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Co se nám
podařilo v roce 
2013?!

Petrovický zpravodaj
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Ročník XXIII., číslo 1, leden 2014

Aneb splnili jsme, co jsme slíbili?

Přesvědčte se uvnitř zpravodaje 

na str. 3.
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Slovo úvodem

Vážení a milí Petrovičtí,
vánoční a novoroční svátky máme již 
dávno za sebou a život v městské části 
a na úřadě se vrátil opět do běžných 
pracovních dní. Děti a příznivci lyžování 
marně čekají ke dni uzávěrky tohoto čísla 
na nadílku sněhu, ale pro městskou část je 
to potěšující stav, protože uspoří alespoň 
část prostředků za zimní údržbu, které 
pak mohou být použity do jiných oblastí, 
kde se peněz s ohledem na omezené 
rozpočtové možnosti nedostává. Na svém 
předposledním zasedání v listopadu 
2013 petrovické zastupitelstvo schválilo 
rozpočtové provizorium, ve kterém bude 
MČ hospodařit do března letošního roku, 
kdy je na programu schválení rozpočtu 

na rok 2014. Finanční prostředky na in-
vestice městské části se snažíme získat 
i z jiných zdrojů než pouze od hlavního 
města Prahy. Před koncem loňského 
roku jsme zpracovali dva projekty, 
o jejichž fi nanční podporu žádáme Státní 
fond životního prostředí ČR. Opakovaně 
žádáme o fi nanční podporu na realizaci 
energeticky úsporných opatření v petro-
vické základní škole, a sice v budově 
v Dopplerově ulici. V případě, že by MČ 
získala fi nanční podporu na tento projekt, 
mohli bychom nechat zateplit budovu, 
dokončit výměnu oken (zejména v objektu 
tělocvičny je jejich stav havarijní) a dveří, 
vyzdít prosklené části budovy na všech 
schodištích ve škole, kde dochází 
k největším únikům tepla a zateplit střechu 
budovy. Co se týká základní školy, budeme 
v tomto roce řešit i nárůst počtu žáků, 
ke kterému dochází několik posledních 
let, ale v tomto roce nastoupí do prvních 
tříd daleko více dětí, než ji ukončí. Petro-
vické zastupitelstvo schválilo záměr 
rozšíření kapacity do objektu bývalých jeslí 
v Jakobiho 328, kde dnes již plně fun-
gují dvě nová oddělení MŠ a kde by byly 
umístěny třídy pro prvňáčky ZŠ. Tento 

záměr intenzivně projednáváme, ale 
v případě, že by toto řešení nebylo možno 
zrealizovat, zejména z důvodů přísnějších 
hygienických předpisů, budeme muset 
situaci řešit vybudováním přístavby. Druhý 
projekt, který jsme připravili, by měl 
zlepšit prostranství před vstupem a v okolí 
školy v Dopplerově ulici (doplnit mobiliář 
- zejména lavičky, doplnit výsadbu zeleně 
a dokončit opravu chodníků). V rámci toho-
to projektu se počítá i se zkvalitněním málo 
využívané asfaltové plochy za parkovištěm 
v Jakobiho ulici. Zde plánujeme vybu-
dování dvou hřišť pro  pétanque, doplnění 
laviček a zeleně. V neposlední řadě v tom-
to projektu řešíme i výsadbu zeleně podél 
Novopetrovické ulice. Tolik tedy k aktuál-
nímu dění v naší městské části.
Závěrem mi dovolte, abych Vás co 
nejsrdečněji pozvala na tradiční Petro-
vický ples, který se bude letos konat již 
po čtrnácté, a to dne 08.02.2014 (viz po-
zvánka na zadní straně) a jako každoročně 
se můžete těšit na pestrý program a boha-
tou tombolu. 

JUDr. Olga Hromasová
starostka
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Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Co se nám podařilo v roce 2013 - aneb splnili 
jsme, co jsme slíbili?
Městská část v loňském 
roce pokračovala v inves-
ticích do lepší vybavenosti 
a udržení kvality jak 
veřejného prostoru, tak 
základní školy, mateřské 
školky a polikliniky. 

V poliklinice Ohmova městská část 
pokračovala v úpravě nových prostor pro 
lékaře, posledními jsou tři nové ucelené 
celky pro lékaře v suterénu polikliniky, 

které jsou zkolaudovány a využívány lékaři. 
V objektu ZŠ Edisonova byly v létě 
generálně opraveny toalety pro děti 
a v přízemí byly stávající vyžilé podlahy 
vybourány a nově provedené podlahy jsou 
v celé konstrukci odvětrávané.
V ZŠ Dopplerova se před vstupem do ob-
jektu vyboural propadající se stávající 
asfaltový povrch včetně betonového 
podloží a byl položen nový asfaltový po-
vrch. Tato část opraveného prostranství 
leží na pozemku spravovaném MČ Praha-
-Petrovice, v letošním roce se budeme 
snažit se správci ostatních částí pěší ko-
munikace pokračovat v opravách. 
Koncem léta probíhala oprava dětských 
hřišť, herních prvků a postupně se mění 

staré lavičky za nové. Opravou a renovací 
hřiště s umělým povrchem na Dobré Vodě 
se prodloužila jeho životnost. 
Také jste mohli zaznamenat dokončenou 
opravu a sanaci hřbitovního domku a osa-
zení nového ocelového kříže v centrální 
části hřbitova.

V objektu Jakobiho 328 jsme pokračovali 
v rekonstrukci prostor 2. NP na nové třídy 
mateřské školky, v září 2013 proběhla 
kolaudace a dnes už slouží našim dětem. 

Současně s vnitřními prostory byla uprave-
na i venkovní zahrada.
V listopadu a prosinci 2013 byla v ulici 
Wattova vybudována z uliční vpusti nová 
přípojka do dešťové kanalizace.

Nicola Šafaříková

Petrovický zpravodaj, 
časopis městské části Praha-Petrovice 

• Vychází 5x ročně v Petrovicích. Ročník XXIII., 
číslo 1, uzávěrka 17. ledna, dáno do tisku 
24. ledna, vychází 31. ledna. Uzávěrka 
následujícího čísla 21.03.2014 do 12 h. 

• Vydavatel: městská část Praha-Petrovice, sídlo 
Edisonova 429, 109 00 Praha 10, IČO 231363 

• Redakce: Jana Kosinová, e-mail: 
kosinova@prahapetrovice.cz, Nicola Šafaříková 
a RMČ Praha-Petrovice, příjem inzerce: 
Ing. R. Vaculíková, tel.: 274 860 731, 
e-mail: vaculikova@prahapetrovice.cz 

• Registrováno ministerstvem kultury pod 
značkou MK ČR E 11313 

• Grafi ka, DTP: KONCEPT DESIGN, s. r. o.
 
• Za obsahovou a věcnou správnost příspěvku 
odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo 
příspěvky krátit, případně stylisticky upravit.

Náklad 2700 výtisků
Neprodejné

Nové prostory v poliklinice Ohmova.

Příprava nového asfaltového povrchu. Rekonstrukce prostor v MŠ Jakobiho.

Oprava dětských hřišť.

Úprava kanalizace ve Wattově ulici.

Osazení nového ocelového kříže.

Zveme všechny občany naší 
městské části na XVII. řádné 
zasedání ZMČ Praha-Petrovice, 
které se bude konat 12. března 
2014 od 18.00 h ve společenském 
sále DOV, Edisonova 429, Praha-
-Petrovice.
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Kontrola psů na šachovnici metropole

Novinky Pražské integrované dopravy

Strážníci Městské policie 
Praha, kteří každý den 
dohlížejí nad bezpečností 
a pořádkem v ulicích metro-
pole, soustředí svoji pozor-
nost i na majitele psů. 

Vyznat se v pravidlech psí etiky není jen 
tak. Pohyb psa mimo své „domácí“ teri-
torium, tak i neznalost všech povinností 
majitelů, může mít za následek mnoho 
zbytečných nedorozumění. 
Proto na území Obvodního ředitelství 
Městské policie Prahy 15 bylo za uplynulé 
čtvrtletí zkontrolováno na stovky psů. „Kon-
trola je zaměřena převážně na řádnou evi-
denci (nahlášení) psů. Majitelé jsou ze stra-
ny strážníků vstřícně upozorňováni na své 
povinnosti. Připomínáme majitelům psů 

i to, aby své „mazlíky“ měli stále pod svým 
dohledem, ač se třeba pohybují v místech, 
kde je možné mít psa bez vodítka,“ uvedl 
k celé věci zástupce ředitele Městské po-
licie Prahy 15, Jan Kavalec, DiS. 
Kde a za jakých podmínek je možné venčit 
psa, určují obecní a městské vyhlášky. 
V celé Praze je volné pobíhání psů v parcích 
zakázáno vyhláškou o zeleni. Existují zde 
však výjimky, které nalezne každý občan 
na webových stránkách své městské části. 
Tak jako všude, i zde záleží na komunikaci, 
toleranci, vstřícnosti a znalosti směřující 
k předcházení možným konfl iktům mezi 
„pejskaři“ a orgány veřejné moci.

Zuzana Gašpar
Městská policie hl. m. Prahy

Kancelář ředitele – Tisková skupina

Přichází čas velmi oblíbených 
zimních sportů. I když nás 
sněhová přikrývka zatím míjí, 
je dobré vědět, jak přepravím 
lyže, snowboardy a saně 
v prostředcích Pražské inte-
grované dopravy (metrem,
tramvají, autobusem nebo 
lanovkou na Petřín). 

Cestující by měl dbát na maximální ohledu-
plnost při přepravě rozměrných předmětů, 
jako jsou právě lyže, snowboardy nebo 
sáňky. V dopravních prostředcích je vel-
mi často poněkud stísněný prostor a při 
vyšší obsazenosti vozidla je dobré brát 
ohled na další spolucestující především při 
nástupu a výstupu. Lyže nebo snowboard 
přepravujeme v MHD jedině v obalu!  

V jednom obalu můžete přepravovat až dva 
páry lyží společně s hůlkami. Pokud v obalu 
nebudou, můžete být vyloučeni z přepravy. 
Pokud povezete sáňky nebo boby, měly by 
být pořádně očištěny.
Za přepravu platíme jako za každé zavazadlo. 
Obecně platí, že pokud přepravuji zavazad-
lo, které nedosahuje rozměrů 25×45×70 cm 
nebo se jedná o tyčový předmět, který 
není vyšší než 150 centimetrů nebo nemá 
průměr 20 cm, nebo je to deska s rozměry 
méně než 100×100×5  cm, za zavazadlo 
platit nemusím. Pokud ovšem i jen jeden 
z uvedených rozměrů přesahuje, musím 
zaplatit částku stanovenou tarifem, tedy 
16 Kč!  Výhodu mají cestující, kteří mají 
zakoupenou jízdenku s platností 24 hodin 
a více, neboť ti mohou jedno zavazadlo 
podléhající placení přepravovat zdarma.

A kam vyrazit v Praze na běžky?

Výborné podmínky jsou k dispozici na-
příklad v Hostivařském lesoparku v okolí 
přehrady, několik kilometrů tratí je k dispo-
zici také v Kunratickém lese, kam Vás za-
veze přímo linka C pražského metra. Stačí 
vystoupit ve stanici Roztyly a po několika 
desítkách metrů obouváte lyže. A pokud  
Vám to nestačí a chcete někam jinam, 
můžete využít, na Praze 6, oboru Hvězda 
nebo nedalekou Ladronku, kde má běžecký 
okruh více než čtyři kilometry. Výkonnější 
jedinci mohou Hvězdu s Ladronkou zkom-
binovat, případně na Ladronce absolvo-
vat několik okruhů. Výhodou je možnost 
občerstvení v restauraci na Ladronce. Pro 
milovníky běžek je připravený Ski park  
na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli, 
u kterého je výhodou, že bude zasněžován 
moderními technologiemi okamžitě, jak-
mile to klimatické podmínky v Praze dovolí. 
V areálu si můžete půjčit veškeré potřebné 
vybavení a můžete lyžovat i za umělého 
osvětlení. Výhodou je i dobrá dopravní 
dostupnost, nejen autobusem, ale také 
vlakem z hlavního či smíchovského nádraží.

Pro více a aktuálnější informace navštivte 
webové stránky www.ropid.cz.Lyže i snowboardy přepravujte výhradně 

v obale.

Kam vyrazit na běžky v Praze?
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Pozvánka na jaro v Letem Světem
Koncem listopadu minulého 
roku byla znovuotevřena 
restaurace Letem Světem. 

Někteří jste si to přečetli v Petrovickém 
zpravodaji, ale nemálo z petrovických 
občanů nás poctilo osobní návštěvou a my 
z toho máme opravdu velkou radost.
V minulém čísle jsme slibovali svým 
hostům „nový přístup k lidem, dobrou 
kuchyni, čistotu, milý a pozorný servis“.  
Podle stoupající návštěvnosti a Vašich pozi-
tivních reakcí si troufáme říci, že se nám 
naše záměry daří. Naši hosté chválí kuchaře 
i personál, osobní přístup ke každému 
návštěvníkovi je pro nás samozřejmostí. 
První velkou akcí a zatěžkávací zkouškou 
pro nás byl Silvestr, který se skutečně 
vydařil. Personál přivítal hosty v kostýmech 
inspirovaných muzikálem Hair a někteří 
odvážlivci se přidali a oblékli se také v ret-
ro stylu 60. let. Z přiložené fotografi e je 
patrné, že se všichni dobře bavili, poslední 
hosté odcházeli v 9.00 hodin na Nový rok.
Kladné ohlasy na tuto akci nás inspirovaly, 

abychom i v novém roce připravili několik 
akcí, na které bychom Vás rádi pozvali: 

Od ledna jsme pro Vás připravili několik 
novinek, např. kávu a svařák s sebou, 
sezónní menu, rozšířené polední menu, 
rozvoz obědů (podrobnosti naleznete 
na našem webu www.letemsvetem.net).
Pokud se rozhodnete u nás oslavit rodinnou 
událost či uspořádat fi remní akci, vytvoříme 
menu dle Vašeho přání, opatříme nápoje 
dle Vašeho výběru, to vše za příznivé ceny. 

Jsme schopni připravit i vegetariánské 
nebo veganské menu či menu pro bezlep-
kovou dietu. 
Najdete nás na adrese Edisonova 429, 
Praha 10 – Petrovice, kde jsme Vám k dis-
pozici denně od 11.00  do 23.00, rezer-
vace přijímáme na tel. č. 222 940 271, 
veškeré potřebné informace naleznete na 
www.letemsvetem.net.

Na Vaši návštěvu se těší
Lenka a Jan Šuchmovi 

Termíny přistavení VOK
leden - červen 2014

Ladislav Soukal 
Odbor správy majetku ÚMČ

Přistavení VOK pouze 14.00–18.00 hod.!!!

12.02.2014 
ulice Morseova 
parkoviště u ul. Bellova                            

09.04.2014 
ulice Rezlerova  
parkoviště naproti č. p. 307                                     

12.03.2013
ulice Dieselova 
v horní části u trafostanice                        

14.05.2013
ulice Frostova  
parkoviště u trafostanice                            

11.06.2013
ulice Edisonova  
slepá část u kostela

26.02.2014
ulice Edisonova 
slepá část u kostela

23.04.2014
ulice Lessnerova  
parkoviště u ul. Ohmova                        

26.03.2013 
ulice Euklidova 
u separovaného odpadu                           

28.05.2013 
ulice Morseova  
parkoviště u ul. Bellova                                                       

25.06.2013 
ulice Dieselova  
v horní části u trafostanice                                                   

ÚNOR

04.02.2014 Návštěva Aquaparku na Barrandově.
 Sraz 10.30 hodin, autobus 170, Háje.
11.02.2014 Výlet – Plzeňské historické podzemí a pivovarské  
 muzeum. Sraz v 7.00 hodin, metro Háje, peron. 
12.02.2014 Návštěva divadla Na Fidlovačce hra „Jeptišky“.

BŘEZEN:

10.03.2014 -17.03.2014 Týdenní pobyt – Podhajská – Slovensko.
11.03.2014 Výlet – Planetárium zase jinak.
 Sraz 9.15 hodin, metro Háje, peron.
18.03.2014 Výlet – Lány – Muzeum T. G. Masaryka.
 Sraz 7.30 hodin, nádraží Hostivař, tramvaj 26.
25.03.2014 Vycházka po Praze – za poznáním.
 Sraz 9.00 hodin, Nádraží Hostivař, tramvaj 26. 

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:

01.04.2014 Výlet vlakem – návštěva zámku –
 Roudnice nad Labem.
10.04.2014 Vycházka – Naučná stezka Vinoř – Jenštejn – 
 návštěva hradu Jenštejn.
15.04.2014 Vycházka po Praze – za poznáním.
17.04.2014 Velikonoční posezení s živou hudbou – Duo Vanc.
29.04.2014 Výlet – Návštěva zámku Červený Újezd.

A takhle „bláznivě“ vypadal Silvestr.

14. února s námi můžete oslavit 
svátek zamilovaných 
(speciální menu, živá hudba),

21. dubna Velikonoce 
(tekutá pomlázka minimálně),

1. května se přijďte pobavit 
na 1. máj plný recese (včetně 
transparentů, dobových kostýmů 
a živé hudby).

Veškeré informace o následujícím programu a srazu získáte vždy na 
předchozí akci nebo na našich internetových stránkách 
www.aktivni15.estranky.cz.

SDČR ZO 10/28 Aktivní senioři Prahy 15 
Vás srdečně zve na akce, které pořádá.
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Vánoční jarmark

Adventní koncert

K adventnímu období u nás 
patří již tradičně Vánoční jar-
mark. Ten se uskutečnil pod 
patronací Komise sociální 
a bytové v neděli 1. prosin-
ce 2013 v předsálí Domu 
občanské vybavenosti. 
Návštěvníky (a bylo jich hodně) při vstupu 
do místnosti upoutal především hezky vy-
zdobený vánoční stromek a kolem dokola 
zaplněné stoly s pestře barevnými výrob-
ky. Každému z nich byla dána možnost 
získat inspiraci pro svoji rodinnou vánoční 
výzdobu. Prodejní stánky měly připraveny 

pestrý výběr vánočních ručně dělaných 
ozdob jako např. vloček, zvonečků, 
hvězdiček a nejrůznějších fi gurek. K tomu 

řada dekorací a bižuterie. Zájemci se 
mohli seznámit mimo jiné i s tajnostmi 
paličkování. Někteří odvážlivci poznali, že 
není jednoduché překládat tkanivo tak, 
aby z toho vznikl určitý vzor. Nechyběla ani 
ochutnávka vánočního pečiva u příjemného 
posezení s kávou či při pití čajů, kterých 
byl bohatý výběr. Pro děti byla připravena 
vánoční dílna, ve které mohly dát průchod 
své fantazii a dovednosti.
Můžeme konstatovat, že tato dobře zor-
ganizovaná akce si získává stále větší obli-
bu mezi našimi občany.

Otto Semecký
I. zástupce starostky

Petrovičtí občané dostali 
hned v úvodu adventního 
období krásný předvánoční 
dárek v podobě Adventního 
kalendáře.  
Dárcem byl soubor Musica Dolce Vita, kte-
rý se 2. prosince 2013 v kostele sv. Jakuba
Staršího představil ve složení:

Daniela Demuthová  - mezzosoprán
Žofi e Vokálková  - fl étna
Zbyňka Šolcová  - harfa

Kalendář byl sestaven ze 24 skladeb, 

na každý předvánoční den jedna. Před-
stavoval průřez od nejstarších sbírek 
14. a 15. století, přes první umělé ad-
ventní písně (A. Michna) ke skladbám 
nejznámějších barokních a romantic-
kých skladatelů. Zaplněný kostel tak měl 
příležitost se zaposlouchat do skladeb 
známých skladatelů vážné hudby, jako 
jsou např. A. Michna, J. S. Bach, A. Vivaldi, 
G. F. Händl a další. V programu nechyběly 
skladby Fr. Schuberta Ave Maria, Tradicio-
nal Adeste Fideles a závěr večera patřil 
třem koledám v úpravě Jar. Krčka.
Byl to večer plný krásné hudby a umě-
leckých výkonů. 

Otto Semecký
I. zástupce starostky

Vánoční jarmark.

Adventní kalendář Musica Dolce Vita.

Farmářské adventní 
vánoční trhy
v Petrovicích
Tak jako v minulém roce zahájily starostka MČ JUDr. Olga 
Hromasová a předsedkyně Komise bytové a sociální RMČ 
paní Helena Stašáková před budovou polikliniky v Petrovicích 
5. prosince Farmářské adventní vánoční trhy, které byly 
obohaceny i o stánek naší městské části. K působivé vánoční 
atmosféře hrály koledy, paní starostka potěšila občany 
rozlévaným teplým punčem, svařeným vínem a na stánku 
nechybělo ani vánoční cukroví.

Otto Semecký
I. zástupce starostky

Paní starostka rozdávala vánoční cukroví.
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Koncert k poctě sv. Mikuláše

Vánoční mše Jana Jakuba Ryby

Zpívání pod vánočním stromem

V sobotu 14. prosince 2013 
se uskutečnil v kostele 
sv. Jakuba Staršího koncert 
kombinovaný mluveným 
slovem a hudbou, věnovaný 
tradici sv. Mikuláše.

Mluveného slova se ujal zkušený herec 
Vladimír Matějček, varhanní skladby 
J. S. Bacha, D. Buxtehuda, W. A. Mozarta 

a dalších interpretoval jeden za špičkových 
hráčů na varhany Vladimír Roubal.
O skutečném Mikuláši není mnoho zná-
mo.  Doba jeho narození se uvádí kolem 
roku 270 n. l. v nynější turecké Myře, 
v dobře situované rodině. Bylo zajímavé 
poslouchat legendu o mladém chlapci, 
který záhy osiřel a který se musel brzy 
vypořádat s poznáním, že vedle bohatých 
existují také chudí. A reaguje na to podle 

svého svědomí. Když vidí, že tři dcery jeho 
souseda budou muset jít do nevěstince, 
aby si vydělaly peníze na svatbu, neváhá 
a postupně každé z nich věnuje váček zlata, 
který zdědil po svém otci, aby je zachránil 
od ponížení. Sám si nic neponechal. Mys-
lím, že podstata této legendy stojí za hlubší 
zamyšlení.

Otto Semecký
I. zástupce starostky

Po roční přestávce jsme 
se opět měli příležitost 
dne 18. prosince zaposlou-
chat do krásných melodií 
přeštického rodáka 
J. J. Ryby.

V podání žáků a učitelů Základní umělecké 
školy Praha–Hostivař, Hostivařského ko-
morního orchestru, pěveckého sboru Rad-
Host a sólistů Milady Jirglové – soprán, 
Lucie Valentové – alt, Václava Bartha – te-
nor a Martina Vodrážky - bas, vyzněla celá 

skladba s jímavým textem v krásný zážitek 
vpředvečer vánočních svátků. Pro všechny 
zúčastněné to byl milý dárek pod vánoční 
stromeček.

Otto Semecký
I. zástupce starostky

se v pondělí 16. prosince konalo tentokrát za teplot spíše 
připomínajících jaro než zimní období. Nicméně nálada vánoční 
byla, a to nejen díky malým zpěvákům, kteří krásně zpívali 
za doprovodu známého kytaristy Pavla Půty, ale i bohaté na-
bídce dobrot. Veliký úspěch měly pečené kaštany, ale také 
chutné perníčky, vánočky a pro dospělé svařené víno. Pro 
děti samozřejmě teplý čaj. Prskavky a vznášející se lampionky 
doplňovaly příjemnou atmosféru večera.
Návštěvníků bylo hodně, všichni byli spokojeni a nikomu ne-
vadilo, že k dokreslení vánoc chyběl sníh.

Otto Semecký
I. zástupce starostky

Orchestr dirigoval Pavel Trojan. Vánoční mše J. J. Ryby. Portrét Jana Jakuba Ryby.

Nechyběla ani doprovodná hra na kytaru.



8

Petrovický zpravodaj

Modrá hvězda Vánoc 2013

Knihovna a ohlédnutí za rokem 2013

Pestrý kulturní program 
v období Vánoc roku 2013 
byl zakončen dne
26.12. 2013 vánočním 
koncertem, na kterém se 
představil swingový orchestr 
BLUE STAR, jak napovídá 
nadpis tohoto článku.
Mnohým účastníkům večera se předsta-
vovat nemusel, protože jsme jej v Petro-
vicích přivítali již v roce 2012. Pro letošní 
rok byl pro petrovické posluchače ses-
taven speciální koncertní program 
věnovaný jak současným vánočním 
svátkům, tak hudbě prvorepublikových 
Vánoc. A tak se přítomní posluchači 
mohli po vánočním shonu oddat krásným 
melodiím písní jako např.: Tiše padá sníh, 
Bílé Vánoce, Purpura, Rolničky, ale také ji-
nému typu písní jako např.: Bel Ami, Nebe 

na zemi, směsi fi lmových melodií Oldřicha 
Nového, skladbách Jaroslava Ježka apod. 
Na závěr téměř dvouhodinového pro-
gramu se orchestr rozloučil skladbou 
Roberta Burnse „Valčík na rozloučenou“ 
a „Adeste fi deles“od neznámého autora. 
Orchestr tak přispěl k dobré pohodě všech 
zúčastněných, kteří jej odměnili dlouhotrva-
jícím potleskem.

Modrá hvězda Vánoc byla krásnou tečkou 
za bohatým kulturním programem roku 
2013.

Otto Semecký
I. zástupce starostky

Začátkem nového roku 2014 
chceme poděkovat všem 
čtenářům za přízeň a pod-
poru, které nám po celý rok 
2013 věnovali. Těší nás Váš 
zájem o všechny akce, které 
MČ Praha-Petrovice a kni-
hovna připravila.
V minulém roce jsme pro žáky základních 
a mateřských škol i pro širokou veřejnost 
připravili spoustu besed, povídání a milých 
setkání. Z akcí pro děti se s největším 
úspěchem setkala dubnová Noc s An-

dersenem, kdy se celá knihovna proměnila 
v pohádkovou říši plnou večerního povídání 
pohádek, zpívání a hraní her. Můžeme 
si jenom gratulovat, že naše předškolní 
i školní děti vedou a učí výborní učitelé 
v čele s paní ředitelkou Beránkovou a pa-
nem ředitelem Zemanem, kteří se aktivně 
všech akcí pro děti účastní.
Další akcí bylo červnové Pasování dětských 
čtenářů a v listopadu jsme s dětmi hledali 
poklad v rámci oslav Halloweenu.
Oblíbené jsou i besedy vzdělávací a naučné, 
mezi něž patřilo povídání se strážníky 
Městské policie, besedy s Mgr. Náprst-

kovou, která svým zajímavým vyprávěním 
o historii pražských čtvrtí a promítáním zau-
jala všechny přítomné, a setkání se spiso-
vatelem Vlastimilem Vondruškou.
Počítačové kurzy pro seniory, které se 
těší velkému zájmu, budou pokračovat 
od února 2014. Kurzy budou rozděleny 
na začátečníky a pokročilé po 10 lidech.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří s námi spolupracují.

Vaše knihovna

KULTURA

Swingový orchestr BLUE STAR.

Modrá hvězda Vánoc.

Pasování dětských čtenářů. Na besedě se spisovatelem V. Vondruškou bylo plno.
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9. dubna Světlana Nálepková -
  Písně Edith Piaf
  sál DOV, 19.00 hod.

24. dubna koncert hudební skupiny 
  Aleše Hámy HAMAS PAPAS  
  sál DOV, 19.00 hod.

19. února Operní árie chorvatské 
  sopranistky Pavlíny Senić
  sál DOV, 19.00 hod.

3. března František Ringo Čech  
  sál DOV, 19.00 hod.

24. března Divadelní představení 
  (Vaculík, Štolba)
  sál DOV, 19.00 hod.

Akce Kulturní komise RMČ v únoru až dubnu 2014

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

VOLNÝ ČAS

Podrobnosti budou včas zveřejněny 
ve vývěsních skříňkách.

O. Semecký               

KULTURA  |  VOLNÝ ČAS
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Mikulášská besídka
Petrovické děti navštívil Mikuláš 
s andělem a početnou čertovskou 
tlupou 3. prosince.

Besídku zahájilo divadelní představení Čert ví proč ten anděl, 
po kterém následovaly soutěže jako např. Čertovský mariáš, 
Čertovo oko, Potrefený čert, Malujeme peklo a Pekelná stez-
ka.  Nechyběl ani tanec s čerty, při kterém se k dětem přidaly 
i maminky a občas i nějaký tatínek. 

Básničky či písničky poslouchal Mikuláš velmi pozorně, 
a protože se mu opravdu moc líbily, odnášely si všechny děti 
domů balíčky sladkostí a drobné dárky.
Děkuji všem, kteří se na přípravě a realizaci této velmi pove-
dené akce podíleli.

Vlasta Křížová
předsedkyně Komise výchovy a vzdělávání

Mikuláš a jeho družina. Dětem se soutěže moc líbily.
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Zimní příprava nejmladších ragbistů 
RK Petrovice
Po krátkém odpočinku 
v listopadu a po Mikulášské 
zábavě hráči a hráčky 
mládežnických družstev 
Rugby Klubu Petrovice 
zahájili zimní přípravu 
na jarní regionální turnaje.
Trénujeme v tělocvičně Základní školy 
Praha-Petrovice a na hřišti s umělým 
travnatým povrchem v areálu Na Šancích.
Příjemným zpestřením zimních tréninků 
jsou turnaje ve fotbalové hale ve Zbu-
zanech u Prahy, kterého se zúčastňují  
hráči klubů z Petrovic, Sparty, Slávie, 
Tatry Smíchov, Pragy Praha, Kralup nad 
Vltavou, Rakovníka, Přelouče, Sedlčan, 
Babic u Prahy a  Říčan. Petrovický klub 
se pravidelně zúčastňuje všech turnajů 
a v kategoriích hráčů do 7 let až do 
13 let  zpravidla nasazuje po třech týmech. 
Po Říčanech jsme tak na těchto turnajích 
zastoupeni největším počtem hráčů. 
Smyslem halové turnajové série, která 

se hraje druhým rokem, je především 
zpestření zimní přípravy na jarní část 
sezóny. Družstva jsou rozdělena do tří vý-
konnostních skupin a byť není umístění až 
tím nejhlavnějším kritériem účasti na tur-
najích, je potěšitelné, že se naši hráči 
na všech dosud odehraných turnajích 
ve svých kategoriích pravidelně umísťují 
mezi prvními třemi, družstva hráčů do 9 
let se dokonce mohou pochlubit již třemi 
vítězstvími.
Poslední halový turnaj se koná v polovině 
března, potom máme před sebou krátké 
soustředění a připravujeme se na velký 
turnaj dětí v Petrovicích O Pohár starost-
ky městské části Praha-Petrovice s mez-
inárodní účastí, který se u nás bude hrát 
o Velikonocích.
Rugby Klub Petrovice pořádá průběžně ná-
bor nových členů do žákovských družstev. 
Ragby je tradiční sport ve svém základu 
podobný kopané s tím rozdílem, že se 
o míč hraje nejen nohama ale převážně 
rukama. Ragby je celosvětově po kopané 

a basketbalu třetí nejoblíbenější kolektivní 
sport. O oblibě tohoto sportu svědčí to, 
že po dlouhých létech byl opět zařazen 
od roku 2016 mezi olympijské sporty. 
A navíc oproti ostatním sportům se jed-
ná o fi nančně nenáročný koníček. Proto 
neváhejte a přijďte mezi nás. První tréninky 
„na rozkoukání“ jsou zdarma. Zapojit se 
mohou děti  - chlapci ale i dívky již ve věku 
od čtyř let.

Václav Amort, Otto Petrášek

Po vítězném zápasu nejmladších hráčů 
RK Petrovice se Slávií Praha.

POJĎ HRÁT RAGBY - RUGBY KLUB PETROVICE
pořádá nábor nových členů do oddílů ragby.

Kontaktní osoby:
Oto Petrášek, mob.: 602 226 411, e-mail: petrasek@zakladani.cz (děti do 12 let)

Václav Amort, mob.: 602 665 987, e-mail: vamort@seznam.cz (děti ve věku 13 a 14 let)
Luboš Michalička, mob.: 602 148 391, e-mail: lubos.michalicka@truhlarstvibomi.cz (děti starší 14 let).

RAGBY JE SPORT PRO KAŽDÉHO | PRO ODVÁŽNÉ I PLACHÉ | PRO ŠTÍHLÉ I SILNĚJŠÍ | PRO CHLAPCE I DÍVKY
TAK NEVÁHEJ A PŘIJĎ! ČEKÁ NA TEBE SKVĚLÁ PARTA NOVÝCH KAMARÁDŮ!
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Rok 2013 je právě za námi 
a pomalu se rozbíhá 
nový rok 2014, je tedy ta 
nejvhodnější doba, abych 
poděkoval všem, kteří 
vytváří naši školní komu-
nitu, kteří pro Základní školu 
Praha-Petrovice pracují nebo 
škole pomáhají.   

Škola jsou v prvé řadě žáci a žákyně, pro 
ně tady jsme my všichni dospělí, pro ně 
pracujeme, je učíme a vychováváme. 
Chtěl bych poděkovat všem našim 
373 žákům, tedy všem žákům Základní 
školy Praha-Petrovice, protože každý 
z nich spoluvytváří dobré jméno školy. 
Máme šikovné sportovce, kteří dokážou při 
Petrovické vánoční laťce, soutěži ve skoku 
vysokém, překonat výšku 155 centi-
metrů, s nasazením a zápalem závodí 

ve šplhu v soutěži Petrovický šplhavec, 
lyžují na školních lyžařských kurzech, ale 
i na mistrovství České republiky, reprezen-
tují naši školu v řadě dalších sportovních 
soutěží, ale i ve vědomostních olym-
piádách, v českém jazyce, v matematické 
olympiádě, v Pythagoriádě, v soutěži 
Zdatný matematik, Matematický klokan. 
Naši žáci svedou nacvičit a zahrát divadel-
ní představení Broučci nebo Malý princ, 
stejně jako vyrobit takový betlém, že za něj 

Během druhého listopa-
dového víkendu (8. až 
10. listopadu) se v Nymburce 
konala nejprestižnější soutěž 
sezóny v Taekwon–do ITF 
a to Mistrovství České re-
publiky.  
V pěti soutěžních disciplínách, které zahr-
novaly technické sestavy, sportovní boj, 
silové přerážení, speciální techniky a se-
beobranu, změřili své dovednosti v kate-
goriích jednotlivců a týmů žáci, junioři, 
senioři a také veteráni. Konkurence 
ve všech soutěžních disciplínách byla 
obrovská a o výborné sportovní výkony 
nebyla nouze. Této vrcholné a organizačně 
náročné akce se zúčastnilo celkem 
354 závodníků z 23 škol Českého svazu 
Taekwon–do ITF. Za hladký a bezpro-
blémový průběh časového harmono-
gramu jednotlivých závodů patří velké 
poděkování organizátorům soutěže i všem 

účastníkům. Výbornou atmosféru závodů 
ve sportovní hale dokreslovali také diváci 
z řad příbuzných a přátel soutěžících. 
Na soutěži předvedla své závodníky také 
„naše“ škola Taekwon–do ITF Ge–Baek 
Hosin Sool, která se s dvaceti sedmi zlatý-
mi, dvaceti pěti stříbrnými a třiceti čtyřmi 
bronzovými medailemi stala nejúspěšnější 
školou. Všichni závodníci naší školy dali 
do svých výkonů maximum a kromě 
spousty cenných kovů si odnesli i moti-
vaci a povzbuzení do dalšího tréninku.
Na úspěchu školy Ge-Baek Hosin Sool se 
aktivně podíleli i členové skupiny cvičící 
na Základní škole Praha-Petrovice pod 
vedením Martina Zámečníka (VI. Dan). 
Velkou pochvalu zasluhují především 
Jan Kovář, Petr Novotný a Tomáš Bašta. 
Jan Kovář si vybojoval zlatou medaili 
v sportovním boji v kategorii jednotlivců 
a bronzovou medaili v technických se-
stavách v kategorii jednotlivců. Jako člen 
družstva juniorů se přičinil o zisk zlaté me-

daile ve sportovním boji družstev, zlaté 
medaile v silovém přerážení družstev, 
stříbrné medaile v technických sestavách 
družstev a stříbrné medaile ve speciál-
ních technikách družstev. Petr Novotný 
se zaslouženě umístil na druhém místě 
a Tomáš Bašta na třetím místě ve spor-
tovním boji v kategorii jednotlivců.
Nakonec patří poděkování za účast a kva-
litní sportovní výkony všem soutěžícím 
z naší školy a budeme se opět těšit 
na viděnou na Mistrovství České republiky 
příští rok! 
Tréninky v Petrovicích probíhají pravidelně 
v úterý od 14:30 do 16:00 a bližší infor-
mace najdete na internetových stránkách 
školy www.tkd.cz v sekci rozpis tréninků.
Všichni zájemci o tohle krásné bojové 
umění jsou srdečně zváni!

 Mária Trundová
Ge-Baek Hosin Sool

Mistrovství České republiky v Taekwon-do ITF

Každý konec je zároveň nový začátek 

SPORT  |  ŠKOLY

Vítězové a poražení. V plném bojovém i sportovním nasazení.

ŠKOLY
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v osobním dopise poděkuje i pan kardinál 
Dominik Duka. Naši žáci se ale hlavně 
dobře učí - angličtinu, ruštinu, němčinu, 
zvládají všechny vyučovací předměty, 
které obsahuje náš školní vzdělávací pro-
gram, nepropadají, nešikanují spolužáky, 
a když se něco nepovede, dokážou to na-
pravit.
Škola žije, roste, dýchá a vytváří tvůrčí 
atmosféru díky svým pedagogům. V naší 
škole jsou pedagogičtí pracovníci (paní 
a slečny vychovatelky, obě zástupkyně 
ředitele školy, čtyři učitelé a všechny 
paní učitelky), kteří zaslouží to největší 
poděkování. Pracují, učí, domlouvají, 
přesvědčují, vymýšlejí a organizují výu-
kové třídní nebo celoškolní projekty, mezi 
nejrozsáhlejší patřil v loňském roce projekt 
spojující velikonoční dílny, jarmark, zábavné 
odpoledne, občerstvení ve školní kavárně, 
prezentaci žákovských prací a výrobků – 
tedy projekt Petrovická pomlázka, velmi 
úspěšný a navazující na předchozí po-

dobné aktivity s názvy Vesmír a Žijeme 
v Praze. Dokážou i zorganizovat výlet 
do Bruselu a Amsterodamu a do Evrop-
ského parlamentu, návštěvu a prohlídku 
Břevnovského kláštera, Novoměstské 
radnice, Státní opery, Národního divadla, 
Národního muzea, Národního technického 
muzea, Muzea skla, Muzea Policie ČR, 
planetárií, Mumlavských vodopádů, Di-
voké Šárky a Prokopského údolí, skanzenu 

v Třebízi, Země snů na zámku v Libocho-
vicích, IQ parku v Liberci, aquaparku, 
Staré Boleslavi a baziliky svatého Václava, 
Tábora, Královské cesty, ZOO Praha, ZOO 
Mořský svět.
Všichni pedagogové se snaží vytvořit 
pro žáky co nejvíce příležitostí ke zhléd-
nutí divadelních představení, k poslechu 
koncertů, k návštěvě výstav. Žáci viděli di-

vadelní představení Želary, Nájemníci pana 
Swana, Prokletí rodu Baskervillů, fi lmové 
představení Velký Gatsby, výstavy V zajetí 
moře, Vikýře play, České historické betlé-
my, Království železnic, muzikály Čertův 
švagr, Bídníci. 
Humor a zábavu pro všechny umí do školy 
přinést naši pedagogové například během 
takových akcí jako je Den naruby, Červený 
den, Zelený den, Ekologický den, Den 
stromů, Noc s Andersenem, přenocování 
ve škole, mikulášská nadílka, vánoční 
i velikonoční dílny. Pedagogové pro žáky 
organizují i školy a pobyty v přírodě – 
ozdravné, poznávací, adaptační, na rozlou-
čenou, zimní i letní, tuzemské i zahraniční, 
v Janských Lázních, u Máchova jezera, 

v Peci pod Sněžkou, u Slapské přehrady, 
ve Špindlerově Mlýně, v Borovanském 
mlýně, v Šiklově mlýně, v Maxově u Slou-
pu v Čechách, v Dobronicích u Bechyně, 
ve Strážném u Vrchlabí, ale i v Itálii.    
Poradí si s uspořádáním každoročního 
Běhu naděje a jiných humanitárních počinů, 
také akcí jako je například Turnaj šesti 
míčů, turnaj v minigolfu, tenisu, kopané, 
přehazované, ragby, nohejbalu, Pohár 
rozhlasu v atletice, Halloween v Petro-
vicích, Mise Vyšehrad, Literární kavárna, 
Karetní turnaj a Turnaj v české dámě, 
Dny otevřených dveří včetně výstavy 
dětské výtvarné tvorby, Škola nanečisto 
pro budoucí žáky prvního ročníku, soutěž 

mladých zdravotníků, ukázka bojového 
umění taekwon-do, tanců break dance 
a street dance, beseda s názvem Bolest 
jménem šikana, beseda s členy horské 
služby, beseda se zpěvákem Petrem Rez-
kem, s Městskou policií ČR.
Ne, nebudu jmenovat všechny akce 
(kromě výše uvedených je jich ještě 72), 
které naši učitelé pro žáky v loňském roce 

ŠKOLY

Základní škola Praha-Petrovice 2012 -2013.

Paní učitelka Bc. Radoslava Winterová.

Paní učitelka Mgr. Dana Kosová (vlevo).

Paní učitelka Mgr. Anna Procházková.

Paní učitelky Mgr. Jana Gabašová
a Mgr. Veronika Balíčková.
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připravili, děkuji za veškerou práci, bylo jí 
hodně a nebyla vždy snadná. 
V naší škole máme obětavé vedoucí zá-
jmových kroužků, vynikající výsledky má 
kroužek keramiky, výrobky zde vytvořené 
obdivujeme na každoroční výstavě ve 
vstupní hale budovy Dopplerova. Skvěle si 
vedou žáci v kroužcích vaření, oblíbený je 
kroužek Věda nás baví, rozbíhá se kroužek 
automodelářů a kroužek české dámy, 
který vede dokonce několikanásobný 
mistr České republiky v této hře. K vel-
mi oblíbeným patří školní Klub mladých 
diváků, jehož členská základna je stále 
početnější. Zájmové kroužky našeho 
největšího partnera v oblasti mimoškolní 
práce s dětmi Domu UM přináší našim 
žákům zábavu i seberealizaci a patří u nás 
už k stabilní nabídce školy.
Rodiče našich žáků pomáhají škole 
při řadě třídních i školních aktivit, jezdí 
jako pedagogičtí pracovníci na školy 
v přírodě a na poznávací nebo ozdravné 

pobyty organizované školou v tuzemsku 
i v zahraničí, nezbytná je jejich pomoc 
a součinnost s učiteli při pořádání třídních 
besídek, kulturních představení, ekolo-

gické výchově a sběru surovin, při školních 
výletech. Milí rodiče, moc děkujeme 
hlavně za domácí úkoly, a pokud se ředitel 
mračil na třídních schůzkách, tak to tak 
nemyslel. 
Naše Základní škola Praha-Petrovice má 
to štěstí, že má velkou podporu a vždy 
a při každé příležitosti zastání u nejvyšší 
představitelky naší městské části paní 
JUDr. Olgy Hromasové, starostky Prahy-
-Petrovic. Nutno podotknout, že to v jiných 
městských částech zdaleka není pra-
vidlem a mnohde se vede tichá i hlasitější 
válka mezi školami a představiteli obce. 
Obě budovy naší školy jsou udržované, 
opravené, každé letní dvouměsíční prázd-
niny jsou věnovány větším rekonstrukcím 
v budově Edisonova 40 i Dopplerova 351, 
menší opravy do částky padesáti tisíc 
za jednotlivou opravu probíhají i během 
školního roku.
Opatřit potřebné fi nance na opravy 
a provoz školních budov v dnešní drahé 
době není snadná věc. Ve škole rádi, 
a je jen dobře, že je to často, vítáme 
paní starostku JUDr. Olgu Hromasovou 
a pana místostarostu doc. Dr. Ottu Se-
meckého, CSc., ale také další význam-
né představitele naší městské části 
na školních slavnostech, tradičním loučení 
deváťáků se školou a školy s deváťáky, 
každoročním odměňování nejlepších žáků 
školy (žáci s vynikajícím prospěchem nebo 
s jinou významnou zásluhou o dobré jmé-
no a dobrý zvuk naší školy), každoroční 
prezentaci celoškolních projektů, pravi-
delném poděkování učitelům a všem 
zaměstnancům školy za vykonanou práci 
na konci školního roku. Oba jmenovaní 
mají také významný podíl na činnosti 
Školské rady ZŠ Praha-Petrovice. To jsou 
ofi ciální záležitosti, ale myslím, že ještě 

větší hodnotu mají a větší ocenění zaslouží 
ty neofi ciální. Pochvala, povzbuzení, pro-
jev pochopení, pár běžných přátelských 
vět, z toho my ve škole, my všichni, 
kteří každý den stojíme před našimi žáky, 
poznáme, že na starosti se školou nejsme 
sami, ale že se nám, pokud potřebujeme, 
dostane pomoci. Paní starostko Hro-
masová, pane místostarosto Semecký, 
za tento dobrý pocit, že za námi stojíte, 

děkujeme vám oběma i vašim nejbližším 
spolupracovníkům nejvíce.   
Protože každý konec je zároveň nový 
začátek, dovoluji si vyslovit veliké přání, 
aby všem výše jmenovaným, kteří se 
o školu a její žáky a žákyně starají, v novém 
roce přálo zdraví, neopouštěla je fantazie, 
energie, charizma, nápady, sny a nevy-
schla inspirace a chuť dále pracovat pro 
školu a vzdělávání v Praze-Petrovicích.

Petr Zeman
ředitel školy 

Při mimoškolních akcích pomáhají rodiče 
žáků, děkujeme.

Paní starostka JUDr. Olga Hromasová vítá 
nejlepší žáky.

Paní učitelka Mgr. Marcela Karásková. Ne, to není paní učitelka, to se připletlo omylem.
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Předávání Slabikáře

Vystoupení žáků školy aneb Broučci a Talent 2013

U některých škol se jedná 
o běžnou záležitost, kde 
je prvňáčkům v průběhu 
vyučování předána další 
z učebních pomůcek –
„Slabikář“.

Tak to ale v naší škole v Praze–Petrovicích 
není. Z předávání Slabikáře se stal jeden 
z významných dnů jak pro prvňáčky, tak 
pro nás rodiče, kteří jsme si rádi udělali čas 
a užili si krásné slavnostní odpoledne.  

Vše začalo pozvánkou paní učitelky Dany 
Kosové na 19. 11. 2013 na 17:00. Společné 
setkání zahájily děti pohádkou „O ve-
liké řepě“, pak přišla chvíle na básničky, 
zpívání, tanec i ukázku toho, co vše se již 
děti během krátké doby naučily.  Vše vy-
vrcholilo osobním předáním první knihy 
našim nejmenším, předáním Slabikáře.
 Je krásné vidět to nadšení a štěstí v očích 
dětí, které překročily po nástupu do školy 
další mezník a staly se čtenářem a velkým 

školákem. Ano, ať chceme nebo ne, 
za pár týdnů již budou číst první souvislé 
texty a některé večery budou pak pohádky 
na dobrou noc předčítat nám rodičům.
Naše poděkování patří řediteli školy panu 
Petru Zemanovi a především třídní paní 
učitelce Daně Kosové.

Rodiče 1. A
ze školy v Praze-Petrovicích

Jedním z krásných advent-
ních dnů se pro naši Základní 
školu Praha-Petrovice stal 
den s téměř magickým 
datem - 12.12.2013. 

Nejen, že zbývalo už jen 12 dní do Vánoc, 
ale byl to i den, na který se většina 
dětí a řada učitelů naší školy dlouho 
připravovala. Důvodem k přípravám bylo 
předvánoční vystoupení žáků školy, určené 
všem rodičům, přátelům, ale i budoucím 
prvňáčkům a jejich rodinám. Všichni tito 

hosté byli pozváni do Domu občanské 
vybavenosti v Petrovicích, kde v 16:00 
celé vystoupení začalo. Jako první bylo 
na programu divadelně-hudební zpraco-
vání Karafi átových Broučků, které nacvičili 

žáci šestých ročníků v rámci dramatické 
výchovy. Po přestávce, během které bylo 
možné prohlédnout si výstavu výtvarných 
a ručních prací žáků školy, pak následova-
la přehlídka největších talentů prvního 
i druhého stupně. Diváci mohli vidět vy-
stoupení nejen hudební, taneční a dra-

matická, ale i gymnastické sestavy, umění 
trapnomagie nebo vystoupení mima.

Svým vystoupením v uvedených obo-
rech potěšili všechny rodiče a ostatní 
diváky tito talentovaní žáci a žákyně 
Základní školy Praha-Petrovice:
Radim Brož – hra na kytaru,
Jakub Černý – tanec,
Ivanka Dmytruk – tanec,
Daniel Dušák – žonglování s diabolem,
Berenika Dušková – tanec,
Barbora Dvořáková – tanec,
Miroslava Fraňková – tanec,
Petra Hřebačková – tanec,
Veronika Klásková – tanec,
Miloslav Kotek – tanec,
Martin Kovář – sportovní gymnastika,
Julie Kovářová – sportovní gymnastika,
Aneta Línková – tanec,
Vojtěch Logojda – hra na bicí nástroje,
Eliška Morsteinová – v oboru sólový zpěv,
Dominik Mrha – recitace,
Klára Philippová – tanec,
Dominik Picek – pantomima,
Melina Pitts – tanec,

Z žáků 1. A se právě stali čtenáři.

Program při předávání Slabikářů.

Vojta Logojda excelentně zahrál na bicí. Geniálně žongluje Dan Dušák.

Pohádka O veliké řepě.
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Simona Ptáčková – tanec,
Sára Švihlíková – hra na klavír,
Jan Trejtnar – hra na kytaru,
Filip Truksa – znalost tras MHD Praha,
Tomáš Tůma – tanec,
Matěj Uhlíř – magie a trapnomagie,
Lucie Vaněčková – tanec,
Natálie Zemanová – tanec,
Kristýna Žampachová – tanec.

V divadelní hře Broučci účinkovali:
Martina Dolejší – Verunek z šípku,
Jan Gabaš – Troubela,
Veronika Havlová – Maminka,

Daniel Jančík – Brouček,
Michael Jurča – Tatínek,
Sára Nedvědová – Verunek z roští,
Netopýr,
Miroslav Němeček – Troubáček, Žluna,
Anna Nytrová – Beruška,
Nikola Pilátová – Verunka, Veverka,
Lucie Policarová – Troubák,
Eliška Víková – Janinka,
Jáchym Háma – Kmotříček,
Kristýna Kováříková – Kmotřička,
Karolína Kalmanová – Šnek, Chroust,
Jeroným Říha – zvukař,
Vojtěch Dvořák – pomocná režie, opona,
K. Novotná a J. Slavíčková – nápověda.

Celý večer byl již tradičně zakončen 
příjemným slovem pana ředitele Petra 
Zemana a rozdáním drobných pozorností 
nejmenším divákům. Velký dík za toto od-
poledne patří všem, kteří stáli na pódiu, 
těm, kteří za oponou připravili vše, co bylo 
třeba, ale i všem divákům a také Úřadu MČ 
Praha-Petrovice, který naší škole půjčil sál 
a ochotně nám vycházel vstříc.
Těšíme se na další podobná setkání 
a přejeme Vám úspěšný začínající rok.

Veronika Balíčková 

ŠKOLY

Na lyžařský kurz 5. 1. 2014 vyrazilo 35 žáků ze Základní školy 
Praha-Petrovice. Po ubytování v hotelu Diana jsme se vydali 
na obhlídku Ski areálu Benecko. V provozu byl jen dětský 
vlek a my jsme museli za sněhem denně dojíždět skibusem 
do Herlíkovic. První den patřil rozdělení do družstev. Večer 
nám o zajímavé, ale také náročné a zodpovědné práci hor-
ských záchranářů přišel povídat dobrovolník z horské služby. 
Poutavá prezentace všem přiblížila, jak v praxi probíhají 
záchranné a pátrací akce v terénu, vytváří se podmínky pro 
bezpečnost návštěvníků hor, jak se provádí lavinová pozo-
rování. Beseda přinesla všem (i učitelům) novou užitečnou 

ainformaci a to nové telefonní číslo 1012, které je přímým 
spojením s pracovníky horské služby a může být užitečné 
kdykoliv a komukoliv z nás při pobytu na horách. I další tři 
dny jsme lyžovali ve Ski areálu Herlíkovice-Bubákov a na 
vrchu Žalý. Večerní program byl ve znamení tance (dis-
kotéky), ping pongu, případně hraní společenských her. 
Přestože sněhové podmínky nebyly zcela ideální, všichni 
oplývali po celou dobu dobrou náladou. 

Lenka Kasanová
Základní škola Praha-Petrovice

Lyžaři a snowboarďáci na Benecku

Snowboarďáci a lyžaři ze ZŠ Praha-Petrovice.

Naši lyžaři ze 6., 7. a 8. ročníku.

K. Kalmanová, V. Havlová, S. Nedvědová...

Broučci, v popředí Kmotříček Jáchym Háma. Jak být úspěšný při námluvách.
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RC rally opět v Petrovicích

Zápis do MŠ Jakobiho pro školní rok 2014/15

ŠKOLY

Jak je patrno z názvu článku, 
proběhne v Praze-Petrovicích 
další závod v RC rally. 

V roce 2013 jsme měli tu čest uspořádat 
mistrovství České republiky. V roce 2014 
na nás čeká šampionát s názvem „Safari 
Cup“.
RC rally je relativně mladá sportovní disci-
plína, jejíž náplní je simulace reálných rally 
závodů v měřítku 1:10. Jednotliví závod-
níci mají připravené různé závodní speciály, 
které vycházejí z podoby reálných vozidel 
jezdících rally. S těmito modely pak absol-
vují rychlostní zkoušky. Vzhledem k tomu, 

že jednotlivé RZ jsou dlouhé, musí závodní-
ci za autem běžet. V jednu chvíli je tak třeba 
koordinovat  pohyb automobilu po dráze 

i běh. V každé zkoušce je měřen čas, který 
se postupně sčítá. Celkem se odjede osm 
rychlostních zkoušek a vítězem se stává 
ten, který dosáhne nejnižšího celkového 
času.
Tento sport, lépe řečeno koníček, je pro-
vozován v řadě míst České republiky. 
Bohužel v Praze doposud šampionát chybí, 
a tak jsme se dohodli s pořadateli Safari 
Cupu na uspořádání tohoto závodu. Akce 
proběhne ve stejné lokalitě jako v loňském 
roce (MČR se zde jelo 11. 5. 2013) a to 
v areálu Základní školy Praha–Petrovice.
Závod proběhne 29. března 2014 od devíti 

hodin ráno až do odpoledne. Přijďte podpořit 
místní závodníky, kteří jsou sdruženi 
v kroužku Automodelářů při Základní škole 
Praha-Petrovice. Anebo ještě lépe, přijďte 
si sami zazávodit!
Vstup na akci je volný!
Srdečně Vás zve Pavel Martan – ředitel 
závodu (p.martan@email.cz, 737237955).
Více informací naleznete na stránkách 
pořadatele www.safaricup.cz. Tato akce se 
koná za podpory ZŠ Praha–Petrovice.

K zápisu se mohou přihlásit 
děti narozené v roce 2008, 
2009,  2010 a děti narozené 
do 31.08.2011.

Ředitelka mateřské školy stanovila 
na základě ustanovení § 165 odst. 2  písm. b,
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném  vzdělávání  (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů kritéria přijímání 

dětí do mateřské školy, podle nichž bude 
postupovat při rozhodování o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání.  Přehled  kritérií 
bude zveřejněn před zápisem v mateřské 
škole. 
V souvislosti s přijetím dětí do mateřské 
školy je potřeba upozornit na to, že bu-
dou přijímány děti řádně očkované podle 
ustanovení § 46 zákona č. 258/2000 Sb. 
o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů. Očkování  

proti vybraným infekčním nemocem je 
v ČR povinné  a pokud dítě není podle 
předpisů řádně očkováno, nemůže být 
přijato do předškolního zařízení.
Povinné očkování dětí do tří let: tu-
berkulóza, hexavakcína proti šesti nemo-
cem, spalničky, příušnice, zarděnky.

Jana Beránková
ředitelka mateřské školy

Škoda Fabia IRC.

Mateřská škola Jakobiho, Praha 10 - Petrovice
Vážení rodiče budoucích předškoláčků, ZÁPIS do naší MŠ pro školní rok 2014/15 se koná

26. března 2014
od 13 do 17 hodin

Přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Přihlášky se budou odevzdávat 2. dubna od 13 do 16 hodin.

ZÁPIS
E-mail:
ms.jakobiho@volny.cz

Telefon: 
274 863 977
274 862 631

www.msjakobiho.cz

Těšíme se na vás!
Jana Beránková - 
ředitelka školy,
učitelky a děti

INZERCE



18

Petrovický zpravodaj

Naše již druhá cesta 
do Štrasburku splnila prak-
ticky všechna očekávání. 
V něčem nás ale přesto 
docela překvapila.    

Pominu klasické školské vyjmenovávání 
zážitků, či sled po sobě jdoucích akcí 
a přejdu rovnou k okamžikům, které byly 
pozoruhodné. 
1) Skotům bylo rozumět anglicky. 
2) Cestou do parlamentu jsme potkali 
skutečného - živého europoslance, který 
si pouze „odpíchnul“ příchod a šel domů. 
3) Nejvíc bylo slyšet Řeky a Kypřany. 
4) Mohli jsme se zeptat na cokoliv. 
5) Při večerním setkání se skupinou 
spolužáků nás zarazila jejich velice unikát-

ní pokrývka hlavy. Byla to zvířata. Plyšová 
zvířata přetvořená do čepic, zvláštní… 
6) A to nejdůležitější, ve Štrasburku jsme 
si pochutnali na dvou vynikajících večeřích, 
takže Francie nezklamala.
 Na úplný závěr bych rád podotkl, že cestu 

hodnotím velice pozitivně, a pokud tedy 
budete mít někdy možnost se do Evrop-
ského parlamentu podívat, ani minutu 
neváhejte a jeďte ...

Jiří Kordík, 7. A

Parlament a jiné pozoruhodnosti

Štrasburský Notre Dame.Parlamentní ráno.

ŠKOLY

Maturitní ples  letošních 
oktavánů a imatrikulace 
primánků Gymnázia ALTIS je 
za námi.    
A jako každoročně bude na co vzpomínat.  
Program probíhal dle neměnného scénáře 
společenských akcí, ale prostředí, kam 
nás oktaváni  pozvali, bylo komornější. 
Studenti vybrali  ke svému plesání  prosto-
ry nově zrekonstruovaného Paspova sálu 
v  Pivovaru Smíchov. Secesně zdobený sál 
přivítal v pátek 17. ledna  studenty, jejich 
rodiče, profesory a hosty v milém a útul-
ném prostředí. Možná i proto měli k sobě 
všichni blíže a bavili se znamenitě. Módní 

policie zaznamenala, že barvou plesu byla 
černá, ale hlavní aktérky, studentky oktá-
vy i primy, zůstaly přesto věrné tradici 
Popelčině a vypadaly úžasně princeznov-
sky. Nálada stoupala ruku v ruce s časem. 
I ples má ale svůj konec. Půlnoc rozhodla. 

Báječně naladěni jsme se trousili domů. 
A studenti? Pokračovali jistě ve velkém 
stylu  - na after party. Ale to už do novin 
nepatří !!! 

Olga Tůmová
třídní profesorka 4. A

Oktáva v akci, 
primánci se 
představují

Taneční show 8. A. Vítejte, primánci, mezi Altisáky. Bude na co vzpomínat.

V celé své kráse.
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HQ reality Vám nabízí 
 
PRODEJ, NÁKUP, SMĚNY NEMOVITOSTÍ 
 

perfektní péči 
my se o vše postaráme, Vy jste jak v bavlnce 

 
nadstandardní služby 
kromě standardních služeb zařídíme i stěhování, 
úklid, opravy, převody energií nebo i rekonstrukci 

 
absolutní spolehlivost 
co slíbíme a dohodneme, to dodržíme 

 
dlouholeté lokální zkušenosti 
zaměřujeme se na oblast Petrovice, Háje, Chodov 

 
rychlý prodej 

 
Zavolejte nám a budete nadšeni 
 

734 303 426 
info@hqreality.cz 

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ. 
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD. PRÁCE VE VÝŠKÁCH. 

Kontakt na tel.: 606 662 223, 723 899 561

DOUČÍM ANGLICKÝ JAZYK

250 Kč za hodinu

Kontakt: +420 739 395 090

K

Městská policie hl. m. PrahyM

PŘIJME STRÁŽNÍKY

WWW.MPPRAHA.CZ

NABÍZÍME

- odpovídající finanční ohodnocení

- právní a sociální jistoty

- zajímavé profesní uplatnění

- kvalitní pracovně lékařskou péči

- dovolenou v délce pěti týdnů

ŠKOLY  |  INZERCE

Zábavná chemie
Studenti 4. A navštívili v rámci výuky 
chemie Přírodovědeckou fakultu Univer-
zity Karlovy, kde si v laboratoři vyzkoušeli 
nejrůznější pokusy a prostřednictvím de-
monstračních experimentů se přesvědčili, 
že i chemie může být zajímavá. Za zmínku
stojí například přeměna měděné mince 
na zlatou, nesplněný sen mnoha alchy-
mistů, výroba sloní zubní pasty či odha-
lení fi lmařského triku, jak připravit umělou 
krev. 

Petr Distler, vyučující chemie
Nosič ohně. Mladí badatelé v očekávání.

INZERCE
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