vodě, necháte vy-
chladit a pro zesílení účinku lze přidat pár 
lžiček lihu a sůl. Připravit olejový roztok 
je také velmi snadné. Stačí použít olej 
na vaření – pár lžic smícháte s vodou a tím 
rostlinu postříkáte. Doporučují se také 
kopřivové výluhy, což je pravděpodobně 
vůbec nejšetrnější řešení. Roztoky musí 
být velmi málo koncentrované, aby neza-
hubily napadenou rostlinu.
Při hubení či vyhánění škůdců prosím jed-
nejte udržitelně a s ohledem na specifi cký 
přínos každého živočišného druhu v eko-
systému Vaší zahrady.

Tento článek vznikl v rámci projektu 
Ekoporadny Praha za podpory hlavního 
města Prahy. Samozřejmě se do něj 
nevešly všechny rady pro nakládání se 
škůdci, takže pokud máte zájem o další 
tipy nebo konkrétní rady, využijte bez-
platné poradenství a napište na e-mail 
poradna@ekocentrumkoniklec.cz. Au-
torkou článku je Barbora Martínková, 
spolupracovnice Ekoporadny Praha.

Krtkové často nadělají na zahrádkách pěkný nepořádek. Výrazná vůně muškátů spolehlivě zapudí otravný hmyz.
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Magistrát přichází s novinkou PRAHA CHYTŘE
Magistrát hl. m. Prahy 
připravil pro uživatele 
„chytrých“ telefonů mobilní 
aplikaci „Praha chytře“, která 
poskytuje informace o dění 
v hlavním městě.  

Určena je pro širokou veřejnost bydlící či 
pracující v Praze, ale i pro ty, kdo se o dění 
v metropoli prostě jen zajímají. Aplikace li-
dem přinese aktuální informace například 
o úřadech, dopravě, kultuře nebo sportu. 
Mobilní aplikaci „Praha chytře“ naleznou 
uživatelé pod názvem PRAHA! a je 
vytvořena pro operační systémy Android 
a iOS. Jelikož je připojena k internetu, vy-
braná data pravidelně aktualizuje a ukládá 
je do mobilního telefonu. Do budoucna 
MHMP plánuje rozšíření aplikace například 
o informace o cyklostezkách, památkách 
nebo MHD.

Co dokáže mobilní aplikace
PRAHA CHYTŘE?
Provede Vás pražskými ulicemi tak, aby-
ste se vyhnuli dopravní zácpě - díky aktuál-
nímu zobrazení dopravních kamer. Najde 
Vám v databázi placených a neplacených 
parkovacích zón a stání nejbližší místo, 
kde můžete bez obav zaparkovat. Nabídne 
Vám programy divadel, výstav, kin, klubů 
a další kulturní události v metropoli. Ukáže 
Vám, kam si jít zasportovat. Prozradí, jaký 
je aktuální stav ovzduší.
Spojí Vás se všemi radnicemi a s mnoha 
dalšími důležitými úřady. Poradí, kde je 

nejbližší lékárna. A pravidelně Vás bude 
zásobovat novinkami z hlavního města. 
Počet funkcí a objem informací se navíc 
bude postupně zvětšovat.
Další informace naleznete na 
www.prahachytre.cz.

Co aplikace nabízí:
• Kultura a sport - přehled kulturních 
událostí v Praze a okolí - kina, divadla, 
kluby, koncerty, výstavy a vzdělávací akce.
• Doprava - parkovací zóny, obsazenost 
parkovišť P+R, údaje z meteočidel, do-
pravní kamery, radary, stupně provozu, 
informace o aktuální dopravní situaci (uza-
vírky, nehody...).
• Novinky z Prahy - nejdůležitější aktua-
lity, zajímavosti a praktické informace pro 
Pražany.
• Úřady - přehled úřadů Magistrátu hl. m. 
Prahy a jednotlivých pražských částí obsa-
hující kontaktní údaje, informace o úřední 
době a další užitečné informace.

• Životní situace - praktické rady jak 
postupovat na úřadech při řešení běžných 
životních situací (občanské průkazy, 
řidičské průkazy, cestovní pasy, změny 
trvalého pobytu, vydávání Opencard 
apod.).
• SOS - důležitá telefonní čísla (hasiči, 
záchranná služba, policie...).
• Lékárny - přehled lékáren včetně prak-
tické možnosti zobrazit lékárny s pohoto-
vostní službou otevřené nonstop.
• Nahlášení problému - možnost 
jednoduše a rychle nahlásit vandalis-
mus, černou skládku, poruchu veřejného 
osvětlení a jiné problémy; hlášení může 
být opatřeno fotografi í a informací 
o přesné poloze.

Zdroj: MHMP

S aplikací PRAHA CHYTŘE se například dozvíte o současných kulturních událostech.

Co dnes hraje

nejbližší divadlo?

Aplikace PRAHA CHYTŘE to ví.

Milí čtenáři, opět Vám 
přinášíme výběr z novinek 
a změn Pražské integro-
vané dopravy. Snad Vám 
tato upozornění zjednoduší 
a zpříjemní cestování 
po našem městě.  

Z důvodu opravy tramvajové trati 
v Průběžné ulici bude od 04.11.2013 
do 20.12.2013 obousměrně přerušen pro-
voz tramvají v úseku Kubánské náměstí – 
Průběžná. Proto budou přijata následující 
dopravní opatření: 

Změny tramvajových linek: 
4 Ve směru z centra je zkrácena do zas-
távky Čechovo náměstí. 
7, 22 Ve směru z centra jsou zkráceny 
do zastávky Kubánské náměstí. 
13 Linka je prodloužena o úsek Otakarova–
Bohemians (nástupní zastávka Čechovo 
náměstí). 
24 Ve směru z centra je zkrácena do zas-
távky Náměstí Bratří Synků.
51 Linka je prodloužena o úsek Nádraží 
Strašnice – Nádraží Hostivař.
55, 57, 59 Ve směru z centra jsou zkráce-
ny do zastávky Kubánské náměstí. 

Náhradní doprava: 
32 Náhradní denní tramvajová linka v trase 
Černokostelecká – Nádraží Hostivař. 
50 Náhradní noční tramvajová linka v trase 
Ústřední dílny DP – Nádraží Hostivař. 
X22 Náhradní autobusová linka v nepře-
tržitém provozu v trase Strašnická – 
Kubánské náměstí – Strašnická. 

Pro více a aktuálnější informace navštivte 
webové stránky www.ropid.cz.

Novinky PID 

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Letošní rok 2013 je rokem 95. výročí 
vzniku československého státu. Díky 
usilovné dlouholeté práci řady českých 
a slovenských osobností se podařilo 
ukončit více jak třistaletou vládu habs-
burské dynastie. 

Hlavní díl této nelehké a diplomaticky náročné úlohy 
nesli  prof. Tomáš Garrigue Masaryk, Dr. Edvard Beneš 
a gen. Rostislav Štefánik.
Jejich nezlomná vůle a trpělivost přinesly své ovoce, a tak 
28. října 1918 mohla být vyhlášena Československá repub-
lika. Tento den se stal celostátním svátkem, aby připomenul 
budoucím generacím své slavné dějiny.

Toto významné výročí vzniku československé státnosti 
uctila naše městská část položením věnců jak na míst-
ním hřbitově, tak u památníku padlých v ulici Edisonova. 
Slavnostního aktu se  za vedení městské části zúčastnili 
starostka JUDr. Olga Hromasová, I. zástupce starostky 
doc. Otto Semecký a člen Rady MČ JUDr. André Němec. 
Dále pak za Český svaz bojovníků za svobodu 157. ZS 
Petrovice Ing. František Kříž, za OV ČŠBS Praha 15 Bo-
huslav Kožíšek a Miloslav Mařík.
Položení věnců není jen aktem projevu úcty těm, kteří 
za svobodu národa bojovali, ale také uvědomění si pocitu 
hrdosti k našim předkům. Jejich zásluhy by neměly být za-
pomenuty.

Otto Semecký

95. výročí vzniku Československé republiky

Vítání občánků
Vítání občánků má v naší 
obci už letitou tradici.
Pravidelně přichází na vítání desítky rodičů 
a prarodičů se svými dětmi, vnuky, aby 
tato nově narozená dítka byla slavnostně 
přivítaná do života a zapsána na Pamětní list 
v Kronice narozených. Také letos proběhlo 
ve společenském sále Domu občanské 
vybavenosti Vítání občánků pro děti, které 

mají trvalý pobyt na území MČ Praha-
-Petrovice. Nové občánky přivítala paní sta-
rostka MČ JUDr. Olga Hromasová a mís-
tostarosta doc. PhDr. Otto Semecký, CSc., 
kteří předali vítaným Pamětní knížku, 

minci s kostelem sv. Jakuba Staršího, 
znakem Petrovic a polštářek se jménem 
a mamince růži.

Nicola Šafaříková
redakce

Na vítání občánků přišel velký počet rodin.

Nový občánek v rukách starostky MČ.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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V sobotu 14.12.2013 v 19.30 
uvádí MČ Praha – Petrovice 
v kostele sv. Jakuba po celé 
republice proslavený Kon-
cert slova a varhanní hudby 
K POCTĚ SV. MIKULÁŠE. 

Koncert je součástí letošního turné, které 
obsahuje na 10 uvedení koncertu od Kras-
lic přes Prahu, Roudnici nad Labem nebo 
Žďár nad Sázavou až po město Hluk. Jeho 
interprety jsou umělci evropského reno-
mé, skuteční mistři svého oboru. 
Básnickou prózu „O svatém Mikuláši“ 
bude vyprávět její autor, herec a recitátor 
Vladimír Matějček, který byl kmenovým 
členem souboru světově proslulého di-
vadla Za branou O. Krejči, členem souboru 
Lyry Pragensis a hostem činohry Národ-
ního divadla. Hrál v desítkách našich 
a zahraničních fi lmů a televizních in-
scenací. Je všestrannou renesanční osob-
ností – básník a překladatel, scénárista 
a režisér, ale především herec a recitátor, 
který v uměleckém přednesu patří k ab-

solutní špičce. Převzal pochodeň svých 
předchůdců, jakými byli Z. Štěpánek nebo 
R. Lukavský, a její světlo nese s oddaností 
a pokorou dál. Skladby J. F. d´Andrieua, 
J. S. Bacha, D. Buxtehuda, L. N. Cléram-
baulta, W. A. Mozarta a J. F. Segera na var-
hany hraje náš přední varhaník Vladimír 
Roubal, ředitel kůru královské kanonie 
premonstrátů v Praze na Strahově. 
Je zároveň sbormistrem, dirigentem, 
skladatelem i zpěvákem. Především 
ale výborným varhaníkem, který ovládá 
rovněž umění improvizace. Oba umělci 
jsou petrovické uměnímilovné veřejnosti 
dobře známí z nadšeně přijatého vy-

stoupení s pořadem „Naše paní Božena 
Němcová“ nebo s koncertem z díla 
J. J. Ryby, nazvaným „Zpěv srdce“.
KONCERT K POCTĚ SV. MIKULÁŠE 
vyrůstá z jejich vzácně vnímavé spolu-
práce, kde hudba a slovo se doplňují, 
zrcadlí, umocňují a vytvářejí tak celek 
nevídané krásy. Právě proto byla jejich 
společná vystoupení nazvána „kon-
cert slova a hudby“. Koncert vyrůstající 
z tradičních hodnot a přitom svrchovaně 
moderní, současný. Příspěvek dneška 
k lidové Mikulášské tradici, která je u nás 
tak vzácně živá. Pražské Petrovice se 
stanou dalším z více než dvou set šedesáti 
míst naší republiky, v jejichž kostelích, 
koncertních síních, katedrálách i venkov-
ských kostelících se koncert už konal. 
Nepůjde o dětskou mikulášskou besídku, 
ale o ryzí umělecký počin, v dnešní době 
tak vzácný. Duchovní prostor, historický 
a společenský střed obce, jakým kostel 
sv. Jakuba Staršího v Petrovicích je, tomu 
jistě napomůže.

- h -

Mikuláš se chystá i do Petrovic

V. Matějček bude vyprávět O sv. Mikuláši.

PETROVICKÁ FARNOST

Jak je všeobecně známo,  
I. světová válka ofi ciálně 
skončila podpisem mírové 
dohody všech zúčastněných 
mocností dne 11. listopadu 
1918 v 11 hodin dopoledne 
v železničním vagonu.

Na tom nic nemění skutečnost, že naši 
legionáři, kteří se zúčastnili bojů v Rusku, 
se vraceli domů po mnoha potížích až 
o rok později. Konec světové války mimo 
jiné umožnil na území bývalého Rakouska-
Uherska vznik pěti nových států včetně 
Československé republiky.
Nesmírné útrapy, které tato válka 
způsobila, nesmějí být nikdy zapomenuty. 
Proto většina států si tento den s pietou 
připomíná. Česká republika se  k tomuto 
aktu připojila v roce 2001. Naše městská 
část  se i v letošním roce k tomuto 
významnému dni připojila slavnostním 

položením věnců u pomníku padlých, a to 
jak na místním hřbitově, tak u pomníku 
v Edisonově ulici.
Uctění památky všech účastníků I. světové 
války se za MČ zúčastnili: doc. Otto Se-
mecký a JUDr. André Němec. Za Český 
svaz bojovníků za svobodu Ing. František 
Kříž, Renata Kožíšková, Bohuslav Kožíšek, 
Miloslav Mařík. Za Svaz důstojníků a pra-

porčíků armády České republiky pplk. Mi-
roslav Tlamicha, plk. Otto Daňhel. 
Za Českou obec sokolskou Dr. Milan 
Černík. Důstojný akt byl zakončen českou 
a slovenskou hymnou.

Otto Semecký
I. zástupce starostky

95. výročí skončení I. světové války

Slavnostní průvod. Slavnostní pokládání věnců.
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Kulturní komise RMČ PRAHA-PETROVICE
pořádá ve spolupráci s petrovickou farností

V KOSTELE SV. JAKUBA STARŠÍHO

Legendu o Sv. Mikuláši přednese její autor 

Skladby J. F. D´Andrieua, J. S. Bacha,
D. Buxtehuda, W. A. Mozart a J. F. Segera 

hraje na varhany

KONCERT K POCTĚ SV. MIKULÁŠE

VLADIMÍR MATĚJČEK

VLADIMÍR ROUBAL

14.12.2013, 19.30 hod.

Vstupné

100 Kč

Vstupné

dobrovolné
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Ve čtvrtek 17. října se po dlouhém vy-
jednávání uskutečnil v sále DOV koncert 
hudební skupiny bratří Ebenů.   

Jméno Marka Ebena je dostatečně známé a populární, ale 
i oba jeho bratři Kryštof a David jsou ve svých oborech per-
fektními profesionály.
Celá kapela se představila petrovickému (ale nejen petro-
vickému) publiku ve složení: 

Marek Eben zpěv, kytara, klávesové nástroje
Kryštof  Eben klávesové nástroje, fl étny, zpěv
David  Eben saxofon, klarinet, zpěv
Pavel  Skála kytary
Jiří  Zelenka bicí nástroje
Jiří Veselý basa
Jaromír Honzák kontrabas

Ti, kteří ještě nikdy nebyli na koncertě bratří Ebenů, museli 
být překvapeni množstvím hudební, světelné a zvukové 
techniky. Vždyť na naše podium, které není malé, se hudeb-
ní nástroje téměř  nevešly. Jenom uvedení do provozu si 
vyžádalo přípravu čtyř hodin! Ale výsledný dojem stál za to. 
Hlavním  aktérem byl samozřejmě Marek Eben, který ne-
jenom svým zpěvem, ale humorným spojovacím textem 
jednotlivých písní, jichž je sám autorem, přispěl k výborné 
náladě plného sálu.
Koncert otevřel známou písní „Za malou chvíli“, po které 
následovala „XL“ a „ Karlovy Vary“, ve které si úsměvným 

pohledem pohrává s posledními okamžiky člověka.. 
Ve skladbě „Mezi nebem a zemí“ poukazuje na potíže, 
se kterými se cestující setkávají na letištích při procházení 
bezpečnostním rámem.
V jedné z dalších pod názvem „Zprava dobrý” si všímá 
prohřešků v dopravě a svým vtipným komentářem se mu 
podařilo zapojit do průběhu písně značnou část publika.
Písní bylo v dvouhodinovém pořadu mnoho, každá svým 
obsahem se vtipným způsobem dotýkala našeho všedního 
života. Na závěr několik vyvolaných přídavků svědčilo 
o spokojenosti diváků, kteří velikým potleskem poděkovali 
všem účinkujícím za krásný večer.

Otto Semecký
I. zástupce starostky

Ve středu 2. října t. r. přišel 
mezi naše spoluobčany 
známý režisér Zdeněk 
Troška popovídat si o své 
práci. Bylo to povídání velice 
zábavné, podané s určitým 
nadhledem a šarmem jemu 
vlastním.  
Diváky samozřejmě zajímaly historky, 
které se během natáčení vyskytnou, ale 
i prostředí, ve kterém se tak děje.
Zajímavé byly postřehy z přípravy 
a natáčení fi lmu Doktor od jezera hrochů, 
který se natáčel v krásné přírodě afrického 
kontinentu. Např. to, že v době příprav 
natáčení bylo jezero vyschlé, jak se chovají 
hroši, jak v určité vzdálenosti od skupiny 
je sledovali lvi apod. Vyprávění se ovšem 

stočilo i na jeho nejznámější trilogie Slunce 
seno a…, Kameňák, Babovřesky  apod.  
S úsměvem vzpomínal na způsob vybírání 
hlavních představitelek těchto fi lmů.
Protože Zdeněk Troška není jenom fi l-
movým režisérem, ale také se věnuje 
režii operních děl jako např. Rusalka, Car-
men apod., přišla řeč i na jeho zkušenosti 

s operními sólisty. Protože trval na za-
chování poetičnosti těchto děl, jednání 
se zpěváky, ale i vedením divadla nebylo 
jednoduché. Devadesát minut povídání 
uběhlo jako voda, a tak spokojení diváci 
odcházeli do svých domovů s pocitem dob-
ré nálady.

 Otto Semecký

Bratři Ebenové v Petrovicích

Režisér Zdeněk Troška

Zdeněk Troška.

Zdeněk Troška bavil celé publikum.

Bratři Ebenové těsně před vystoupením.
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Petrovické posvícení ve znamení sluníčka
a dobré nálady
O krásném nedělním dni, 
13. října 2013, proběhlo 
na školním pozemku ZŠ, bu-
dova Dopplerova, Petrovické
posvícení.   

Po deštivé sobotě se jako zázrakem 
vyhouplo na oblohu slunce, aby nám 
zpříjemnilo odpoledne strávené na pos-

vícení. V parkové úpravě areálu byly 
umístěny nejrůznější atrakce, které byly 
obsypány dětmi. Nejmenší děti vytvořily 
fronty u stánků, kde jim zručné malířky vy-
kouzlily barevné obličejíčky kočiček, tygrů, 
pejsků. Jiné zase lákalo dovádění v bazé-
nu, v uzavřených průhledných balónech, 
na kolotoči, či nafukovacím hradu. Malé 
slečny se předváděly v tanečních kreacích 

na diskotéce a všichni sledovali zábavnou 
show s animátory a kouzelníkem. Občas 
Vám poklepal na rameno obrovský 
plyšový Šmoula či Šmoulinka a nechal 
se vyfotit s Vaší ratolestí. Nás dospělé 
zase čekalo pohoštění od paní starostky 
a pana místostarosty, kteří obcházeli 
skupinky návštěvníků a nabízeli posvícen-
ské koláčky nebo frgály. Kdo měl žízeň 
a hlad, využil možnosti zakoupit si grilo-
vané maso, párek, pivo, víno či nealko. Jiní 
využili příležitosti a poseděli s kamarády 
u stolů.
Za celé odpoledne, které se neslo v duchu 
příjemné nálady, milých setkání a radost-
ných tváří dětí, musím za nás všechny 
poděkovat Úřadu MČ Praha - Petrovice 
a paní starostce JUDr. Olze Hromasové.

Nicola Šafaříková, redakce

Starostka MČ O. Hromasová a doc. O. Semecký zahajují posvícení. Děti si mohly vyzkoušet i aquazorbing.

Animátoři bavili děti i dospělé.

Plyšová Šmoulinka pobíhala mezi dětmi.

Kulturní komise RMČ nejen pro seniory, 
ale i pro ostatní zájemce o cestování, 
připravila na den 6. listopadu zajímavé po-
vídání o Brazílii. Zasvěceným průvodcem 
byl známý cestovatel a fotograf Jiří 
Skupien, který s dalšími členy expedice 
při hledání  tajemného jezera procestoval 
značnou část této velké země.
Zajímavé povídání, doplněné hezký-
mi fotografi emi, pomohlo přítomným 
zájemcům přiblížit nejen brazilskou krajinu, 
ale i způsob života obyčejných obyvatel. 
Pokud měl někdo představy o Brazílii jako 

o zemi plné dešťových pralesů, tak tato 
expedice se s nimi mnoho nesetkala. Velmi 
zaujalo povídání o novém hlavním městě 
Brazílie Brazílii, na jehož architektuře se 
rozhodujícím způsobem podílel světově 
známý architekt Oscar Niemeyer. Foto-
grafi e moderní architektonické výstavby 
byly velice působivé.
Téměř dvouhodinové povídání bylo velice 
poučné a díky pěkným fotografi ím po-
mohlo přítomným divákům přiblížit pohled 
na současnou Brazílii.

Otto Semecký

Putování Brazílií

Budova Národního muzea v hl. městě.
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Vánocím, času klidu a duševní pohody                                   
předchází čas stresů a nestíhání
„Vánoce, Vánoce přicházejí”, 
tak tuhle písničku znají 
snad všichni. Písničku, která 
bezprostředně patří mezi 
ty nejznámější, nejkrásnější 
a nejzpívanější mezi lidmi 
u nás.   
V mých představách vánoční a předvánoční 
atmosféra je přesně vystižena slovy 
písničky od skupiny Nightwork: „Vánoční 
čas je v každém z nás, když purpuru 
cítíte všude kolem Vás. Cukroví pečem 
zas, vznikne tolik krás, svátky všechny 
pohltí a v očkách dětí jas.“ Nikdo nikam 
nespěchá, nikdo se za ničím nehoní, každý 
si prozpěvuje a rozdává úsměvy, nikdo 
není unavený, nevrlý a tak dále.
Bohužel, skutečnost je jiná. Takhle 
vánoční čas nevypadá. Vánoce jsou spo-
jovány se stresem. Sháníme dárky, uklí-
zíme, trumfujeme sousedku s počtem 
druhů vánočního cukroví, vánoční papíry 
se nám nelíbí – sháníme hezčí, vánoční 

trhy plné uštvaných lidí bez úsměvu, zato 
s náladou pod bodem mrazu. Nestíháme, 
nestíháme, nestíháme.
Obchody se snaží prodat co nejvíce a na-
bízí nepřeberné množství slev a Vám už 
celé „Vánoce“ lezou na nervy. Zkuste se 
těmto negativním aspektům svátků vy-
hnout a navodit si psychickou pohodu. 
Vánoce nejsou svátkem stresu, ale po-
hody, klidu a lásky. Zkuste se jen tak pro-
jít po vánočním trhu, dát si svařené víno 

nebo horkou medovinu a nasát krásnou 
vánoční atmosféru. Jde to těžko, ale 
snažme se. Představte si, že mráz na-
maloval na okno bílou krajinu a vánoční 
čas přišel zase k nám, svět na sebe vzal 
po roce bílou peřinu a každý začal zase 
věřit pohádkám. Potěšit blízké můžeme 
různými maličkostmi, které udělají stejnou 
radost jako ty velké. Darujte si vzájemně 
čas, lásku, pozornost, koukejte se s dětmi 
na pohádky. Najděte si čas navštívit 
v sále DOV Rybovu mši (18. 12.), nebo 
o druhém svátku vánočním Vánoční kon-
cert.  Oprašte staré zvyklosti, zlaté prasát-
ko, lití olova, lodičky, rozkrojené jablíčko. 
Při zmínce o zlatém prasátku si v dnešní 
době snad každý vybaví malou holčičku 
v jedné známé reklamě a její: „Ne, ne, ne-
musím, já už ho vidím ... “. Při adventní 
neděli rozsviťte svíčky na adventním věnci 
a přejte si klidný předvánoční čas.

A k tomu Vám přeji kouzelné Vánoce.
Nicola Šafaříková

Pečení vánočního cukroví vysiluje.

Městská část Praha-Petrovice
Vás všechny zve na

Kdy: V pondělí 16.12.2013 od 16:30 hodin

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

tradiční setkání
„Zpívání pod vánočním stromem“

Kulturní komise RMČ Praha-Petrovice
Vás zve na

Společenský sál Domu občanské vybavenosti
Edisonova 429, Praha 10 - Petrovice

Předprodej vstupenek v recepci Úřadu MČ, telefon: 274 860 731

Taneční hudba 30. a 40. let minulého století
26.12.2013 od 17:00 hod.

Vánocní koncert
swingového orchestru VSTUPNÉ

150 KC

BLUE STAR
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Vítr už odvál poslední listí, 
venku se brzy stmívá, na-
stává zima a tento čas na-
bízí spíše posezení v teple 
domova u čtení dobré knihy, 
časopisu a dá se i občas vy-
razit na zajímavé vycházky, 
výstavy, besedy. 

A naše knihovna nezůstává pozadu. 
Kromě tradičních akcí, o kterých 
pohovoříme později, malá
ochutnávka nových knih:

Poslední říjnový večer se 
v mnoha zemích světa nese 
ve znamení svátku Hallo-
ween, který k nám nepřišel 
z Velké Británie nebo Spo-
jených států, jak by se mohlo 
na první pohled zdát, ale 
z Irska a Skotska z období 
5. století, kdy slavili Keltové 
konec léta a příchod zimy.  

Střídalo se tak období hojnosti s časem 
zimy a hladu. Noc, která lámala říjen 
a listopad, nesla název Samhain podle 
keltského boha (Sow-en, Anwinn), který 
byl podle víry starých Keltů pánem mrt-
vých. Víra Keltů byla propojena s přírodou 
a koloběhem života a smrti. V noci Sam-
hain probíhaly bujaré oslavy, všude hořely 
obrovské ohně, lidé si na sebe nav-
lékali masky a převleky, aby se chránili 
proti zlým duchům. Věřili, že duchové 
zemřelých mohli být tuto noc buď nápo-
mocní přátelům nebo škodit nepřátelům. 
Ohně měly duším zemřelých svítit na ces-
tu do světa. Za úsvitu bůh mrtvých duše 
zemřelých odvedl zpět do říše duchů. Kel-
tové pojímali Halloween zvesela, netruch-

lili. Věřili, že smrt je běžnou přirozenou 
součástí života. Dnes se již nepoužívá 
keltské označení Samhain, slaví se jako 
Halloween, jehož název vznikl zkrácením 
původních dlouhých názvů jako All Hal-
lows Evening, All Hollows Day nebo All 
Saint Day.

I naše knihovna, vyzdobená v duchu svát-
ku, slavila v pořadí druhý petrovický Hallo-
ween. Knihovnice v maskách čarodějnic 
připravily pro děti bohatý program včetně 
závěrečného lampionového průvodu.

Vaše knihovnice

Střípky z petrovické knihovny

Halloween a čarodějnice z petrovické knihovny

Halloweenský podvečer v knihovně.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 10 - DŮM UM
Pod Strašnickou Vinicí 23/623,100 00 Praha 10, e-mail: info@dumum.cz 

http://www.dumum.cz, tel.: 777 721 741

Pracoviště Hostivař - Petrovice

Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel.: 777 721 742

Tradiční letní dětský tábor 
pořádaný Klubem přátel dětí 
a mládeže Petrovice (KPDM) 
proběhl letos v srpnu opět 
na Pelhřimovsku, kde se 
okolí poklidné vesničky 
načas proměnilo v Divoký 
západ s městečkem Hodge 
City.  

Během dvou týdnů tu mezi sebou čtyři 
zlatokopecké party zápolily o získání co 
největšího množství materiálu na stav-
bu železnice a udatně bojovaly proti 
četným nástrahám – musely projevit 
svou statečnost, sílu, obratnost, chytrost 
a také dokázat, že jsou schopny spolu-
práce. Během svého putování zažili menší 

i větší táborníci řadu dobrodružství v lese, 
ve vodě i na vyprahlé souši. V samotném 
závěru celotáborové hry byly překážky 
odstraněny, zlaté nuggety se jen sypaly 

a prospektoři se mohli se zlatým pokla-
dem v poklidu vrátit do svých domovů. 
Co víc si přát? Ať rok uteče jako voda 

v Hejlovce a příští léto se zase sejdeme 
u hodějovického táborového ohně!

Jan Šindelář

Zlatá horečka pohltila táborníky v Hodějovicích

otevřená 
keramická 

dílna

DDM Praha 10 – Dům UM Hostivař, Golfová 910/10,
justova@dumum.cz, tel.: 777 721 742

OTEVŘENÁ
KERAMICKÁ DÍLNA

AKCE PRO D TI I DOSP LÉ

Úterní podve er v novaný práci s keramickou
hlínou, modelování, to ení na hrn í ském kruhu

a r zným možnostem dekorování keramiky

Cena: d ti 100 K  | dosp lí 150 K

14. a 28. ledna 2014

17:00 – 19:00

Po et míst je omezený. Nutná rezervace místa.

Pět statečných.

Krásky v kloboucích.

Více informací o našem táboře 
naleznete na adrese:

www.letni-tabor.unas.cz



19

Petrovický zpravodaj VOLNÝ ČAS  |  SPORT

Sezóna podzim 2013 byla 
pro naše barvy v žákovských 
družstvech nebývale 
úspěšná, nejúspěšnější v his-
torii klubu.  

Pravidelně jsme ve všech kategoriích ob-
sazovali všechny turnaje a to jak regionál-
ní, tak i open turnaje a celostátní turnaje. 
V kategoriích U7, U9 a U11 v převážné 
míře se dvěma týmy. V počtu hrajících 
týmů z jednotlivých klubů jsme dohromady 
ve všech kategoriích a úrovních obsadili 
třetí příčku za Říčany a Tatrou a máme 
tedy třetí nejpočetnější základnu aktivně 
hrajících dětí do třinácti let. A nejen to. 
Na regionálních turnajích jsme dokázali 
dvakrát vyhrát skupinu elite, jednou v ka-
tegorii U9 a jednou v kategorii U7. Výkon 
A družstva v kategorii U11 v průběhu pod-
zimu gradoval až k vítězství na celostátním 
turnaji. S ohledem na to, v jakých skrom-

ných podmínkách s dětmi pracujeme, se 
jedná o obrovských úspěch, za kterým 
stojí jednak nadšení hrajících dětí, podpora 
jejich rodičů a v neposlední řadě obětavá, 
dobrovolná, nezištná a hlavně kvalitní 
práce trenérů žákovských kategorií. 
 
Kategorie U7 – hrajeme prim
Kategorie nejmenších ragbistů celostátní 
turnaje nemá. Na Moravě se tato katego-
rie nehraje. Celkem jsme odehráli čtyři re-

gionální turnaje a dva open turnaje. První 
družstvo „Žáby“ obsadilo na regionálních 
turnajích třikrát druhé místo a jedno první 
místo. Z open turnajů jsme ten rakovnický 
vyhráli a na našem PICO CUPU jsme ob-
sadili místo druhé. V celkovém neofi ciál-
ním hodnocení tak naše družstvo zvítězilo; 
s malou nadsázkou se dá říci, že v této ka-
tegorii máme nejlepší celek v celé repub-
lice. Všech turnajů se zúčastnilo ve své 
výkonnostní úrovni také nadšeně hrající 
B družstvo „Pulci“.

Kategorie U9 – patříme
k nejlepším
Také v kategorii U9 se hrálo šest turnajů, 
čtyři regionální, jeden open a neofi ciální 
celostátní turnaj. Na každém turnaji kromě 
celostátního jsme nasadili dvě družstva, 
na jednom se nám konečně podařilo ob-
sadit i družstvo třetí. Umístění A družstva 
„Zbrojnošů“ bylo postupně 2-3-6-1-3-3.

DDM Praha 10 – Dům UM Hostivař, Golfová 910/10,
justova@dumum.cz, tel.: 777 721 742

Nabídka volných míst v kroužku

Kroužek pro rodiče na mateřské dovolené, 
seniory, ale i pro všechny, kteří mají volná 

dopoledne a chtějí si vyzkoušet práci 
s keramickou hlínou. V době dílny je zajištěno 

hlídání dětí s programem zaměřeným 
na pohyb, rytmiku, zpěv a tanec. 

Cena: pololetí 800 Kč | rok 1.000 Kč

Pátek
09:00 – 10:00

Bližší informace: 777 721 742, justova@dumum.cz

Výsledky a hodnocení našich žákovských 
družstev RK Petrovice na podzim 2013

Naši nejmenší po turnaji na Spartě.

SPORT

Máš rád/a taneční fi lmy? 

Líbí se ti celebrity, tancující ve svých klipech? 

Chtěl/a by sis vyzkoušet tyto prvky 

a následně pak tanečně soutěžit jako tým?
 

TAK TO URČITĚ POJĎ ZKUSIT S NÁMI...

Cena: 1.600 Kč pol./ 2.000 Kč rok

MTV DANCE
SMILE :o)

(6-11 let)

MTV DANCE 
SKI JUMPERS

(12-16 let)

Pondělí + Středa:
17:30 –18:30

(Smile:o)

Pondělí + Středa:
18:30 –19:30

(Ski Jumpers)

Místo konání:
ZŠ Nad Přehradou, Nad Přehradou 469,

Horní Měcholupy
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Vítězství na regionálním turnaji na Slavii 
patřilo k vrcholům sezóny. Jak na „celo-
státním“ turnaji, tak v neofi ciálním hod-
nocení regionálních turnajů patří našim 
nejlepším v této kategorii třetí místo. 
Na všech českých turnajích si zahrálo 
ve své výkonnostní skupině i družstvo 
„Rytířů“. Velmi nás potěšila i účast třetího 
družstva „Jezdců“ na turnaji na Spartě. 

Kategorie U11 – vítězství na celo-
státním turnaji
Sezóna nejstarších přípravek čítala šest re-
gionálních turnajů, PICO CUP a celostátní 
turnaj. Umístění a předvedená hra našeho 
prvního družstva „Vikingů“ gradovala 

(3-4-5-2-4-2-2-1) až k historickému prvnímu 
místu na celostátním turnaji. Jedná se 
o výjimečný úspěch a museli bychom 
pátrat dlouho do minulosti, abychom našli 
podobný, pokud bychom ho vůbec našli. 
Družstvo je tvořeno z převážné části hráči, 
kteří spolu hrají již několik let a kteří mají 
velmi dobrou tréninkovou morálku. Pokud 
hráči potáhnou za jeden provaz, věříme, že 
v dalších obdobích svoji výkonnost potvrdí 
a svou vybojovanou pozici obhájí.
Na celostátním turnaji na Tatře Smíchov 
hrálo družstvo pod hlavičkou RK Petro-
vice „A“ a začalo rozpačitě.  Ze čtyřčlenné 
základní skupiny jsme lepším skóre o jed-
nu pětku postoupili do fi nálové skupiny 
a černého Petra tak přenechali B týmu 
domácí Tatry. Po obědě na nás čekaly boje 
ve fi nálové skupině a hned na začátek fa-
vorit z největších, říčanské áčko. Soupeř 
se však nestačil divit nad proměnou 
našeho družstva, v utkání jsme domino-
vali po všech stránkách a vítězství 2:0 
bylo zcela zasloužené. Následně došlo 
k boji s naším B týmem a hladká výhra 
8:0. V posledním utkání naši borci doslova 
vydřeli vítězství nad A celkem Tatry 1:0, 
a přestože se nám započítávala do tabulky 

prohra s Říčany B ze základní skupiny, tak 
jsme měli na kontě bodů nejvíce a turnaj 
před Říčany A a Tatrou Smíchov A vyhráli.
Na pěti turnajích jsme do bojů nasadili 
i druhé družstvo „Keltové“. Pokud jsme 
toto družstvo nedokázali dát početně 
dohromady, pomáhali naši mladší a méně 
zkušení borci celku RC Praga. Občas 
do druhého družstva naskakovali a první 
zkušenosti ve hře na větším hřišti sbírali 
zkušenější hráči z U9. Nejinak tomu bylo 
i na celostátním turnaji, kde toto družstvo 
hrálo pod hlavičkou RK Petrovice „B“ 
a obsadilo krásné páté místo. 

Kategorie U13 – tvorba družstva 
a stabilizace kádru
Celostátní turnaj se konal 26. října 
na našem domácím hřišti v Petrovicích. 
Z Moravy dorazili bohužel pouze borci 
z Vyškova a Havířova a ze stálých účastníků 
českých regionálních turnajů se bohužel 
nepřihlásila Slavia, Přelouč ani Kralupy. 
Turnaj byl však okořeněn účastí dvou an-
glických školních výběrů z Dame Allan´s 
School v Newcastlu. Zvláště jejich A tým 
nám všem předvedl moderní pojetí ragby 
v této kategorii a bez zaváhání pokořil 
všechny své soupeře včetně v Čechách 
dominujících Říčan.
Náš celek sice neprošel do fi nálové skupiny, 
nicméně po výhrách nad Havířovem a Tat-
rou nakonec dokázal vyhrát skupinu „play 
down“ a obsadil tak v devítičlenném star-
tovním poli šesté místo. Pomineme-li účast 
anglických výběrů, tak před námi byly jen 
dva výběry Říčan a Sparta. V průběhu pod-
zimu se hra družstva lepší a postupně se 

zařazujeme do lepší poloviny startovního 
pole, což by nám mělo na jaře umožnit se 
již měřit s těmi nejlepšími ve výkonnostní 
skupině A.

Poděkování za dosažené výsledky patří ne-
jen hráčům samotným a kolektivu dobro-
volných trenérů, ale i rodičům a v nepo-
slední řadě též městské části Praha-
-Petrovice. Máme před sebou krátkou 
zimní přestávku a od ledna zahajujeme 
přípravu na jarní část sezóny, v níž máme 
ambice dosáhnout ještě lepších výsledků. 
Zároveň zahajujeme přípravy na pořádání 
turnaje o Pohár starostky městské části 
Praha-Petrovice, který by se měl hrát jako 
součást Velikonočního turnaje mládeže 
v ragby. Stále platí, že mezi sebou rádi 
přivítáme nové zájemce o ragby všech 
věkových kategorií.

Oto Petrášek, Václav Amort

U13 v plné sestavě.

U11 - vítěz celostátního turnaje.

Pondělí • Zumba (Irena)
   19.00-20.00 hod.

 • Balóny (Hana)
   20.00-21.00 hod.

Středa • Zumba (Honza)
   17.00-18.00 hod.

 • Jóga (Jarmila)
   18.00-19.30 hod. 

 • Aerobik (Lucka)
   19.30-20.30 hod.

Čtvrtek • Zumba (Tereza)
  20.00-21.00 hod. 

Neděle  • Aerobik (Lucka)
  19.00-20.00 hod.

CVIČENÍ DĚTÍ

Rodiče a děti
Pondělí 9.00-10.00 hod.
 16.00-17.00 hod.

Zumba pro děti (od 8 do 14 let)
Úterý 17.00-17.45 hod.

Předškolní děti
Úterý 18.00-19.00 hod.

Mažoretky (od 8 do 14 let)
Čtvrtek 17.00-20.00 hod.

V naší TJ je zahájen badminton. V hale TJ 
jsou 3 dvorce. Objednávání v rezervačním 
systému na www.sokol-petrovice.cz

TJ Sokol Petrovice, Bellova 56, Praha 10

t)
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Běh naděje je celorepubliko-
vá humanitární akce spojená 
se sportem. Její účastníci 
udělají něco pro své zdraví, 
zaběhají si a zasportují, 
zároveň svojí účastí v Běhu 
naděje podpoří i zdraví 
jiných lidí, odevzdají fi nanční 
příspěvek na výzkum léčení 
rakoviny.   

Ve středu 29. září 2013 pořádala Základní 
škola Praha-Petrovice již 7. ročník Běhu 
naděje. Sešlo se, a některou ze tří tratí 
absolvovalo, 137 účastníků. Na konto této 
sportovně humanitární akce jsme ode-
slali 6 426 Kč. Za sedm let to bylo celkem 
608 účastníků a 31 058 Kč.
A jak vypadá Běh naděje z celorepubliko-
vého hlediska? Za dobu, kdy se pořádá, 
zúčastnilo se jej v celé republice celkem 
26 048 zájemců, kteří na konto výzku-
mu rakoviny přispěli celkovou částkou 
3 322 083 Kč. 

Loňský výtěžek 466 000 Kč byl rozdělen 
mezi Fingerlandův ústav patologie
LF UK, Fakultní nemocnici Hradec Králové 
a Ústav patologie 1. lékařské fakulty 
VFN Praha. 
Letošní výtěžek cca 400 000 Kč poputuje 
na Kliniku dětské hematologie a onkologie 
2. LF UK a FN Motol.
Nestihli jste letošní běh? Nevadí. Příští 
bude ve středu 24. září 2014. Těšíme se 
na Vaši účast.

PaedDr. Jana Jelínková
ZŠ Praha-Petrovice

V říjnu se vydali všichni žáci 
4. tříd z obou budov Základ-
ní školy Praha-Petrovice 
na Vyšehrad.

Při interaktivní poznávací vycházce 
navštívili Staré purkrabství, Královskou 
a knížecí akropoli, kostel sv. Petra a Pavla, 

Vyšehradský hřbitov a Slavín. V závěru 
prošli podzemními kasematy až do tajem-
ného sálu Gorlice, kde jsou umístěny ori-
ginální sochy z Karlova mostu. Průvodce 
„kolega badatel“ dětem vyprávěl o his-
torii a mytologii a napomáhal skupinám 
pátrat po atributech erbu Vyšehradu. Celé 

dopoledne uteklo neuvěřitelně rychle 
a prostřednictvím fotografi í se můžete 
na „Misi“ vydat také.

Lenka Kasanová,
Jana Židův, Draha Bukvová

ZŠ Praha-Petrovice

Běh naděje

Mise Vyšehrad

Start Běhu naděje. Nejmladší účastník Běhu naděje.

Účastníci přispěli na výzkum rakoviny.

Začíná Mise Vyšehrad.

Žáci čtvrtého ročníku s kolegou badatelem.
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Letos poprvé se 21.10.2013 
uskutečnil karetní turnaj „Prší“ 
ve školní družině Základní školy 
Praha-Petrovice. Účast byla velká, 
zúčastnilo se přes třicet žáků
z 1.-4. tříd.  

Turnaj dopadl velmi dobře i pro ty, kteří se neu-
místili na medailových pozicích. Každý soutěžící 
si odnesl sladkost a poukaz na 10% slevu 
od sponzora, který tuto akci podpořil a přispěl 
hodnotnými cenami pro všechna první místa. 
Turnaj probíhal v klidné a soutěživé náladě plné 
napětí. 

Z. Danková
vychovatelka školní družiny ZŠ Praha-Petrovice

Karetní turnaj 

První říjnovou středu se loučili rodiče, děti, 
učitelky i vychovatelky „malé školy“ s lé-
tem. Společné setkání zahájili prvňáčci 
zpěvem a dramatickou hříčkou „Jak liška 
napálila koláček“, pak přišla chvíle vhodná 
na občerstvení. Dobrot se sešlo plno –
koláče, dortíky i slané dezerty, zeleni-
nové i ovocné talíře. Maminky i tatínkové 
mají velmi šikovné ruce. Paní vycho-
vatelky připravily soutěže na školním 
hřišti a zahradě. Nálada byla bezvadná, 
čas rychle ubíhal, káva a čaj hezky voněly 
a ani se nám nechtělo domů. Z řad rodičů 
už přicházely další náměty na společné 
posezení – všichni se těšíme na nové ná-
pady a setkání.

Učitelky a vychovatelky
ZŠ Praha-Petrovice

Literární kavárna aneb loučení s létem

VÝSLEDKY TURNAJE:

1. třída:
1. Nikolas Wirth
2. Jakub Vondra
3. Kateřina Tolmanová
 
2. třída:
1. Jakub Malík
2. Natálie Matochová
3. Vendula Vávrová

3. třída:
1. Jana Krůtová
2. Mariana Petříčková
3. Radek Tichna
 
4. třída:
1. Martin Malík
2. David Krejčíř
3. Matěj Uhlíř

Dobrot se sešlo spousty.

Předávání cen vítězům.

Hru zvládli i nejmladší účastníci.

Turnaj se odehrával v budově Edisonova.

Úsměvy naznačují požitek ze hry.
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Jak výsledky statistických
šetření, tak slavnostní 
přijímání nových občánků 
ukazují, že naše městská 
část mládne.

To se projevuje také vzrůstajícím počtem 
žádostí rodičů o přijetí do předškolních 
zařízení. Ta však bohužel kapacitně 
nestačila uspokojit současné požadavky.
Proto již v roce 2012 městská část ve spo-
lupráci s Magistrátem hl. m. Prahy v ob-
jektu bývalých jeslí vybudovala jednu no-
vou třídu pro mateřskou školu. Jak se však 
ukázalo, ani toto nové vybavení nestačilo 
uspokojit další požadavky. Proto i v roce 

2013 městská část vyvinula maximální 
úsilí, aby opět za přispění Magistrátu 
hl. m. Prahy bylo možno zřídit ještě 
jednu třídu. Společným úsilím se tento 
záměr podařilo uskutečnit, a tak 1. října 

t. r. byla nová třída za přítomnosti radního 
hl. m. Prahy Ing. Jiřího Pařízka, starostky 
MČ JUDr. Olgy Hromasové a radních 
městské části slavnostně otevřena.

Otto Semecký

Dny zalité sluncem jsou už 
minulostí, sychravé pod-
zimní počasí ťuká do oken, 
žluto-hnědé listí poletuje 
po naší zahradě a vítr si 
s ním pohrává, ráno začíná 
být velmi chladno, přesto 
v naší mateřské škole panuje 
veselá nálada.
Ze tříd je slyšet dětský smích a radostný 
výskot. Okna, chodby, třídy a nástěnky 
jsou ozdobeny výtvory a výkresy, které 
vytvořily, vymodelovaly a nakreslily dětské 
ručičky. Smějí se na nás pestrobarevní dra-
ci se třapečky na ocásku, ježci vytvoření 
z brambory kulí očka a hledají úkryt v su-
chém listí, otisknuté a vystřihané listy hýří 
podzimními barvami. I když neslavíme 
„halloween“ a jen si o něm povídáme, 
papírových dýní jsme „vydlabali“ docela 

dost. Podzimní atmosféru doplní obráz-
ky na tabulích, o kterých si povídáme 
a hledáme společně charakteristické 
znaky tohoto období. Vyprávíme si zážitky 
z rodinných výletů, učíme se k sobě 
hezky chovat a navzájem si pomáhat. 
Zkrátka pokusem a omylem objevujeme 
svět a moc nás to zajímá a baví. V koutku 
přírody si děláme výstavky z nasbíraných 
přírodnin a pečujeme o „pakobylky 

strašilky“. Pohodu a klid podzimního času 
nám dotváří krásný barevný pohled z okna 
do okolí mateřské školy, které známe 
z našich procházek. 
Jelikož se pomalu blíží zápis do 1. třídy 
základní školy, připravili jsme pro rodiče 
ve spolupráci s ředitelem ZŠ Praha- 
-Petrovice informační schůzku, na které 
jsme se snažili společně najít odpovědi 
na položené otázky ze strany rodičů. 
Nyní však již s dětmi prožíváme 
předvánoční období, těšíme se na výlet 
do muzea betlémů v podhradí Karlštejna, 
na besídku s Mikulášem, čertem, andělem 
a navazujícím koncertem Jiřího Helekala. 
Děti se také pilně připravují na vánoční be-
sídky, které budou i tentokrát pro rodiče 
spojené s milým překvapením.

Jana Janovská
učitelka MŠ Jakobiho

Další nová třída v naší mateřské škole Jakobiho

Podzim v mateřské škole Jakobiho

Slavnostní otevírání s účastí radního
hl. m. Prahy Ing. Jiřího Pařízka.

Dětská radost z výtvorů.

I rodičům se nová třída líbí.

Děti před nástěnkou. K podzimu patřilo i modelování krásných muchomůrek.



24

Petrovický zpravodajŠKOLY

Nová soukromá školka v Praze – Petrovicích 
školka MuŠka

Studenti píší noviny

Operní pěvkyně Tereza Mát-
lová slavnostně přestřihla 
pásku, a tím otevřela 
Mateřskou uměleckou školku 
MuŠka. Školka má unikátní 
vzdělávací koncept a splňuje 
nejpřísnější kritéria minister-
stva školství. 

Interiér školky navrhla designérka a vý-
tvarnice Kristina Urbanová a spolu se zak-
ladatelkami vytvořila pro děti nádherné 
prostředí připomínající sen nebo divadelní 
scénu, prostředí pro běžné školky tak ne-
typické. 
V MuŠce se dětem dostane maximální 
péče od zkušených pedagogů. V rámci 
školky mají děti možnost výuky ve vý-

tvarných, tanečních a hudebních krou-
žcích, které vedou kvalifi kovaní odborníci 
z daných oborů. 
Kromě krásných tříd, které  děti využívají 
jako hernu, má školka nově zařízené míst-
nosti, kde probíhá umělecká výchova. 
Děti nemusí nikam přejíždět, vše mají 
ve školce pod jednou střechou. Mají k dis-
pozici tělocvičnu, která je koncipována 
i jako taneční sál, hudebnu, vybavenou 
hudebními pomůckami, a výtvarný ateliér. 
Školka je pro všechny děti již od 2 let a má 
kapacitu 30 dětí. 
Na slavnostní otevření MuŠky se přišla 
podívat i Míša Nosková. Společně s Fran-
tiškem Pytlounem zazpívala písničky 
z dětského muzikálu Kapka medu pro 
Verunku, které děti strhly k veselému 
tanci.

Školka MuŠka je svým uměleckým kon-
ceptem jedinečná nejen v Praze, ale 
i v celé České republice. V zahraničí mají 
školky tohoto typu velký úspěch. Jedna 
z nich je například při Berlínské fi lharmo-
nii (Mussikkidergarten Berlin) nebo v New 
Yorku (Preschool of the Arts). 

Může vůbec,
vzhledem k množství 
kultur, náboženství 
a politických principů, 
vzniknout něco jako 
globální morálka?

Tato otázka je snad trochu bizarní. Stejně 
tak bychom se mohli ptát, jestli může 
v dnešním světě vzniknout globální móda. 
Oba tyto pojmy si lidstvo vymyslelo, 

nejspíše proto, aby se mohli lidé podle 
čeho řídit. Morálka je vlastně představou 
správného společenského jednání a cho-
vání. Vznik tohoto pojmu jde ruku v ruce 
se vznikem prvních zákonů nebo chcete-li 
morálních pravidel. Morálka je také úzce 
spjata s náboženstvím. Dodnes platí, že 
pokud chcete být pod ochranou Boha, 
musíte dodržovat nějaká pravidla. A pokud 
se na tato pravidla podíváme pohledem 
vědce, víme, že musela být vytvořena 
člověkem či skupinou lidí, kteří si mysleli, 
že by bylo dobré, kdyby se dodržovala. 
A tento fakt se náramně podobá defi nici 

morálky jako takové…
Dnes je morálka, jako mnoho ostatních 
věcí, propracována do nejmenších detailů. 
Každý tedy přesně ví, čím v pohledu 
ostatních stoupne a čím naopak klesne. 
Bohužel ne každý se v dnešní době za-
jímá o to, co si o něm druzí myslí. A jak 
potom vymáhat to, aby se morální pra-
vidla dodržovala? Osobně si myslím, že 
v některých případech je to „nelidský“ 
úkol. Každý člověk je totiž jiný – někdo by 
například klidně zničil půlku zeměkoule, 
aby na té druhé mohl žít v doživotním bla-
hobytu. Ale můžeme ho za to vinit? Ne. 

I letos se do projektu MF DNES „Studenti čtou a píší noviny“ aktivně zapojili studenti 
vyššího gymnázia. Jak se poprali s různými tématy? Tady je malá ochutnávka...

Na děti čekají všemožné umělecké kroužky.

Tady se bude dětem ale krásně odpočívat.

Interiér navrhla designérka K. Urbanová.

Slavnostní přestřižení pásky.



25

Petrovický zpravodaj ŠKOLY

Česká hlavička na Gymnáziu ALTIS

Musíme vinit hlavně sebe jako společnost, 
která dovolila, aby se takový člověk k tomu 
dopracoval. Nemorální se totiž narodit 
nemůžeme. K odporu proti morálce nás 
musí někdo přivést. A to může udělat jen 
další nemorální člověk. 

Dali by se tedy takoví lidé nějak „izolovat“? 
S ohledem na všeobecná lidská práva asi 
ne. Stejně by nebylo možné takové lidi 
přesně vyhledat. Jediné řešení je, přivést 
je zpět k toleranci a lásce k ostatním lidem 
a víře, že morální pravidla, která společnost 

ustanovila, by se měla dodržovat. To zna-
mená vytvořit společnost a svět, který by 
všem vyhovoval.
Ale lze nějak vyhovět všem?

Richard Vaněk, 7. A

Student Gymnázia ALTIS 
Evžen Korec z oktávy
se stal laureátem letošního 
ročníku soutěže České 
hlavičky v kategorii 
Merkur. 

Byl proto pozván na slavnostní galavečer 
k předávání cen této celostátní soutěže, 
jenž se uskutečnil v pondělí 14. října 
v brněnském Divadle Reduta. Celým 
večerem provázeli Martin Dejdar se Sárou 
Milfajtovou a o hudební doprovod se post-
arala skupina Portless. Večerní program 
také natáčela Česká televize, která jej 
ze záznamu odvysílala dne 17. listopadu 
na svém druhém programu.

Děkujeme, Evžene, dokazuješ, že talent 
a píle, soustavnost i pracovitost ne-
jsou prázdnými pojmy. Hodně úspěchů 
na poli ekonomickém!

Mgr. Olga Tůmová

Malé zamyšlení nad velkým problémem 
si můžete přečíst na následující stránce...

Defi lé úspěšných.

Evžen a šťastná maminka.

Evžen byl na slavnostním předávání cen zpovídán Martinem Dejdarem.

Statut dobra a zla

Představte si situaci. Právě jste dosnídali 
se svou manželkou a dětmi snídani. Vy, 
jakožto muž, zůstáváte u stolu, zatímco 
zbylí členové rodiny jdou do vedlejší 
místnosti k televizi. A najednou ,,prásk”, 
dovnitř skočí ozbrojený muž, vyhrožuje 
jim, ale Vás zatím nezaregistroval. Sho-
dou náhod poznáte, že se jedná o Vašeho 
souseda s kardiostimulátorem, a máte 
po ruce ovladač, který dokáže zmagnetizo-
vat celý barák. Čistě hypoteticky to možné 
je.
Nabízí se otázka, co je dobré udělat? 
Stisknout čudlík, kterým byste jej se sto-

procentní pravědpodobností eliminovali -
zneškodnili? Či obrátit kartu a prohodit 
s ním pár uklidňujících slov? Vždyť může 
Vaší ženu zabít během pár vteřin a Vy 
jste v podstatě bezradní. Předpokládejme 
tedy, že ono tlačítko zmáčknete, muž se 
skácí k zemi mrtev a Vaše rodina přežije. 
Zachovali jste se dobře nebo špatně?
Ve společnosti, tedy v té naší, by Vás 
nejspíš odsoudili za vraždu člověka, 
vzali jste přeci zákon do vlastních rukou 
a byla to nepřiměřená obrana. Tudíž jste 
se, z pohledu státu, postavili právě Vy 
na stranu zla. Jenže, kdybychom tento 
případ přesunuli do amerických končin, 
tam by se z Vás pomalu stali svatí.
A proto se ptám, nebylo by nejlepší mít 

čistě jednoho jediného hegemona, který 
by prostě určil, co je dobré a co špatné? 
Najednou by přestaly existovat otázky 
typu: ,,Proč to jde támhle a ne tady? Je to 
dobré? Je to špatné?” Skončily by zmatky 
tvořené kladenými otázkami a jediné, co 
by platilo, by bylo jeho rozhodnutí.
Nejedná se náhodou v tomto případě 
o zjednodušení systému? Tudíž by i morál-
ní pravidla takových rozhodnutí byla i více 
respektovaná.
A není to to, co člověk vlastně chce????
Protože lidé se možná stejně nejvíce bojí 
své vlastní svobody.

Petr Krautwurm, 7. A
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Požehnané vánoční svátky, 
mnoho štěstí, zdraví 
a úspěch ve Vašem 
konání v roce 2014

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

Petrovický zpravodaj

Je výuka matematiky zbytečná?
V souvislosti se značnou mírou neúspěšnosti studentů 
u státních maturit z matematiky, u kterých v minulém 
školním roce neuspěla přibližně pětina studentů, zaznívá 
mnoho hlasů, které se ptají, jaký má vůbec smysl studen-
ty s tak složitou vědou trápit. Když se to tak vezme, nedá 
se těmto názorům upřít jistá logika. Matematika je kromě 
češtiny a angličtiny nejvíce časově dotovaným předmětem, 
což je na první pohled paradox. U češtiny a angličtiny je 
důležitost znalosti zřejmá, ale u matematiky? Upřímně, 
kolik lidí v životě přímo použije byť jen zlomek znalostí ze 
středoškolské matematiky? 
Osobně jsem ale přesvědčen, že předchozí argumentace 
v sobě obsahuje značné logické trhliny. Ve své většině jsou 
podle mě zaviněny tím, že velmi často máme tendenci 
zaměňovat pojmy znalost a vzdělání. Z hlediska samotné 
znalosti se výuka matematiky opravdu může jevit jako vy-
soce neefektivní. V běžném životě lidé z celé matematiky 
používají víceméně čtyři základní početní operace, a to 
včetně vysoce postavených manažerů a politiků. Jenže 
vzdělání samotné je něco poněkud odlišného. Jak řekl Ka-

rel Čapek: „Vzdělání je vše, co nám zůstane, když zapome-
neme vše, co jsme se naučili.“ Stejně tak středoškolská 
matematika zdaleka není jen paměťovým systémem vzorců, 
je to především systém logický, který elegantně systemati-
zuje způsob našeho lidského uvažování. 
Hodnota projití kurzu středoškolské matematiky podle mě 
tedy vůbec nespočívá v tom, že si pamatujeme vzorečky 
a umíme je použít. Ani, jak si mnozí myslí, ve schopnosti 
vzorečky odvodit a pak použít. Spočívá v tom, že nesmírně 
zlepšuje schopnosti našeho logického uvažování a kritic-
kého myšlení, což jsou schopnosti podmiňující kvalitu 
našeho života. I když zapomeneme všechny vzorce, hluboko 
uvnitř našeho mozku stále zůstanou utvořena logická spo-
jení, která se mohou najednou projevit při řešení zdánlivě 
naprosto odlišného problému. Pokaždé, když tedy máme 
pocit, že jsme dostali dobrý nápad, bychom se měli zamys-
let, jestli za něj nevděčíme právě nenáviděné matematice.  
 

Evžen Korec,
Česká hlavička 2013 za ekonomii, 8. A

ŠKOLY

ZDRAVOTNÍ 
OBUV
a ODĚVY

NA CELÝ NÁKUP - PO P EDLOŽENÍ TOHOTO KUPÓNU

SLEVA 10 %

NABÍZÍME ZNAČKY:
• Rieker 
• Tamaris
• Deska
• Agasi
• Axel a jiné...

KDE NÁS NAJDETE:
OC ALBERT
(Veronské nám.)

NOVE OTEVRENÁ PRODEJNAˇ ˇ

INZERCE
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Inzerát je nutno předat 

ve formátu PDF, EPS, AI, nebo 

TIFF v minimálním rozlišení 

300 dpi. Písmo musí být 

vykřivkované. V případě jeho 

grafi ckého zpracování (text 

a případně foto) účtujeme 

položku 800 Kč/hod. + DPH. 

Velikost inzerátu je nutno 

vybrat i podle tvaru.

Pro stanovení ceny za inzerci 

jsou jako spolky rozuměny 

veškeré organizace, které jsou 

závislé na příspěvcích svých 

členů, případně příspěvcích 

městské části.

Máte zájem inzerovat v Petrovickém zpravodaji?

Kontaktní osoba pro přijímání a poskytování informací týkajících se inzerce:
Ing. Radka Vaculíková, tel.: +420 274 860 731, e-mail: vaculikova@prahapetrovice.cz

Ceník inzerce (bez DPH)
Pouze barevná Rozměr v mm Soukromá Podnikatelská Spolky
celá strana / zrcadlo 185 x 244,5 2.500 Kč 5.000 Kč 1.500 Kč
2/3 strany 185 x 160 1.500 Kč 3.300 Kč 900 Kč
1/2 strany 185 x 118 1.250 Kč 2.500 Kč 750 Kč
1/3 strany 185 x 75 750 Kč 1.650 Kč 450 Kč
1/4 strany   90 x 118 625 Kč 1.250 Kč 375 Kč
1/8 strany   90 x 56 320 Kč 625 Kč 190 Kč
1/24 strany   59 x 25,5 80 Kč 160 Kč 50 Kč
Řádková inzerce – šíře sloupku je cca 36 znaků
tučný řádek (první je vždy tučný) 40 Kč
obyčejný řádek 15 Kč
Opakování inzerátu
2x sleva 5 % sleva 5 % sleva 5 %
3x a více sleva 10 % sleva 10 % sleva 10 %

1

Zastupitelstvo MČ 

Praha-Petrovice 

schválilo připomínky 

k návrhu zadání 

Územního plánu HMP 

(Metropolitního plánu)

Petrovický zpravodaj

Periodikum městské části Praha-Petrovice

Ročník XXII., číslo 1 a 2, duben 2013

tupitelstvo MČ 

ha-Petrovice 

válilo připomínky 

ávrhu zadání 

emního plánu HMP

ropolitního plánu)

1

Hrozí Petrovicím 
výstavba JVK?

Nové a nezkreslené 
informace naleznete uvnitř 

tohoto speciálního čísla.

Petrovický zpravod

Periodikum městské části Praha-Petrovice

Ročník XXII., Číslo 3, červen 2013

Zájemcům o inzerci z řad osob soukromých či podnikatelů otiskujeme 

v tomto čísle ceník, který lze dohledat také na www.prahapetrovice.cz 

v kolonce Informace.

Petrovický zpravodaj INZERCE

člen sítě Magistra

Krásné a klidné Vánoce 2013
Milí zákazníci, přijďte s námi oslavit naše čtvrté Vánoce 
na poliklinice v Petrovicích. 
Využijte nabízené slevy a udělejte radost sobě 
nebo Vašim blízkým.
Těší se na Vás kolektiv Lékárny Poliklinika Petrovice

10%
sleva na Váš nákup

v prosinci.

Platí 1. 12. – 31. 12. 2011 na nákup volně prodejného zboží 
v naší lékárně. Platí pouze při předložení tohoto kupónu.

LÉKÁRNA POLIKLINIKA
PETROVICE
Ohmova 271

Praha 10 – Petrovice

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO–ČT 7:00–18:00
PÁ 7:00–17:00 

Jednotlivé akce lékárny se nesčítají. 
Neplatí na již zlevněné zboží a zboží v akci.

2013

www.petrovicelekarna.cz 10%
sleva na Váš nákup

v prosinci.

Platí 1. 12. – 31. 12. 2011 na nákup volně prodejného zboží 
v naší lékárně. Platí pouze při předložení tohoto kupónu.

bližší informace v lékárně

až 

50Kč 

za recept

Otevřeno: Po–Čt: 700–1800, Pá: 7–17 
(individuální poradenství v oblasti výživy a léčebné dermokosmetiky po předchozím objednání)

www.petrovicelekarna.cz, mobil: 734 599 034, tel.: 274 771 336, 271 075 211, e-mail: petrovice@lekarna7.cz
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