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Náklad 2800 výtisků
Neprodejné

Slovo úvodem
Milí petrovičtí spoluobčané,

v ruchu předvánočního času se vám dostává 
do rukou poslední letošní číslo petrovického 
zpravodaje.   V těchto dnech prožíváme 
adventní období, kdy se blíží Vánoce 
a ke svému konci se chýlí i rok 2017.
Jsme tedy v čase, kdy radostně očekáváme 
vánoční svátky, bilancujeme, co se nám 
v uplynulém roce podařilo či nepodařilo, 
a přemýšlíme o tom, co je ještě v Petro-
vicích potřeba udělat v nadcházejícím roce. 
Z toho, co se v uplynulém roce podařilo, 
bych chtěla krátce zmínit realizaci 2. etapy 
rekonstrukce atrií v  základní škole, kde 
jsme rovněž dokončili rekonstrukci bývalého 
zahradního domku na moderní učebnu pro 
pracovní výuku žáků II. stupně a provedli 
celkovou rekonstrukci sportovního hřiště 
v areálu školy a pro zvýšení bezpečnosti 
petrovických žáků jsme postavili zcela 
nové oplocení mezi areálem základní školy 
a petrovickým zámkem. Tímto jsme 
dokončili dlouholetou rekonstrukci všech 
objektů a ploch ve školním areálu, který 
slouží výuce petrovických žáků již od 1. září 
1989, kdy byla škola uvedena do provozu. 
Kromě běžné péče a údržby veřejné zeleně 
jsme v jarních měsících uskutečnili revitali-
zaci zeleně v Rezlerově ulici a s pozitivním 
ohlasem u majitelů pejsků se setkalo i vybu-
dování hřiště pro jejich miláčky. Zbývá zde 
jen dokončit workoutové a parkurové hřiště 
pro mládež. U vstupu do cukrárny Sluníčko 
a do půjčovny a prodejny Bomba lyže 
v Morseově ulici jsme provedli opravu po-
dest a výměnu schodišť, které již vyžadovaly 
celkovou rekonstrukci. Podařilo se nám 
uspět i s projektem evropských fondů 

na nákup kompostérů, které byly většině 
z vás, kteří jste projevili o kompostování 
zájem, již předány.
Trochu pomaleji než bychom si všichni přáli 
se nám dařilo řešit parkování v Petrovicích. 
V této souvislosti bych se chtěla zmínit 
o parkovišti na sídlišti Dobrá Voda, které 
sousedí s objektem Pražských vodovodů 
a kanalizací a.s. Jak už jsem psala v čísle 
1/2016 Petrovického zpravodaje, je nutné, 
aby řidiči, kteří na tomto parkovišti parkují, 
důsledně respektovali vodorovné značení 
parkovacích míst, zejména pak žlutých čar, 
a neparkovali na nich ani v nočních hodinách. 
Opakovaně zde totiž dochází k tomu, že ne- 
respektováním tohoto značení a parkováním 
na těchto plochách znemožňují průjezd 
velkých technických vozidel s návěsem, 
která pak tudy nemohou projet v případě 
závažných poruch a havárii vodárenských 
zařízení. Pokud budete parkovat v těchto 
místech, vystavujete se nejen riziku 
odtažení vašeho vozidla a finančnímu posti-
hu, ale velmi tím komplikujete včasný příjezd 
pracovníků PVK k vodárenským haváriím.

Vážení a mílí petrovičtí, závěrem bych ráda 
poděkovala všem, kteří se v tomto roce 
přičinili o rozvoj naší městské části, a všem 
vám přeji, abyste konec roku zvládli bez 
velké nervozity a stresu, klidné vánoční 
svátky, rodinné štěstí, pevné zdraví a mnoho 
úspěchů v novém roce 2018.

JUDr. Olga Hromasová
starostka MČ Praha – Petrovice
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Jak se volilo v Petrovicích do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR
Volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu 
ČR se konaly v pátek 20. 
a v sobotu 21. října 2017. 
V naší městské části jste 
volili celkem ve čtyřech 
volebních okrscích a ze 
4 717 oprávněných voličů se 
dostavilo k volebním urnám 
3 142 voličů, platný hlas 
odevzdalo 3 120, tj. 66 61% 
(viz tabulka č. 1).

Přípravu voleb zajišťovali zaměstnanci 
Úřadu městské části, za což jim patří vel-
ké poděkování. V průběhu voleb nedošlo 
k žádnému narušení ani incidentu, nebyla 
vznesena žádná stížnost.
Nejvíce voličských hlasů v Petrovicích zís-
kalo hnutí ANO 2011 se 712 hlasy. Na dru-
hém místě skončila Česká pirátská stra-
na s 585 hlasy, na třetím místě Občanská 
demokratická strana se 450 hlasy a čtvrté 
místo obsadila Česká strana sociálně de-
mokratická, která získala 203 voličských 
hlasů.

A jaké volby nás čekají v roce 
2018?

12. a 13. ledna se bude konat volba prezi-
denta republiky, případné druhé kolo vol-
by prezidenta republiky se bude konat 
26. a 27. ledna 2018.
A začátkem podzimu nás čekají volby ko-
munální, tedy ty, v nichž budete rozho-
dovat o obsazení do zastupitelstva v naší 
městské části.
Vážení občané, v souvislosti s přípravou 
voleb v roce 2018 vás žádáme o řádné 
označení poštovních schránek a kontrole 
jmenovek. Pokud schránky nebudou řád-
ně označeny, nebude možno voličům do-
ručit hlasovací lístky. V takovém případě 
se nebude provádět opakované doručo-
vání a hlasovací lístky budou k vyzvednutí 
na podatelně ÚMČ, nebo ve dnech voleb 
přímo ve volební místnosti.

redakce

Okrsek
voliči  

v seznamu
vydané  
obálky

volební  
účast v %

odevzdané 
obálky

platné  
hlasy

% platných 
hlasů

44001 1547 1009 65,22 1009 1008 99,90

44002 998 617 61,82 617 613 99,35

44003 950 626 65,89 621 618 99,52

44004 1222 890 72,83 890 881 98,99

celkem 4717 3142 66,61 3137 3120 99,46

číslo název
platné hlasy 

celkem
platné hlasy  
v procentech

1 Občanská demokratická strana 450 14,42

2 Řád národa - Vlastenecká unie 8 0,25

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 3 0,09

4 Česká str. sociálně demokrat. 203 6,50

5 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 4 0,12

6 Radostné Česko 0 0

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 161 5,16

8 Komunistická str. Čech a Moravy 152 4,87

9 Strana zelených 75 2,40

10 ROZUMNÍ-stop migraci, diktát Eu 8 0,25

11 Společ. proti výst. v Prok. údolí 2 0,06

12 Strana svobodných občanů 75 2,40

13 Blok proti islam. - Obran. Domova 3 0,09

14 Občanská demokratická aliance 8 0,25

15 Česká pirátská strana 585 18,75

16 OBČANÉ 2011-SPRAVEDL. PRO LIDI 0 0

17 Unie H.A.V.E.L. 0 0

19 Referendum o Evropské un 2 0,06

20 TOP 09 309 9,90

21 ANO 2011 712 22,82

22 Dobrá volba 0 0

23 SPR-Republ. Str. ČSL M. Sládka 5 0,16

24 Křesť. demokr. Unie-Čs.st.lid. 132 4,23

25 Česká strana národně sociální 0 0

26 REALISTÉ 31 0,99

27 SPORTOVCI 7 0,22

28 Dělnic.str.sociální spravedl. 3 0,09

29 Svob.a pr. Dem. - T. Okamura (SPD) 173 5,54

30 Strana Práv Občanů 9 0,28
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Oznámení o době a místě konání volby
prezidenta republiky
Starostka Městské části 
Praha – Petrovice v souladu 
s ust. § 34 odst. 1 písm. 
a), zák. č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých 
zákonů (zákon o volbě 
prezidenta republiky) 
ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje:

1. Volba prezidenta republiky se bu-
de konat v pátek dne 12. ledna 2018 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu dne 13. ledna 2018 od 08.00 hodin 
do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta 
republiky se bude konat v pátek dne 
26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu dne 27. ledna 2018 
od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve všech vo-
lebních okrscích, tj. v okrscích č. 44001, 
č. 44002, č. 44003 a č. 44004 je volební 
místnost v Domě občanské vybavenosti 
MČ Praha - Petrovice, Edisonova 429, Pra-
ha 10 (společenský sál, vstup z ul. Ediso-
nova).
• Do volebního okrsku č. 44001 patří 
všechna čísla popisná v ulicích:
Archimédova, Ampérova, Bellova, Celsi-
ova, Dieselova, Dopplerova, Einsteinova, 
Edisonova, Euklidova, Faradayova, Gau-
ssova, Grammova, Galileova, Galvaniho, 
Hertzova, Kelvinova, Lebeděvova, Morse-
ova, Novopetrovická, Newtonova, Ohmo-
va, Voltova, Wattova a dále níže uvedená 
čísla popisná v ulicích: Jakobiho čp. 328 
a 329 a Rezlerova čp. 280 – 288.
• Do volebního okrsku č. 44002 patří tato 
čísla popisná v ulicích:
Lessnerova čp. 261 – 270 a Rezlerova čp. 
272 – 279.
• Do volebního okrsku č. 44003 patří tato 
čísla popisná v ulicích:
Rezlerova čp. 289 – 300 a Rezlerova čp. 
302 – 310.
• Do volebního okrsku č. 44004 patří tato 
čísla popisná v ulicích:
Kurčatovova čp. 321 – 324, Frostova čp. 
331 – 347 a Jakobiho čp. 325, 326 a 330.

3. Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem, 
nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem. Neprokáže-
-li volič svou totožnost a státní občanství 
potřebnými doklady, nebude mu hlasová-
ní umožněno. Občanům, kteří se k volbám 
chystají, doporučujeme, aby se včas pře-
svědčili, zda mají platný doklad totožnosti 
a popřípadě co nejdříve požádali o vydání 
nového dokladu. Žádost lze podat na Od-
dělení osobních dokladů a evidence oby-
vatel Odboru občanskosprávních agend 
ÚMČ Praha 15, Boloňská 1, Praha 10 - 
Horní Měcholupy.

4. Voličem je státní občan České repub-
liky, který alespoň druhý den volby dosáhl 
věku nejméně 18 let. Volič po příchodu 
do volební místnosti prokáže okrskové vo-
lební komisi svou totožnost a státní občan-
ství České republiky platným občanským 
průkazem, nebo platným cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem Čes-
ké republiky anebo cestovním průkazem. 
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování 
umožněno.

5. Možnost hlasovat na voličský prů-
kaz při volbě prezidenta republiky  
v roce 2018
Volič, který se nebude zdržovat v do-
bě volby prezidenta republiky ve dnech 
12. a 13. ledna 2018 nebo ve dnech případ-
ného konání druhého kola volby preziden-
ta republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018 
ve volebním okrsku v místě svého trva-
lého pobytu, může hlasovat za podmínek 
stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o volbě preziden-
ta republiky), ve znění pozdějších předpi-
sů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém 
volebním okrsku na území České repub-
liky nebo ve zvláštním okrsku v zahrani-
čí. O voličský průkaz žádá volič na Úřadě 
MČ Praha - Petrovice. V případě, že bude-
te chtít volit v jiném volebním okrsku v ČR 
nebo v zahraničí a jste hlášeni k trvalému 

pobytu v Praze-Petrovicích, můžete požá-
dat ÚMČ Praha - Petrovice o vydání volič-
ského průkazu. Žádost lze podat v listinné 
podobě opatřené úředně ověřeným pod-
pisem voliče nebo v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky. 
O vydání voličského průkazu pro první ko-
lo volby prezidenta republiky lze požádat 
do pátku 5. ledna 2018 a pro případné ko-
nání druhého kola volby prezidenta repub-
liky pak do 19. ledna 2018. Pokud budete 
podávat žádost o vydání voličského průka-
zu jiným způsobem než osobně, musí být 
k tomuto datu žádost na ÚMČ Praha - Pe-
trovice doručena, a to nejpozději do 16:00 
hod. Osobně lze podat žádost o vydá-
ní voličského průkazu pro první kolo vol-
by prezidenta republiky do 10. ledna 2018 
do 16.00 hodin a pro případné konání 
druhého kola volby prezidenta republiky 
do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin. ÚMČ 
Praha –Petrovice předá voličský průkaz 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádají-
cího o vydání voličského průkazu, anebo 
jej voliči zašle na adresu, kterou si zvolí. Při 
ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát. Volič, který se dosta-
ví do volební místnosti s voličským průka-
zem, je povinen tento voličský průkaz ode-
vzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží 
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

6. Hlasovací lístky budou voličům dodá-
ny nejpozději 3 dny před prvním dnem vo-
leb, tj. 9. ledna 2018. Ve dnech volby, tj. 
12. a 13. ledna 2018 může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. Hla-
sovací lístky pro případné konání druhého 
kola volby prezidenta republiky obdrží voli-
či ve volební místnosti.

7. Informace k hlasování
V prostoru určeném pro úpravu hlasova-
cích lístků volič vloží do úřední obálky jeden 
hlasovací lístek. Tím dává volič hlas vybra-
nému kandidátovi. Tento hlasovací lístek 
se neupravuje. Pokud volič hlasovací lístek 
nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek 
přetrhne nebo vloží do úřední obálky něko-
lik hlasovacích lístků, je jeho hlas neplatný. 
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Pietní akt k 99. výročí Dne vzniku samostatného 
Československa 
Rada Městské části Praha 
– Petrovice uspořádala 
dne 25. října 2017 pietní 
akt k 99. výročí Dne 
vzniku samostatného 
Československa na místním 
hřbitově u hrobu obětí 
světových válek a následně 
u památníku padlých 
v Edisonově ulici.
Pietních aktů se jako hosté zúčastnili plu-
kovník Jiří Pešta za Svaz vojenských ve-
teránů, podplukovník Miroslav Tlamicha 
za Svaz důstojníků a praporčíků Armá-
dy ČR, plukovník Emil Kulfánek, 1. mís-
topředseda Ústředního výboru Českého 
svazu bojovníků za svobodu, paní Dagmar 
Štěrbáčková a Ing. František Kříž za 157. 
základní skupinu Českého svazu bojovníků 
za svobodu Prahy 15.
Za MČ se zúčastnila starostka JUDr. Olga 
Hromasová, zástupce starostky JUDr. An-
dré Němec, radní Iveta Hergottová a člen 
Zastupitelstva Městské části Praha – Pe-
trovice doc. PhDr. Otto Semecký, CSc. 

Zúčastnění položili k oběma památníkům 
věnce. Slavnostní projevy pronesli starost-
ka MČ JUDr. Olga Hromasová, plukov-
ník Jiří Pešta a plukovník Emil Kulfánek. 
Ve svých projevech seznámili zejména na-
še přítomné školáky s historií vzniku na-
ší republiky, zejména pak se dny kolem 
poloviny října 1918, které bezprostřed-
ně předcházely samotnému vyhlášení 
samostatného státu. Byla připomenuta 
i úloha Tomáše Garrigue Masaryka, nazý-
vaného prezident Osvoboditel. Byla vzpo-
menuta i zásluha českých vojáků bojují-
cích na všech frontách 1. světové války 
a zejména úloha českých legií bojujících 
na ruské frontě. Bylo připomenuto, že tato 
naše nová svoboda byla vykoupena smrtí 
statečných českých vojáků, kterým tímto 
pietním aktem skládáme hold za jejich sta-
tečnost a životy. V závěru svého vystoupe-
ní starostka městské části paní JUDr. Olga 
Hromasová vzpomenula i dalšího výročí, 
výročí ukončení 1. světové války v Evro-
pě, které se spojuje s datem 11. listopadu 
1918. Toto výročí je nedílně spojeno s kvě-
tem rudého máku. Stal se jím z toho dů-

vodu, že na válečném poli v tento čas roz-
kvetlo velké množství těchto květů.
Slavnostní rámec doprovodila Dechová 
hudba Říčanka pod vedením pana Bohu-
mila Průchy.
Vzhledem k tomu, že pietní místa jsou vě-
nována obětem první i druhé světové vál-
ky a výročí vzniku Československé republi-
ky, byl pietní akt zakončen původní českou 
a slovenskou státní hymnou.

André Němec
zástupce starostky

Pietní akt na místním hřbitově.

Participační setkání za účasti zástupců MČ Praha 15,  
MČ Praha 22, MČ Praha – Petrovice, zástupců Institutu 
plánování a rozvoje a náměstka primátorky Petra Dolínka 
se uskutečnilo ve středu 8. listopadu v Hasičské zbrojnici 
v Horních Měcholupech. Debatovalo se o přeložce Hor-
noměcholupské a dalších plánovaných silničních stav-
bách na našem území.

Participační setkání

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemů-
že sám upravit hlasovací lístek pro těles-
nou vadu anebo nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ni-
koliv však člen okrskové volební komise, 
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit 
do úřední obálky, a popřípadě i úřední obál-
ku vložit do volební schránky. Volič hlasuje 
tak, že úřední obálku vloží před okrskovou 
volební komisí do volební schránky.

Volič může ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů požádat obecní úřad 
a ve dnech volby okrskovou volební komi-
si o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu 
stálého volebního okrsku, pro který by-
la okrsková volební komise zřízena. V ta-
kovém případě okrsková volební komise 
vyšle k voliči své dva členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlaso-
vacími lístky. Přenosnou volební schránku 
si můžete objednat na čísle 267 900 942 

a ve dnech voleb na čísle 267 900 932.
Další informace k volbám do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
naleznete na internetových stránkách Mi-
nisterstva vnitra ČR – www.mvcr.cz

JUDr. Olga Hromasová
starostka v.r.
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Nový web městské části Praha – Petrovice.
Dnes bych vám ráda 
představila naše nové 
oficiální stránky městské 
části Praha – Petrovice. 
Naším cílem bylo vytvořit 
moderní, přehledný 
a uživatelsky příjemnější 
web.

Najdete zde např. praktické návody pro 
vyřizování záležitostí na našem (a nejen 
na našem) úřadu, informace o městské 
části, složení a rozhodnutí samosprávy, 
úřední desku, různé druhy map.

Také kulturní, společenské a volnočasové 
aktivity, pozvánky a fotografie.
Samozřejmostí je Petrovický zpravodaj 
v elektronické verzi, fotogalerie a informa-
ce o knihovně.
Nově zde naleznete sekci pro seniory, tipy 
na výlet, volná pracovní místa a podporu 
podnikání, kde jsou nejen důležité odkazy 
a informace pro podnikatele, ale samozřej-
mostí jsou i odkazy na podnikatele nebo 
živnostníky v naší městské části.
Chybět nesmí ani informace o poliklinice, 
jsou zde uvedené aktuální kontakty i ordi-
nační doby a nově zde bude i u jednotli-

vých lékařů uvedeno od kdy do kdy má da-
ný lékař dovolenou.
Práce na webu byla náročná a podílelo se 
na ní mnoho lidí. A podílet se na webu ny-
ní můžete i vy. Posílejte nám své námě-
ty, připomínky, pozvánky na akce, nabíd-
ky volných míst, fotografie či videa z akcí, 
které sami pořádáte nebo kterých jste se 
zúčastnili na základě pozvánky uveřejněné 
na našem webu. Budeme se těšit.

Kristýna Benešová
webmaster

Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice
5. října 2017
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu  
č. 23/2017.
• Rada MČ schválila návrh vyhlášky o aktu-
alizaci cenové mapy stavebních pozemků 
na území hl. m. Prahy pro rok 2018.
• Rada MČ schválila MŠ Jakobiho organi-
zaci školního roku 2017/2018.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu hry 
s režisérem Janem Kačerem a koncertu 
„Bratří Ebenů“.
• Rada MČ schválila návrh předplatného 
periodik na rok 2018 pro místní knihovnu.
• Rada MČ vzala na vědomí, že proběhla 
dne 25. 09. 2017 pracovní porada 
na úrovni I. nám. primátorky pro dopravu 
Dolínka a starostů Wenzla, Turnovskýho 
a Hromasové, kde bylo projednáno finan-
cování ze strany HMP na zahájení projek-
tové přípravy a koordinace tří staveb č. 8, 
č. 9 a č. 10.
• Rada MČ vzala na vědomí, že 4. října 
proběhla pracovní schůzka starostů Wen-
zla, Turnovskýho, Hromasové a dopravního 
projektanta k definování zadání výzvy 
na VZ pro výběr koordinátora a projektan-
ta připravovaných staveb. Další pracovní 
schůzka proběhne dne 16. 10. 2017.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci 
starostky MČ o veřejném projednávání 
Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 511, 
Běchovice – dálnice D1 v rámci posuzování 
EIA, části Pražského okruhu SOKP. RMČ 
trvá na dalším postupu v rámci Memoranda 
na přípravě a realizaci tří staveb – přeložka 
Hornoměcholupské ul., Novopetrovická 
a Františka Diviše.

19. října 2017
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 24/2017 a č. 25/2017.
• Rada MČ schválila doplněnou projek-
tovou dokumentaci „ČSOV Kurčatovova 
vybudování areálové komunikace a dvou 
garáží, Praha 15“ z července 2017, 
č. zakázky 18-2017/RP, autorizovanou 
Ing. Kamilem Kubánkem, ve znění revize 
6. 10. z října 2017, a to navrženou variantu 
B „úprava parkování“ č. výkresu C3d/B tak, 
že na parkovišti před areálem ČSOV v ulici 
Kurčatovova bude na náklady stavebníka 
vyznačeno celkem 15 parkovacích stání 
a jedno parkovací stání pro invalidy a z celé 
plochy parkoviště parc. č. 432/45 bude 
odstraněno vodorovné dopravní značení 
V12c zákaz zastavení.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z jednání 
Komise bytové a sociální RMČ, které se ko-
nalo dne 16. října 2017.
• Rada MČ vzala na vědomí Zápis z jednání 
Komise územního rozvoje, výstavby a do-
pravních vztahů RMČ ze dne 16. 10. 2017, 
že posouzení EIA na silniční okruh kolem 
Prahy, stavba 511 Běchovice – D1 vychází 
kladně a na základě tohoto posudku Minis-
terstvo životního prostředí ČR vydalo klad-
né rozhodnutí pro stavbu.
Jednání k aktualizaci č. 2 „Zásad územního 
rozvoje hl. m. Prahy“ na jednání a veřejné 
projednání dne 06. 11. 2017 se zúčastní 
Ing. Šafařík, radní pro oblast územního 
rozvoje, výstavby a dopravních vztahů. 
K veřejnému projednání komunikační 
propojení Pražský okruh – Přátelství/Kut-
nohorská č. CVZ Z 2835/00 ÚP HMP, které 

se koná 27. 11. 2017 požaduje Rada MČ 
od Ing. Šafaříka sdělení osoby, která se to-
hoto jednání bude za MČ účastnit.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci sta-
rostky MČ o schválení dotačních vztahů 
HMP k MČ na rok 2018 v předloženém 
znění, které je přílohou originálu zápisu 
s tím, že oproti loňskému roku došlo 
k navýšení o pouhých 500 000 Kč 
ve prospěch naší MČ (na jednoho oby-
vatele nárůst 100 Kč a k navýšení na jed-
noho žáka nedošlo vůbec).

2. listopadu 2017
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 26/2017 RMČ a č. 27/2017.
• RMČ vzala na vědomí návrh novely 
vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou 
se zakazuje požívání alkoholických nápojů 
na veřejných prostranstvích.
• Rada MČ schválila předložené znění 
novely s tím, že požaduje doplnit přílohu 
v části Praha – Petrovice o následující znění:
- veřejné pohřebiště a v okruhu 100 metrů 
od něho,
- park u Úřadu městské části Praha – Petro-
vice, parc. č. 203/12,
- park při ulici Jakobiho, parc. č. 432/49,
- zahrada a přilehlé sportoviště u budovy 
ZŠ Dopplerova, parc. č. 432/72 a parc. 
č. 432/113.
• Rada MČ schválila znění Směrnice 
č. 8-2017 „SOCIÁLNÍ FOND A ZÁSADY 
PRO JEHO POUŽÍVÁNÍ“.
• RMČ schválila bezúplatně poskytnutí 
pronájmu prostor v sále DOV pro akci 
„BeMama charitativní sbírka“ konané 
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28. 11. 2017, a to v rozmezí od 9 do 14 
hodin.

9. listopadu 2017
• Rada MČ na základě doporučení Komise 
územního rozvoje, výstavby a dopravních 
vztahů schvaluje v „Aktualizaci č. 2 Zásad 
ÚR HMP“ vznést odboru územního rozvoje 
HMP tyto připomínky:
1. Stavbu Jižního vstupu rychlého spo-

jení realizovat v k. ú. Petrovice v souladu 
s dosavadními poskytnutými informacemi 
v tunelu.
2. Stavba Jižního vstupu rychlého spojení 
nesmí narušit možnost výstavby všech 
plánovaných staveb na povrchu.
3. Stavba Jižního vstupu rychlého spojení 
nesmí narušit veškeré plánované komu-
nikace dotčené oblasti na území Petrovic 
a přilehlém okolí.

4. Stavba Jižního vstupu rychlého spojení 
nesmí zvýšit hlukovou zátěž v dané lokalitě.
• Rada MČ schválila konání akce 
„Mikulášská 2017“ pořádané Domem 
UM Praha 10 a Komisí výchovy, vzdělávání 
a sportu RMČ v sálu DOV dne 05. 12. 2017 
od 15.00 do 18.00 hod. s tím, že prostory 
budou poskytnuty bezúplatně, protože se 
jedná o akci určenou pro petrovické děti.

Vánoční  
jarmark

Rekonstrukce atletického 
oválu v areálu ZŠ Dopplerova

Letošní Vánoční jarmark se opravdu vy-
dařil. Nově se ho zúčastnil spolek BeMa-
ma, který podporuje nejen maminky s dět-
mi, ale také pořádá různé akce. Ráda bych 
touto cestou spolku BeMama poděkovala. 
Zároveň však děkuji DIVADLU A ŠMYTEC 
za hezké Vánoční představení pro děti, 
všem prodejcům a spoluobčanům Petro-
vic, kteří si udělali čas a přišli načerpat vá-
noční atmosféru.
Přeji všem krásné Vánoce a vše nejlepší 
do nadcházejícího roku 2018. 

Helena Stašáková
předsedkyně komise  

bytové a sociální RMČ

Na podzim tohoto roku 
realizovala MČ Praha – 
Petrovice rekonstrukci 
atletického oválu v areálu ZŠ 
Dopplerova. 
Na realizaci rekonstrukce byla městské 
části poskytnuta investiční dotace z roz-
počtu hl. m. Prahy. Tato rekonstrukce spo-
čívala ve výměně povrchu atletické dráhy, 
vybudování sektoru pro skok daleký a sek-
toru pro vrh koulí.
Původní antuková běžecká dráha byla 
ve špatném stavu a byla zrekonstruována 

s provedením umělého polyuretanového 
povrchu na podkladní vrstvu ze štěrkodrtě 
a asfaltu. Tento povrch se vyznačuje níz-
kými nároky na údržbu a výbornými vlast-
nostmi především na běh. 
Na severní straně byl vybudován sek-
tor pro skok daleký, který přímo navazu-
je na atletický ovál. Rozběh pro skok dale-
ký je zakončen doskočištěm. V rozběhové 
dráze je umístěno jedno odrazové břevno 
z tvrdého dřeva natřeného bílou barvou. 
Do doskočiště byl použit jemný bílý křemi-
čitý písek. Mezi doskočištěm a dráhou je 
provedena jako lapač písku dlažba.
Ve východním půlkruhu došlo k vybudová-
ní nového sektoru pro vrh koulí. Který se 
skládá z betonového kruhu pro vrh a dopa-
dové výseče na kterou byla použita štěr-
kodrť. Před touto výsečí je umístěno zará-
žecí břevno.
Uvnitř nového atletického oválu zůstalo 
zachováno hřiště na kopanou.

redakce

Zrekonstruované sportoviště. Nejmladší návštěvníci jarmarku.

Základní škola Praha – Petrovice, 
Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice,

 

přijme kvalifikované učitele/učitelky  
na první a druhý stupeň. 

Zájemci mohou zaslat své nabídky, za které předem 
děkujeme,na e-mail: petr.zeman@zsprahapetrovice.cz. 

Obratem sdělíme veškeré podrobnosti včetně platových 
podmínek. Pro zájemce zajistíme ubytování.

INZERCE
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Stromky 
po Vánocích

Hlášení poruch na veřejném 
osvětlení

Prosíme občany, aby vánoční stromky 
odkládali pouze vedle venkovních nádob 
na směsný komunální odpad, aby ne-
docházelo ke snižování kapacity objemu 
nádob pro ostatní odpad. Volně odložené 
vánoční stromky u nádob se směsným ko-
munálním odpadem budou odváženy při 
pravidelném svozu od 25. 12. 2017.

Poruchu na veřejném osvětlení na úze-
mí hlavního města Praha je možné ohla-
šovat na Centrálním dispečinku veřejné-
ho osvětlení společnosti PREdistribuce, 
a.s., na nonstop lince 224 915 151, nebo 
na e-mailové adrese: poruchyvo@pre.cz.
Při komunikaci je vždy nutné uvést číslo 
lampy.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Kompostování v zimním období
Proces kompostování 
v zahradních kompostérech 
probíhá během celého roku, 
výjimkou není však ani zimní 
období. Tehdy se sice proces 
kompostování vlivem chladu 
výrazně zpomalí, ovšem 
nezastaví. Kompostovat tak 
můžete i v zimě. 

K tomu, aby se zelený bio odpad proměnil 
na výživný kompost, je třeba zajistit vhod-
né životní podmínky pro malé pomocníky, 
kteří přeměňují organické odpady na vý-
živné hnojivo. Jsou jimi právě malé aerob-
ní bakterie, žížaly a půdní organismy, které 
stejně jako člověk potřebují pro svůj život 
dostatek různorodé a vyvážené potravy, 
vzduchu, vlhkosti a optimální teplotu. Prá-
vě v zimě, kdy klesají teploty pod minuso-
vé hladiny, se tito malí pomocníci ukrýva-
jí před chladem hlouběji v kompostu, kde 
je tepleji. 

Zde je pár tipů, jak účinně komposto-
vat v zimě 
1. Před zimním obdobím zajistěte v kom-
postéru dostatek biologického materiálu 
– čím je více biologického materiálu, tím 
vznikne větší teplo v kompostéru, za které 
se vám půdní organismy odmění pracovi-
tostí i během chladných dní.
2. Tak, jakož i během ostatních období 
v roce, i v zimě platí pravidlo míchání zele-
ných dusíkatých materiálů (tráva, kuchyň-
ský bioodpad, zbytky ze zahrady, hnůj, 
trus, …) se suchými uhlíkatými (dřevě-
ná štěpka, piliny, hobliny, listí, sláma, pa-
pír, …). Proto je ideální, pokud si během 
podzimu vytvoříte zásobu odřezků z větvi-

ček, případně dřevní štěpky. V zimě je pak 
můžete postupně přidávat k odpadu z ku-
chyně tak, abyste zachovali vyvážený po-
díl bioodpadu.
3. V zimním období, kdy není třeba se-
kat trávníky či jakkoliv upravovat zahradu, 
převládá biologický materiál z kuchyně.  
Mikroorganismy ve vašem kompostu po-
třebují i v zimě příjem vyvážené potravy, 
a proto nepohrdnou pochutinami, jako 
jsou zbytky zeleniny a ovoce, kávové sed-
liny, čajové sáčky, skořápky z vajec, trus 
králíků, kuřat, kuchyňské papírové utěrky, 

odumřelé stonky a listy z pokojových rost-
lin. Pozor však na to, že trus masožravých 
zvířat a obsah z vysavačů do kompostu ne-
patří.
4. Sypte bioodpad do kompostéru po vět-
ších dávkách – pro kompost je lepší, po-
kud do něj najednou vysypete plný koš 
bioodpadu, než když běžíte ke kompostu 
s každou slupkou, a to hlavně v zimním ob-
dobí.
5. Pro odkládání biologického odpadu z ku-
chyně je ideálním pomocníkem kompos-
tovací koš s množstvím větracích otvorů 
a rozložitelné škrobové sáčky na kompos-
tování. Koš můžete mít v kuchyni (napří-
klad ve skříňce pod dřezem), a když ho 

naplníte, prostě jeho obsah vysypete 
do kompostéru spolu s pytlíkem. Sáček 
se v kompostéru časem zkompostuje. Po-
kud je škrobový sáček zachovalý, můžete 
jej použít znovu.
6. Pro zimní období je příznačné větší 
množství popela z dříví, který je také vhod-
ný do kompostu, ale v rozumné míře. Po-
pel z uhlí však do kompostu nesypejte. 
7. Vždy, když přidáte do kompostéru 
čerstvý materiál, promíchejte ho s mate-
riálem ve vrchní části kompostéru. Čers-
tvý materiál však nezakopávejte hluboko 
do kompostu. Unikalo by tak z něj teplo 
a plyny, které vytvářejí životní prostředí 
pro naše malé pracanty (půdní mikroorga-
nismy).
8. Nedoporučuje se úplné přehazování 
kompostu během zimního období. To by 
mělo za následek výrazné zpomalení ce-
lého procesu kompostování. Jelikož v zi-
mě potřebují bakterie a organismy ke své 
aktivitě kyslík, je důležité dodat jim ho 
v dostatečné míře, aniž byste jim ublíži-
li. Například aerátory (kovovým, spirálovi-
tě zatočeným provzdušňovačem kompos-
tu). Tak dostanete kyslík dovnitř kompostu 
a to bez toho, abyste mikroorganismy žijící 
v něm vystavovali prudkým změnám tep-
loty. Prohození kompostu a jeho důkladné 
promíchání si odložte až na jarní sezónu, 
kdy bude teplota pro průběh kompostová-
ní příznivější. 
9. Pokud je kolem kompostéru napadaný 
sníh, neodhrnujte ho, působí jako izolant 
před prudkými mrazy. Nejlepší je počkat, 
až sám postupně roztaje. Kompostujte po-
ctivě bioodpad z kuchyně a kompost se 
vám za to odvděčí.

Kompostování s radostí!

Kompostujte i během zimního období.

Každé veřejné osvětlení má své číslo.
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Adventní předvánoční posílení MHD v Praze

Ze zápisníku petrovických strážníků

Vzhledem k očekávánému 
nárůstu počtu cestujících 
v MHD v předvánočním 
čase bude i letos 
o adventních víkendech 
(od soboty 25. 11.) posílen 
provoz vybraných linek 
PID.

Víkendy (od 25. listopadu 2017 do 23. 
prosince 2017)

Metro: Každou adventní sobotu v ob-
dobí od cca 9 do 20 hodin a v neděli 
v období od cca 14 do 20 hodin bude 
na linkách A a C zkrácen interval ze 7,5 
minuty na 5 minut, na lince B ze 7,5 
na 6 minut. V neděli v období od cca 
9 do 13 hodin bude na všech linkách 
zkrácen interval z 10 minut na 7,5 mi-
nuty. Při intervalu 5 minut na lince 
A bude v souvislosti s rekonstrukcí 
stanice Skalka interval v úseku Straš-
nická či Skalka (od třetího adventního 

víkendu) – Depo Hostivař 10 minut.

Tramvaje: Na linky 5, 6 a 11 budou 
nasazeny dvouvozové soupravy nebo 
článkové nízkopodlažní vozy.

Autobusy: Na linku 188 budou nasa-
zeny kloubové autobusy. Na lince 119 
bude zkrácen interval a její spoje bu-
dou navázány na každý spoj metra (lin-
ka 119 bude posílena i v pracovní dny).

Mladíci ničili zaparkovaná 
vozidla. Prý ze závisti …
Během běžné hlídkové činnosti převza-
la autohlídka městské policie 3. červen-
ce v ranních hodinách oznámení operač-
ního důstojníka, že v ulici Rezlerova ničí 
dva mladíci zaparkovaná vozidla. Na mís-
tě incidentu hlídka skutečně spatřila dva 
potácející se muže, kteří odpovídali uda-
nému popisu. Strážníci oba muže vyzvali 
k prokázání totožnosti a podání vysvětle-
ní jejich chování. Osmnáctiletí mladíci se 
hlídce k poškození několika vozidel při-
znali. U čtyř vozů ulomili zpětná zrcátka, 
stěrače, poškodili lak a prokopli dveře. 
Důvodem jejich počínání byla prý skuteč-
nost, že zatímco oni auta nemají, ostatní 
ano. A tak je zkrátka, posilněni alkoholem,  
ničí. Provedená orientační dechová 
zkouška na množství alkoholu v krvi byla  
pozitivní, v batohu jednoho z nich bylo na-
lezeno několik desítek použitých sáčků 
po marihuaně. Případ si k dalšímu opatření  
převzali státní policisté.

Nevítaný host na balkonech 
panelového domu

Muž, který se údajně snaží vniknout 
na balkony panelového domu v ulici Fros-
tova, byl na linku 156 hlášen 26. října do-
poledne. Na místo byly ihned vyslány 
dvě hlídky, které nejprve nikoho nevidě-
ly. Od muže ze sousedního domu poslé-
ze získaly popis osoby, která měla být ob-
lečena do modré mikiny s bílými nápisy. 

Po chvíli spatřili strážníci v ulici Kurčato-
vova muže odpovídajícího popisu, který 
po spatření hlídky zahodil mikinu do křo-
ví a dal se na útěk. Strážníci ho dostihli 
a po prokázání totožnosti se třiatřicetiletý 
muž přiznal, že skutečně na balkony vlezl 
a z jednoho odcizil balíček cigaret a zapa-
lovač. Hlídka muže předala na MO Policie 
ČR v Praze 10.

Městská policie Praha 
nepřetržitě střeží přes  
800 objektů

Součástí Centrálního operačního středis-
ka (COS) Městské policie hl. m. Prahy je 
poplachový monitorovací systém (PMS). 
K tomuto systému je připojeno cca 750 
objektů veřejnoprávních institucí (úřady, 
školy, školky) nebo objektů zřizovaných 
městskými částmi, které spadají smluv-
ně pod Správu služeb hl. m. Prahy, a 100 
objektů městské policie, tj. služebny,  
obvodní ředitelství a budova v Korunní ulici.  
Tato služba není zpoplatněna a je zajišťo-
vána městskou policií na základě žádostí 
provozovatelů napojených objektů, schvá-

lených Radou hlavního města Prahy.
Komunikace mezi zabezpečovacími sys-
témy v monitorovaných objektech a COS 
probíhá pomocí pultu centrální ochra-
ny (PCO). Na tomto technickém zaříze-
ní se zobrazuje průběh všech akcí (sig-
nálů), které jsou PCO realizovány. Pokud 
v některém ze sledovaných objektů vznik-
ne poplach, je vyslána zpráva ze zabez-
pečovacího systému objektu na PCO 
s nepřetržitým provozem, který ihned  
informuje operační středisko příslušné-
ho obvodního ředitelství městské policie.  
To pak vysílá k napadenému objektu nejbliž-
ší hlídku. Dojezdové časy se pohybují v in-
tervalu do pěti minut. I když pachatel uteče 
před příjezdem hlídky, rychlý dojezdový čas  
citelně snižuje rozsah způsobených škod. 
V mnoha případech stačí pouze rozbít 
skleněnou výplň dveří, okna nebo poško-
dit zámek, ale k samotné krádeži se již ne-
dostane. Ročně převezme PCO přes de-
set tisíc signálů poplachu, z toho přibližně 
třetina je řešena telefonicky a třetina vý-
jezdem autohlídky. Další signály jsou způ-
sobeny testováním funkčnosti zabezpe-
čovacích systémů. V loňském roce došlo 
k 46 případům narušení objektu pachate-
lem, z toho dva případy skončily jeho za-
držením na místě a v dalších 36 případech 
se jednalo o vykázání 77 osob ze střeže-
ného prostoru, ve kterém se zdržovaly  
neoprávněně.

Jiřina Ernestová
kancelář ředitele – komunikace s médii

Strážníci přijímají hlášení ve dne v noci.
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Byla cesta, byla ušlapaná...

FARNOST

24. 12. 2017, neděle dopoledne 8.00 a 10.00 poslední adventní bohoslužby, se zpěvem rorátů  
  Štědrý večer – 16.30 mše sv., zvláště pro rodiny s dětmi, s Betlémským světlem 

25. 12. 2017, pondělí, slavnost Narození Páně – 0.00, 8.00, 10.00 mše sv.; kostel otevřen též 12.00-17.00 

26. 12. 2017, úterý, sv. Štěpána – 10.00 mše sv., kterou sbor místních a hostujících umělců doprovodí  
  skladbami z Rybovy vánoční mše; kostel otevřen též 12.00 – 17.00 

27. 12. 2017, středa, sv. Jana Evangelisty – 20.45 mše sv.

28. 12. 2017, čtvrtek, sv. Mláďátek betlémských – 18.00 mše sv., adorace

29. 12. 2017, pátek – 18.00 mše sv.

30. 12. 2017, sobota – 18.00 mše sv. na poděkování za uplynulý rok

31. 12. 2017, neděle, svátek sv. Rodiny – 8.00 a 10.00 mše sv., obě s obnovou manželských slibů

1. 1. 2018,  pondělí, slavnost Matky Boží Panny Marie – 10.00 mše sv.

6. 1. 2018,  sobota, slavnost Zjevení Páně – Tří Králů – 10.00 mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy, 
  oslava 22.výročí založení farnosti

7. 1. 2018,  neděle – svátek Křtu Páně – 8.30 a 10.00 mše sv. (od 1. 1. změna časů nedělních bohoslužeb!)

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

Na Štědrý večer a o slavnosti Narození Páně (mimo čas 
bohoslužeb) bude možno si v kostele připálit lampičky 
od světla přivezeného z Betléma. 
Kromě mimořádného dlouhého otevření 25. a 26. 12.  
odpoledne (12.00 -17.00) je kostel přístupný v době 
bohoslužeb.

Vánoční bohoslužby v kostele  
sv. Jakuba Staršího

Pozdravujeme vás 
z petrovické poutnické 
farnosti, od venkovského 
kostelíka jako z Ladových 
obrázků. V minulých letech 
jsme vám nabídli reportáže 
z naší pěší pouti z Petrovic až 
do Santiago de Compostela. 
Cestou necestou. To je obraz 
lidského života.

A teď zveme i vás na malou pouť k petro-
vickému Betlému. O Vánocích, svou po-
kornou cestou, přichází Nebeské Dítě na-
proti každému z nás.

Byla cesta, byla ušlapaná,
kdo ju šlapal, kdo ju šlapal?
Matka Krista Pána.
Postřetla ju tam svatá Alžběta,
kam ty kráčíš, kam ty kráčíš,
sestřičko má milá?
Kráčím, sestro, kráčím do kostela,
poslúchať mše, poslúchať mše,
svatého nešpora.
Nechoď sestro, nechoď do kostela,
povídajú, povídajú,
že porodíš syna.
Máš ho zrodit na ty slavné hody,

když zamrznú, když zamrznú,
ve studénkách vody.
A co by to za novina byla,
kdyby panna, kdyby panna
syna porodila.
Porodila v ty vánoční hody,
co zamrzly, co zamrzly

všecky všady vody.
Není ptáčka, není křepelice,
samé zimy, samé zimy,
samé metelice.
Enem jedna voda nezamrzla,
kde Maria, kde Maria
pro vodu chodila,
by Ježíšku, by Ježíšku
kúpel udělala.

Před Ježíšovým narozením mnohá poko-
lení očekávala příchod toho, kdo přijde ob-
novit svět, lidstvo. A my věříme, že to je 
On, ten, kterého nám ve svém náručí uka-
zuje Panna Maria. Okolo nich se na všech 
betlémských výjevech, i na tom petrovic-
kém, sbíhají zástupy těch, kdo Jej chtějí 
pozdravit. Petrovický betlém je z fotogra-
fií našich minulých i současných farníků, 
je jich asi 650. A po cestičkách z okolních 
domků i paneláků se na Hod Boží i na Ště-
pána scházejí další stovky, zvláště rodiny 
s dětmi, které ten výjev tak přitahuje...

Přejeme vám požehnané Vánoce

Miroslav Verčimák 
a Miloš František Převrátil

kněží petrovické farnosti

Petrovický kostelík jak z Ladova obrázku.
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154 78 74

Graf.: T6743,T6209,T6210     Chron.: 11     Zast.: 967/4     Šabl.: Šablona 29|10

125  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9

od 8.10.2017Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()
4      4 2 2 2SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 28 48 29 49 29 49

Lihovar 5 

Chodovec 6

           5 8 3 301 12 22 32 42 49 54 59 09 29 49 09 29 49
                6 14 3 304 09 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 09 29 49 09 29 49Chodovská tvrz 7                  7 14 4 3Litochlebské náměstí 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 43 48 53 58 09 25 40 56 09 29 49

8               8 9 4 3x Bachova 03 08 14 20 26 33 40 48 55 11 26 41 56 09 29 49
9              9 7 4 3x Mikulova 02 10 18 28 38 48 58 11 26 41 56 09 29 49

Hněvkovského 10  

Modrá škola 11

           10 6 4 308 18 28 38 48 58 11 26 41 56 09 29 49
              11 6 4 408 18 28 38 48 58 11 26 41 56 09 26 41 56Háje

12               12 656 4 4Horčičkova 08 18 28 38 48 58 11 26 41 56 11 26 41
13              13 6 4 4x Jakobiho 08 18 28 37 45 53 11 26 41 56 11 26 41 56

• Sídliště Petrovice 14  

1 Poliklinika Petrovice 15

             14 8 4 400 08 15 23 30 38 45 53 11 26 41 56 11 26 41 56
                 15 10 4 400 07 14 20 26 32 38 44 50 56 11 26 41 56 11 26 41 562 Veronské náměstí 16                16 1056 4 43 Nové Petrovice 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 11 26 41 56 11 26 41

17                  17 10 4 44 x Livornská 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 11 26 41 56 11 26 41 56
18                18 9 4 45 Bolevecká 02 08 14 20 26 32 39 46 53 11 26 41 56 11 26 41 56

6 Na Vartě 19  

7 Boloňská 20

              19 8 4 400 08 15 23 30 38 45 53 11 26 41 56 11 26 41 56
              20 7 4 400 08 18 28 38 48 59 11 26 41 56 11 26 41 569 Řepčická

21             21 456 4 410 Gercenova 11 26 41 56 11 26 41 56 11 26 41
22          22 4 4 412 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 11 26 41 56 11 26 41 56 11 26 41 56

13 x Sklářská 23  

16 x Myšlínská 0

       23 3 3 311 29 49 11 29 49 11 29 49
N N N N N N N N N 0 3 3 309 29 49 09 29 49 09 29 4917 x Mokřanská 1 118 x Plošná

2 220 Michelangelova
3 322 SKALKA

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

x- na znamení
- Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
N- jede jen do zastávky Nádraží Hostivař

O svátcích jede jako v neděli (); 28.10.,17.11.,24.12.,31.12.2017,30.3.,5.7.,6.7.2018 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

METROBUS

149 78 74

Graf.: T6743,T6209,T6210     Chron.: 11     Zast.: 967/3     Šabl.: Šablona 29|10

125  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9

od 8.10.2017Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()
4       4 2 2 2SKALKA 33 53 33 53 33 53

Michelangelova 5  

x Plošná 6

        5 6 3 313 23 33 40 47 54 13 33 53 13 33 53
               6 12 3 300 06 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 13 33 53 13 33 53x Mokřanská 7                 7 13 4 3x Myšlínská 01 05 09 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 13 28 44 59 13 33 54

8               8 9 4 3x Sklářská 03 09 15 21 27 33 40 47 55 14 29 44 59 14 34 54
9              9 6 4 3Nádraží Hostivař 04 14 24 34 44 54 14 29 44 59 14 34 54

Gercenova 10  

Řepčická 11

           10 6 4 304 14 24 34 44 54 14 29 44 59 14 34 54
              11 6 4 404 14 24 34 44 54 14 29 44 59 14 29 44 59Boloňská

12               12 6 4 4Na Vartě 04 14 24 34 44 54 14 29 44 59 14 29 44 59
13               13 6 4 4Bolevecká 04 14 24 34 44 54 14 29 44 59 14 29 44 59

x Livornská 14  

Nové Petrovice 15

             14 7 4 404 14 23 31 38 45 53 14 29 44 59 14 29 44 59
               15 10 4 400 06 12 18 24 30 36 42 48 54 14 29 44 59 14 29 44 59Poliklinika Petrovice 16                  16 10 4 4Wattova 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 14 29 44 59 14 29 44 59

17                17 10 4 4• Sídliště Petrovice 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 14 29 44 59 14 29 44 59
18                  18 10 4 41 x Jakobiho 00 06 12 18 24 30 36 42 47 53 14 29 44 59 14 29 44 59

4 Horčičkova 19  

6 HÁJE 20

             19 8 4 400 07 15 22 30 37 45 52 14 29 44 59 14 29 44 59
               20 7 4 400 08 16 24 34 44 54 14 29 44 59 14 29 44 597 x Modrá škola

21           21 5 4 48 Hněvkovského 04 15 28 43 58 13 28 43 58 13 28 43 58
22             22 4 4 49 x Mikulova 13 28 43 58 13 28 43 58 13 28 43 58

10 x Bachova 23 

11 Litochlebské náměstí 0

     23 3 3 313 33 53 13 33 53 13 33 53
H H H H H H H H H 0 3 3 313 33 53 13 33 53 13 33 5312 Chodovská tvrz 1 114 Chodovec

2 224 Lihovar
3 326 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

x- na znamení
- Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
H- jede jen do zastávky Háje

O svátcích jede jako v neděli (); 28.10.,17.11.,24.12.,31.12.2017,30.3.,5.7.,6.7.2018 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

METROBUS

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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59 39 37

Graf.: T6166,T6164,T6165     Chron.: 16     Zast.: 967/2     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

154  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9

od 3.9.2017Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()

4 4 1 1pokračování zastávek 21 21
STRAŠNICKÁ x Janovská 5 5 1 2 247 03 43 03 43
Na Hroudě • Sídliště Petrovice

19 31 43 55 6 4 1 123 23x Nádraží Strašnice 1 Sídliště Petrovice 7 45

6
703 43 5 2 2x Korytná 2 x Morseova 07 19 32 57 03 36

8 8 4 2 1x Želivecká 4 x Newtonova 09 22 35 48 06 36 23
9 9 2 2 2Jesenická 7 Horčičkova 13 43 06 36 03 43

x U Lípy 9 Háje 10 10 2 2 113 43 06 36 23Záběhlická škola 10 x Modrá škola
13 43 11 2 2 206 36 03 36x Práčská 11 Brechtova

12
11

1206 36 2 2 2Obchodní centrum Hostivař 12 Šperlova 13 43 06 36
13 13 3 2 2Na Groši 14 Donovalská 08 28 48 06 36 06 36

Hostivařská 17 Brodského 14 14 4 2 208 26 41 56 06 36 06 36
Nádraží Hostivař 18 Benkova 15 15 4 2 211 26 41 56 06 36 06 36Nádraží Hostivař 20 x Pod Chodovem 16 11 26 41 56 16 4 2 2Gercenova 22 Chodov 06 36 06 36

17 17 4 2 2Řepčická 23 Jarníkova 11 26 41 56 06 36 06 36
11 26 41 56 18 4 2 2Boloňská 25 x Na Jelenách 06 36 06 36

x Nádraží Horní Měcholupy 27 KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 19
18

19 4 2 211 26 41 56 06 36 06 36x Na Křečku 20 11 28 48 20 3 2 206 36 06 36pokračování zastávek ve vedlejším sloupci

21 21 2 2 2x - na znamení 06 36 06 3606 36
2206 36 2 2 2 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 06 3622 06 36

06 43 23 2 2 206 43 06 43
0

23
0 1 1 123 23 23

1 1
2 2
3 3

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 28.9.,28.10.,17.11.,24.12.,31.12.2017,30.3.,5.7.,6.7.2018 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)
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Graf.: T6166,T6164,T6165     Chron.: 16     Zast.: 967/1     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

154  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9

od 3.9.2017Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()

4 4pokračování zastávek

KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 4 x Nádraží Horní Měcholupy 5 5 2 2 229 49 00 40 00 40
x Na Jelenách 5 Boloňská

09 21 33 45 6 5 1 156 20 20Jarníkova 7 Řepčická 7 44

6
700 40 5 2 2Chodov 8 Gercenova 07 19 31 56 00 35

8 8 4 2 1x Pod Chodovem 10 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 08 20 32 47 05 36 21
9 9 3 2 2Benkova 11 Nádraží Hostivař 06 24 44 06 36 01 41

Brodského 12 Hostivařská 10 10 2 2 113 43 06 36 21Donovalská 13 Na Groši
13 43 11 2 2 206 36 01 36Šperlova 14 Obchodní centrum Hostivař

12
11

1206 36 2 2 2Brechtova 16 x Práčská 13 43 06 36
13 13 3 2 2x Prašná 18 Záběhlická škola 13 43 58 06 36 06 36

Modrá škola 20 x U Lípy 14 14 4 2 213 28 43 58 06 36 06 36
Háje 22 Jesenická 15 15 4 2 213 28 43 58 06 36 06 36Horčičkova 23 x Želivecká 16 13 28 43 58 16 4 2 2x Newtonova 25 x Korytná 06 36 06 36

17 17 4 2 2x Morseova 27 x Nádraží Strašnice 13 28 43 58 06 36 06 36
13 28 43 58 18 4 2 2Sídliště Petrovice 28 Na Hroudě 06 36 06 36

• Sídliště Petrovice 30 Strašnická 19
18

19 3 2 213 28 44 06 36 06 362 x Janovská 32 STRAŠNICKÁ
04 24 44 20 3 2 2

3 x Na Křečku 20 06 3606 36
21 221 2 206 3535pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 06 35 06

2205 35 2 2 2x - na znamení 05 3522 05 35
 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 23 23 2 2 205 40 05 40 05 40
N - jede jen do zastávky Nádraží Hostivař 0 N N N 0 1 1 120 20 20

1 1
2 2
3 3

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 28.9.,28.10.,17.11.,24.12.,31.12.2017,30.3.,5.7.,6.7.2018 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)
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65 37 35

Graf.: T6193,T6191,T6192     Chron.: 25     Zast.: 967/1     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

175  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9

od 1.11.2017Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()

4   4 1 1 1pokračování zastávek 19 19 19
HÁJE 20 Na Padesátém 5       5 4 2 208 35 47 59 09 49 09 49
Horčičkova 22 Skalka  

11 23 35 46
  6 5 1 158 29 29x Jakobiho 23 x V Rybníčkách 7   

46

6 

   709 49 5 2 2• Sídliště Petrovice 25 x Štěchovická 10 22 34 58 09 45
8     8 3 2 12 x Janovská 27 Strašnická 12 27 45 15 45 29
9       9 3 2 23 x Na Křečku 29 x Pod Rapidem 05 25 45 15 45 09 49

4 x Holoubkovská 30 Murmanská 10    10 3 2 105 25 45 15 45 295 Na Vartě 32 x Volyňská
05 25 45

    11 3 2 215 45 09 446 Boloňská 35 x Vlašimská
12  
11 

  1215 45 3 2 28 Řepčická 37 Orionka 05 25 45 15 45
13       13 3 2 29 x K Lesoparku 39 Flora 05 25 45 15 45 15 45

12 Hostivařská 41 Olšanské náměstí 14        14 4 2 200 15 30 45 15 45 15 45
13 Na Groši 42 Rokycanova 15     15 4 2 200 15 30 45 15 45 15 4514 Záveská 44 Tachovské náměstí 16   

00 15 30 45
    16 4 2 215 x Sídliště Na Groši 46 U Památníku 15 45 15 45

17     17 4 2 216 x U Průseku 47 x Pernerova 00 15 30 45 15 45 15 45
18   

00 15 30 45
    18 4 2 218 Zahradní Město 49 FLORENC 15 45 15 45

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 19        19 4 2 200 15 30 48 15 45 15 45x - na znamení 20     20 3 2 208 28 48 15 45 15 45 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
21      21 2 2 215 45 15 45 15 45
22       2215 45 2 2 215 45 15 45

15
  23 1 1 115 15

0
23

0
1 1
2 2
3 3

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 17.11.,24.12.,31.12.2017,30.3.,5.7.,6.7.2018 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)

68 37 35

Graf.: T6193,T6191,T6192     Chron.: 25     Zast.: 967/2     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

175  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9

od 1.11.2017Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()

4 4pokračování zastávek

FLORENC Zahradní Město 5  5 214 32
x Pernerova x U Průseku  

02 15 27 39
    6 5 2 251 13 53 13 53U Památníku x Sídliště Na Groši 7   

41

6 

 733 5 1 1Tachovské náměstí Záveská 03 15 28 54 33
8        8 5 2 2Rokycanova Na Groši 06 18 31 44 57 11 44 14 54
9    9 3 2 1Olšanské náměstí Hostivařská 10 29 49 14 44 34

Flora x K Lesoparku 10       10 3 2 209 29 49 14 44 14 54Orionka Řepčická 
09 29 49

   11 3 2 114 44 34x Vlašimská Boloňská
12 
11 

  1214 44 3 2 2x Volyňská Na Vartě 09 29 49 14 44
13       13 3 2 2Murmanská x Holoubkovská 09 29 45 14 44 14 44

x Pod Rapidem x Na Křečku 14      14 4 2 200 15 30 45 14 44 14 44
Strašnická x Janovská 15        15 4 2 200 15 30 45 14 44 14 44x Štěchovická • Sídliště Petrovice 16  

00 15 30 45
    16 4 2 2x V Rybníčkách 1 x Jakobiho 14 44 14 44

17      17 4 2 2Skalka 4 Horčičkova 00 15 30 45 14 44 14 44
18   

00 15 29 41
    18 5 2 2Na Padesátém 6 HÁJE 54 14 44 14 44

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 19     19 4 2 207 21 36 51 14 42 14 42x - na znamení 20         20 3 3 306 26 46 02 22 52 02 22 52 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
21      21 3 2 205 23 52 20 50 20 50
22      2220 52 2 2 222 52 20 52

22
  23 1 1 122 22

0  
23 

    0 2 2 202 42 02 42 02 42
1 1
2 2
3 3

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 17.11.,24.12.,31.12.2017,30.3.,5.7.,6.7.2018 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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63 41

Graf.: V1558,V1559     Chron.: 8     Zast.: 770/2     Šabl.: Šablona 12|10-2|TP

240  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: ARRIVA CITY s.r.o.,U Seřadiště 65/7,101 00 Praha 10, tel. +420605231110

od 13.11.2017změna trasy / diversion Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz
Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () a NEDĚLE ()

4 
28 54

 4 2 1pokračování zastávek 54
HÁJE 8 x K Dubečku   5 4 211 24 39 54 24 54

Háje 11 x Dubeček 6  
5  

  6 4 209 24 37 49 24 54Horčičkova 12 x Lázeňka 7   
15 28 41 55

  7 5 2x Newtonova 13 x Za Pavilonem 02 24 54
8  

25 40 55
  8 4 2x Morseova 15 Škola Dubeč 10 24 54

 
25 55

  9 3 2Poliklinika Petrovice 16 Dubeč 10 24 54
Veronské náměstí 19 x Kolodějská obora

9
  10 2 224 54 24 54• Nové Petrovice 21 x Pod Oborou 11  

10  

  11 2 224 54 24 541 x Livornská 26 Běchovice
12  

54
  12 2 22 Bolevecká 28 Nádraží Běchovice 24 24 54

13  
35 55

  13 3 23 Na Vartě 35 Obchodní centrum Černý Most 15 24 54
4 Boloňská 37 x Černý Most   14 3 215 35 55 24 54
5 Boloňská 39 ČERNÝ MOST 15  

14   

  15 3 215 35 52 24 546 x Nádraží Horní Měcholupy 16  
52

  16 4 2
pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 07 22 37 24 54

17      17 4 2x - na znamení 07 22 37 55 24 54
18    18 3 2 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 15 35 55 24 54

 - zastávka s možností přestupu na železniční dopravu 19   

 - možnost přestupu na vlaky linky S 20 

  19 3 215 34 54 24 54
   20 3 214 34 54 24 54 

21      21 3 2              UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ 14 34 56 24 54
22     22 2 2Linka 240 je od 13.11. do 3.12. vedena mezi zastávkami "Škola 24 54 24 54

Dubeč" a "Nádraží Běchovice" po odklonové trase přes Koloděje.  23  

Ruší se zastávky "Winklerova", "Otakara Vrby" a "Hasičská".  0 

  23 2 224 54 24 54
 0 2 224 54 24 54Ve vybraných obdobích pracovního dne dochází k prodloužení intervalu.  1 1Věnujte, prosím, pozornost výlukovému jízdnímu řádu.

2 2
33

Soft. CHAPS spol. s r.o. AO svátcích jede jako v neděli ().

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)

63 41

Graf.: V1558,V1559     Chron.: 8     Zast.: 770/1     Šabl.: Šablona 12|10-2|TP

240  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: ARRIVA CITY s.r.o.,U Seřadiště 65/7,101 00 Praha 10, tel. +420605231110

od 13.11.2017změna trasy / diversion Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz
Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () a NEDĚLE ()

4 
44 4 1pokračování zastávek

ČERNÝ MOST Boloňská   5 4 214 29 44 59 29 59
Obchodní centrum Černý Most Boloňská 6 

5  

  6 4 214 29 45 58 29 59Nádraží Běchovice Na Vartě 7   
23 35 47

  7 4 2Běchovice Bolevecká 11 29 59
8 

15 30 45
 8 4 1x Pod Oborou x Livornská 00 30

 
15 30 45

  9 4 2x Kolodějská obora • Nové Petrovice 00 01 31
Dubeč 1 Poliklinika Petrovice

9 

  10 2 202 31 01 31Škola Dubeč 2 Wattova 11  
10  

  11 2 200 30 01 31x Za Pavilonem 3 x Morseova
12  

30
  12 2 2x Lázeňka 5 x Newtonova 00 01 31

13  
28 49

  13 3 2x Dubeček 8 Horčičkova 01 01 31
x K Dubečku 9 HÁJE   14 3 209 29 49 01 31
x Nádraží Horní Měcholupy 15  

14  

  15 4 209 29 44 59 01 31pokračování zastávek ve vedlejším sloupci
16      1601 31 4 2x - na znamení 14 29 44 59
17     17 3 2 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 14 29 49
18  

01 31
  18 3 2 - zastávka s možností přestupu na železniční dopravu 09 29 49 01 31

 - možnost přestupu na vlaky linky S 19   

 20

  19 3 209 29 49 01 31
    20 3 208 27 46 01 31              UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ

21       21 346 3Linka 240 je od 13.11. do 3.12. vedena mezi zastávkami "Škola 06 26 46 01 26
22     22 2 2Dubeč" a "Nádraží Běchovice" po odklonové trase přes Koloděje.  09 38 09 38

Ruší se zastávky "Winklerova", "Otakara Vrby" a "Hasičská".  23  

Ve vybraných obdobích pracovního dne dochází k prodloužení intervalu.  0

  23 2 208 38 08 38
  0 2 208 38 08 38Věnujte, prosím, pozornost výlukovému jízdnímu řádu. 1 

18
 1 1 118

2 2
33

Soft. CHAPS spol. s r.o. AO svátcích jede jako v neděli ().

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Pod tímto názvem, ovšem 
bez vykřičníků, zvala kulturní 
komise naší městské části 
zájemce na koncert, který se 
uskutečnil ve středu 4. října 
t.r. v sále Domu občanské 
vybavenosti. 

A název odpovídal skutečnosti. K NE-
ZAPLACENÍ je neprofesionální hudební 
skupina, která je u nás známá a oblíbená 
svým pojetím hudebního žánru, technic-
kou úrovní a vtipnými texty. U nás se před-
stavila v obsazení: Lenka Musilová – zpěv, 
flétny, Míla Šlechtová – zpěv, perkuse, 

Martin Příhoda – zpěv, kytara a Jan Paulík 
– zpěv, kytara. Petr Vondráček je vynikající 
hudebník, skladatel, herec. Jeho technika 
hry na klavír je obdivuhodná a diváky do-
vedla k nadšeným ovacím. Úvod koncertu 
patřil hudební skupině, která se představi-
la skladbami, jako např. Podzimní labyrint, 
Obálka, Jen tak si pískat, Střípek z pouti, 
Deprese, Blues pro kočku toulavou, Ok-
no do samoty a mnoho dalších. Jednotlivé 
skladby spojoval svým vtipným projevem 
frontman kapely Jan Paulík. Celkový do-
jem z vystoupení skupiny byl velice přízni-
vý. Po přestávce obecenstvo přivítalo Pet-
ra Vondráčka, který zahájil ve vysokém 
rytmu rock’n rollu melodiemi Elvise Pres-

leyho. Nezůstalo však pouze u krále toho-
to žánru, zazněly skladby vlastní proveni-
ence, jako např. Bývaly časy, Blues pro 
ztracenou dívku, Dej mi pusu, Když si be-
re žena ženu za ženu, Ou, ou holky, Pá-
pěří, Prima den, S politiky netančím apod. 
Obsah písní odrážel mimo jiné Vondráčko-
vy životní zkušenosti. Obecenstvo okouzlil 
nejen výběrem skladeb, ale také technic-
kou dokonalostí, energií a prožitkem zpíva-
ných textů. Byl za to odměněn bouřlivým 
potleskem.

Otto Semecký
předseda kulturní komise RMČ

Petrovickým občanům se dne 
24. října dostal další kulturní 
dárek ve formě vystoupení 
zpěvačky Petry Černocké. 
Tato hudební stálice 
a stále šarmantní dáma 
svým hlasovým projevem 
dokázala, že ze svých kvalit 
nic neztratila.
Úvod koncertu za doprovodu svého man-
žela zahájila, jak se dalo očekávat, pís-
ní „Saxana“ z filmu „Dívka na koštěti“, 
který ji nejvíce proslavil. Po této melodii 
následovaly další hity, jako např. „Kou-
kej, se mnou si píseň broukej“, „Missi-
ssippi“, „Cukrárna“, „Rákosí“, „Oveč-
ka“, „Všechno se otočí“, „Ke vzdáleným 

horám“, a mnoho dalších. Nezůstalo 
však jen u zpívání. Mimo jiné se zmínila 
i o svých operních začátcích, kdy zpívala 
i árii Mařenky v Prodané nevěstě. Se šar-
mem i nadhledem si zavzpomínala na své 
mladické lásky a s otevřenou přirozeností 
dala nahlédnout do svého soukromí, včet-
ně svých tří manželství. S potěšením kon-
statovala, že i její dcera má hudební vlo-
hy a dala se na pěveckou dráhu. Příjemný 
večer rychle uběhl a zaplněný sál Domu 
občanské vybavenosti poděkoval oběma 
účinkujícím za příjemné chvíle dlouho trva-
jícím potleskem.

Otto Semecký
předseda kulturní komise RMČ

Petr Vondráček – K nezaplacení !!! 

Petra Černocká

Kulturní komise RMČ 
připravuje
na I. čtvrtletí r. 2018

23. ledna
Beseda Jihoamerická 
mozaika – PERU a BOLIVIE 
s cestovatelkou Ludmilou 
Pudlovou

28. února
Divadelní hra Můj nejlepší 
kamarád – Tereza Kostková, 
Nela Boudová, Aleš Háma 
a další

14. března 
Veselé povídání s Jiřím 
Krampolem a zpěvákem  
Karlem Bláhou

28. března  
Divadelní hra Šest tanečních 
hodin – Chantal Poullain 
a Martin Kraus.

Podrobnosti budou včas 
oznámeny

Petra Černocká a Jiří Pracný. Petra Černocká.
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Jestliže se v nastávajícím 
předvánočním čase 
knihkupectví už tradičně 
předhánějí bohatou knižní 
nabídkou, Místní knihovna 
Praha – Petrovice s nimi 
drží krok. Pečlivý výběr 
nejzajímavějších knižních 
titulů z posledních dvou 
let obohatila tentokrát už 
i knihami v anglickém jazyce.
V právě založené „Anglické knihovně“ 
jsou nyní k zapůjčení jak díla velikánů svě-
tové literatury, tak i současných bestsel-
lerových autorů všech žánrů, beletrie pro 
dospělé stejně jako knihy pro dětské čte-
náře nebo teenagery. Co se týká nároč-
nosti čtení v angličtině, i při naší preferenci 
nákupu knih v originále nechybějí ve výbě-
ru ani tituly s nižšími požadavky na znalost 
jazyka, a tedy tzv. „zjednodušené“ knihy, 
které podle vyznačeného stupně obtížnos-
ti používají menší slovní zásobu. Svou kni-
hu si tak u nás může najít a přečíst oprav-
du každý, a to třeba už v nově vydaném 
souboru hned osmi „nesmrtelných“ knih 
z pera slavných spisovatelů, jako jsou J. 
London (The Call of the Wind), M. Twain 

(The Adventures of Huckleberry Fin), 
K. Grahame (The Wind in the Wilows) ne-
bo J.M.Barrie (Peter Pan), a čtenáře všech 
věků jistě i v angličtině znovu osloví okouz-
lující knížka The Little Prince Antoina de 
Saint-Exupéry. Pokud budou naopak hle-
dat knihy ze současnosti, ani ty nechybějí. 
Čtivo pro dívky i ženy zastupuje například 
Sophie Kinsella ve své Finding Audrey 
a „britská královna romantiky“ Jojo Moyes 
opět zaujme třeba svou poslední novelou 
Paris for one. Zážitek z dobrého thrilleru 
přináší Foucault´s Pendulum od Umberta 
Eca, a kdo se chce víc bát, může zkusit mi-
stra hororu Stephena Kinga s jeho Gwen-

dy´s Button Box. V detektivní četbě mají 
samozřejmě zastoupení Jo Nesbo (Snow-
man), Paul Auster (The New York Trilogy), 
Peter May (Entry Island) a další čelní před-
stavitelé svého žánru. Nových zajímavých 
titulů v angličtině je na současném kniž-
ním trhu víc než dost, a my slibujeme, že 
v naší „Anglické knihovně“ budou už jen 
přibývat. Protože platí, že se s každou pře-
čtenou knihou zvyšuje znalost anglického 
jazyka, čtenáři možná uvítají i další dvě no-
vinky místní knihovny Praha – Petrovice. 
Publikace z naší nově založené „Knihov-
ny turistických průvodců“ světových  
metropolí a atraktivních zemí (od New 
Yorku přes Řím až po Berlín a od Mexika 
přes Island až po Čínu) jsou sice v češti-
ně, zlepšenou angličtinu užijí ale naši čte-
náři při každé cestě do zahraničí, kterou si 
třeba právě i díky našim průvodcům na-
plánují. Angličtinu mohou navíc cvičit také 
s některou z deskových her, které v naší 
knihovně už rovněž nabízíme k vypůjčení. 
Především rodinné hry Souhlásky a samo-
hlásky nebo oblíbený Scrabble Original to 
zcela jistě umožňují.

Eva Šuhájková
infocentrum

V úterý 7. listopadu t.r. 
skupina známých herců 
sdružených kolem Jana 
Kačera se v našem 
společenském sále 
představila zajímavou 
divadelní hrou „Hledání 
ztraceného ráje“, jejímž 
autorem je Vlastimil Venclík.
Zvláštností tohoto dramatického útvaru je, 
že se jedná o tzv. čtené představení. Uve-
dená miniatura o hledání štěstí a lásky se 
opírá o současné společenské dění a au-
tor ji zarámoval do čtyř období životního 
cyklu, které nazval jaro, léto, podzim, zi-

ma. Čtyři páry mužů a žen představují vě-
kové hranice 20 – 40 – 60 – 80 let. Hlav-
ními protagonisty jednotlivých dvojic byli: 
Radek Hoppe a Adéla Koutná, Roman Há-
jek a Miriam Chytilová, Vlastimil Venclík 
a Simona Prasková, Jan Kačer a Táňa Fis-
cherová. Místem děje je hotel EDEN. Au-
torovi je třeba přiznat velkou invenci, když 
dovedl svými svěžími a vtipnými dialogy 
vyvolat trvalý úsměv na tváři obecenstva 
a dobrou pohodu po celou dobu předsta-
vení. Byl to hezký kulturní zážitek.

Otto Semecký
předseda kulturní komise RMČ

Anglicky i v naší knihovně

Hledání ztraceného ráje 

Jan Kačer a Táňa Fischerová.

Bohatá nabídka titulů v angličtině.

VOLNÝ ČAS

KULTURA  |   VOLNÝ ČAS
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Letošní advent v Petrovicích 
začal mimo jiné dobročinnou 
výstavou „Petrovický 
Picasso“. Již druhý ročník 
výstavy mohli petrovičtí 
navštívit v sále Domu 
občanské vybavenosti. 
Výstavu zahájil pod vedením paní ředitel-
ky Křížové kouzelný pěvecký sbor z Ma-
teřské školky Muška. Děvčátka v růžových 
šatech a chlapci v modrých vestičkách 
sklidili veliký potlesk za pět písniček, kte-
rými výstavu otevřeli. Myslím, že nikoho 
přítomného nenechali na pochybách, že 
nám v Petrovicích roste skvělý pěvecký 
sbor. Úvodní slova pak patřila paní starost-
ce Olze Hromasové. 
 Myšlenka, kterou se Komise výchovy, 
vzdělávání a sportu zabývala již od léta, 
se zalíbila všem školám a nic nebránilo to-
mu, aby se z myšlenky stal skutek. Celé-
ho projektu se zúčastnilo šest školských 
subjektů, které působí v Petrovicích – Ma-
teřská školka Jakobiho, Mateřská školka 
Muška, Základní umělecká škola Hostivař, 
Dům Um, Základní škola Praha – Petrovice 
a Gymnázium Altis. Děti a studenti těchto 
škol od října tvořili výtvarné práce na téma 
Světy příběhů. Všechna díla vznikala jed-
nak za účelem zajímavě a originálně ucho-
pit zadané téma, ale především za účelem 
pomoci nemocnému Matějovi, který již 
rok žije s transplantovaným srdcem a má 
za sebou řadu nelehkých zdravotních obtí-
ží. V současné době Matěj navštěvuje jed-
nu z prvních tříd Základní školy Praha – Pe-

trovice, ale nemocnice jsou stále součástí 
jeho života. 
Výstava byla pro veřejnost otevřena 1. a 2.
prosince. Oba dva dny se nesly v duchu 
radosti, klidu a přátelských setkání. Pří-
jemnou atmosféru si návštěvníci mohli 
užít i díky voňavému svařenému vínu ne-
bo vánočnímu čaji. Velkou odměnou pro 
organizátory byly chvíle, kdy se některý 
z autorů obrázků upřímně radoval z toho, 
že právě jeho dílo si někdo zakoupil, zapla-
til doporučenou cenu a pomohl tak svým 
příspěvkem malému Matějovi. Celková 
částka, téměř 35 000 Kč, která se v ka-
sičce nashromáždila, jistě Matějovi a jeho 
mamince nemálo pomůže. 
Velké díky patří všem, kteří výstavu navští-
vili a podpořili tak děti a studenty v jejich 
výtvarném snažení. Pokud si zároveň ně-
kterou práci zakoupili, nebo dokonce při-
spěli do kasy za dobročinným účelem bez 
koupě obrázku, díky jsou o to větší. Dal-
ší velké poděkování patří dětem ze všech 
zmíněných školských zařízení za to, že vě-
novaly čas a energii tomu, aby vzniklo ně-

co krásného a smysluplného. Nemalé po-
děkování si zaslouží také všichni ředitelé 
a pedagogové ze škol, kteří se do přípra-
vy výstavy zapojili a podporovali své žáky.  
V neposlední řadě děkuji všem organizá-
torům výstavy, bez jejichž nezištné pomo-
ci a obětavosti by se jen těžko podařil tak 
dobrý skutek. 

Veronika Balíčková
Komise výchovy,  

vzdělávání a sportu RMČ

Petrovický Picasso

Výstavy se zúčastnila i starostka MČ.

Výtvarná díla zaujala velký počet návštěvníků.

Hledáme pracovníka pro pří-
jem a expedici zboží pro naši 
provozovnu na adrese
Chromservis s.r.o., Jakobiho 327, 
10900 Praha 10 – Petrovice
Jedná se o práci na zkrácený úva-
zek/plný úvazek, nebo brigádu.
Nástup možný ihned.
Po zaučení pružná pracovní doba.
V případě zájmu nás kontaktujte 
na e-mailové adrese 
m.horova@chromservis.eu
Horová: Tel: 604277970

Poděkování na závěr

Ráda bych poděkovala za sebe 
i za svého syna Matěje. 
Velké díky patří nápadu a všem 
lidem, co se na nadaci podíleli,  
šikovným dětem, které  
nakreslily a věnovaly obrázky, 
pěveckému sboru a paním 
učitelkám za milé vystoupení.
Penízky, které byly vybrány, 
použiji pro Matyska na školní 
akce, družinu, potřeby do školy, 
výlety a další zdravotní péči.

Moc nám to pomůže a Matěj 
všem moc děkuje.

Děkuji vám všem 
Magdaléna Tuhá

INZERCE
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O víkendu 21. – 22. října se 
odehrál v Petrovicích na hřišti 
místního ragbyového klubu 
další ročník mezinárodního 
žákovského ragbyového 
turnaje PICO CUP.

Tento turnaj se hraje nepřetržitě pro kate-
gorie mladších žáků od roku 1991 a je tak 
nejstarším pravidelně pořádaným turna-
jem svého druhu v celé ČR. Od roku 2014 
je turnaj součástí největšího českého rag-
byového festivalu pro přípravky, žáky a do-
rost Prague Youth Rugby Festival (PYRF). 
Myšlenka tohoto festivalu vznikla právě 
z toho důvodu, že při stále větším zájmu 
o ragby a stále větším počtu hráčů a klubů 
již bylo jasné, že kapacitně není schopen 
jen jediný klub takovéto setkání mladých 
hráčů organizovat. Proto se také v roce 
2014 domluvily mezi sebou kluby RK Pet-
rovice, RC Tatra Smíchov a RC Mountfield 
Říčany na společném organizování tako-
véto akce. V začátku se turnaj odehrával 
jen v kategoriích přípravek a žáků, v dal-
ších ročnících se rozšířil i o kategorie do-
rostenecké ve variantě sedmičkového rag-
by. Do týmu pořadatelů se tak zapojila i RC 
Sparta Praha. Dále se na tomto festivalu 
hrají již druhým rokem ryze dívčí soutěže 
v sedmičkovém ragby dorostenek. Nyní 
v podzimním ročníku se do pořadatelství 
turnaje zapojil i další pražský klub RC Pra-
ga. Festival se pořádá každoročně dvakrát, 
a to vždy na jaře kolem Velikonoc, podzim-
ní část turnaje se hrává obvykle v druhé 
polovině října, právě na tradiční termín pů-
vodního turnaje PICO CUP.
Festival měl výborné obsazení s komplet-
ní domácí špičkou a velkou a různorodou 
mezinárodní účastí. Celkem se v různých 
kategoriích na festival dostavily týmy ze 
17 zahraničních klubů a regionálních vý-
běrů z osmi evropských zemí. Z Německa 

dorazily nejen klubové týmy ESSV Erfurt 
(U10), HRK Heidelberger Ruderklub 1872 
(U12, U14 a U16), RK Heusenstamm (U12 
a U14), SC Neuenheim (U12,U14 a U16), 
Rugby Cricket Dresden (U12), a Erfurt 
Oaks (girls U17), ale také regionální výbě-
ry spolkových zemí Niedersachsiches Ru-
gby Verband (U16 a U18) a Rugby Verband 
Brandenburg (U16). Z Litvy se festivalu 
účastnily týmy RK Klaipedos Kovas (U14) 
a Vilnius Rugby Academy (U16), z Lotyš-
ska tým RFC Livonia (U12), z Rakouska cel-
ky Stade Rugby Vienna (U16 a girls U17), 
z Ruska z Petrohradu regionální výběr Na-
tional Team of St. Petersburg (U12) a klu-
bový celek RK Storm (U14) a z Chorvatska 
oblastní výběr ze Zagrebu Zagrebački Rag-
bi Savez (U14 a U16). Pravděpodobně po-
prvé se v České republice objevily i mlá-
dežnické týmy ze skandinávských zemí. 
Z Dánska dorazila početná skupina kombi-
novaných týmů RK Speed and CSR (U12, 
U14, U16 a U18) a dokonce až z dalekého 
Norska se zúčastnily týmy klubu RC San-
dviken (U18 a girls U17). Zahraniční účast 
tak byla ohromující ve všech kategoriích. 
Pouze kategorie nejmladších se obešla 
bez účasti týmů ze zahraničí.
Letošního podzimního turnaje PYRF se 
celkem zúčastnilo 1200 mladých ragbis-
tek a ragbistů ve věku od 6 do 18 let a by-
lo odehráno 349 utkání.
Kategorie U12 pro hráče narozené v roční-
ku 2006 a 2007 se hrála v Petrovicích prá-
vě jako tradiční turnaj PICO Cup. Kromě 

domácí špičky se turnaje zúčastnilo i sedm 
zahraničních týmů ze čtyř evropských 
zemí z Německa, Dánska, Lotyšska a Rus-
ka. Dále přijely i v současnosti dva nejlepší 
moravské týmy v této kategorii, a to týmy 
Brna Bystrce a Olomouce. Celkem se tur-
naje zúčastnilo 21 týmů a na náročném te-
rénu (zvláště v neděli) se odehrálo celkem 
102 napínavých utkání. Po zvláště drama-
tických bojích ve finálové skupině se nako-
nec vítězem PICO Cupu již poosmé v řa-
dě stal celek RC Mountfield Říčany. Další 
místa obsadily pražské celky RC Tatra Smí-
chov a RC Praga. Domácí petrovičtí ragbis-
té RK Petrovice bojovali srdnatě, nicméně 
nakonec na ně zbyla nepopulární „bram-
borová“ medaile v podobě čtvrtého místa. 
Teprve na pátém místě se umístil nejlepší 
zahraniční celek SC Neuenheim z němec-
kého Heidelbergu a na šestém místě nej-
lepší moravský celek RC Brno Bystrc.
Při závěrečném ceremoniálu však již všich-
ni své dílčí neúspěchy hodili za hlavu a ra-
dovali se z hodnotných cen. Ceny předával 
jeden ze zakladatelů turnaje pan František 
Pešl spolu se starostkou MČ Praha – Pet-
rovice paní Olgou Hromasovou, které tím-
to děkujeme za neúnavnou podporu a po-
moc při organizaci tohoto turnaje. Tímto 
ale naše práce nekončí a všichni se již při-
pravujeme na další ročník turnaje PYRF, 
který se odehraje 6. – 8. dubna 2018.
Mladí petrovičtí ragbisté byli také velmi 
úspěšní i na dalších hřištích v rámci turna-
je PYRF autumn 2017. Nejúspěšnější byl 

PICO CUP 2017 – XXVII. ročník

Petrovičtí ragbisté bojují do posledních sil i v náročném terénu.

Dramatický boj malých ragbistů.
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Dne 22. 9. 2017 se naše 
tělocvičná jednota Sokol 
Petrovice I po roční přestávce 
připojila k celorepublikové 
akci „Noc sokoloven“. 
Oproti předešlé akci jsme 
se spokojili se skromnějším 
pojetím, které jsme ale 
obohatili o možnost přespat 
v malé tělocvičně, kterou 
využilo 8 návštěvníků.

Příjemný večer zahájila náčelnice Han-
ka Minaříková krátkým projevem a poté 
na nohejbalovém dvorci zahájila vystou-
pení mažoretek, kterému přihlíželo cca 50 
hostů. Návštěvníci si dále mohli prohléd-
nout výstavu dobových fotografií, kterou 
připravila sestra Kozelková, a v tělocvičně 
si zacvičili na všech našich nářadích.
Venku si děti hrály s bublifukem, kreslily 
křídami, nebo sledovaly ukázkovou hodinu  
tenisu. Dále si přítomní mohli vyzkoušet 
hodinu jógy, zahrát nohejbal či tenis.

Program se ve večerních hodinách pře-
sunul do prostoru tenisových dvorců, kde  
bylo přichystané občerstvení a vuřty 
na grilu. V sobotu ráno jsme se rozloučili 
s těmi, kteří u nás nocovali, a začali s úkli-
dem.
Myslím, že za všechny zúčastněné mohu 
říci, že se večer podařil a že si tuto sešlost 
příští rok rádi zopakujeme.

Petr Štěpánek
starosta TJ Sokol Petrovice I.

Spolek Buď fit seniore, 
který v roce 2007 založil 
David Huf, fitness trenér 
a bývalý mistr světa a Evropy 
ve sportovním aerobiku, 
pořádá pravidelně Nordic 
walking, a to každé pondělí 
od 10.00 do 11.00 hod. 

Sraz je vždy 15 minut před začátkem před 
poliklinikou Ohmova 271, Praha – Petrovi-
ce. Nikde není třeba se přihlašovat, stačí 
se jen rozhodnout a přijít. Toto cvičení je 

určené pro aktivní seniory a je zcela zdar-
ma. Cvičení vede paní Vlasta Ptáčková, 
zkušená cvičitelka.
A nyní ještě pár slov k tomu, co to vlast-
ně nordic walking je – říká se mu severská 
chůze a je to chůze se speciálními holemi. 
V současnosti to je velmi oblíbené a rych-
le rostoucí sportovní odvětví. Můžeme ho 
vidět nejenom jako součást sportovního 
a kondičního tréninku, ale i jako rehabili-
tační metodu v rámci lázeňské péče. Má 
stále větší oblibu u turistické veřejnosti, 
která tak nachází letní alternativu k zimní-

mu běžkování. Důvod, proč tomu tak je, je 
jednoduchý. Je dostupná všem v každém 
věku. Chůze je totiž pro člověka nejpřiro-
zenějším pohybem a provází ho celý život. 
Chůze je sport, který nepotřebuje náklad-
né stadiony ani drahé vybavení. Chodíme 
jak v přírodě, tak i v městské zástavbě, 
na trávníku i na pláži. K jejímu provádění 
stačí speciální hole a dobrá obuv.
Máte-li tedy chuť, budeme se na vás těšit 
každé pondělí.

redakce

Noc sokoloven 2017

Nordic Walking v Petrovicích

náš výběr v kategorii U10 (hráči narozeni 
v ročníku 2008 a 2009), který svou soutěž 
v konkurenci 15 týmů na stadionu RC Tat-
ra Smíchov vyhrál a potvrdil tak výbornou 
letošní formu. Nejmladší ragbisté v kate-
gorii U8 sestavili hned dva týmy, z čehož 
ten první obsadil pátou a ten druhý slože-
ný většinou ze začínajících ragbistů příčku 
desátou ze třinácti týmů. Také starší kate-
gorie si vedly dobře. Tým kategorie U14 
obsadil čtvrtou příčku ze šestnácti týmů, 
tým kadetů kategorie U16 příčku sedmou 
ze sedmnácti týmů a junioři U18 se umís-
tili v šestičlenném startovním poli čtvrtí. 
Dvě z našich dívek juniorek byly součás-
tí vítězného týmu Czech Red Team v dívčí 
soutěži juniorek do 17 let.
Tento velkolepý turnaj opět potvrdil velmi 
dobrou pověst Rugby Klubu Petrovice ja-
ko schopného pořadatele a hlavně všichni 
petrovičtí hráči vzorně reprezentovali svůj 
klub a zároveň i městskou část a svými vý-

kony potvrdili vysokou úroveň mládežnic-
kého ragby v našem klubu. Přestože počet 
zájemců o tak krásný sport, jako je ragby, 
v posledních letech raketově stoupá, stále 
nemáme úplně plnou kapacitu a proto ví-
táme každého zájemce v kteroukoliv roční 
dobu, který by rozšířil naše řady a našel si 

tak smysluplného koníčka a hlavně partu 
dalších dobrých kamarádů v našem klubu. 
Vítaný je každá dívka či chlapec ve věku 
od 4 do 99 let!

Oto Petrášek
rugby klub Petrovice

Nadějní ragbisté se starostkou MČ Praha – Petrovice.
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Výlet do Toulcova dvora
V říjnu se naše třídy „Hruška a Beruška” 
vydaly do Ekologického centra v Toulco-
vě dvoře za zvířátky. Na výlet vyrazily prá-
vě jen tyto dvě třídy, jelikož se cestovalo 
MHD, což je z hlediska bezpečnosti dětí 
mnohem náročnější. Děti v těchto třídách 
jsou již „ostřílení“ předškoláci a cestování 
zvládly bez potíží.
Vše začalo tím, že nám v centru na bundy 
přilepili vizitky se jmény, to proto, aby si 
nás paní průvodkyně nepletla. To se nám 
moc líbilo. Procházka areálem mohla za-
čít. Bylo báječné, že jsme některá zvířát-
ka mohli i nakrmit, nebo je dokonce po-
hladit. Ještěže koza jménem Princezna 
a její dvě kůzlata jsou na mazlení zvyklá. 
Prasátka Růženka a Blaženka odpočívala 
a na nás ani okem nemrkla, ale to neva-
dilo, stejně se nám líbila. Králík se nechal  
pohladit po zádech. Také slepice a kohou-
ta jsme nakrmili, kachny jsme povzbuzo-
vali při koupání. Houser na nás dost syčel, 
ale my jsme se nebáli. Také jsme zjistili, že 
kráva Jitka má strašně dlouhý jazyk a její 
synek býček Igor strašidelně bučí. Oveč-
ky měly hebkou srst, které se říká rouno 
a ze které se vyrábí měkoučká látka a vlna 
na pletení. Koníčci ve výběhu měli právě 
tělocvik (jako míváme my ve školce), bě-
hali po koňském hřišti mezi překážkami. 
Překvapení pro nás – jejich učiteli a jezdci 
byli policisté.
A co by to bylo za výlet bez svačiny. Na la-
vičkách u stolečků jsme si pochutnali 
na chlebu se šunkou a jablíčku. Výlet byl 
moc pěkný a neměl chybu.

Děti z Berušky 
v Mateřské škole Jakobiho

a učitelka Petra Urbanová

Výlet do Národního 
zemědělského muzea

Naše třída Hruška byla pozvána na verni-
sáž výstavy dětské gastronomie v Národ-
ním zemědělském muzeu.
Nevšedním zážitkem pro nás bylo to, že 
jsme se staly účastníky otvírání výstavy 
a dokonce jsme slavnostně přestřihávali 
vstupní pásku. Na výstavě nás nejprve při-
vítala Ježibaba ve své perníkové chaloup-
ce a dala nám přivonět k různým druhům 
koření. Potom jsme si prohlédli přípravy 

jídla na pravěkých ohništích a hradních ku-
chyních až k dnešnímu modernímu vaření. 
Také jsme měli možnost si trochu pohrát, 
nakupovat potraviny v dětském obcho-
dě a vytvářet „pečivo“ z modelíny. Moc 
nás bavila prohlídka starých modelů trak-
torů a také jsme si na zmenšených stro-
jích v prostorách muzea zajezdili. Velké 
překvapení na nás ještě čekalo, vystou-
pali jsme po točitých schodech až na stře-
chu Zemědělského muzea, kde nás uvíta-

la vůně nově otevřené bylinkové zahrádky 
a krásný výhled po celé Praze.
Na závěr se konal raut s ochutnávkou 
ovocných špízů, muffinů a pizzy, což bylo 
dobroučké zakončení vernisáže, která se 
nám moc líbila.

Děti z Hrušky
 v Mateřské škole Jakobiho
a učitelka Hana Machátová

Podzimní výlety Mateřské školy Jakobiho

Děti z Hrušky a Berušky na výletě za zvířátky.

Děti z Hrušky na traktorech. Krásný výhled ze střechy muzea.
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Do galerie úspěšných 
sportovců se svými výkony 
zapsala žákyně 8. B Základní 
školy Praha – Petrovice Eliška 
Kripnerová, která se stala 
jednou z nejúspěšnějších 
sportovkyň naší školy, 
naší městské části Praha – 
Petrovice, a ve svém sportu 
a své věkové kategorii 
i Prahy a České republiky. 
Jejím sportem je bouldering. 
Každého zamrazí v zádech už 
jen při pohledu na fotografie, 
kde překonává horolezecké 
stěny a převisy s hlavou dolů. 
O svém sportu říká…
Sportovní lezení je v dnešní době velmi po-
pulární a spočívá v tom, že se pohybujete  
na umělé horolezecké stěně v tzv. ces-
tách. Tento termín se také užívá ve smyslu 
závodního či soutěžního lezení, které má 
tři kategorie. Závodní lezení na obtížnost, 
na rychlost a bouldering. Královskou dis-
ciplínou je první z uvedených druhů – le-
zení na obtížnost, kdy se sportovci – lezci 
snaží zdolat cestu na hranici svých mož-
ností. Další kategorií je lezení na rychlost, 
kde se také, stejně jako u předchozí ka-
tegorie, lezci jistí lanem, ale místo překo-
návání maximálně obtížných míst se hod-
notí co nejrychlejší čas. Třetí disciplínou 
je bouldering, u kterého se také hodno-
tí obtížnost cesty, ale leze se bez jištění 

pomocí lana do výšky stěny přibližně čtyři 
metry. Pod stěnou je pouze matrace, tzv. 
bouldermatka.
Já jsem Eliška Kripnerová, třináctiletá žá-
kyně ZŠ Praha – Petrovice. S lezením jsem 
začala asi ve svých osmi letech. Svých prv-
ních regionálních závodů jsem se zúčastni-
la v jedenácti letech, ale moc velký úspěch 
jsem nezaznamenala a s výsledkem jsem 
spokojená nebyla. V tu dobu jsem se roz-
hodla, že to tak nenechám a že se chci as-
poň trochu zlepšit. Postupem času jsem 
se účastnila mnoha a mnoha závodů, 
na kterých jsem pozorovala jistá zlepšení 
výkonů a dostavilo se i lepší umístění.
Mým velkým vzorem je Adam Ondra, 
nejlepší český a světový lezec. Na svém 

kontě má první přelez cesty 9c a výstupy 
stupně obtížnosti 9b+. Roku 2009 zvítězil 
na Světovém poháru v boulderingu a stal 
se tak prvním v historii světových pohárů, 
kdo získal prvenství jak v lezení na obtíž-
nost, tak v boulderingu.
Já za svůj úspěch považuji tuto lezeckou 
sezónu, kdy jsem se na Mistrovství České 
republiky v lezení na obtížnost v Brně umís-
tila na 3. místě a na Mistrovství České re-
publiky v boulderingu v Praze na 2. místě. 
V žebříčku Českého poháru jsem momen-
tálně na průběžném třetím místě.
Chodím trénovat třikrát až čtyřikrát týdně 
a snažím se zaměřit i na trénink doma, kte-
rý obsahuje z větší části posilování.
Do budoucna mám hodně cílů. Možná to 
nejsou ani tak cíle, jako spíše sny. Příští 
rok bych se chtěla účastnit náboru do čes-
ké reprezentace, abych se mohla podívat 
na stěny po celé Evropě. Jednou bych se 
chtěla víc zaměřit i na skalní lezení, ke kte-
rému jsem zatím neměla moc příležitostí. 
Na světě je totiž tolik úžasných neobjeve-
ných a neprozkoumaných skalních oblastí, 
kde na člověka čekají úžasné, téměř ne-
pochopitelné výtvory přírody, před kterými 
vám spadne brada a nemáte slov.

Eliška Kripnerová 
krátký úvod Petr Zeman, 

ředitel ZŠ Praha – Petrovice

V Základní škole Praha – 
Petrovice každý rok dětem 
představujeme sporty, 
na které se v hodinách 
tělesné výchovy nedostane. 

Tentokrát padla volba na sport olympij-
ský – pozemní hokej. Z Českého svazu 
pozemního hokeje k nám přijela Kateřina 
Puchmertlová a v průběhu pátečního do-
poledne, v hodinách tělesné výchovy, si 

žáci prvního stupně mohli vyzkoušet vede-
ní míčku, střelbu a nakonec i hru s přizpů-
sobenými hokejkami. Teď známe základní 
pravidlo – míček hrajeme pouze plochou 
stranou hokejky, nesmíme hrát nohama 
ani jinou částí těla a v utkání může nastou-
pit 11 členů družstva. Více informací mů-
žete najít na stránkách 
http://www.pozemnihokej.cz.

Lenka Kasanová
třídní učitelka 8.B

Lezkyně ze ZŠ Praha Petrovice Eliška 
Kripnerová

Pozemní hokej

Děti pozemní hokej zaujal.

Eliška Kripnerová v akci.
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Našemu ročníku už maturita 
nevyhnutelně klepe na dveře. 
A ačkoli je učení v lavicích 
nezbytné, není špatné si 
čas od času zpestřit výuku 
o studijní exkurze.
V úterý 7.11. jsme zavítali přímo na Aka-
demii věd, pod jejíž záštitou se konal ce-
lý cyklus přednášek v rámci Týdne vědy. 
V místnosti nebylo sice přímo ideální stu-
dijní klima, ale my jsme přesto odhodlaně 
tasili své poznámkové aparáty.
První přednáška se týkala nového kritic-
kého vydání Máchova Máje. Přednášejí-
cí se nám během hodiny pokoušel nastí-
nit všechny odbornosti, ze kterých se nám 
místy až točila hlava. Po krátkém oddechu 
následovala přednáška druhá. Měla se tý-
kat Františka Gellnera, ale nakonec smě-
rovala k daleko aktuálnějšímu tématu – fe-
minismu. V závěru se strhla živá diskuze. 
Poslední přednášku toho dne zahájil zku-
šený rétor. Evidentně nám viděl na očích, 

že po dvou hodinách ve vydýchané míst-
nosti potřebujeme nutně vzpruhu. Velmi 
dynamicky mluvil o Karlu Tomanovi a pou-
tavě nám četl z knihy. Jeho nenucený, 
a přitom akademický výstup u nás zazna-
menal velký úspěch.
V pátek 10.11. jsme se vydali do Ústřed-
ní knihovny, kde jsme usadili na přednášce 
uznávaného českého překladatele Martina 
Hilského. Přestože si někteří z nás mysle-
li, že je na veleznámé tragédii Romeo a Ju-
lie nemůže nic překvapit, odcházeli jsme 
všichni v tichém úžasu. Romantická a me-
lancholická atmosféra nebylo vše, co nás 
zasáhlo. Také jsme žasli nad množstvím 
skrytých gramatických i logických souvis-
lostí, které toto dílo v sobě má. Kdo ví? 
Třeba si u maturity někdo z nás vytáhne 
Shakespeara a oslní komisi svými nově 
nabytými znalostmi.

Karolína Dobešová
oktáva

Studujeme ve škole i za školou 
– Týden AVČR

NOVĚ
OTEVŘENO

V UHŘÍNĚVSI!
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773 641 183
fitness-sik@seznam.cz

Fr. Diviše 65b, Praha 22

STYLOVÉ
FITNESS I PRO TY
NEJNÁROČNĚJŠÍ 
KLIENTKY

ZDARMA

PRVNÍ
HODINA

S TRENÉREM

Kruhové tréninky | Kineziotaping
Diagnostika pohybového aparátu

- funkční trénink - kondiční trénink 
- fitness trénink - silový trénink 
- redukční trénink - zdravotní trénink
- cvičení pro těhotné a po porodu

Fitness trenérky

JIHOAMERICKÁ MOZAIKA 
PERU A BOLÍVIE

Kulturní komise MČ Praha-Petrovice 
Vás zve na besedu se známou cestovatelkou

SPOLEČENSKÝ SÁL DOMU 
OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, 
Edisonova 429,  
Praha 10 – Petrovice

23. ledna 2018  
od 19.00 hodin

LUDMILOU PULDOVOU

VSTUPNÉ

DOBROVOLNÉ



23

Petrovický zpravodaj ŠKOLY   |   INZERCE

Author bike centrum
Kola Šára

servis a prodej kol Author, Superior, 4ever, Leader Fox,
montáže sad a prodej elektrokol Apach

náhradní díly ■ doplňky ■ pneu ■ duše i do kočárků

METRO C (Háje) Kosmická 744 u Čes. spořitelny
Otevřeno: po–pá 10–13 h / 14–18 h ■ so 9–12 h

tel: 272 931 689 ■ 605 174 804 ■ 603 969 081
objednávky na kolasara@kolasara.cz ■ www.kolasara.cz

Stálá nabídka kol našich dodavatelů

nzerat_KolaSara.indd   1 29.01.15   9:23

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

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

Po Petrovicích kolují zvěsti, 
že v pátek 10. listopadu 
přepadla Gymnázium ALTIS 
skupina chuligánů, jelikož 
byl z budovy slyšet křik 
a rabování. 

Někteří kolemjdoucí dokonce vypověděli, 
že se okolo třetí hodiny ze školy opakova-
ně vyhrnula skupina adolescentů, kteří vy-
nášeli školní vybavení a v jejich konání je 
nezastavilo ani velmi nepříznivé podzimní 
počasí. Nenechte se touto zprávou zne-

pokojit, jelikož pravdou je, že se 8. A, te-
dy maturanti pustili do natáčení upoutáv-
ky na svůj maturitní ples, a proto se škola 
na několik hodin proměnila ve filmová stu-
dia. Můžeme vás ale ujistit, že po natáčení 
byly veškeré rekvizity vráceny na své pů-
vodní místo a kromě poškozených hlasi-
vek maturantů nikdo neutrpěl žádnou zá-
važnou újmu. Ve stínu hollywoodského 
ME TOO vznikl ďábelský filmeček.

Barbora Lehká
oktáva

Vidět přednášet profesora 
Martina Hilského, našeho 
předního českého 
shakespearologa, je vždy 
velkým zážitkem. 

Zatímco před několika lety jsme v rámci 
Týdne vědy vyslechli přednášku o Othello-
vi, letos jsme se vydali do Městské knihov-
ny na Mariánském náměstí na výklad asi 
vůbec nejznámější hry o lásce, Romea 

a Julie. Aula knihovny doslova praskala 
ve švech už dlouhé minuty před začátkem 
a krátce po jejím otevření zůstalo v sá-
le jen pár volných míst. Po krátké ukáz-
ce z nejznámějšího filmového zpracování 
režiséra Zeffirelliho z roku 1968 se na pó-
diu konečně zjevil pan profesor a po něko-
lika málo větách získal veškerou pozornost 
publika. Přestože výklad hry trval více než 
hodinu, díky poutavému projevu a schop-
nosti nadchnout pro Shakespeara snad 

i ty největší odpůrce tohoto anglického ve-
likána dramatu, odcházeli všichni nadšeni. 
Dokonce si myslím, že nejedna dívka za-
toužila být Julií.

Tereza Přibylová
oktáva

Páteční Hollywood aneb přece se točí, pane 
Weinsteine

Ach, Romeo….

Štáb v akci.

INZERCE



v sobotu 24. února 2018 od 20.00 hodin
ve společenském sále Domu občanské vybavenosti MČ Praha – Petrovice, 

ul. Edisonova č. p. 429, Praha 10 – Petrovice
(vstup přímo z ulice Edisonovy, vedle hlavního schodiště)

Zastupitelstvo městské části
Praha – Petrovice
Vás srdečně zve na svůj

XVIII. REPREZENTAČNÍ PLES

vstupenky v prodeji od 17. ledna 2018


