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Periodikum městské části Praha-Petrovice

Vážení spoluobčané, městská část Praha-
-Petrovice si pro Vás připravila velkou novin-
ku v podobě zbrusu nových internetových 
stránek, které nahradí ty předešlé, zastara-
lé.  S ohledem na neustále se vyvíjející tech-
nologii rozhodla Rada MČ Praha-Petrovice 
na svém zasedání dne 07.11.2011 moder-
nizovat webové stránky  městské části.
Naším cílem je zlepšit uživatelskou přístup-
nost a orientaci na webu a posunout gra-
fiku moderním směrem.  V rámci zlepšení 
uživatelské přístupnosti jsme se zaměřili 
na změnu navigační struktury a především 
identifikaci cílových skupin návštěvníků 
stránek pomocí rozcestníku – Rodina, Pod-
nikatel, Senior, kterým jsme tak zásadně 
usnadnili orientaci na webu. Na stránce Po-
likliniky Petrovice jsme implementovali další 
rozcestník, který usnadňuje uživateli hledá-
ní v odděleních polikliniky.
Webové stránky odkazují na on-line kata-
log knihovny, je zde dynamická fotogalerie, 
mapa stránek a interaktivní Google mapa 
Petrovic, on-line Petrovický zpravodaj s in-
teraktivním prohlížením formátu  pdf, který 
umožňuje uživateli číst pdf přímo na webu, 
systém otázek a odpovědí, pomocí které-
ho mohou občané komunikovat s Úřadem  
MČ přímo na stránkách a e-podatelna, kte-
rá umožňuje uživatelům jednoduše nahrát 
a odeslat soubor.
Zásadní změnu prodělala i grafika stránek, 
kde jsme se zaměřili na moderní design, 
ale hlavně výše uvedené změny spojené 
s přehledností a přístupností, jako je zvý-
raznění akčních tlačítek (odeslání formu-
lářů), tvorbu nových ikon do rozcestníků, 
zvýraznění vyhledávání a novou typografii 
a grafiku článků pro lepší orientaci v obsahu.
Administrace obsahu je nyní jednoduš-

ší - zvláště pak práce s multimédii. Díky 
optimalizaci pro vyhledávače se stránky 
v průběhu provozu posunou výše ve výsled-
cích vyhledávání. V rámci redesignu došlo 
k zásadní změně komunikace s návštěvníky 
stránek (rozcestníky) a zlepšila se přehled-
nost a orientace na webu.
Na stránkách je pro Vás připraveno i několik 
novinek.
První je rubrika Otázky & Odpovědi, která 
nahradí diskusní fórum. Zde budou přísluš-
ní úředníci, respektive vedení MČ, odpoví-
dat na dotazy občanů.
Dále budete moci záznamy ze zasedání 
ZMČ sledovat ve vyšší kvalitě přes kanál 
YouTube (http://www.youtube.com/user/
mcppet).
Největší novinkou je ovšem SMS InfoKanál. 
Ten umožňuje zasílání důležitých informa-
cí na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních 
telefonů v SMS zprávách. Městská část se 
tímto snaží zajistit jednoduchý a pohodlný 
způsob získávání důležitých informací, kte-
ré se týkají dění v Petrovicích. Prostřednic-
tvím této služby můžete dostávat včasné 
informace v krizových situacích  o plánova-
ných odstávkách vody, vzniklých haváriích a 
stavu jejich řešení, plánovaných přerušeních 
dodávek elektrické energie, popřípadě ply-
nu, uzavírkách ulic a místních komunikací, 
čištění ulic, termínech mimořádných svozů 
odpadu, termínech konání zasedání Zastu-
pitelstva městské části, konání kulturních a 
společenských akcí, mimořádných změnách 
v provozní době Úřadu městské části a dal-
ší užitečné informace spojené se životem 
v naší městské části.
SMS InfoKanál je pro Vás zcela zdarma, veš-
keré náklady hradí městská část.
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NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-PETROVICE

SLOVO STAROSTKY

Vážení a milí obyvatelé Petrovic,

první letošní slovo starostky bych chtě-
la zahájit informací o spuštění nových 
internetových stránek městské čás-
ti. Měly by Vám zjednodušit hledání 
informací a přinést mnoho nových 
služeb. Tuto proměnu a moderniza-
ci webu schválila Rada MČ na svém 
zasedání dne 07.11.2011. Více se 
o novém webu dočtete v samostat-
ném článku na str. 1.
Dobrou zprávou pro nás pro všechny 
je, že rozpočet MČ na rok 2012 je 
schválen jako vyrovnaný v příjmové 
i výdajové části, MČ dodržuje roz-
počtová pravidla a premisu neza-
dlužování obce. Zastupitelé MČ na 
VII. zasedání dne 11.01.2012 navrže-
ný rozpočet přijali.
Na témže zasedání zastupitelstvo 
městské části schválilo změnu pod-
mínek pro udělování grantů MČ Pra-
ha-Petrovice a vyhlášení grantového 
řízení na rok 2012. Žádosti o grant je
možné podávat pro oblasti volného 
času dětí a mládeže, sportovních, kul-
turních a sociálních aktivit a v oblasti 
údržby kulturních památek na území 
MČ Praha-Petrovice. Žádosti lze podá-
vat do 25.02.2012 a o přidělení gran-
tů rozhodne Rada MČ Praha-Petrovice 
nejpozději do 26.03.2012.
Milí spoluobčané, neposlední dobrou 
zprávou je další pokračování rekon-
strukce petrovické polikliniky. Jak si 
mnozí z Vás nejen všimli, ale i vyzkou-
šeli, výměna výtahů byla dokončena a 
byly předány do provozu.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-PETROVICE PRO ROK 2012

Stejně jako každý rok na zasedáních Zastupitel-
stva MČ konaných na konci roku případně na 
úvodu roku nového (podle toho, kdy svůj rozpo-
čet schválí Zastupitelstvo hl. m. Prahy) je jedním 
z důležitých, ba hlavních bodů, rozprava o navr-
ženém rozpočtu pro zahájený rok a jeho schva-
lování.
Návrh rozpočtu je připravován již od začátku 
podzimu částí zastupitelů, Radou MČ,  Finančním 
výborem ZMČ a Finančním odborem Úřadu MČ 
Praha-Petrovice.
Rozpočet je, na rozdíl od státního, navržen opět 
jako vyrovnaný. Vyrovnanost výdajů a příjmů jsou 
v rozpočtu MČ neměnným pravidlem již po mno-
ho let. To samozřejmě zapříčiňuje, že obec nemá 
dostatek prostředků na všechny opravy, údržbu 
a novou výstavbu, kterou by si přála, také díky 
stále se snižujícím příspěvkům od Magistrátu 
hl. m. Prahy a stále těžšímu přístupu k různým 
grantům a dotacím.
I tak se paní starostce a Radě MČ podařilo zajistit 
v loňském roce 7 milionů korun na opravy komu-
nikací provedených ze zámkových dlažeb. Část 
těchto peněz se již projevila v opravách povrchů 
v několika ulicích, např. v Dieselově, Lebeděvově 
a na jaře letošního roku proběhne ještě z těchto 
peněz oprava povrchu celé Ampérovy a Einstei-
novy ulice. Vedení obce se podařilo zajistit další 
peníze i pro rok 2012, tak aby povrchy komuni-
kací v obci byly opraveny v maximálním možném 
rozsahu. 
Zásadním imperativem, zastupitelstvem přijatým, 
je nezadlužování obce. Deprese a pokles veřej-
ných financí je realitou i v letošním roce a obec na 
něj musí reagovat zaprvé omezením zbytečných 
výdajů, zadruhé získáním všech možných příjmů, 
které jsou reálné.

Detailní rozpočet, tak jak jej schválilo Zastupitel-
stvo MČ Praha-Petrovice na svém zasedání dne 
11.01.20112, je opět uveden na webových strán-
kách. My jsme pro Vás připravili stručný souhrn 
toho nejdůležitějšího.

Příjmy obce: 
Pro letošní rok činí cca 25,2 milionů korun, z toho 
MHMP přispívá částkou cca 15 milionů korun, 
obec do rozpočtu ze svých finančních rezerv, pře-
vodem z vlastních fondů hospodářské činnosti, 
uvolnila pro chod obce cca 5,7 milionů. Zbytek 
příjmů, cca 4,5 milionů, je získáno různými po-
platky, daněmi a vlastní činností obce.

Výdaje:
Na zimní údržbu je zkrácený výdaj oproti  loň-
ským třem milionům, letos pouze 2,07 mil.
Lednová zima nezima obci zatím přála, ale do jara 
je ještě daleko.
Mateřská škola Jakobiho si „polepšila“ o cca 
300 tisíc na 1,69 mil, protože na školce je potře-
ba provést údržbu fasády, ostatní peníze jdou na 
běžný provoz MŠ.
ZŠ Praha-Petrovice taktéž zvýšila rozpočet o cca 
600 tis. na 5,9 mil. Kromě vlastního provozu, 
energií, chce ZŠ zahájit alespoň minimální opravy 
na plášti budovy v Dopplerově ul., přestěhovat 
U rampu zvnitřku areálu na veřejné prostranství 
pro její lepší dostupnost apod. Bohužel cena 
energií, mobiliáře a školních pomůcek neustále 
roste.  MČ se snaží o získání dotace na opravu ce-
lého pláště budovy a zateplení, cena takovýchto 
prací je z pohledu Petrovic astronomická, okolo 
25 milionů korun. Dále se vedení obce snaží o 
získání grantu na opravu a modernizaci školního 
hřiště u budovy v Dopplerově ul.  (běžecké dráhy).

Na kulturu a Petrovický zpravodaj ZMČ schváli-
lo cca 770 tis. Kulturní komise se vzorně starala 
o  kulturní program v obci v loňském roce a hod-
lá v tom pokračovat i letos. Pozvánky na zimní a 
jarní kulturní akce naleznete na str. 13. Pro Radu 
i Zastupitelstvo zdaleka není kultura v obci margi-
nální záležitostí, stejně jako je značná pozornost 
věnována mimoškolním aktivitám dětí a mládeže 
a podpoře sportovních klubů včetně TJ Sokol Pe-
trovice. Granty pro občanská sdružení, sportov-
ní kluby a jednoty a farnost jsou stejně jako loni 
ve výši 200 tis.
Zeleň a údržba veřejných ploch a prostranství je 
rozpočtována částkou cca 3,5 mil.
Městská část ještě z výsledků vedlejší hospodář-
ské činnosti zafinancuje opravu suterénu pavilo-
nu A polikliniky, Ohmova 271 a zejména nové 
rozvody vody, elektro a stoupačky.
Pro dokončení bytů v Morseově ulici obec požá-
dala MHMP o dotaci, byty budou dokončeny do 
konce června letošního roku. 

Přesto že rozpočet na letošní rok je vyšší o více 
než milion korun oproti loňskému, nárůst obje-
mu služeb a prací je minimální. Je to způsobeno 
zvýšením DPH z 10 na 14 % a neustálým zdražo-
váním vstupů, služeb a materiálů. 
 
Na závěr je třeba konstatovat, že MČ dodržuje 
rozpočtová pravidla a premisu nezadlužování 
obce a navržený rozpočet byl Zastupitelstvem 
MČ na zasedání dne 11. ledna 2012 schválen 
všemi přítomnými zastupiteli jako vyrovnaný 
v příjmové a výdajové části po konsolidaci ve výši 
25 095 500 Kč.
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Pokud se chcete zaregistrovat pomocí SMS 
zašlete zprávu ve tvaru:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJME-
NImezeraPETROVICEmezeraULICEmezera-
CISLOPOPISNE
na číslo SMS InfoKanálu: 274 860 731

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají 
mobilní telefon, umožníme doručení SMS 
také na pevnou linku v hlasové podobě. Pro 
registraci pevného čísla prosím volejte: 274 
860 731 nebo zašlete e-mail s žádostí o re-
gistraci na: info@infokanal.cz. V žádosti 
uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány 
v registračních SMS.
Další informace můžete získat také na 
webových stránkách www.infokanal.cz a 
www.prahapetrovice.cz.

Na nové podobě webových stránek se usi-
lovně pracuje od listopadu loňského roku a 
v nejbližší době by měly být hotovy. Omluv-
te, prosím, ještě některé chybějící informace, 
budou brzy doplněny. Upřímně doufáme, že 
se Vám nový vzhled webu bude líbit a využi-
jete všechny nové služby, které Vám nabízí.
Co říci závěrem? Snad jen to, že jsme se 
s novými webovými stránkami rozhodli při-
hlásit do 14. ročníku soutěže Zlatý erb 
o nejlepší webové stránky a elektronické 
služby měst a obcí. Cílem soutěže je podpo-
řit modernizaci místní a regionální veřejné 
správy prostřednictvím rozvoje informačních 
služeb poskytovaných občanům i specific-
kým skupinám uživatelů s využitím interne-
tu a ostatních elektronických médií, a při-
spět tak k rozvoji kvality života ve městech, 
obcích a krajích České republiky.

Soutěže Zlatý erb se může zúčastnit i veřej-
nost, tedy i Vy - uživatelé městských a obec-
ních stránek, kteří můžete dát svůj hlas pro 
cenu veřejnosti. Pokyny jsou uveřejněné na 
stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz. 
Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, 
kteří disponují platnou e-mailovou schrán-
kou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. 
Hlasovat lze pouze pro jedno město nebo 
obec. Hlasy bude možné posílat až do po-
čátku dubna. Pokud se Vám nové stránky 
zalíbí, budeme rádi, pokud je podpoříte hla-
sováním o cenu veřejnosti.

Ing. František Kříž,
zástupce starostky
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

NOVINKY PID

Pražská integrovaná doprava si pro nás při-
pravila opět několik novinek.
Od minulého roku se v Petrovicích změnilo 
několik zastávek na znamení. Mnohdy se 
ptáme proč, když jsou tyto zastávky celkem 
frekventované a stále tam někdo vystupuje 
a nastupuje. Dopravní podnik nám přináší 
odpověď:
„Systém zastávek na znamení přejímáme 
z dopravně vyspělých zemí (Německo, Ra-
kousko, Švýcarsko), kde tento systém bez 
problémů funguje na všech zastávkách. 
Naším postupným cílem je, aby měly všech-
ny zastávky stejný charakter, tedy aby na 
nich autobusy zastavovaly pouze v případě 
potřeby výstupu nebo nástupu. Problém 
významně odlehčilo zrušení nutnosti má-
vat na přijíždějící autobus. I když se mno-
ha cestujícím zdá charakter „na znamení“ 
zbytečný tam, kde podle nich „stále někdo 
vystupuje a nastupuje“, hlavně v okrajových 
obdobích (večer, brzy ráno, o víkendech, ale 
i v opačných směrech v době špičky) bývá 
frekvence cestujících daleko nižší a odstra-

nění zbytečného zastavování přináší nemalé 
úspory i určité zrychlení provozu.“
Na linkách Pražské integrované dopravy je 
zaveden nový nízkopodlažní autobus. Vůz 
typu Iveco Crossway LE bude nasazován 
především na městskou linku 232 v trase 
Háje – Křeslice – Nádraží Uhříněves. Staré 
autobusy Karosa B732 budou nasazovány 
pouze jako provozní záloha, případně na 
některé spoje ve špičkách všedních dnů. 
Nově zavedená midibusová linka 168 zajistí 
spojení lokalit Nové Butovice – Kodymova 
– Háje – Nemocnice Motol – Nemocnice 
Na Homolce. Linka nabídne zcela novou 
obsluhu lokality Háje a bude provozována 
výhradně v nízko-
podlažních auto-
busech s rozsahem 
provozu od 6:00 
do 20:00 v pracov-
ní dny v jednotném 
intervalu 30 minut.
Od 11. prosince 
2011 platí nový 
jízdní řád vlaků, 
který přinesl cestu-

jícím na železnici v Praze několik výrazných 
zlepšení. Nejvýraznější novinkou je prodlou-
žení vlakové linky S9 z Vysočan do Horních 
Počernic. Cestující tak získají další rychlou 
alternativu ke klasické MHD. Vlaková linka 
S9 umožní propojit napříč centrem Prahy 
Horní Počernice a Vysočany s Prahou 10, 
Uhříněvsí, Říčany a Stránčicemi.

Úplné informace naleznete na:
www.ropid.cz
a pro jízdní řády navštivte stránku:
http://portalpid.idos.cz.

ULICE – ANEB „VÍM, KDE BYDLÍM“ – ČÁST X. - DIESELOVA ULICE
Další ulicí, u které se v tomto čísle zasta-
víme,  je Dieselova ulice. Navazuje na ulici 
Edisonovu a na mapě tvoří jakousi kapku 
nad začátkem vodní nádrže Hostivař. Své 
jméno podědila po německém vynálezci 
Rudolfu Dieselovi, který dal světu vznětový 
motor, ale i skoro zapomenutou utopistic-
kou teorii solidarismus.

Rudolf Diesel se narodil 18. března 1858 
v Paříži a dodnes přitahuje pozornost kvůli 
nevyjasněné smrti. Diesel, který díky svému 
vynálezu velmi zbohatnul, později o maje-
tek přišel a ocitl se v dluzích. Stále není jas-
né, zda jeho zmizení v moři v září 1913 bylo 
opravdu sebevraždou.
Diesel se narodil v rodině německého zban-
krotovaného knihaře. V roce 1870 se rodina 
přeplavila na uprchlické lodi do Anglie. Ne-
měli z čeho žít, a tak poslali dvanáctiletého 
Rudolfa do Německa k cizím lidem s cedu-
lí a dopisem. I přes odpor rodiny studoval, 

vystudoval průmyslovou školu v Augsburku 
a techniku v Mnichově.
První Dieselovy motory byly velká a těž-
ká monstra patřící do továren. Postupným 
zmenšováním ale začala nafta vytlačovat 
páru z lodí a lokomotiv. A také z ponorek. 
To už byla světová válka na spadnutí. 
Na přelomu 19. a 20. století získala ponor-
ka podobu plavidla, které pluje převážně 
na hladině a pod vodou zůstává jen krát-
ce pro splnění bojových úkolů. Tehdejší 
ponorky na páru či benzín a petrolej byly 
pro posádku příliš nebezpečné. Proto se 
Německo do stavby ponorek nikdy příliš 
nehrnulo. Vše se změnilo v okamžiku, kdy 
vznikl Dieselův motor. Byl jednoduchý, spo-
lehlivý, účinný, s nízkou spotřebou paliva, 
které nevybuchovalo. Cesta k pověstným 
U-bootům, které děsily nepřátele Němec-
ka v obou světových válkách, se otevřela. 
Rudolf Diesel nabyl na ceně a stal se velmi 
bohatým a ctěným mužem. Představa kon-
fliktu Německa s Anglií, kde žili jeho rodiče, 
a s rodnou Francií se mu ale nelíbila. V roce 
1913 mu přišel dopis od anglického přítele 
George Cerelse. Bylo to pozvání k návštěvě, 
které Diesel přijal a večer 29. září v Antver-
pách nastoupil na palubu parníku Dresden 
mířícího do Londýna. Další den byla ale jeho 
kajuta prázdná a Rudolfa Diesela už nikdy 
nikdo nespatřil. Tisk ihned přišel s teorií 
o dobrovolném odchodu ze světa. K dispo-
zici byl i motiv, a to údajná hráčská vášeň 
a dluhy. Nechyběly ale ani pochybnosti.
Jako nejpravděpodobnější pachatel případ-

né vraždy bývá označována německá tajná 
služba. Talentovaný vynálezce měl pro Něm-
ce hodnotu všech lodí, které kdy potopily 
německé U-booty.
Další teorií je, že Diesel škodil tehdejším 
uhelným a ropným magnátům, protože 
plánoval postavit motor na sluneční energii 
nebo na rostlinný olej.
A poslední verze tvrdí, že Diesel v Lamanš-
ském průlivu ve skutečnosti nezemřel. Podle 
jedné z verzí přijal nabídku Britů ke spolu-
práci a pod novou identitou dál pracoval na 
svých vynálezech.
Za svůj život dospěl Diesel k názoru, že 
k nejlepším výsledkům lze dospět jednomy-
slným chováním lidí. Tuto myšlenku, která 
staví vlastní zájem na roveň zájmu celku, 
nazval solidarismem. Navrhl, aby každý sou-
kmenovec zaplatil do společné pokladny 
denně jeden fenik a dokazoval, že z těchto 
nepatrných částek již zakrátko bude možno 
zřídit první samostatný nekapitalistický pod-
nik, a to jak v průmyslu, tak v zemědělství. 
Své základní filozofické úvahy sepsal Diesel 
v knize „Přirozené náboženství“.

N. Šafaříková

ZMČ schválilo rozpočet na rok 2012     str.  2
Zápis do MŠ Jakobiho    str.   5
Pozvánka na PETROVICKÝ MASOPUST
a PÁLENÍ ČARODĚJNIC          str. 11
Kultura              str. 12–13
Petrovická farnost    str. 18

OBSAH



www.prahapetrovice.cz.  4 .

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE SOCIÁLNÍCH DÁVEK OD 01.01.2012
Od 01.01.2012 dochází k přechodu agend nepojist-
ných dávkových systémů z městských částí na Úřad 
práce České republiky. Tento krok je učiněn na zá-
kladě Sociální reformy I. a jeho základním smyslem 
je sjednocení místa a administrace dávek poskytova-
ných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Agendy 
dávek hmotné nouze, příspěvku na péči, dávek pro 
osoby se zdravotním postižením a posuzování náro-
ku a vydávání průkazek ZP, ZTP a ZTP/P tedy bude 
od 01.01.2012 vyřizovat v Praze Krajská pobočka pro 
hlavní město Prahu, Úřadu práce České republiky a to 
prostřednictvím svých kontaktních pracovišť. 

Kontaktní pracoviště pro územní obvod 
Praha 15 a 22:

Úřad MČ Praha 15–Horní Měcholupy, 
Boloňská 478/1

v I. patře  (pracoviště Úřadu práce - Státní sociální 
podpora)

úřední hodiny : pondělí a středa od 8.00 h do 17.00 h

Po 01.01.2012 bude Úřad práce ČR vyřizovat nejen 
nově podané žádosti po tomto datu, ale převezme 
i řízení o žádostech již zahájených v roce 2011 na 
jednotlivých městských částech a tato řízení dokončí.
Další informace o sociální reformě je možno nalézt 
na novém webu Ministerstva práce a sociálních věcí 
http://socialnireforma.mpsv.cz. 

Věra Rinková,
vedoucí odboru sociální péče ÚMČ Praha 15

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ:

Pro územní obvod Praha 1 a 2 Praha 2 - Vinohrady, Šafaříkova 557/14
Pro územní obvod Praha 3 Praha 3 - Žižkov, Seifertova 559/51
Pro územní obvod Praha 4 Praha 4 - Nusle, Táborská 376/40
Pro územní obvod Praha 5 Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 1381/4
Pro územní obvod Praha 6 a 17 Praha 6 - Dejvice, Jugoslávských partyzánů 

1089/15 a také Praha 17 - Řepy, Bendova 1121/5 – detašované pracoviště 
Pro územní obvod Praha 7 Praha 7 - Holešovice, nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7 
Pro územní obvod Praha 8 Praha 8 - Libeň, U Meteoru 676/8
Pro územní obvod Praha 9 Praha 9 - Vysočany, Sokolovská 324/14
Pro územní obvod Praha 10 Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1429/68
Pro územní obvod Praha 11 Praha 11 - Chodov, Bohúňova 1553/2
Pro územní obvod Praha 12 Praha 12 - Kamýk, Čechtická 758/6
Pro územní obvod Praha 13 Praha 13 - Stodůlky, Sluneční náměstí 2580/13 
Pro územní obvod Praha 14 Praha 14 – Černý Most, Generála Janouška 844/18
Pro územní obvod Praha 15 a 22 Praha 15 – Horní Měcholupy, Boloňská 478/1
Pro územní obvod Praha 16 Praha 16 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 732
Pro územní obvod Praha 18 Praha 18 - Letňany, Bechyňská 639
Pro územní obvod Praha 19 Praha 19 - Kbely, Železnobrodská 764
Pro územní obvod Praha 20 Praha 20 – Horní Počernice, Jívanská 635/6
Pro územní obvod Praha 21 Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260

SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA DTEST

Občanské sdružení spotřebitelů TEST 
spotřebitelům nabízí v rámci poradny 
bezplatně:
Právní poradenství z oblasti spotřebitelské-
ho práva (reklamace, nedodání zboží v ter-
mínu, poškození oděvu v čistírně, předvádě-
cí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, 
vysoké vyúčtování za energie, podmínky 

pojistných, úvěrových a leasingových 
smluv a jiné) na telefonní lince. Pora-
denství je zdarma, platí se pouze cena 
běžného hovoru.  

  Telefonní linka: 299 149 009
       Provozní doba: Po–Pá 9–17 hod
Osobní právní poradenství v nově otevřené 
pražské poradně každé úterý od 13 hodin a 
každý čtvrtek od 9 hodin (nutné se předem 
telefonicky objednat).
Databázi nebezpečných výrobků volně 
zpřístupněnou na webových stránkách 
www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si 

zvolit pravidelné zasílání nových informací 
k vybrané kategorii výrobků.
Vzory, vybrané vzory právních listin a podá-
ní vypracované pro konkrétní účel (volně ke 
stažení na webových stránkách www.dtest.cz).
Publikace, např. tištěná informační brožura 
o marketingových praktikách prodejců na 
předváděcích akcích určená převážně seni-
orům.
Publikace s názvem Jak nespadnout do 
pasti bude pro občany bezplatně k dis-
pozici v knihovně MČ Praha-Petrovice od 
01.03.2012.

web: http://www.dtest.cz/

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A JAK POSTUPOVAT PŘI HLÁŠENÍ JEHO PORUCH
Na základě opakovaných telefonických požadavků našich spoluobčanů na 
opravy veřejného osvětlení, případně nefungujících hodin nebo dopravních 
světel (semaforů), bychom Vás rádi informovali, jak nejlépe v takovém přípa-
dě postupovat. Máte na výběr dvě možnosti.
V prvním případě můžete  požadavek na opravu Vámi zjištěné poruchy veřej-
ného osvětlení (nebo dalších uvedených případů) telefonicky  nebo osobně 
oznámit přímo Úřadu městské části Praha-Petrovice a naši pracovníci tento 
požadavek předají firmě ELTODO, a. s.
V druhém případě můžete telefonicky oznámit poruchu přímo firmě ELTO-
DO, a. s. na bezplatné telefonní lince: +420 800 101 109 nebo elektronicky 

prostřednictvím e-mailu: eltodo@eltodo.cz . Ať si již vyberete kterýkoliv způ-
sob, je nutné uvést identifikační číslo příslušného sloupu veřejného osvětle-
ní, které je uvedeno na kovovém štítku umístěném na sloupu zhruba ve výši 
cca 140–150 cm od země. 
Vážení spoluobčané, rozhodně Vám vždy rádi pomůžeme tuto situaci vyře-
šit, ale ekonomicky je pro Vás výhodnější druhá varianta, kde máte hlášení 
poruch zcela zdarma.                                        

Mgr. Romana Hrabáková, 
sekretariát starostky ÚMČ Praha-Petrovice 

FARMÁŘSKÉ TRHY V PETROVICÍCH POKRAČUJÍ
Farmářské trhy v Praze se poslední roky těší 
velké popularitě. I petrovičtí občané si je ob-
líbili, a tak i v letošním roce trhy najdete na 
prostranství před hlavním vchodem poliklini-
ky v Ohmově ulici. 

Navštívit je můžete každý čtvrtek od 8 do 17 
hodin a nakoupit zde čerstvé a kvalitní pro-
dukty českých výrobců, jako jsou například 
uzeniny, ovčí i kozí sýry, čerstvé ryby, koření 
či med a čerstvé pečivo. 

Využijte jedinečnou nabídku k zakoupení 
čerstvých domácích výrobků. Budeme se 
těšit.
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ PRAHA–PETROVICE

Den otevřených dveří v ZŠ Praha-Petrovice

Kromě výstavy dětské výtvarné tvorby, vy-
stoupení kouzelníka Pavla Kožíška, dvou 
pohádek, z nichž jednu zahráli žáci z naší 
školy a druhou profesionální herci, jsme 
připravili také „dny otevřených dveří“. 
V obou budovách Základní školy Praha– 
–Petrovice si mohli rodiče budoucích žáků 
prvních tříd prohlédnout učebny, seznámit 
se s vyučujícími, zhodnotit výtvarné práce 
našich žáků. Vše se odehrálo 7. a 8. pro-
since 2011. Rodiče a návštěvníci školy se 
dozvěděli, že budoucí žáci prvních tříd si 
mohou vybrat třídu v budově Edisonova 
nebo v budově Dopplerova. Všichni naši 
žáci v obou budovách se učí podle stejné-
ho vzdělávacího programu a mají stejné 
vyučovací předměty: český jazyk, matema-
tiku, angličtinu, prvouku, tělesnou, výtvar-

nou a hudební výchovu a pracovní činnos-
ti, což činí dohromady 21 hodin vyučování 
týdně. Naše škola má nyní 317 žáků 
(v loňském roce 2010 měla 312 žáků, 
v roce 2009 měla 288 žáků, v roce 2008 
jsme učili 283 žáků). Přestože počet žáků 
v ZŠ Praha–Petrovice stoupá, stále pat-
říme ke středně velkým, či spíše menším 
školám, což přináší řadu výhod, například 
možnost individuálnějšího přístupu ke kaž-
dému žákovi. Na fotografii bohužel vidí-
me zejména záda ředitele školy Petra Ze- 
mana – nutno podotknout, že je pozitivní, 
že se obrací zády k fotografovi a rozhodně 
se „neobrací zády“ k rodičům.

Mgr. Petr Zeman, 
ředitel školy

Pro návštěvníky byly připravené čokolády, 
kalendáře, perníčky a další dárky 

KROUŽEK VAŘENÍ
Tento školní rok jsme v naší Základní škole Praha–Petrovice nově 
otevřeli kroužek vaření pro děti z prvního stupně.  Možná i díky 
popularitě televizních pořadů, které se zabývají vařením, je o tento 
kroužek velký zájem ze strany děvčat, ale i chlapců. V kurzu uplat-
ňujeme zásady zdravé výživy, učíme se manipulovat s kuchyňským 
náčiním, vaříme a pečeme. Zvládneme i věci, které by se na první 
pohled mohly zdát složité, jako např. zdravé hamburgery se sójou 

či dětmi oblíbené palačinky nebo švestkové knedlíky. K Vánocům 
si děti upekly i několik druhů vánočního cukroví. Věříme, že zájem 
dětí a podpora jejich rodičů potrvá i v budoucnu a kroužek se stane 
stabilní součástí mimoškolní aktivity našich žáků.

Jitka Pokorná, vedoucí kroužku,
Mgr. Petr Zeman, ředitel ZŠ Praha-Petrovice

Vaření všechny evidentně baví V kroužku vaří nejen dívky, ale i chlapci

Mateřská škola
Jakobiho, Praha 10 – Petrovice

Vážení rodiče budoucích předškoláčků,

ZÁPIS
do naší MŠ pro školní rok 2012/2013 se koná

19. března 2012 od 13 do 17 hodin.
Přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Přihlášky se budou odevzdávat 26. 3. od 13 do 17 hodin.

E-mail: ms.jakobiho@volny.cz
www.materska-skola.cz/jakobiho

telefon: 274 863  977, 274 862 631

Těšíme se na vás!
Jana Beránková – ředitelka školy,

učitelky a děti
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VÁNOČNÍ LAŤKA V ZŠ PRAHA-PETROVICE
Kromě vycházek vánoční Prahou, nadílky u vá-
nočních stromků ve všech našich třídách a dalších 
tradičních, osvědčených předvánočních akcí v naší 
Základní škole Praha–Petrovice, jsme v letošním 
školním roce pořádali i jednu mimořádnou – sou-
těž ve skoku vysokém „Petrovickou vánoční laťku“. 
Všech čtyřicet finalistů podalo skvělé výkony a doká-
zali, že sport a lehká atletika v Petrovicích neumře.
Soutěž se konala 20. prosince 2011 a závodilo se ve 
čtyřech kategoriích. Zde jsou zlatí, stříbrní a bron-
zoví atleti a atletky z druhého stupně ZŠ Praha–Pe-
trovice:

Kategorie mladších dívek (6. a 7. třída)
1. místo Adéla Suchomelová, 6. M, 130 cm
2. místo Alice Přinosilová, 6. A, 115 cm
3. místo Tereza Menclová, 6. A, 115 cm

Kategorie starších dívek (8. a 9. třída)
1. místo Tereza Krajdlová, 9. A, 120 cm
2. místo Denisa Jarošová, 8. A, 120 cm
3. místo Natálka Klusová, 8. A, 120 cm

Kategorie mladších chlapců (6. a 7. třída)
1. místo Petr Novotný, 6. M, 130 cm
2. místo Vojta Miškovský, 7. A, 130 cm
3. místo Lukáš Mezera, 7. A, 130 cm

Kategorie starších chlapců (8. a 9. třída)
1. místo Zdeněk Číše, 9. A, 153 cm
2. místo Fanda Průcha, 9. A, 153 cm
3. místo Bruno Rotter, 9. A, 145 cm

Autorů je tentokrát více: 
Lenka Kasanová, Kateřina Mašková, obě vy-
učující TV, trenérky, organizátorky soutěže, 
foto Jana Jelínková, reportér Ondra Vojta, 6. A 
a Petr Zeman, ředitel ZŠ Praha–Petrovice.

Také letos jsme se rozhodli 
uspořádat výstavu výtvarné 
tvorby žáků naší školy, kterou 
pořádáme každoročně, vždy 
je velmi úspěšná a hojně na-
vštěvována rodiči, prarodiči 
i žáky školy.
Při divadelním představení 
naší školy 21.11.2011 si mohli 
návštěvníci výstavu prohléd-
nout v zadní části kulturního 
sálu Domu občanské vybave-
nosti v Praze-Petrovicích.
Před vystoupením kouzelní-
ka Pavla Kožíška 12.12.2011 
bylo možno výstavu zhlédnout 

v prostorách naší školy 
(knihovna, hala, chodby, ale i 
třídy).
Velký dík za instalaci výstavy 
a její organizaci si zaslouží 
paní učitelka Mgr. Dana Ko-
sová. Stejně jako v předešlých 
letech uspořádala velice pěk-
nou přehlídku dětských prací 
z různých předmětů a podě-
kování patří všem učitelkám 
a vychovatelkám, které svou 
troškou do mlýna přispěly při 
prezentaci práce našich dětí.

Mgr. Jana Gabašová

VÝSTAVA DĚTSKÉ TVORBY

Kategorie nejstarších chlapců,
nástup finalistů

Vítězný skok v kategorii mladších dívek
Závody byly dramatické a rozhodoval 

každý centimetr a každý pokus

Výstava dětské tvorby PODZIM Výstava dětské tvorby 
Z PODZIMU DO ZIMY

NÁVŠTĚVA 8. A 9. TŘÍDY V PAMÁTNÍKU VOJNA
Památník Vojna u Příbrami vznikl z bývalého pracovního tábora 
vybudovaného v letech 1947–1949 německými válečnými zajatci. 
Pojmenován byl po nedalekém vrchu Vojna. Po odchodu válečných 
zajatců sloužil komunistickému režimu jako tábor nucených prací 
pro politické vězně. Vězni pracovali v nedalekých dolech při těž-
bě uranové rudy. (Poznámka k následujícímu článku našich žáků: 
Petr Zeman, ředitel ZŠ Praha–Petrovice.)
Nápad našich učitelů na návštěvu Památníku Vojna nebyl špatný. 
Před výletem jsme nejprve měli od paní učitelky Veroniky Balíčkové 
a pana učitele Martina Damaška přednášku o komunismu v Evropě 
a o pár dní později, 07.11.2011, jsme vyjeli na výlet.  Sraz byl ráno 
v 7:30 před naší školou a jízda autobusem trvala asi hodinu. „Voj-
na“ leží u Příbrami a památníkem je od roku 2000. Před vstupem 
do objektu nám paní učitelka a pan učitel řekli, ať se chováme sluš-
ně. Při vstupu nás paní, která nás potom prováděla celým objek-
tem, zavedla do kulturního sálu, kde nám promítla dokument o 
komunismu. Poté prohlídka pokračovala výstupem na vyhlídkovou 
věž, odkud byl výhled na celý tábor. Od našich učitelů jsme tady 
dostali pracovní listy, a ty jsme pak během celé prohlídky vyplňovali. 
Prohlídka pokračovala přes bunkr, samotku a kulturní místnost, kde 
byla televize a obrazy Gottwalda a Lenina. Dál jsme šli do ošetřovny 

a na závěr jsme si prohlédli malé muzeum, které se týkalo dolování 
uranu. Přestože byl tento výlet pro někoho psychicky náročný, líbil 
se hodně lidem. Návštěvu tohoto památníku, věnovaného obětem 
komunismu, všem velmi doporučujeme.

Pavel Jung a Dan Oberfalcer, 8. A

Pan učitel během výkladu
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PRIMÁRNÍ PREVENCE
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAHA-PETROVICE

Během podzimních měsíců proběhlo 
v naší škole několik přednášek, besed 
a nácviků praktických dovedností pod 
vedením strážníků Městské policie 
hl. m. Prahy. 
Žáci čtvrtých a pátých tříd měli možnost 
prakticky si vyzkoušet základy první po-
moci. 
Starší žáci si rozšířili vědomosti v oblas-
tech právního vědomí, drogové proble-
matiky, šikany, kiberšikany, domácího 
násilí a sexuální výchovy.
Na jaře čekají mladší žáky (1.-3. ročník) 
besedy se strážníky především o bez-

pečném chování doma, při setkání s ci-
zím člověkem a v dopravním provozu.

Mgr. Dana Kosová

PŘEDVÁNOČNÍ I VÁNOČNÍ RADOVÁNKY
V ZŠ PRAHA-PETROVICE

19. prosince 2011 je atmosféra už dokonale sváteční. Všechny třídy jsou vánočně 
vyzdobené, pod některými stromečky, malými, většími i největšími, už jsou dárky. 
Z některých dveří se občas kromě běžných zvuků a hluků ozývají i vánoční kole-
dy, které chystáme na každoroční tradiční „Zpívání pod petrovickým vánočním 
stromem“. Už skoro nejde učit, protože soustředit se na učení teď z žáků a žákyň 
dokáže málokdo. Některé třídy si chystají vlastní vánoční občerstvení, besídky pro 
sebe nebo pro rodiče. Vůně cukroví se line po chodbách. Kdyby se ve dveřích třídy 
objevil Ježíšek a řekl: „Ahoj, tak jsem tady,“ pravděpodobně by nikdo nebyl pře-
kvapený. Fotografie dokumentují vánoční pohodu v obou budovách naší Základní 
školy Praha–Petrovice. Samozřejmě velmi pozitivní je, že následují prázdniny a že 
jsme nevyhořeli.

Mgr. Petr Zeman

5. prosince se ve škole vyrojilo množství 
čertů, andělů a Mikulášů

Pod petrovickým vánočním stromem 
zpívali naši žáci, dospělí občané Petrovic 

i představitelé naší městské části

Nadílka byla pod stromečky
ve všech třídách

K oblíbeným předvánočním akcím patří 
i návštěvy divadelních představení

S tím se vrátila 23.11.2011 skupina 
žáků ZŠ Praha-Petrovice z matematické 
soutěže, kterou tradičně připravuje pro 
žáky 5. až 9. ročníku ZŠ Veronské ná-
městí a zve na ni žáky okolních škol.  Do 
soutěže se tentokrát zapojilo 7 základ-
ních škol, které vyslaly po  třech repre-
zentantech z každého ročníku. Naše vý-
prava byla jednoznačně nejúspěšnější. 
Vždyť z 24 oceněných řešitelů bylo 10 
z naší školy. Dokázali jsme se prosadit 
ve všech kategoriích. Diplom a věcnou 
cenu obdrželi:  z 5. ročníku - Tereza Ci-
chrová, Jan Provazník i Matyáš Lehnert, 

ze 6. ročníku - Tomáš Pavelka, Adéla 
Suchomelová a Jakub Černý, ze 7. roč-
níku - Martin Patočka a Honza Hoang, 
z 8. ročníku Kristýna Pilná a z 9. ročníku 
Robert Mysliveček. 
Úspěch našich žáků v matematické sou-
těži není určitě náhoda. Při práci s na-
danými žáky čerpáme ze zkušeností, 
které jsme získali ve třídách s rozšířenou 
výukou matematiky a přírodovědných 
předmětů. Naši žáci se pravidelně za-
pojují i do celostátních soutěží, jako je 
Matematická olympiáda, Pythagoriáda 
a Klokan. Kromě toho výuku zpestřu-

jeme řadou úloh, které rozvíjejí logické 
myšlení a představivost žáků. Například 
v 5. M si účast v soutěži Zdatný mate-
matik děti vybojovaly v třídní soutěži, 
která doplňovala výuku matematiky 
v říjnu a listopadu. Před Vánocemi ře-
šily úlohy začleněné do pohádkových 
příběhů a nyní se ti nejlepší chystají na 
Matematickou olympiádu. Tak jim drž-
me palce, ať se vrátí se stejným nadše-
ním jako ze Zdatného matematika.

PaedDr. Iva Paloučková,
ZŠ Praha-Petrovice

Nácvik první pomoci

Obvazování

JSME ZDATNÍ MATEMATICI!

Stromečky zdobily celé třídy společně
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26. zasedání RMČ dne 21.11.2011
Rada městské části

Praha-Petrovice

Schválila:
•  vyúčtování akce „Martha Elefteria-

du“ ze dne 12.11.2011,
•  akci „Mikulášská pro petrovickou ve-

řejnost“ na 07.12.2011,
•  termín uzávěrky PZ č. 1/2012 na 

27.01.2012,
•  uzavření smlouvy na připojení ob-

jektu DOV PCO HZSP s platností od 
01.01.2012 s tím, že zkušební pro-
voz bude sjednán v délce 3 měsíců,

•  zapojení MČ Praha-Petrovice do 
agendy MA 21 s cílem ucházet se o 
získání kategorie D,

•  podporu principů MA 21 a udržitel-
ného rozvoje,

•  pověřuje starostku MČ JUDr. Olgu 
Hromasovou výkonem funkce odpo-
vědného politika v rámci MA 21,

•  jmenuje za Úřad MČ Praha-Petrovice ko-
ordinátorem MA 21 Mgr. Emila  Švorce,

•  jmenuje členy neformální skupiny 
MA 21 členy Rady MČ Praha-Petrovi-
ce doc. PhDr. Otto Semeckého, CSc., 
Ing. Františka Kříže, JUDr. André 
Němce a Ing. Jana Křečka.

Uložila:
•  zástupci starostky Ing. F.  Křížovi bez-

odkladně  zveřejnit podmínky gran-
tového řízení ZHMP na rok 2012 na 
webových stránkách MČ,

•  radnímu JUDr. Němcovi bezodklad-
ně zkontaktovat občanská sdružení 
a upozornit je  na vyhlášení gran-
tového řízení ke zlepšení životního 
prostředí hl. m. Prahy pro rok 2012,

•  Komisi územního rozvoje, výstavby 
a dopravních vztahů sledovat stav a 
průběh zahájení řízení ke křižovatce 
Exit 4 D1 v rámci EIA a informovat RMČ.

Vzala na vědomí:
 •  informaci starostky k jednání „ma-

lých MČ“ v Dolních Chabrech dne 
16.11.2011 ke zjednodušení a ze-
fektivnění správy hl. m. Prahy, 

•  dopis primátora hl. m. Prahy k žá-
dosti starostů „malých“ MČ o ter-
mín schůzky,

•  vyhodnocení „Bezpečnostního au-
ditu objektu Polyfunkční objekt 
Petrovice, Edisonova 429“ ze dne 
25.10.2011 zpracovaný společností 
M Connection s. r. o.

•  informaci  Občanského sdružení 
Aliance Jihovýchodu ke křižovatce 
Exit 4 D1 a dále pak informaci sta-
rostky o zahájení procesu EIA na 
tuto stavbu,

•  informaci starostky o pokračujícím 
jednání se zástupci Česká pošta, a. s. 
s tím, že zřízení pracoviště pošty 
v MČ Praha–Petrovice je zařazeno do 
investičních plánů ČP na  rok 2012.

27. zasedání RMČ dne 05.12.2011      
Rada městské části

Praha-Petrovice

Schválila:
•  informaci starostky  k vyjádření k do-

kumentaci „Exit 4 D1 a dopravní při-
pojení Západní komerční zóny Průho-
nice č. j. 2595/2011“ ze dne 25.11., 
které bylo posláno v rámci procesu 
EIA na Ministerstvo životního prostředí,     

•  návrh rozpočtu na akci „Vánoční 
mše J. J. Ryby“  a návrh rozpočtu 
na akci „Zpívání pod vánočním stro-
mem“,

•  termín konání plesu MČ Praha-
-Petrovice ve variantě 25.02.2012, 
03.03. 2012, 10.03.2012 a před-
sedkyni Organizačního výboru plesu 
paní Helenu Stašákovou,

•  nákup cvičebních strojů pro se-
niory dle cenové nabídky ze dne 
28.11.2011 firmy Colmex s. r. o., 

•  provedení úprav dětských hřišť 
v částce 144 409 Kč,

•   uzavření  nájemní smlouvy  s firmou 
OPTIVISION s. r. o. – MUDr. Olga Mar-
čeková, a to za cenu 1 800 Kč/m2/ rok 
za ordinaci a 900 Kč/m2/rok za ostatní 
prostory,

•   návrh programu VI. zasedání ZMČ 
dne 14.12.2011.

Vzala na vědomí:
 •  sdělení Katastrálního úřadu ze dne 

24.11.2011 spis. zn. PD402/2011-
-101 o řešení zápisu vlastnických 
práv do KN neznámých vlastníků.

VI. zasedání ZMČ  dne 14.12.2011
ZMČ Praha-Petrovice

Schválilo:
•  Strategický plán rozvoje MČ Praha-

-Petrovice pro období 2011–2020,
•  zprávu Kontrolního výboru ZMČ 

v předloženém znění,
•  rozpočtovou změnu č. 7/2011,
•  rozpočtové provizorium na rok 2012, 

•  plán zasedání Zastupitelstva MČ 
v roce 2012 a to: 11.01., 14.03., 
13.06., 12.09., 19.12. 

Uložilo:
•  předsedovi  Finančního výboru ZMČ 

Ing. Křečkovi, aby  zprávu Finančního 
výboru  předloženou Zastupitelstvu 
MČ znovu ve Finančním výboru řád-
ně projednal, doplnil prezenční listinu 
a zápis o hlasování členů FV k jednot-
livým bodů a takto doplněnou zprávu 
předložil Zastupitelstvu MČ na jeho   
příštím zasedání k projednání.

Vzalo na vědomí:
•  zápis pracovní skupiny pro poliklini-

ku ze dne 09.11.2011,
•  informaci starostky o průběhu soud-

ního jednání ve sporu žalobkyně 
Jarmily Bosákové proti žalované MČ 
Praha-Petrovice o neplatnosti výpo-
vědi nájemní smlouvy.

28. zasedání RMČ  dne 20.12.2011
Rada městské části

Praha-Petrovice

Schválila:
•  návrh rozpočtu na akci „ABBA REVI-

VAL“ na 22.02.2012,
•  schválila paní Markétu Čižinskou do 

funkce předsedkyně Komise územ-
ního rozvoje, výstavby a dopravních 
vztahů, 

•  aby koncert „Vánoční mše Jana Ja-
kuba Ryby“ dne 20.12.2011 byl po-
jat jako pietní vzpomínka  na zemře-
lého exprezidenta Václava Havla.

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

07.12.2011,
•  rezignaci předsedy Komise územního 

rozvoje, výstavby a dopravních vztahů 
Ing. Václava Kováříka a současně mu 
poděkovala za dosud vykonanou práci 
v této funkci,

•  informaci starostky, že 20.12. 2011 se 
uskutečnila přejímka obou nových vý-
tahů na poliklinice v ul. Ohmova 271. 

29. zasedání RMČ dne 02.01.2012
Rada městské části

Praha-Petrovice

Schválila:
•  návrh rozpočtu XII. reprezentačního 

plesu MČ, který se bude konat dne 
03.03.2012,
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•  rozpočtovou změnu č. 8/2011,
•  zprávu o činnosti RMČ za II. pololetí 

r. 2011,
•  návrh programu VII. zasedání ZMČ 

dne11.01.2012,
•  vypsání výběrového řízení na údržbu 

veřejné zeleně a úklid veřejných pro-
stranství.

Vzala na vědomí:
•  zápis z 10. jednání Kontrolního vý-

boru ZMČ.

VII. zasedání ZMČ dne 11.01.2012
ZMČ Praha-Petrovice

Schválilo:
•  zápis z V. řádného zasedání ZMČ 

Praha-Petrovice,
•  zápis ze VI. řádného zasedání ZMČ 

Praha-Petrovice,
•  rozpočet MČ Praha-Petrovice na rok 

2012 jako vyrovnaný v příjmové i 
výdajové části po konsolidaci ve výši 
25 095 500 Kč,

•  rozpočet hospodářské činnosti 
MČ Praha-Petrovice na rok 2012 
jako vyrovnaný v příjmové i výdajové 
části ve výši 10 346 000 Kč,

•  změnu „Podmínek pro udělování 
grantů MČ Praha-Petrovice“,

•  vyhlášení grantového řízení na rok 
2012,     

•  odejmutí pozemků ze svěřené sprá-
vy MČ Praha-Petrovice parc. č. 
537/8, 5665/5, 565/8, 568/5, 
580/13, 580/31, 580/34, 580/39, 
580/65,580/68, 580/95,580/109  
v k. ú. Petrovice,

•  usnesení  Rady MČ Praha-Petrovice 
č.11/26/6/2011 ze dne 21.11.2011 
a tím:

       •    schvaluje zapojení MČ Praha-Pe-
trovice do MA 21 s cílem uchá-
zet se o získání kategorie D,

       •    schvaluje podporu principů 
MA 21 a udržitelného rozvoje,

       •    pověřuje starostku městské 
části JUDr. Olgu Hromasovou 
výkonem funkce odpovědného 
politika v rámci MA 21,

       •     jmenuje za Úřad MČ Praha-Pe- 
trovice koordinátorem MA 21 
Mgr. Emila Švorce,

       •    jmenuje členy neformální skupi-
ny MA 21 členy Rady MČ Pra-
ha-Petrovice: doc. PhDr. Otto 
Semeckého, CSc., Ing. Františ-
ka Kříže, JUDr. André Němce a 
Ing. Jana Křečka.

Uložilo:
•  Radě MČ zpřístupnit archiv Úřední des-

ky pro běžného uživatele internetu.

Vzalo na vědomí:
•  informaci o plnění usnesení z V. a 

VI. řádného zasedání ZMČ Praha-Pe-
trovice,

•  zprávu RMČ Praha-Petrovice za 
II. pololetí 2011,

•  zprávu o stavu na poliklinice Ohmo-
va 271.

30. zasedání RMČ dne 18.01.2012
Rada městské části

Praha-Petrovice

Schválila:
•  organizační zajištění XII.  reprezen-

tačního plesu MČ dne 03.03.2012,
•  pravidla pro pronájem bytů ve vlast-

nictví MČ Praha-Petrovice.

Uložila:
•  komisi pro hodnocení nabídek  na 

„Rekonstrukci společných prostor 
v 1. PP polikliniky“ předložit RMČ 
nejpozději do 23.01.2012 podklady 
pro rozhodnutí o výběru zhotovitele 
díla „Rekonstrukce společných pro-
stor v 1. PP polikliniky“,

•  Komisi územního rozvoje, výstavby 
a dopravních vztahů nejpozději do 
10.02.2012 předložit RMČ stanovis-
ko k dokumentaci EIA „Obvodová 
komunikace-31/DK/51-2.část Pra- 
ha 22 - Uhříněves“,

•  zástupci starostky Ing. Křížovi od-
povědnému za webové stránky 
MČ Praha-Petrovice podat přihlášku 
na soutěž „Zlatý erb“ nejpozději do 
31.01.2012.

Vzala na vědomí:
•  informaci, že na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Rekonstrukce spo-
lečných prostor v 1. PP polikliniky“  
obdržela celkem 5 nabídek.

•  havarijní stav bytového jádra v bytě 
č. 16, Morseova 253.

POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1

Výtahy jsou pěkné, tak jen doufám, že 
pěkné zůstanou i nadále a že nebude-
me muset řešit žádné vandalismy.
Na základě výběrového řízení byla 
vybrána stavební firma, která zrekon-
struuje suterén pavilonu A. Vznikne 
zde nové sociální zázemí, nové povr-
chy stěn a podlah a s tím souvisí výmě-
na rozvodů vody, kanalizace, elektro a 
stoupaček. Věříme, že dočasné zhor-
šení podmínek provozu polikliniky 
pochopíte a budete se těšit na nové 
zrekonstruované prostory.
Potěšující informací je, že stoupá zá-
jem o naši základní školu. Zápis žáků 
do prvního ročníku Základní školy Pra-
ha-Petrovice pro školní rok 2012/2013 
proběhl 16. a 17. ledna 2012. Přesný 
počet žáků v jednotlivých prvních tří-
dách Vám přineseme v příštím čísle 
Petrovického zpravodaje. U někte-
rých zapsaných žáků a žákyň ještě 
nejsou úplně vyjasněny odklady školní 
docházky a někteří budoucí prvňáč-
ci se kvůli nemoci k zápisu dostaví 
později. Ale již nyní víme, že v budo-
vě Edisonova bude jedna první třída 
s 20-21 žáky, v budově Dopplerova 
budou první třídy dvě, v každé bude 
17-20 žáků. 
Zápis do MŠ Jakobiho proběhne 
19. března 2012.
Závěrem mi dovolte, abych Vás pozva-
la na několik kulturních akcí, které se 
v Petrovicích pořádají. Zazpívat přijde 
Eva Pilarová, Spirituál kvintet anebo si 
můžete přijít poslechnout písně sku-
piny ABBA. O Velikonocích se přijďte 
podívat do polyfunkčního domu MČ 
Praha-Petrovice na jarmark, který pro 
Vás připravuje Komise bytová a sociál-
ní RMČ. Můžete si zde vyzkoušet tře-
ba tradiční zdobení kraslic.  Pozvánky 
na všechny akce naleznete na straně 13.
Také jsem velice ráda, že se Farmář-
ské trhy ujaly, jsou oblíbené a mohou 
nadále pokračovat a dávají nám tak 
možnost nakoupit mnoho českých 
výrobků. Místo a čas konání najdete 
v samostatném článku na str. 3.
Budu velice ráda, pokud některou ze 
zmíněných akcí navštívíte a budeme 
si tak moci společně oddechnou od 
každodenního shonu a práce v těchto 
zimních dnech.   

JUDr. Olga Hromasová,
starostka
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TJ Sokol Petrovice I uspořádala jako každoročně mikulášskou besídku dne 02.12.2011, kde předvedly děti svá 
nacvičená vystoupení. Za odměnu obdržely od naší TJ mikulášské balíčky. Závěrem si společně děti i rodiče za-
tančili country.

Hana Minaříková

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PETROVICE I
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VOLNÝ ČAS

I v novém roce bychom Vás rádi 
oslovili s nabídkou naší činnosti. 
Přijímáme přihlášky do zájmových 
útvarů na 2. pololetí, zařazeny bu-
dou i dva nové kroužky, a to Ke-
ramická dílna pro seniory, která 
bude probíhat každý čtvrtek od 
10.00 do 11.30 hodin (účastnic-
ký poplatek činí 500 Kč) a Malý 
umělec pro děti od 7 do 10 let ve 
středu od 16.00 do 17.30 hodin 
(účastnický poplatek 900 Kč). Na 
našich internetových stránkách 
www.dumum.cz najdete infor-
mace k jarním i letním táborům, 
výjezdům a připravovaným akcím. 

Z akcí bychom Vás rádi upozorni-
li na sobotní a pondělní výtvarné 
dílny, klubové akce a akce pořá-
dané ve spolupráci s RMČ Praha– 
–Petrovice, ZŠ Praha–Petrovice a 
TJ Sokol Petrovice, nejdříve se koná 
Petrovický masopust 11.03.2012 
ve společenském sále Domu ob-
čanské vybavenosti MČ Praha-Pet-
rovice od 15.30 hodin, kde budou 
připraveny soutěže, hudba, tanec, 
vystoupení tanečních zájmových 
útvarů DDM a odměníme nejhezčí 
masky. Další z akcí je Pálení čaro-
dějnic na školním hřišti ZŠ Praha– 
–Petrovice 26.04.2012 od 17.30 h 

se soutěžemi, vyhlášením nejlep-
ších masek, živou hudbou k po-
slechu i tanci, zapálením ohně 
a opékáním špekáčků. V měsíci 
květnu nás čeká 3. ročník nepo-
stupové taneční soutěže Tančím, 
tančíš, tančíme v Petrovicích a Den 
dětí „Ve filmu“. Více informací se 
dozvíte na našich internetových 
stránkách nebo v kanceláři DDM 
na tel. č. 274 862 574.
Přejeme Vám příjemně prožité 
zimní dny a těšíme se na setkání 
s Vámi.

Pracovníci DDM
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VÁNOČNÍ JARMARK
Již druhým rokem se v prostorách 
Domu občanské vybavenosti uskuteč-
nil ve dnech 3.–4. prosince Vánoční 
jarmark. Tentokrát byl z organizačních 
důvodů v předsálí společenského sálu a 
dlužno říci, že to byl nápad velice dobrý. 
Prostory zaplněné nejen stoly s lákavý-
mi nabídkami, ale především návštěv-
níky, svědčily o tom, že se tato akce již 
dostala do podvědomí spoluobčanů a 
vyvolala značný zájem. Proč také ne? 
K vidění a nakupování toho bylo hod-
ně. Kromě typických vánočních ozdob 
na stromeček a vylepšení dekorace bytu
měli návštěvníci k výběru dekorativní 
hrníčky, léčivé byliny, nejrůznější čaje, 
medovinu i pravý včelí med. Dále zde 
byly k vidění ukázky háčkování a palič-
kování. Veliký úspěch u dětí měl stůl, 

u kterého se učily navlékat korálky a vy-
tvářet z nich nejrůznější tvary.
Velkou pozornost u návštěvníků vzbu-
zoval  paličkovaný rozkládací Betlém 
s Jezulátkem, Pannou Marií, Josefem, 
apoštoly a dalšími postavami,  ležící 
před vánočním stromem. 
Ve velkém sále se pak v sobotu 3. 12. 
konala Výroční schůze Rugby klubu 
Petrovice, spojená s mikulášskou nadíl-
kou. Činovníci klubu vykonávají velice 
prospěšnou práci především s mláde-
ží. Těch dětí ve věku od šesti do 13 let 
bylo opravdu hodně a kromě chlapců 
nechyběly ani dívky. Je to sice chlapský 
sport, ale jak se ukazuje, i děvčata jsou 
bojovná. Svědčí o tom i družstvo žen, 
které zvítězilo na Mistrovství ČR a získa-
lo přebornický titul. 

O. Semecký

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Příprava této adventní akce byla zkomplikována tím, že maji-
telka pozemku mezi ulicemi  Archimedova a Novopetrovická, 
kde jsme pravidelně  vánoční strom stavěli, po předběžném 
souhlasu v průběhu doby tento souhlas odvolala. Vedení měst-
ské části proto toto tradiční místo muselo opustit a přípravu 
zaměřit na osvětlení smrku v bezprostřední blízkosti budovy 
ÚMČ v Edisonově ulici.
Nakonec se ukázalo, že to bylo dobré řešení. Především pro 
přípravu i průběh programu.  Ocenili to také rodiče i děti, kte-
rých 19. prosince přišlo opravdu hodně. Všem přítomným se 
za jejich účast děti z první a druhé třídy ZŠ odměnily krásným 
přednesem básničky s vánoční tématikou a vánočními kole-
dami za hudebního doprovodu kytaristy Pavla Půty. Kromě 
teplého čaje, perníčků a prskavek přišlo také velké překvapení 
ve formě vzdušných barevných létacích lampionů. Po krátké 
instruktáži se desítky ozářených lampionů vznesly k nebi, aby 
jako pomalu hasnoucí hvězdy mizely v dáli.

Všem se program  i místo líbily, a tak je velice pravděpodobné, 
že se v příštím roce  zpívání uskuteční na stejném místě jako 
letos.                                                                   O. Semecký

VÁNOČNÍ MŠE J. J.  RYBY – S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Již tradiční uvedení Vánoční mše se 
uskutečnilo 20.12.2011. Velikým pře-
kvapením pro všechny přítomné byla 
nezvykle velká účast účinkujících, kte-
rých byla téměř celá stovka. Bylo tomu 
tak proto, že díky iniciativě ředitele ZUŠ 
Praha 10 - Hostivař  Bc. Jiřího Stárka  se 
podařilo navázat spolupráci s obdobný-
mi školami v zemích  sousedících s naší 
republikou. A tak v pěveckém sboru, ale 
i v orchestru jsme viděli a slyšeli  zástup-
ce škol ze Slovenska, Polska, Německa, 
Rakouska , ale i z Chorvatska. Bylo hez-
ké, že všichni zahraniční účastníci zpívali 
text mše česky.
Mše se konala v předvečer vyhláše-
ní státního smutku k úmrtí bývalého 
prezidenta Václava Havla. A tak ještě 

před zazněním prvních tónů této pře-
krásné skladby starostka městské části 
JUDr. Olga Hromasová v doprovodu 
doc. Otty Semeckého a Bc. Jiřího Stárka 
vyzvala přítomné posluchače k uctění 
památky tohoto významného politi-
ka minutou ticha. Po jeho doznění se 
ujal taktovky mladý dirigent Pavel Tro-
jan. Není bez zajímavosti, že je nejen 
absolventem Základní umělecké školy 
v Hostivaři, ale nyní zde také působí jako 
učitel. Orchestr vedl velice přesně a vů-
bec nebylo na něm znát, že je to jeho 
premiérové vystoupení. Jako sólisté zpí-
vali: Milada Jirglová – sopránový part, 
Lucie Valentová – altový part, MBA Vác-
lav Barth – tenorový part, MBA Martin 
Vodrážka – basový part. Všichni účastní-

ci podali vynikající výkony a sklidili za to 
zasloužené ovace od přeplněného sálu. 
Odezva veřejnosti byla jednoznačná: Byl 
to nádherný zážitek!                              

O. Semecký 
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Klub seniorů
Vážení spoluobčané, senioři!
Před několika lety naše městská část dala podnět k za-
ložení klubu seniorů, který však po určité době přestal 
existovat.
Rádi bychom tento záměr obnovili, zvláště u příležitosti Roku 
seniorů, a umožnili Vám častější vzájemné kontakty. Např. 
pravidelná setkávání, přednášky odborníků na zajímavá té-
mata, promítání filmů DVD, poznávací zájezdy apod.

Zájemce o tuto spolupráci zveme na úvodní setkání ve 
středu 7. března od 14 hod. do sálu Domu občanské 
vybavenosti, Edisonova 429.

Na setkání se těší
doc. O. Semecký – za Kulturní komisi,
Helena Stašáková – za Komisi bytovou a sociální 

Vážení spoluobčané,
Kulturní komise RMČ pro

Vás připravuje vystoupení skupiny

SPIRITUÁL KVINTET

na  25. dubna t. r. od 19 hod.
Podrobnosti budou včas oznámeny. 

O. Semecký
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VÁNOČNÍ AKADEMIE NA SG ALTIS
Ve čtvrtek 15.12.2011 se v multifunkčním cen-
tru – Domě občanské vybavenosti v Petrovicích 
odehrála báječná show, která zavoněla Váno-
cemi, pohladila na duši a vykouzlila úsměvy ne-
jen na tvářích účinkujících, ale především divá-
ků. Co se stalo? Gymnázium ALTIS pokračovalo 
v oslavách k výročí svého úspěšného dvaceti-
letého působení v síti českých středních škol a 
uspořádalo vánoční akademii.
Pro studenty a vyučující SG ALTIS nic nového 
pod sluncem, neboť realizace školních aka-
demií je od vzniku gymnázia hezkou součástí 
školního programu i mimoškolních aktivit. 
Tradičně ji pořádáme v čase adventním, kdy 
by k sobě měli mít lidé nejblíže. Letos tedy 
padlo pořádání výroční akademie na 15. pro-
since. 
S přípravou jsme ale samozřejmě začali mno-
hem dříve. V rámci hodin výtvarného oboru 
začali studenti vyššího gymnázia pracovat 
na grafických návrzích plakátu, kterým jsme 
s předstihem zvali k návštěvě naší akademie.
Vítězem této „soutěže“ se stal se svým návr-
hem student oktávy Jan Červenka, jehož roz-
tančený mikrofon přitahoval pozornost, ale 

zaujaly i plakáty Veroniky Valínové ze septimy 
a Martina Vlasty z kvinty.
Pod vedením prof. Jaroslavy Fišerové vznikala zá-
kladní koncepce jednotlivých vystoupení a třídy 
i chodby školy se rozezpívaly nanečisto. V hodi-
nách výtvarné výchovy jste pak mohli potkávat 
umělce z řad mladších studentů, jejichž oděv a 
často i tváře signalizovaly: „Pozor, malujeme kuli-
sy a dekorace!“. Jak šel čas, stoupala i nervozita. 
Máme všechno? Kostýmy jsou připravené? Je už 
program neměnný? Jak jsme na tom s hudbou?
Těsně před dnem D přišla ještě sexta pod tak-
tovkou prof. Davidové s báječným nápadem 
otevřít v předsálí minibufet s občerstvením a 
poskytnout tím příchozím možnost aktivovat
i další smysly, smysly chuťové. Úžasné!
Ve čtvrtek 15. prosince v podvečer se otevřel 
společenský sál Domu občanské vybavenosti 
v Petrovicích  pro  hosty naší výroční akade-
mie 2011 a půvabné hostesky přivítaly první 
zvědavce: rodiče, prarodiče, sourozence, ka-
marády a známé studentů. Přišli ale také ofi-
ciální hosté: paní starostka MČ Praha-Petrovice 
JUDr. Olga Hromasová, zástupce starostky 
Ing. František Kříž, RNDr. Vlasta Křížová, 

předsedkyně Komise výchovy a vzdělá-
vání RMČ Praha-Petrovice a samozřejmě 
vedení školy zastoupené paní ředitelkou 
PaedDr. Vladimírou Fišerovou, p. zástupkyní 
ředitelky PaedDr. Olgou Jelínkovou a ředitelem 
společnosti panem JUDr. Jaroslavem Fišerem, 
který akademii zahájil.
Počáteční nervozita opadla a jeviště se rozvl-
nilo a rozezvučelo výkony studentů primy až 
oktávy. Bouřlivé ovace přerušovali kultivova-
ným, ale civilním projevem Filip Jelínek a Tomáš 
Franěk v roli moderátorů. Dobrá nálada vládla 
všude: v předsálí, v hledišti, na jevišti i v šat-
nách. Letošní show se nesla ve smyslu retro a 
bylo to moc fajn. Retro tanec střídaly „proflá-
klé“ hudební kousky, mafiány z Kabaretu Da-
vidova Poupata, Ježíšek se utkal se soudruhem 
Mrázem, malý Altík vyrostl a kvarteto Mistrů 
pěvců petrovických zvedlo obecenstvo ze židlí.
Kdo neviděl, kdo nebyl přítomen, možná neu-
věří. Proto si se závěrečným poděkováním stu-
dentům a vyučujícím SG ALTIS dovolím napsat: 
„Na viděnou na Akademii 2012. Přijďte, těšíme 
se na Vás!“                          Mgr. Olga Tůmová,

vyučující SG ALTIS

Moc pěkný začátek 1. A se představuje 6. A v roli hostitele

Petr jede, 5. A Stará dobrá padesátá a 3. B Mužský kvartet - dr. Fišer, Mgr. Straka, 
Mgr. Koliáš a Mgr. Mőstl

Mgr. Tůmová, Mgr. Fišerová a sbor -
Na shledanou za rok

Akademie 
vrcholí - 

zasloužený 
aplaus 
hostů
z MČ, 
vedení 

gymnázia 
a všech 

nadšených 
návštěv-

níků
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JAK JSME PLESALI
Krátká reflexe z maturitního plesu 
oktavánů a imatrikulačního plesu 
primánků SG ALTIS

25.01.2012 se studenti s rodiči sešli spo-
lu s vyučujícími SG ALTIS na plese, který 
každoročně organizují studenti posled-
ního ročníku gymnázia. Malé i velké 
slečny v nádherných šatech a s vizáží 
princezen a mladí gentlemani v oblecích 
zaplnili prostory Majakovského sálu Ná-
rodního domu na Vinohradech. Popu-
lární herec Matouš Ruml přivítal všechny 
příchozí a pozval k mikrofonu pana ře-
ditele JUDr. Jaroslava Fišera, pod jehož 
taktovkou proběhla slavnostní imatriku-
lace studentů prvního ročníku. Paní ředi-
telka PaedDr. Vladimíra Fišerová a třídní 
profesorka primy PaedDr. Olga Jelínková 
dekorovaly studenty barevnou stužkou a 
předaly jim krásné Pamětní listy. Mužské 
pěvecké kvarteto SG ALTIS pak zapělo 

Gaudeamus Igitur. Ples pokračoval úžas-
ným předtančením oktavánů v rytmu 
twistu. A už se vše chystalo na dlouho 
očekávané šerpování. Maminky a tatín-
kové slzeli, fotoaparáty cvakaly, šuměly 
videokamery. Atmosféra byla nabita 
emocemi a vše bylo důstojné a milé. Ta-
nec a doprovodný program pak doplnil 
a zkrášlil celý večer. Prostě báječný ples.     

Zaznamenala Mgr. Olga Tůmová, 
třídní profesorka VIII. A

Očima studenta
Maturitní ples. Je to jeden večer a jedna 
noc, ale přípravami se stráví desítky hodin. 
Jenom takové předtančení, které nako-
nec trvalo tři a půl minuty, jsme nacvičo-
vali intenzivně celý leden. O přestávkách i 
po škole. Prostě dřina, dřina a zase jenom 
dřina. A přitom riskujete, že se to nebu-
de líbit nebo to někdo vysloveně zkazí. 
Nestalo se! My jsme předtančení zvládli 

na jedničku, jen s drobnými chybkami, a 
odměnou nám byl ohromný potlesk za-
plněného Majakovského sálu. To si hned 
pomyslíte, že to stálo za to. Ať je člověk 
jakkoliv nad věcí, neustálé fotografování 
rodiči, přáteli a známými a šerpování jsou 
natolik slavnostní okamžiky, že je hned 
jasné, že tohle je náš večer, nás, matu-
rantů, nikoho jiného. Tanec s rodiči také 
nemusí být něco tak neuvěřitelně těž-
kého, když máte za mámu tak skvělého 
člověka jako já. Všechno bylo tak krásné, 
bavili jsme se, tancovali, pili a i následná 
afterparty v hudebním klubu se povedla. 
Drsný příští den s neskutečnou únavou a 
bolestí hlavy je zkrátka daň, kterou však 
člověk rád zaplatí. Maturitní ples – to jsou 
totiž zážitky na celý život! 

Tomáš Franěk, VIII. A,
Soukromé gymnázium ALTIS

Tajemství bubliny

Matouš Ruml a pan ředitel

Vítejte na SG ALTIS, primánci

Money, money Na chvíli princeznami a princi
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PŘÍPRAVKY A ŽÁCI RK PETROVICE
ZAHÁJILI PŘÍPRAVU NA JARNÍ SEZÓNU

V týdnu po Novém roce se na prvním tréninku sešli hráči 
přípravek a žákovských družstev. Teplotně nadprůměrný 
počátek roku nedovoloval trénování na hřišti, takže se 
mladí hráči uchýlili do tělocvičny petrovické základní školy 
a využívají možností trénovat na umělé trávě na hřištích 
v blízkém okolí. Děti mají před sebou herně pestré a ná-

ročné období, na něž se musí připravit. Jejich trenéři jistě 
vyvinou všechen svůj um a organizační schopnosti, aby 
děti v jednotlivých hráčských kategoriích úspěšně repre-
zentovaly svůj mateřský Rugby Klub Petrovice a MČ Praha-
-Petrovice i k posílení mládežnických družstev klubu.
Již 15. ledna se naši hráči zúčastnili zimního turnaje 
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RC Slavia Praha pro hráče od 5 do 13 let. Pe-
trovičtí ragbisté se na turnaj přihlásili k účas-
ti ve všech věkových kategoriích a věřím, že 
strávili v Edenu příjemné nedělní odpoledne. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 28 týmů repre-
zentujících kluby působící v hlavním městě 
Praze a ve Středočeském kraji. Účast rodi-
čů byla hojná a slávisté turnaj organizačně 
zvládli.
V nejmladší kategorii hráčů do 7 let petro-
vičtí skončili na 6. místě z 9 týmů. V katego-
rii hráčů do 9 let hrálo osm týmů. Petrovická 
družstva se v této kategorii umístila na 3. a 
na 8. místě. V turnaji hráčů do 11 let proti 
sobě nastoupilo šest týmů a naši hráči skon-
čili na 4. místě. Početně nekompletní U13 
neměla proti dalším čtyřem soupeřům příliš 
šancí, nicméně i v početním oslabení doká-
zali bojovat a hrát. Porážka 2:1 v posledním 
zápasu je odsunula na poslední, páté místo.
Pro nás významnou akcí mládežnického 
ragby bude již IV. ročník zimního turnaje 
v ragby pro hráče od 5 do 13 let „O Pohár 
starostky městské části Praha-Petrovice“, 
který se bude hrát první víkend v březnu. Byť 
při jeho přípravě řešíme problém s hřištěm, 
na kterém se bude hrát, turnaj ve spolu-
práci s městskou částí Praha-Petrovice opět 
uspořádáme. Tímto turnajem se přiblížíme 
k závěru přípravy na herní sezónu, na níž 
spolupracujeme i s trenéry a mladými hráči 
RC Praga a RC Sedlčany.  
Na konci března ještě pojedeme na krátké 
soustředění do Loutí u Nové Rabyně a v neděli  
15. dubna zahajujeme oficiální jarní část 
herní sezóny 2012/2013 turnajem hrá-
čů do 11 let a do 13 let v Petrovicích, na 
němž pravděpodobně přivítáme i naše hosty 
z RK Heusenstamm. Nejmladší hráči v týž 
den zahajují turnajem na Slávii a starší žáci 
na Spartě. 
Trenéři mládeže RK Petrovice zvou do našich 
mládežnických družstev nové kamarádky  
a kamarády od 5 do 15 let z Petrovic a 
z okolí, malé i velké, rychlé i pomalé, silné 
i štíhlé, všechny, kteří se nebojí míče a pohy-
bu. Ragby je hra pro všechny. Lepší je být na 
hřišti, než se potulovat po sídlišti.
Rugby zdar!

Václav Amort
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PETROVICKÁ FARNOST

T ř e t í   p á t e k   v  m ě s í c i  
 

17. února 2012 od 19.00 hodin 
v sále Domu občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice    

     (Edisonova 429a)  
 

Pavel Fischer : 
 VÁCLAV HAVEL 

politik 
nebo 
snílek? 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Zasvěcené ohlédnutí za působením prezidenta 
     očima jeho někdejšího politického poradce 

 

 
Pořádá Římskokatolická farnost sv. Jakuba Staršího 

v Praze–Petrovicích. 
Setkání je veřejné, vstup volný, všichni zájemci srdečně zváni.  
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16. března 2012 od 19.00 hodin 
v sále Domu občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice  

(Edisonova 429) 
 

 
 
 
 
 
Výpověď archeologických poznatků  
k christianizaci a středověké duchovní kultuře. 
Možnosti a limity interpretace archeologických  
pramenů.  
            

   Přednáší        

Mgr. Pavlína Mašková 
specialistka na odraz christianizace v archeologických pramenech, středověké 

pohřební rituály a právní archeologii z Centra medievistických studií 
Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy 

 
 

Pořádá Římskokatolická farnost sv.Jakuba Staršího 
v Praze–Petrovicích. 

Setkání je veřejné, vstup volný, všichni zájemci srdečně zváni. 

VÍRA v raně středověkých Čechách

z pohledu
ARCHEOLOGIE
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Místo pro Váš inzerát
Příjem inzerce:

Ing. Radka Vaculíková,
tel.: 274 860 731,

e-mail: vaculikova@prahapetrovice.cz
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!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT,
pozůstalosti, sklep či půdu levně.

Tel.: 777 22 78 40
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Mikulášské besídky si letos petrovické děti opravdu užily.  Po TJ Sokol 
Petrovice a RK Petrovice si pro petrovickou veřejnost  připravily od-
poledne plné her, tance a soutěží také Dům UM s Komisí výchovy a 
vzdělávání RMČ. Odvážné děti měly možnost na mikrofon zazpívat 
nebo zarecitovat básničku s vánoční tematikou. Do tanečního reje 
se k naší nemalé radosti zapojili i přítomní rodiče.  Mikuláš s čertem 
a andělem dohlíželi na férové soutěžení, rozdávali balíčky, vánoční 

ozdoby a každý účastník si domů odnesl také adventní kalendář.
V novém roce Vás zveme na Petrovický masopust, který se bude 
konat  11. března od 15.30 h ve společenském sále Domu ob-
čanské vybavenosti, Edisonova 429 a na Pálení čarodějnic, které 
bude na hřišti ZŠ Praha-Petrovice  dne 26. dubna od 17.30 h.   

RNDr. Vlasta Křížová,
předsedkyně Komise výchovy a vzdělávání

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA


