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ROČNÍK XX.
ČÍSLO 4

ZÁŘÍ 2011
NEPRODEJNÉ

Periodikum městské části Praha-Petrovice

Po ukončení provozu prodejny po-
travin Žabka v Domě občanské vy-
bavenosti, Edisonova 429, hledala 
městská část Praha-Petrovice vhod-
ného kandidáta na pronájem těchto 
prostor s nabídkou potravin. Toho 
našla v panu Leopoldu Šafránkovi a 
dne 14.02.2011 Rada městské části 
Praha-Petrovice schválila uzavření 
nájemní smlouvy na dobu neurči-
tou s výpovědní lhůtou minimálně 
6 měsíců. Pan Šafránek se prodeji 
potravin věnuje se svou manželkou 
od roku 1982, když začínali s pro-
vozem výroby pokrmů a provozo-
váním kantýn v Ústavu organické 
chemie a biochemie AVČR. Poté 
v roce 1997 otevřeli první obchů-
dek s potravinami v Petrovicích a 
loňského roku na sídlišti v Horních 
Měcholupech.
Od 1. září letošního roku můžete 
využít k nákupu samoobslužnou 
prodejnu potravin s občerstvením 
a posezením kavárenského typu I 
v Edisonově ulici. Jako ve všech 
zmiňovaných obchodech nabí-
zí prodejna koloniál, alkoholické 

i nealkoholické nápoje, cukrovinky, 
dezerty, mléčné výrobky, uzeniny, 
lahůdky (obložené chlebíčky, saláty, 
dorty, zákusky, rybí výrobky), ovo-
ce a zeleninu, mražené potraviny a 
zmrzliny, cigarety, denní tisk a ča-
sopisy a dokonce i jízdenky. Mimo 
tento sortiment nabízí i rychlé ob-
čerstvení v podobě párku v rohlíku, 
teplé sekané nebo opékané klobásy.
Zákazníci mohou využít posezení 
v malé kavárničce při výborné kávě 
případně ochutnat nabídky zákus-
ků, chlebíčků nebo třeba krájených 
uzenin s čerstvým pečivem. V do-
hledné době si zde budete moci za-
koupit denně čerstvé slané i sladké 
pečivo z minipekárny prodejny a 
zapékané panini.

   Otevírací doba:
    
    pondělí – pátek:
      6.30–12.00  12.30–19.00
    sobota – neděle:
      6.30–12.30  13.30–19.00

PRODEJNA POTRAVIN V DOMĚ OBČANSKÉ 
VYBAVENOSTI ZNOVU V PROVOZU

SLOVO ÚVODEM

Vážení petrovičtí občané a vážení čtenáři Pe-
trovického zpravodaje,

období, kdy si děti navzájem vyprávěly na 
začátku školního roku prázdninové zážitky 
z letního volna, je již nenávratně pryč a nový 
školní rok se ve všech petrovických školách 
rozběhl naplno, a to nevyjímaje i v mateř-
ské škole Jakobiho. Jako každoročně jsme 
přivítali ve školních lavicích naše prvňáčky. 
Letos jich nastoupilo celkem 21 do budovy 
v Edisonově ul. a 20 do budovy v Dopple-
rově ul. V Petrovicích jsme po prázdninách 
také přivítali všechny studenty Soukromého 
gymnázia Altis, které se po 3 letech půso-
bení  části tříd v Petrovicích kompletně pře-
stěhovalo ze svého předchozího působiště  
v Kunraticích do naší městské části a rovněž 
u nás  1. září oslavilo 20. výročí zahájení své 
výuky. Ještě jednou blahopřejeme a těšíme 
se, že v Petrovicích zapustí Altis své kořeny 
alespoň na dalších 20 let.
A nyní k tomu, co je v Petrovicích po letní 
odmlce nového. Tak především skonči-
lo odbahnění Hostivařské nádrže a s ním 
i průjezd těžkých vozidel Euklidovou ulicí. 
V současné době byla ukončena  komplet-
ní rekonstrukce povrchu parkoviště u mostu 
přes Botič  a probíhá napouštění přehrady 
do výše zimní hladiny. V historické budově 
petrovické ZŠ v Edisonově ul. byla v průběhu 
prázdnin dokončena celková výměna oken. 
Na petrovické poliklinice byly zahájeny práce 
v souvislosti s výměnou obou osobních vý-
tahů a již v prosinci t. r. se první pacienti a 
návštěvníci polikliniky svezou novými výtahy.  
Je třeba rovněž zmínit, že probíhají práce na 
výměně rozvodu tepla a teplé vody v budově 
polikliniky, které by měly skončit do začátku 
topné sezóny.  A v neposlední řadě ještě 
důležitá informace ohledně zahájení čin-
nosti ordinace kardiologie a ORL v pet-
rovické poliklinice!!!  Od počátku měsíce 
října t. r. otevíráme na petrovické polikli-
nice ve spolupráci se společností  Socrates  
medical  ordinaci kardiologie, kde bude 
ordinovat MUDr. Jozífková. Zpočátku 
v pondělí a ve středu od 11 do 17 hod. 
a jak budou pacienti postupně přibývat, po-
čítá se s rozšířením ordinační doby v plném 
rozsahu. Co se týká ordinace ORL, bude 
otevřena od 3. října ve spolupráci se společ-
ností ALFA MEDICA

pokračování na str. 19
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PROMĚNA PETROVICKÉ KNIHOVNY
Trápí Vás, že Vaše děti tráví příliš mnoho času doma u počíta-
če? Zdá se Vám, že utrácíte stále více peněz za nové knihy? 
Staňte se čtenáři naší – vaší knihovny. 
Petrovická knihovna prošla během prázdnin významnou mo-
dernizací. Evidence knih a čtenářů byla převedena do počíta-
čové podoby, což znamená výrazné urychlení a zjednodušení 
při půjčování a rezervaci knih. Každému čtenáři byl vystaven 
nový průkaz čtenáře, opatřený čárovým kódem. Každá kniha 
obsahuje rovněž štítek s čárovým kódem. Registrovaný čte-
nář může nahlížet na své čtenářské konto prostřednictvím 
internetu.  Z pohodlí svého domova tak může okamžitě zjis-
tit, kolik má zapůjčených knih, vyhledat si požadovaný titul 
podle autora nebo názvu knihy, zarezervovat si jej nebo si 
prodloužit výpůjční dobu.
Pokud nemáte přístup k internetu, přijďte k nám do knihov-
ny, rádi Vám poradíme. Při návštěvě knihovny si můžete pře-
číst denní tisk a domů si zapůjčit některý z časopisů. Od září 
je naše nabídka časopisů pro Vás rozšířena o další tituly. Zá-
roveň je Vám bezplatně k dispozici 8 počítačů s připojením 
na internet.
Do budoucna bychom rádi naši knihovnu proměnili v moder-
ní kulturní centrum, kam byste mohli zajít na výstavu, autor-
ské čtení, besedu s cestovateli či kurzy počítačové gramot-
nosti pro seniory. Rádi přivítáme Vaše náměty a připomínky.
Koncem srpna přijali naše pozvání zástupci Knihovny hl. m. Prahy 
a knihoven městských částí na exkurzi do naší knihovny 
(viz foto). S obdivem si prohlédli prostory knihovny, 
Úřadu MČ a polyfunkčního sálu.  Byli překvapeni vysokým 
počtem aktivních čtenářů, vzhledem k velikosti naší městské 
části.

Přijďte i Vy, využijte služeb naší knihovny a přispějte nápady 
a připomínkami k jejímu dalšímu rozvoji. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.
Jana Kosinová
www.prahapetrovice.cz   
knihovna@prahapetrovice.cz

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s.    

Termíny přistavení :
dne    29.09.11   od  11.00    do   13.30   hod.
dne    23.10.11   od  12.30    do   15.00   hod.
dne    23.11.11   od  14.30    do   17.00   hod.
dne    17.12.11   od    9.00    do   11.30   hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu 
VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, a. s., 
zaparkovaném na parkovišti na rohu ulic Morseova a Bellova .  

Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinnou společ-
ností  Měření dodávek plynu, a. s. a Úřadem MČ Praha-Petro-
vice  nabízí  odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. 
„mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající 
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s. mohou vyřídit 
záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy 
kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
-  změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, 

jména atd.) 
- převzetí reklamace

- výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru
-  informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního 

plynu
- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí 
a částí Prahy. 

Bližší informace na tel. číslech  267175174  a  267175202 ,  
www.ppas.cz

Nová prodejna potravin v DOV    str.  1
Starý a nový školní rok v ZŠ        str.  8-9
Mistrem ČR v anglické dámě   
petrovický F. Kareta  str. 11
Kultura  str. 12
Divadlo Bolka Polívky v Praze-Uhříněvsi str. 13
Altis slaví 20 let  str. 14-15
Ženy z RK Petrovice mistryněmi ČR   str. 17
      

OBSAH
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Termíny přistavení VOK v období říjen-prosinec 2011

St 05.10.2011 - ul. Euklidova, u separovaného odpadu 
St 12.10.2011 - ul. Rezlerova, parkoviště naproti č. p. 307      
St 19.10.2011 - ul. Lessnerova, parkoviště u ul. Ohmova      
St 26.10.2011 - ul. Frostova, parkoviště u trafostanice           
St 02.11.2011 - ul. Morseova, parkoviště u ul. Bellova           
St 09.11.2011 - ul. Edisonova, slepá část u kostela               
St 15.11.2011 - ul. Dieselova, v horní části u trafostanice      
St 23.11.2011 - ul. Euklidova, u separovaného odpadu          
St 30.11.2011 - ul. Rezlerova, parkoviště naproti č. p. 307       
St 07.12.2011 - ul. Lessnerova, parkoviště u ul. Ohmova       
St 14.12.2011 - ul. Frostova, parkoviště u trafostanice           
St 21.12.2011 - ul. Morseova, parkoviště u ul. Bellova            
 

                      So 01.10. od 13.00 do 16.00 hod.
  - ul. Morseova, parkoviště u ul. Bellova
                      So   15. 10. od   9.00 do 12.00 hod
  - ul. Dieselova, horní část u trafostanice 
                      So   15.10. od 13.00 do 16.00 hod
  - ul. Euklidova, hráz u rybníka  
                      So   29.10. od   9.00 do 12.00 hod
  - ul..Edisonova, před č. p. 51  
                      So   29.10. od 13.00 do 16.00 hod
  - ul. Morseova, parkoviště u ul. Bellova 
                      So   19.11. od   9.00 do 12.00 hod
  - ul. Dieselova, horní části u trafostanice 
                      So   19.11. od 13.00 do 16.00 hod
  - ul. Euklidova, hráz u rybníka  
 

BIOODPAD UŽ NENÍ JEN SEZÓNNÍ ZÁLEŽITOST
Od 1. dubna nabízejí Pražské služby ve spoluprá-
ci s Magistrátem hl. m. Prahy opět sběr a svoz 
bioodpadu ze zahrad a údržby zeleně v době 
sezóny, tj. od 01.04. do 30.11.20011. Novinkou 
letošního roku je svoz bioodpadu z domácností 
po celé Praze, který bude probíhat celoročně.

„Sezónní svoz bioodpadu je stále určen především majitelům zahrad 
a domků, kde hlavní část bioodpadu tvoří tráva, listí, spadané ovoce. 
Celoroční svoz bioodpadu je pak určen všem Pražanům, tedy i lidem 
v bytech, kteří mohou třídit bioodpad celoročně,“ říká Miroslava Ege-
rerová, tisková mluvčí Pražských služeb. 
Separovaný bioodpad je svážen na kompostárnu, kde je komposto-
ván a mění se na substrát. Substrát je pak dále využíván pro městskou 
zeleň, pro rekultivace i jako zemědělská půda. Tím se bioodpad vra-
cí zpět do přírody a i běžní občané mohou tímto způsobem přispívat 
k ekologickému nakládání s odpady z domácností. „Vzhledem k tomu, 
že bioodpad tvoří více jak 40  %  z celkového odpadu domácnosti, 
mělo by být v zájmu nás všech tento odpad separovat, kompostovat 
a vracet zpět do přírody,“ dodává Miroslava Egererová, tisková mluvčí 
Pražských služeb.
Svoz bioodpadu provádí Pražské služby pravidelně 1 x za 14 dní.
Na bioodpad je možné si pronajmout kompostejner o velikosti 120 
nebo 240 litrů. Ceny za 120 litrovou nádobu jsou 600 Kč za sezónní 
svoz a 900 Kč za celoroční svoz. Ceny za 240 litrovou nádobu jsou 
960 Kč za sezónní svoz a 1.440 Kč za celoroční svoz. Tyto ceny zahr-
nují pravidelný svoz bioodpadu, jeho další zpracování i pronájem kom-
postejneru na celé období svozu.
Službu svozu bioodpadu si všichni zájemci mohou objednat elektronic-
ky  na www.psas.cz/bio, dále telefonicky v call centru Pražských služeb 
na tel.: 284 091 888. Občané si také mohou vyplnit formulář na pří-
slušné MČ hlavního města Prahy na odboru životního prostředí. 
O separaci a svoz bioodpadu mají občané stále větší zájem. Pražské 
služby začaly tuto službu poskytovat občanům již v roce 2007, kdy 
již v tomto prvním roce svezly kolem 373 tun biooodpadu. V dalších 
letech objem svezeného bioodpadu stále rostl až na 4.589 tun bio-
odpadu v roce 2010. Stejně rychle narůstal i počet klientů, kdy v roce 
2007 třídilo bioodpad přibližně 1100 lidí a v loňském roce to bylo již 
téměř 5500 spokojených zákazníků. Pražské služby, a. s. ve spolupráci 
s Magistrátem hlavního města Prahy se pomocí osvětové a vzdělávací 
kampaně snaží zapojit stále více lidí do separace bioodpadu a tím při-
spívat k ochraně životního prostředí kolem nás.
Co do bioodapu skutečně patří? 
Za bioodpad, který se odkládá do kompostejneru, lze považovat po-
sekanou trávu, spadané ovoce, řezanku a větvičky z ořezu keřů, hlínu 
z květináčů (bez květináčů), plevele, pokojové rostliny, listí,  zbytky ovo-

ce a zeleniny, slupky z citrusových plodů, sedliny kávy a čaje, čajové 
sáčky a květináče z lepenky a rašeliny.  Naopak zbytky jídel tzv. gastro-
odpad jako jsou jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkre-
menty masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky 
nerozložitelné odpady do kompostejneru nepatří.
Pražské služby, a. s. by touto cestou také chtěly poděkovat všem, kteří 
se již do separace bioodpadu zapojili a zároveň motivovat další zájemce 
o tuto službu svozu bioodpadu neboť: „Bioodpad z pražských zahrad, 
domácností i květinářství patří do kompostejnerů pražských služeb.“

V Praze dne 04.04.2011                                 Miroslava Egererová
tisková mluvčí

egererovam@psas.cz

PRAŽSKÉ SLUŽBY, A. S. VÍTĚZEM
„EKO OSKARA“ V KATEGORII VODA
1. srpna 2011 se v Praze předávaly certifikáty vítězům 3. ročníku soutě-
že E.ON Energy Globe Award ČR 2011, kam se přihlásilo 221 autorů se 
svými projekty v kategoriích Země, Oheň, Voda, Vzduch, Mládež, Obec 
a Kutil. Pražské služby, a. s. se staly vítězem kategorie Voda s projektem 
EKOčištění a mytí cisteren, tanků a jiných hromadných obalů. 
Společnost Pražské služby, a. s., začala výrazně šetrněji hospodařit s vo-
dou, a proto vybudovala novou čisticí linku, která zachovává hygienic-
ké standardy a využívá moderní a výkonnou technologii, pomocí které 
myje autocisterny nejen rychleji, ale také ekologicky. Pro mytí používá 
speciální technologii s tlakovou vodou, čímž jsou dosažené výsledky 
mytí podstatně kvalitativně vyšší než při standardních postupech mytí. 
Součástí této čisticí linky je také zakomponovaná elektronická kontrola 
procesu mytí. Díky novému způsobu mytí dochází k úspoře 50 % po-
užívané pitné vody.
„V rámci dlouhodobé firemní strategie nadstandardního ekologického 
chování jsme se rozhodli navíc čistit odpadní vodu, která z podniku od-
chází do městské kanalizace, a zatěžovat tak životní prostředí v Praze 
co nejméně,“ dodává František Sedláček, vedoucí manažer vnitřního 
auditu a compliance.
Společnost Pražské služby, a. s., jako vítěz kategorie Voda bude usilovat 
o celkové vítězství v České republice, aby tak se svým projektem mohla 
bojovat o prestižní mezinárodní ocenění v oblasti ochrany životního 
prostředí Energy Globe Award založené v r. 1999 v Rakousku.

V Praze dne 2. 8. 2011                                   Miroslava Egererová 
tisková mluvčí                                                                                     

egererovam@psas.cz

       Termíny svozu bioodpadu

Ladislav Soukal 
Odbor správy majetku
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INFORMACE O ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL PETROVICE, 
Bellova 56, Praha 10 - Petrovice

Cvičení pro děti
cvičení rodiče a děti
v pondělí            9.00-10.00 hodin
          16.00-17.00 hodin
předškolní děti     
v úterý                    18.00-19.00 hodin
Mažoretky ve čtvrtek     17.00-20.00 hodin

Nabídka cvičení pro ženy
Aerobik 
středa         19.30–20.30 hodin
neděle          19.00–20.00 hodin
Zumba
pondělí           19.00-20.00 hodin
čtvrtek            20.00-21.00 hodin
pátek               16.30-17.30 hodin
neděle              18.00-19.00 hodin

Jóga v denním životě
středa             9.00-10.30 hodin
          18.00-19.30 hodin
Formou kurzu od 14. 9. do 21. 12. 2011 
tj. 14 vstupů za 1 400 Kč

Cvičení na balónech
pondělí            20.00–21.00 hodin
Zahájení cvičení dětí 12. 9. 2011
Zahájení cvičení žen 5. 9. 2011

Petrovický zpravodaj, časopis městské části Praha-Petrovice • Vychází 5x ročně v Petrovicích. Ročník XX., číslo 4, uzá-
věrka 9. září, dáno do tisku 13. září, vychází 29. září 2011 • Uzávěrka následujícího čísla 11.11.2011 do 
12 h. • Vydavatel: městská část Praha-Petrovice, sídlo Edisonova 429,  109 00 Praha 10, IČO 231363 • Redak-
ce: RNDr. Vlasta Křížová, Nicola Šafaříková a RMČ Praha-Petrovice, příjem inzerce: Ing. R. Vaculíková, tel.: 
274 860 731,  e-mail: vaculikova@prahapetrovice.cz • Registrováno ministerstvem kultury pod značkou 
MK ČR E 11313 • Grafika: Akad. malíř Jindřich Žáček • DTP  a tisk: Střední škola polygrafická Praha s. r. o., 
Beranových 140, Praha 9-Letňany • Za obsahovou a věcnou správnost příspěvku odpovídá autor. Redakce si 
vyhrazuje právo příspěvky krátit, případně stylisticky upravit.
Náklad 2700 výtisků                                                                                                                               Neprodejné 

Říjen:
11. – hudební skupina 
MONOGRAM,
sál DOV od 19.00 hod.
26. – pro seniory  hu-
debně zábavný pořad, 
sál DOV od 17.00 hod.

Listopad :
12. – Martha a Tena 
Elefteriadu,
sál  DOV  od 19.00 hod.

O. Semecký

KULTURNÍ
KOMISE RMČ 
PŘIPRAVUJE :
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 

NOVINKY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY
I na tento měsíc si pro nás Pražská integrovaná 
doprava připravila několik novinek.

Se zahájením nového školního roku 
01.09.2011 dojde kromě návratu k před-
prázdninovým jízdním řádům také k úpravám 
vybraných tramvajových a autobusových linek 
Pražské integrované dopravy. Prodloužena 
bude tramvajová trať v Podbabě, rozšíří se síť 
doplňkových midibusových linek a úprav se 
dočkají také trasy některých školních linek.

Současně s úpravou Tarifu Pražské integrova-
né dopravy od 01.07.2011 nabízí ve spolu-
práci s Českými dráhami možnost zakoupení 
jednodenní jízdenky pro území Prahy v ceně 
110 Kč nebo pro všechna pásma PID za 
160 Kč na nádraží kdekoli v ČR nebo přímo u 
průvodčího ve vlaku. Tato nabídka je výhodná 
zejména pro návštěvníky Prahy, kteří si při ces-
tě do hlavního města zakoupí jízdenku na vlak 
i pražskou MHD na jednom místě a nemusí při 
výstupu na pražském nádraží shánět jízdenky 
na MHD.

Od 01.09.2011 bude prodloužena autobu-
sová linka 193 do zastávky Nádraží Vršovice, 
kde bude zastávka přímo před nádražní bu-
dovou, a umožní pohodlný přestup na vlaky 
linky S9 ve směru Uhříněves, Říčany, Strančice, 

Benešov, ale také na známý „Posázavský pa-
cifik“ (linky S8 a S80) ve směru Davle, Jílové u 
Prahy či Dobříš. V současné době je linka 193 
ukončena v zastávce Náměstí Bratří Synků. Po 
této úpravě dojde k výraznému zkrácení ces-
ty od vlaků do mnoha oblastí Prahy 4. Nut-
no podotknout, že ve stanici Praha-Vršovice 
zastavují také rychlíky od Tábora a Českých 
Budějovic.
Vlaková linka S9, která je vedena z Prahy-
-Vysočan přes Hlavní nádraží až do Benešova 
po železniční trati číslo 221, je rychlou alter-
nativou spojení z mimopražských obcí (např. 
z Říčan, Strančic, Mnichovic) a městských 
čtvrtí v okolí linky (např. z Vršovic, Uhříněvsi) 
s centrem Prahy. Její výhodou je nejen rychlost 
oproti jiným druhům dopravy (zvláště na úze-
mí Prahy je tento časový rozdíl výrazný), ale i 

krátký a snadno zapamatovatelný interval (15 
minut ve špičkách pracovních dnů, 30 minut 
v ostatních obdobích a o víkendech).

A nakonec připomínáme zvýšení postihů za 
jízdu bez platné jízdenky.
Spolu s úpravou Tarifu PID od 01.07.2011 
dochází od 01.09.2011 ke zvýšení posti-
hů za jízdu bez platného jízdního dokladu 
na linkách Pražské integrované dopravy 
(s výjimkou vlaků PID). Přirážka k jízdnému 
se zvyšuje ze 700 Kč na 800 Kč, v případě 
nezaplacení na místě nebo v doplatkové 
pokladně do 15 dnů se původní přirážka 
950 Kč zvyšuje na 1000 Kč.

Více novinek a informací naleznete na 
http://ropid.cz/.

ULICE - ANEB „VÍM, KDE BYDLÍM“ - IX. ČÁST: ARCHIMEDOVA
Archimedova ulice spojuje Milánskou a Novo-
petrovickou ulici. Měří cca 910 m. 
Tato ulice patří k obslužným komunikacím 
MHD a jsou zde  autobusové zastávky linek 
183, 240, 271, 571 a je pomyslnou hranicí 
mezi Petrovicemi a Horními  Měcholupy. Její 
zvláštností je to, že v ulici jsou evidovány je-
nom 4 adresy.
Ulice byla pojmenována v roce 1971. 
Archimedes bývá oprávněně označován za 
největšího matematika a fyzika starověku, 
který navíc uměl své teoretické znalosti úspěš-
ně využít v technické praxi. Jeho vědecké dílo 
patří k vrcholům antického myšlení, na něž 
navázala až novověká matematika a fyzika. 
Archimedovi se připisuje okolo čtyřiceti vyná-
lezů, počínaje různými typy kladkostrojů, šne-
kovým převodem a šroubem k čerpání vody 
až po nejrůznější válečné stroje.
Ve středu Archimedova zájmu byla především 
geometrie, konkrétně obvody a obsahy kru-
hů, obsahy rovinných útvarů ohraničených 
křivými čarami, objemy těles, povrchy těles, 
těžiště těles a problematika tečen.
Ve fyzice se Archimedes zaměřil na konkrét-
ní problémy v mechanice. Zjistil podmín-
ky rovnováhy a založil tak důležitou nauku 
o jednoduchých strojích. K tomuto zákonu se 
vztahuje  rčení, které se mu  přisuzuje: „Dejte 
mi pevný bod a pohnu zeměkoulí“. Byl vůbec 
prvním vědcem zabývajícím se praktickým vy-

užitím teoretických poznatků. O svých tech-
nických vynálezech bohužel žádné pojednání 
nesepsal. Proto je těžké určit, čeho je vlastně 
tvůrcem. Zatímco kladka byla objevena už 
před Archimedem, kladkostroje poprvé prav-
děpodobně sestrojil on. Vedle kladkostroje 
vynalezl asi i soustavu převodů, šnekový pře-
vod a vodní šnek tzv. Archimedův šroub se 
šroubovou trubicí navinutou kolem osy, jejímž 
otáčením lze zdvíhat do malých výšek vodu. 
Tento vynález našel uplatnění v zavlažování a 
v dolech a v řadě zemí se užívá dodnes.
Při běžné lidské činnosti, koupání, přišel Archi-
medes na to, že důležitá je nejen hmotnost tě-
lesa, ale také objem, který zaujímá. Odtud má 
svůj původ známý Archimedův zákon:  Těleso 
ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, 
která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené.
Přesné datum Archimedova narození není 
známo, ale mohlo to 
být kolem roku 287 
před naším letopoč-
tem. Jeho rodištěm 
byly Syrakusy, v té 
době velmi význam-
né město nalézající 
se na východním po-
břeží Sicílie.
Když byly Syrakusy 
obléhány římskou ar-
mádu vedenou Mar-

cem Marcellusem, podílel se na obraně města 
významně i Archimedes. Díky jeho mechanic-
kým válečným strojům se protáhlo obléhání 
Syrakus na dva roky. Nakonec Římané obrán-
ce Syrakus vyhladověli a přece jen zvítězili. 
S pádem Syrakus je spojena i pověst o Archi-
medově smrti. Archimedes si prý jako obvykle 
nevšímal dění  kolem sebe a byl zcela pohrou-
žen do svých geometrických úvah, ve kterých 
bádal nad kruhy nakreslenými v písku. Náhle 
se před ním objevil římský voják s vytaseným 
mečem a vyzval ho, aby jej následoval k jeho 
pánovi. Archimedes tehdy řekl: „Noli tangere 
circulos meos“ (Nedotýkej se mých kruhů). 
Řešil totiž právě daleko důležitější problém 
než otázky světovlády. Snažil se vypočítat plo-
chu kruhové výseče. Popuzený a prchlivý voják 
učence bez milosti probodl.

stanice směr vybrané linky

Praha-Vysočany Prosek, Žižkov, Malešice 136, 177, 183, 195, 375

Praha-Hostivař Zahradní Město, Petrovice, Košík 101, 154, 181, 183, 271

Praha-Uhříněves Hájek, Královice, Čestlice, Pitkovice 232, 265, 266, 269, 325, 364, 366

Říčany Mukařov, Kostelec n. Č. l., Nupaky 381, 382, 383, 385, 387, 428, 494

Strančice Velké Popovice, Ondřejov, Struhařov 461, 489, 490, 494, 495

Senohraby Pyšely, Nespeky 401
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15. zasedání RMČ ze dne 30.05.2011
Rada městské části Praha–Petrovice:

Vzala na vědomí:
•  zápis ze zasedání Kulturní komise ze dne 

25.05.2011 a schvaluje připravované 
kulturní akce na II. pololetí 2011,

•  doporučení Komise pro hodnocení nabí-
dek na kompletní provedení výměny 2 ks 
osobních trakčních výtahů na poliklinice 
Ohmova 271 v tomto pořadí: 

 1.OTIS, a. s.
 2.VMC s. r. o.
 3.Atico Moneo, a. s.
 4.Výtahy Kubík s. r. o.
 5.VVS – české výtahy s. r. o.
 6.Schindler CZ, a. s.
 7.Výtahy VOTO Plzeň s. r. o.

Schválila:
•  obsah Kroniky MČ Praha-Petrovice za 

rok 2008,
•  na základě doporučení Grantové komise 

přidělení grantů na rok 2011 následov-
ně: Jan Bečka 20 000 Kč, SK FLORBAL 
KLUB PETROVICE 40 000 Kč, Rugby 
club Petrovice – občanské sdružení 25 000 Kč, 
Tělocvičná jednota  Sokol I. 30 000 Kč, 
Tělocvičná jednota Sokol Petrovice 
70 000 Kč a Římskokatolická farnost 
u kostela sv. Jakuba Staršího Praha–Pe-
trovice 60 000 Kč. Finanční prostředky 
musí jednotlivé subjekty použít pouze 
na účely uvedené v žádosti o poskytnutí 
grantů,

•  záměr pronájmu nebytových prostor 
v poliklinice Ohmova 271 - ordinace 
ORL, a sice nebytových prostor č. A3.41, 
A3.42, A3.43, A3.18, A3.19, A3.44 a 
A3.45,

•  zadání poptávkového řízení na osazení 
standardních únikových dveří na polikli-
nice Ohmova 271,

•  žádost společnosti SUPTel, a. s. o zřízení 
věcného břemene k pozemku parc. č. 
580/96, 580/93, 580/88, 580/68 v k.ú. 
Petrovice pro umístění podzemního ve-
dení veřejné komunikační sítě UPC,

•  návrh rozpočtu Komise výchovy a vzdělá-
vání na Den dětí 2011, 

•  na základě  výsledku výběrového řízení 
uzavření smlouvy na kompletní výměnu 
2 osobních trakčních výtahů na polikli-
nice Ohmova 271 s firmou  OTIS, a. s., 
která se umístila na 1. místě.

16. zasedání RMČ ze dne 13.06.2011
Rada městské části Praha–Petrovice:

Schválila:
•  vypsání záměru na pronájem nebytových 

prostor na poliklinice Ohmova 271, a 
sice č. A1.53, A1.54, A1.34 a A1.35, a 
to za účelem provozování bistra,

•  výměnu 2 ks herních prvků na dětském 
hřišti za domem Morseova 242-244, 
které neodpovídají dnešním normám, a 
rekonstrukci stávajícího pískoviště vč. vý-
měny písku a výměny a doplnění laviček,

•  poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč 
jako jednorázovou finanční podporu 
Českého svazu ochránců přírody na pro-
voz Pražské zvířecí záchranky,

•  návrh programu IV. Zasedání ZMČ dne 
29.06.2011.

Vzala na vědomí:
•  žádost občanského sdružení školka 

k využití prostor po Domu UM na polikli-
nice Ohmova 271,

•  zprávu o uplatňování Zásad územního 
rozvoje hl. m. Prahy.

Uložila:
•  starostce vypsat veřejnou zakázku na re-

konstrukci předávací stanice tepla a TUV 
v objektu polikliniky Ohmova 271 dle 
projektové dokumentace projednané a 
schválené společností Pražská tepláren-
ská, a. s.,

•  předsedovi Komise územního rozvoje, 
výstavby a dopravních vztahů Ing. Ko-
vaříkovi připravit pro jednání RMČ pod-
klad ke zpracování barevného generelu 
sídliště Petrovice,

•  Odboru správy majetku svolat jednání 
s pracovníkem Státního statku v likvidaci 
ohledně  rekonstrukce  příjezdové komu-
nikace k petrovickému hřbitovu.

Neschválila: 
•  pronájem prostor za účelem provozování 

mateřské školy v objektu polikliniky Oh-
mova 271.

17. zasedání RMČ ze dne 27.06.2011
Rada městské části Praha–Petrovice:

Schválila: 
•  nákup pozemku parc. č. 430/9 v k. ú. 

Petrovice za cenu 100 Kč/m2 a ukládá 
starostce tuto nabídku projednat se zá-
stupci Xaverov, a. s.,

•  uzavření nájemní smlouvy na prostory 
ordinace ORL v objektu polikliniky Oh-
mova 271 se společností ALFA MEDICA 
s. r. o.,

•  zprávu o činnosti RMČ za I. pololetí 
2011,

•  obsah kroniky MČ Praha-Petrovice za rok 
2007.

Vzala na vědomí:
•  odhad investičních nákladů na běžnou 

údržbu, rekonstrukci ležatých rozvodů, 
rekonstrukci výtahů, rekonstrukci za-
regulování TV a TUV a zahájení rekon-
strukce suterénních prostor pavilonu A 

v roce 2011 v celkové výši 5 700 000 Kč,
•  zápis z jednání Komise územního rozvo-

je, výstavby a dopravních vztahů ze dne 
21.06.2011 a souhlasí s připomínkami 
komise k projektu „Lokalita Hornomě-
cholupská“, 

•  informaci starostky ve věci jednání se zá-
stupci Xaverov, a. s., týkající se možnosti 
odkupu pozemku parc. č. 430/9 v k. ú. 
Petrovice.

 
Uložila:
•  starostce zajistit otevření prodejny v DOV 

pro veřejnost nejpozději do 01.09.2011,
•  ukládá starostce předložit k projedná-

ní na IV. řádném zasedáním ZMČ dne 
29.06.2011 Zprávu o činnosti RMČ za 
I. pololetí 2011.

IV.  zasedání ZMČ ze dne 29.06.2011
ZMČ Praha–Petrovice:

Schválilo:
•  program v předloženém znění s vypuště-

ním bodu č. 7 – Složení slibu člena Zastu-
pitelstva MČ Praha–Petrovice z důvodu 
nepřítomnosti  paní Novotné,

•  Závěrečný účet MČ Praha–Petrovice za 
rok 2010 v předloženém znění, a to bez 
výhrad,

•  stanovení minimální výše nájemné-
ho za 1 m2/rok v objektu polikliniky 
Ohmova 271 takto:

 a)  plnohodnotné prostory a celky v nad-
zemních podlažích 1 800 Kč,

 b)  plnohodnotné prostory a celky v suteré-
nu 1 300 Kč,

c) vedlejší prostory 900 Kč,
 d)  sdílené a společné prostory 450 Kč,
•  aplikaci zatřídění jednotlivých prostor 

podle těchto kritérií:
 a)  místnosti plnohodnotné jsou míst-

nosti a jejich uzavřené propojené cel-
ky, které mají vstupní dveře pod sa-
mostatnou uzávěrou, alespoň jedna 
místnost z celku je přímo vytápěna a 
opatřena oknem pro větrání a přírod-
ní osvětlení. K těmto místnostem  se 
ve stejné skupině zatřídí příslušenství 
přístupné z tohoto pronajatého celku 
prostor,

 b)  doplňkové - vedlejší prostory jsou 
uzamykatelné prostory, nesplňující 
uvedená kritéria a o ploše menší než 
5 m2 - sklady, samostatné WC a umý-
várny, úklidové místnosti a technolo-
gické prostory využívané pouze jedi-
ným nebo vymezenými nájemci, např. 
vzduchotechnika pro konkrétní zubní 
ordinace,

 c)  sdílené prostory jsou vymezené pro-
story chodeb u vstupů do ordinací 
a celků, které slouží pro pacienty 
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a klienty nájemců jako čekárny nebo 
jejich odpočinek po výkonu,

 d)  společné prostory jsou prostory scho-
dišť a schodišťových podest, vstupní 
chodby hlavního vchodu a vedlejšího 
vchodu, chodba vstupu do dětské 
části, celek únikových cest, vstupní 
venkovní schodiště a rampa,

 e)  technologické prostory jsou prosto-
ry vymezené pro zajištění funkčnosti 
budovy a zahrnují veškeré prostory 
5. podlaží (dílna, vzduchotechnika, 
strojovna výtahů), prostory výtaho-
vých šachet, el. velíny a ovládání 
vzduchotechniky, místnost uzávěrů 
a rozvodu energií a médií a místnost 
jejich předávacího - fakturačního mě-
ření, střechy.

Vzalo na vědomí:
•  zprávu místostarosty doc. Semeckého o 

kontrole plnění usnesení III. zasedání Za-
stupitelstva MČ Praha–Petrovice,

•  bere na vědomí Zprávu Finančního výbo-
ru, a to o projednání Závěrečného účtu 
MČ Praha–Petrovice za rok 2010,

•  bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady 
MČ Praha–Petrovice za I. pololetí r. 2011.

Uložilo:
•  Radě MČ pověřit řízením a koordinací 

činností týkajících se budovy polikliniky 
Ohmova 271 jednoho člena Rady MČ, 
který na každém zasedání Zastupitelstva 
MČ přednese informaci o plnění úkolů a 
dosaženém stavu.

4.  mimořádné zasedání RMČ ze dne 
29.06.2011

Rada městské části Praha–Petrovice:

Vzala na vědomí:
•  dokumentaci k demolici stávajícího ro-

dinného domu, sloužícího jako farní cen-
trum u kostela sv. Jakuba Staršího, Ediso-
nova 17 a žádost o projednání DUR.

Souhlasila:
•  s demolicí stávajícího rodinného domu, 

Edisonova 17 a se zjednodušeným 
územním řízením,

•  se záměrem úprav v objektu ZŠ Praha-
-Petrovice, Dopplerova 351 dle doku-
mentace, kterou předložilo Soukromé 
gymnázium Altis s. r. o.

18. zasedání RMČ ze dne 14.07.2011
Rada městské části Praha–Petrovice:

Schválila:
•  v souladu s usnesením ZMČ 

č. 12/IV/3/2011 ze dne 29.06.2011 jme-
nování radního Ing. Jana Křečka a po-
věřuje jej řízením a koordinací prací na 

poliklinice Ohmova 271,
•  podání návrhu na změnu ÚP hl. m. Prahy 

v souladu se schválenou  urbanistickou 
studií MČ Praha–Petrovice, týkající se 
pozemku parc. č. 89/1 a pozemku parc. 
č. 88/1 v k. ú. Petrovice ze stávajícího 
funkčního využití pozemku PS na OB.

Vzala na vědomí:
•  zápis z 6. jednání Kontrolního výbo-

ru ZMČ Praha-Petrovice ze dne 22. a 
27.06.2011,

•  rezignaci paní Zdeňky Novotné ze dne 
23.06.2011 na mandát člena Zastupi-
telstva MČ Praha–Petrovice a v souladu 
s ust. § 94 odst. 2 písm. e) Zákona 
o hl. m. Praze prohlašuje paní Magdu 
Staňkovou náhradníkem na uprázdněný 
mandát člena ZMČ Praha–Petrovice,

•  zápis z pracovního jednání pro hodno-
cení připomínek MČ Praha–Petrovice 
ke konceptu ÚP hl. m. Prahy ze dne 
01.06.2011 na odboru územního plánu 
MHMP.

5.  mimořádné zasedání RMČ ze dne 
29.07.2011

Rada městské části Praha–Petrovice:

Schválila:
•  pokračování rekonstrukce v objektu 

Morseova č. 251 ve 3. NP a 4. NP mini-
málně v rozsahu hrubé stavby,

•  podání žádostí o investiční dotace pro 
MČ Praha-Petrovice na rok 2012 z roz-
počtu hl. m. Prahy,

•  vyvěšení záměru pronájmu nebytových 
prostor - ordinace v poliklinice Ohmo- 
va 271 po MUDr. Krchové, a to místnost 
č. B 2.26, A 2.14, A 2.15, 2. NP.

Vzala na vědomí:
•  nabídku na opravu hřiště ul. Rezlerova a 

ul. Lessnerova s tím, že z důvodu nedo-
statku finančních prostředků a krátkodo-
bému využití po realizaci opravy povrchu 
odsouvá RMČ termín realizace na začá-
tek roku 2012.

Uložila:
•  starostce JUDr. O.  Hromasové a 1. zá-

stupci starostky doc. Semeckému učinit 
všechny potřebné kroky, aby byl dodržen 
stanovený termín zprovoznění prodejny 
potravin v DOV, tj. 01.09.2011.

19. zasedání RMČ ze dne 15.08.2011
Rada městské části Praha–Petrovice:

Schválila:
•  pronájem části pozemku 432/1 k. ú. Pe-

trovice, a to pro účely umístění prodejní-
ho stánku s ovocem a zeleninou,

•  vydání souhlasu MUDr. Kompertovi se 

stavebními úpravami – zřízení vyšetřovny 
RTG - v nebytových prostorách Morseo-
va 251, místnosti 1.111 a 1.112, 

•  návrh na předplatné nových titulů časo-
pisů do knihovny a infocentra MČ ve výši 
5 000 Kč,

•  návrh na zrušení dětských hřišť Jakobi-
ho 325 (hřiště č. 15) a Kurčatovova 323 
(hřiště č. 16),

•  vytištění a vazbu Kroniky MČ Praha–Pe-
trovice za období 2001-2010 v počtu 
2 ks.

 
Vzala na vědomí:
•  informaci starostky JUDr. O. Hromasové, 

že MČ Praha-Petrovice dá podnět Zastu-
pitelstvu hl. m. Prahy ke změně vyhlášky, 
která bude upravovat rušení nočního kli-
du na území hl. m. Prahy. 

Uložila:
•  starostce upozornit nájemce stánku 

s ovocem a zeleninou na povinnost hra-
dit kromě nájmu hl. m. Praze rovněž 
poplatek za zábor veřejného prostran-
ství MČ Praha–Petrovice, a to v sou-
ladu s platnou vyhláškou  hl. m. Prahy 
č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy.

20. zasedání RMČ ze dne 29.08.2011
Rada městské části Praha–Petrovice:

Schválila:
•  žádost MUDr. Komperta a MUDr. Cha-

lupové na slevu na nájmu nebytových 
prostor Morseova 251 o 50 % v období 
od 01.05.2011 do 15.07.2011 z důvodu 
probíhající rekonstrukce v objektu,

•  návrh programu V. řádného zasedání 
ZMČ Praha–Petrovice dne 14.09.2011.

Vzala na vědomí:
•  zprávu o poliklinice Ohmova 271 předlo-

ženou Ing. Křečkem, 
•  předložený seznam dlužníků na nájem-

ném, a to na poliklinice Ohmova 271, 
v obecních bytech Morseova 252 a 253 
a v ostatních pronajatých nebytových 
prostorách,

•  informaci o vyhlášení Celoměstských 
programů podpory sportu a tělovýchovy 
v hl. m. Praze na rok 2012.

Uložila:
•  finančnímu odboru, aby po marném 

uplynutí lhůty dané dlužníku v upomín-
ce a nesplnění závazku předal příslušný 
dluh neprodleně k právnímu vymáhání,

•  doc. Semeckému informovat o vyhlášení 
Celoměstských programů podpory spor-
tu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 
2012 všechny známé subjekty, kterých 
se to týká, a zveřejnit informaci na webu 
MČ.
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STARÝ A NOVÝ ROK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAHA–PETROVICE
Stále ještě vzpomínáme na loňský škol-
ní rok. Projevuje se to tak, že žáci i uči-
telé se občas spletou a řeknou třeba: 
„Ty jsi ze třídy 4. M, viď, ne, promiň, vy 
jste vlastně už páťáci !“ Občas přijdou 
do školy na krátkou návštěvu slečny a 
mladí muži, kteří ještě loni odmítali psát 
domácí úkoly v 9. A. Přijdou, popoví-
dají, rozhlédnou se, zjistí, co se změni-
lo. Asi se jim přece jen trochu stýská. 
Pak vzpomínají na loňský školní rok, 
ale protože na něj vlastně vzpomíná-
me všichni, tak nabízíme pár fotografií 
o tom, co jsme celý školní rok 
2010/2011 dělali. Bylo toho dost – uče-
ní, projekty, školy v přírodě, sport, zá-
vody, ...

Jeli jsme na pramicích Čekali jsme na vlak, i když měl zpoždění

Dostávali jsme diplomy Lyžovali jsme

Rádi jsme si zazpívali Připravovali jsme divadelní představení

Rozhodně jsme ze školy
nebyli na větvi

Projekt Vesmír nás provázel
téměř celý rok
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Nový školní rok 2011/2012 jsme za-
čali 1. září přivítáním nových žáků 
v 1. A a v 1. M. Přivítali je nejen paní 
učitelky a ředitel školy a paní zástup-

kyně, ale také paní starostka MČ Pra-
ha–Petrovice JUDr. Olga Hromasová, 
pan doc. Dr. Otto Semecký, CSc., 
místostarosta MČ Praha–Petrovice a 

předsedkyně Komise výchovy a vzdě-
lávání RMČ paní RNDr. Vlasta Křížová. 
Noví žáci dostali pamětní listy a dárky. 

Třídní učitelka 1. M Bc. Monika Humhalová dostala od svých 
prvňáčků krásné květiny.

Třídu 1. M v budově Edisonova bude letos navštěvovat
21 žáků.

Prvňáčky do obou budov základní školy přišli přivítat 
zastupitelé naší městské části.

První den školy pro žáky 1. A byl důstojným
zahájením školní docházky. 

Všechny ostatní žáky vítal ředitel školy 
Mgr. Petr Zeman a obě paní zástupky-
ně ředitele školy Mgr. Dana Němcová a 
PaedDr. Iva Paloučková druhý den, tedy 

2. 9. 2011. V obou budovách naší školy, 
tedy v budově Edisonova 40 a budově 
Dopplerova 351, máme letos 317 žáků, 
je to zase o trochu více, než v loňském 

roce. Celá škola má 15 tříd a 7 oddělení 
školní družiny. Učit a starat se o žáky 
budou tito pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy, vyučuje ve spojené třídě 3. A 
(třída vznikla sloučením loňské 2. A a loňské 2. M)
Mgr. Dana Němcová, zástupkyně ředitele školy pro 
1. stupeň 
PaedDr. Iva Paloučková, zástupkyně ředitele školy pro 
2. stupeň
Bc. Monika Humhalová, třídní učitelka 1. M
Mgr. Anna Dvořáková, třídní učitelka 1. A
Mgr. Bohumila Foltýnová, třídní učitelka 2. M a  VÝCHOV-
NÁ PORADKYNĚ PRO ŽÁKY A RODIČE – budova Edisonova
Mgr. Jana Židův, třídní učitelka 2. E
Mgr. Drahomíra Bukvová, třídní učitelka 2. A
Mgr. Anna Procházková, třídní učitelka 3. A
Bc. Radoslava Winterová, třídní učitelka 4. M
Mgr. Dana Kosová, třídní učitelka 4. A
Mgr. Kateřina Mašková, třídní učitelka 5. M
Mgr. Jana Gabašová, třídní učitelka 5. A  a VÝCHOVNÁ PO-
RADKYNĚ PRO ŽÁKY A RODIČE – budova Dopplerova-Bellova
Ing. Lenka Říhová, třídní učitelka 6. M
Mgr. Lenka Kasanová, třídní učitelka 6. A

Bc. Martin Vachl, třídní učitel 7. A
Mgr. Veronika Balíčková, třídní učitelka 8. A
PaedDr. Jana Jelínková, třídní učitelka 9. A
Mgr. Petr Martinů, vyučuje fyziku a pracovní činnosti 
na 2. stupni
Bc. Martin Damašek, vyučuje angličtinu
Dana Kramářová, vyučuje angličtinu
Andrea Jirsová, vyučuje angličtinu
Mgr. Monika Loužecká, vychovatelka školní družiny
Barbora Šimůnková, vychovatelka školní družiny
Hana Lohnertová, vychovatelka školní družiny
Michaela Kokšalová, vychovatelka školní družiny
Favzija Zázvorková, vychovatelka  školní družiny
Alena Kováříková, vedoucí vychovatelka školní družiny
Miroslava Tesařová, vychovatelka školní družiny
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Hrneček 1 út 14:00-15:00 5-8 let 1300 900 Golfová - keramika
Hrnčíř 3 st 13:30-15:00 7-16 let 1500 1000 Golfová - keramika
Hrnčíř 4 čt 17:00-18:30 7-16 let 1500 1000 Golfová - keramika
Šikovné ruce po 14:30-15:30 5-7 let 1200 900 Golfová - výtvarka
Tvoření po 16:30-18:00 dívky od 10 let 1500 1000 ZŠ P-P - keramika
Zručné ruce čt 15:00-16:30 od 10 let 1500 1000 Golfová - výtvarka
Tvořivá dílna út 15:00-16:00 od 10 let 1200 900 Golfová - modeláři
      
Illusion - Muzikálový tanec po,čt 17:30-18:30 11-15 let 1400 1000 Golfová - sál
Kondiční cv.pro ženyI út 17:00-18:00 od 15 let 1400 1000 Golfová - sál
Kondiční cv.pro ženyII út 18:00-19:00 od 15 let 1400 1000 Golfová - sál
Kytara 3 st 16:00-17:00 10-19 let 1500 1000 Golfová - klubovna
Kytara 4 st 17:00-18:00 10-19 let 1500 1000 Golfová - klubovna
Sluníčko 2 - tan. kr. st 18:30-19:30 11-18 let 900 700 Golfová - sál
Stolní tenis 1 út 14:30-15:30 7-10 let 1000 800 Golfová - sál
Stolní tenis 5 čt 14:00-15:00 8-10 let 1000 800 Golfová - sál
Zumba 1 po 18:30-19:30 od 15 let 2000 150/1h Golfová - sál
Zumba 2 čt 18:30-19:30 od 15 let 2000 150/1h Golfová - sál
Zumba GOLD pá 10:00-11:00 od 15 let 2000 150/1h Golfová - sál
      
      
Beruška 1 st 9:30-10:30 rod. s d. 10-24měs. 1400 1000 Golfová - sál
Beruška 2 st 10:45-11:45 rod. s d. 10-24měs. 1400 1000 Golfová - sál
Brouček 1 čt 9:00-10:00 rodiče s d. 1-2r 1400 1000 Golfová - sál
Brouček 2 čt 10:15-11:15 rodiče s d. 2-3r 1400 1000 Golfová - sál
Elektrotechnik  čt 16:00-18:00 10-18 let 1400 1000 Golfová - modeláři
Hravé cvičení 1 po 15:30-16:30 5-7 let 1200 900 Golfová - sál
Motýlek 1 út 9:00-10:00 rodiče s d. 1-2r 1400 1000 Golfová - sál
Motýlek 2 út 10:15-11:15 rodiče s d. 2-3r 1400 1000 Golfová - sál
Stolní hry   po 15:00-16:00 8-15 let 1000 800 Golfová - klubovna
Šachy po 16:30-18:00 10-26 let 1200 900 Golfová - klubovna
Turistika - Krhúti út 17:30-19:00 kluci 7-15 let 600 není Golfová - keramika,klub
Animace út 1x14d 15:00-17:00 8-12 let 2100 1500 ZŠ P-P - klubovna
      
      
Basketbal po 17:00-18:30 8-10 let 1500 1000 ZŠ Hornoměch.
Florbal Hostivař I. - Zábava čt 16:00-17:00 8-12 let 1200 900 ZŠ Hornoměch.
Florbal Petrovice II. - Zábava st 17:00-18:30 10-16 let 1400 1000 ZŠ P-P vel. těl.
Florbal Petrovice III. - Zábava st 18:30-20:00 16-26 let 1400 1000 ZŠ P-P vel. těl.
Florbal Wizards-ženy po 19:00-20:30 15-26 let 2500   ZŠ Vachkova
Hravé cvičení II. st 16:00-17:00 5-6 let 1200 900 ZŠ P-P malá těl.
Hravé cvičení III. čt 16:00-17:00 6-7 let 1200 900 ZŠ P-P malá těl.
Míčové hry st 18:00-19:30 od 18 let 1200 900 ZŠ P-P malá těl.
Sportovní hry 1  čt 15:30-16:30 chl. 6-8 let 1200 900 ZŠ P-P vel. těl.
Sportovní hry 3 pá 15:00-16:30 8-14 let 1400 1000 ZŠ P-P vel. těl.
Sportovní průprava st 17:00-18:00 6-10 let 1200 900 ZŠ P-P malá těl.
Zumba 3 út 17:00-18:00 od 15 let 2000 150/1h ZŠ Hornoměch.

Jsme na začátku školního roku 2011/2012. 
Léto nám rychle uteklo a už vyhlížíme první 
podzimní dny. I letos pro Vás máme připravenu 
širokou škálu zájmových útvarů, rozšířenou o 
několik novinek, jako je Zumba, Zumba Gold, 
Animace a Angličtina. Kroužky budou probí-
hat v DDM v Golfové, v ZŠ Praha–Petrovice 
a ZŠ Hornoměcholupská. Čekají nás tradiční 
akce, např. výtvarné dílny (první proběhla v so-
botu 24. 9. od 10.00 hod), výtvarné soutěže, 
klubové turnaje a akce ve spolupráci s Komisí 
vzdělávání a výchovy RMČ Praha- Petrovice: 

Masopust, Čarodějnice, Taneční soutěž a Den 
dětí. Novinkou je zařazení „Mikulášské“, na 
kterou bychom rádi Vás a Vaše děti pozvali. 
Bližší informace ke každé akci najdete na na-
šich internetových stránkách www.dumum.cz, 
stejně tak informace k nabízeným kroužkům. 
Rezervace míst a informace k ZÚ získáte také 
na telefonním čísle 274 862 574. Kroužky za-
hajují činnost v týdnu od 19. září 2011.  
Doufáme, že si z naší nabídky vyberete.

Pracovníci DDM
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PETROVICE HOSTILY MISTROVSTVÍ ČR V ANGLICKÉ DÁMĚ 
Během prosluněné neděle 4. září se 
v prostorách zasedací síně petrovic-
kého Sokola odehrálo za účasti osmi 
hráčů příznačně osmé mistrovství re-
publiky v anglické dámě. Na rozdíl od 
české dámy se v této hře dáma pohy-
buje jen o políčko, což hraje podstat-
nou roli zejména v koncové fázi hry, 
kdy mohou například dvě dámy chytit 
jednu.

Favoritem a obhájcem titulu byl Igor 
Keder, který před deseti lety dámu 
do Petrovic přivedl a ve svém klubu 
vychoval mnoho nadějných hráčů a 
hráček. Po sedmi kolech měl s pěti 
výhrami a pouze dvěma remízami 
stejně bodů jako autor tohoto článku 
a o prvním místě tedy musely rozhod-
nout „bleskové partie“ s časovým 
limitem pět minut na hru. Žáku se 

alespoň protentokrát podařilo pora-
zit svého mistra a kvalifikovat se tak 
z prvního místa na mistrovství svě-
ta v Itálii. Bronzovou medaili získal 
po urputných bojích další specialista 
na anglickou dámu Jaroslav Tichý. 

Filip Kareta

Boje o stupně vítězů probíhaly více jak 8 hodin Medailisté mistrovství ČR v checkers: vlevo vpředu zlatý Filip 
Kareta hraje partii se stříbrným Igorem Kederem, vpravo vzadu 

bronzový Jaroslav Tichý
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SENIOŘI A LÁZNĚ
Tentokrát se nejedná o účinnost lázeňských 
procedur na zdraví seniorů, ale o poznávací 
zájezd do Mariánských lázní a Františkových 
lázní. Vždyť i pouhý pobyt v krásných par-
cích a kolonádách má blahodárný účinek na 
psychiku člověka.
S tímto záměrem se skupina seniorů naší 
městské části vydala 8. září do cíle své cesty. 
Nepříznivé, trochu deštivé a chladné počasí 
nikomu nevzalo dobrou náladu. Procházka 
parkem a promenádou Mariánských lázní 
byla po tříhodinové cestě příjemnou změ-
nou. Příslovečnou třešničkou  na dortu byla 
podívaná na mohutné tryskání vody zpívající 
fontány, kdy výsledný dojem byl zmohutněn 
nádhernými tóny z opery Nabucco. Vzhle-
dem ke chladnému počasí chybělo poseze-
ní na lavičkách parku a pozorování krásné 
pestré květinové výzdoby. To bylo nahraze-
no popíjením některých ze šesti lázeňských 
pramenů, které se pro léčebné kůry použí-
vají. Jinak jich v této oblasti vyvěrá celá stov-
ka. Zbylo také více času na prohlídku dalších 
pamětihodností lázeňského města  jako 

např. domu, ve kterém přebýval po dobu 
své  návštěvy polský skladatel Fryderik Cho-
pin. Naše skupina tak rozmnožila seznam 
významných osobností, které Mariánské 
lázně navštívily, jako např. britský král Ed-
ward VII., Ema Destinová, Richard Wagner, 
J. W. Goethe, T. G. Masaryk, Jan Neruda, 
Antonín Dvořák  a mnoho dalších. Na se-
známení se s golfovým areálem založeným 
v roce 1905 za přítomnosti 
britského krále Edwarda VII. 
nezbyl bohužel čas, protože 
skupinu čekal další cíl cesty: 
Františkovy lázně.
Během půlhodinové cesty 
bylo cíle dosaženo. Lázně jsou 
sice menší než Mariánské, ale 
ve významu si s nimi nezadají. 
Město bylo založeno v roce 
1793 císařem Františkem I. 
jako první slatinné lázně na 
světě. V současné době je ak-
tivně využíváno 23 pramenů 
vody. Z významných osobnos-

tí navštívili lázně také Ludvík van Beethoven, 
Johann Strauss, Johann Wolfgang Goethe, 
Božena Němcová atd. Kromě prohlídky ko-
lonády nechybělo zastavení u sošky malého 
Františka. Pobyt to byl velice příjemný a po-
těšující. Dobré pocity nedokázalo zkazit ani 
nepříznivé počasí.

O. Semecký

VÝSTAVA PETROVICKÉHO MALÍŘE
VLADISLAVA KAHOUNA A JEHO ŽAČKY KAROLINY JÁROVÉ

bude ke shlédnutí od  1. 10.
do 31.10.2011 ve vestibulu

Úřadu městské části Praha 15,
Boloňská 478/1,

Praha–Horní Měcholupy.
Výstava je přístupná:

Po  a  St  8.00–17.30 hod.,
Út a Čt  8.00–15.00 hod.,

Pá   8.00–14.00 hod.
                                              O.S.   

Příznivci bluegrassu a muziky 
vůbec, zveme Vás na koncert

skupiny MONOGRAM

11. října 2011 v 19 hodin
Sál Domu občanské vybavenosti
Edisonova 429, Praha–Petrovice.
Předprodej vstupenek na recepci 

Úřadu MČ Praha–Petrovice
Vstupné 100 Kč

Tel.: 274 860 731

www.monogram.cz

Na výlet do báječného Řecka 
s Marthou a Tenou Elefteriadu

Zveme Vás na pomyslný výlet prostřed-
nictvím nádherných písní MARTHY a 

TENY, zpěvaček řeckého původu.

12. listopadu 2011 v 19 hodin
Sál Domu občanské vybavenosti
Edisonova 429, Praha–Petrovice
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DIVADLO BOLKA POLÍVKY OD ZÁŘÍ 2011 UŽ I V PRAZE 
„DIVADLO V NADĚJI“ 

Ve středu 31. srpna se konala v budově Divadla U22 v Praze-Uhříněvsi 
tisková konference při příležitosti otevření „pobočky“ Divadla Bolka Po-
lívky v této městské části. Na dotazy přítomných zástupců médií odpo-
vídali pan Bolek Polívka, ředitel DBP pan Ladislav Krapek a pan starosta 
Coller. Dovolte nám seznámit Vás s Tiskovou zprávou z této akce:   
Nadchází čas nové divadelní sezóny, kterou divadlo Bolka Polívky zaháji-
lo 15. září 2011 slavnostním otevřením své „pobočky“ v nově vybudo-
vaném divadle U22 v Praze-Uhříněvsi. Sezóna 2011/2012 byla zahájena 
představením „Mínus dva“ s Milanem Lasicou, Bolkem Polívkou, Jitkou 
Čvančarovou a Martinem Hofmannem. 
Před rokem, kdy v tomto divadle Bolek Polívka hrál jedno ze svých před-
stavení, jej tento víceúčelový prostor zaujal. Nabídka Divadla Bolka Polív-
ky byla v rámci výběrového řízení vyhodnocena jako nejlepší s nejvyšším 
možným přínosem pro obyvatele spádové oblasti.
Vizí nové „pobočky“ Divadla Bolka Polívky je obohatit kulturní život ne-
jen v oblasti Praha - Jihovýchod, která čítá přibližně 200 tisíc lidí. Kulturní 
stánek – kde se bude samozřejmě hrát převážně divadlo, bude progra-
mově zahrnovat i koncerty, besedy, práci s dětmi, budou se zde pořá-
dat přehlídky, výstavy, plesy a jiné kulturní a společenské akce. Prostor 
divadla nabízí velmi moderní technologii elevace (zásuvného hlediště), 
která umožňuje maximální variabilitu prostoru. Ve foyer divadla se bu-
dou pořádat výstavy, např. malíře Borise Jirků, své 
narozeniny zde oslaví i Marie Rottrová. 
Za dobu provozu Divadla Bolka Polívky se vytvořil 
určitý kmenový repertoár spřízněných divadel, kole-
gů a přátel herců, kteří rádi přijali pozvání hostovat 
i v Divadle Bolka Polívky v Praze-Uhříněvsi. 
V měsíci září byla uvedena představení Mínus dva, 
Milostný trojúhelník (autorské improvizační předsta-
vení s Pavlem Liškou), O lásce (Jana Krausová, Ka-

rel Roden) a Miláček Anna (Saša Rašilov, Martina Hudečková, Vanda 
Hýbnerová, David Prachař a Lidna Rybová). Zajímavou besedu s bre-
athariánem Henri Monfortem tu chystá v listopadu i herec a moderátor 
Jaroslav Dušek. Kapacita sálu je 290 míst a dvacet přístavků. 
Součástí divadla Bolka Polívky v Praze–Uhříněvsi je i Klub divadla Bolka 
Polívky, který bude sdružovat zájemce o divadelní představení v Uhříněv-
si. Členstvím v tomto klubu získá divák slevu na jednotlivá představení, 
včasné informace o změnách v herním plánu, pozvánku na speciální 
akce, výhodné nabídky a možnosti slev u obchodních partnerů. 
Divadlo je ideálně situované a svým zázemím umožňuje i natáčení růz-
ných televizních a rozhlasových pořadů. Dopravně je dostupné 20 minut 
z centra Prahy vlakem nebo autobusem. Pro osobní automobily je přímo 
u divadla k dispozici venkovní parkoviště. 
Věříme, že nadcházející divadelní sezóna odstartuje úspěšnou tradici 
Divadla Bolka Polívky v Praze–Uhříněvsi a rozšíří řady spokojených ná-
vštěvníků tohoto kulturního stánku. 
Bližší informace je možné čerpat na www.divadlobolkapolivkyu22.cz. 
Věříme, že ke spokojeným návštěvníkům divadla budete patřit i Vy. 

Jitka Ševčíková 
Divadlo Bolka Polívky U22 



www.prahapetrovice.cz. 14 .

ŠKOLY

20 LET ŽIVOTA SOUKROMÉHO GYMNÁZIA ALTIS

V letošním školním roce oslavuje 
Altis 20 let od svého založení. Dne 
01.09.2011 proběhlo v Domě ob-
čanské vybavenosti v Petrovicích 
slavnostní shromáždění. Kromě 
vedení gymnázia, vyučujících a 
studentů se tohoto aktu zúčastnila 
i paní starostka JUDr. Olga Hro-
masová, 1. zástupce starostky 
doc. PhDr. Otto Semecký, CSc. a 
předsedkyně Komise výchovy a 
vzdělávání RMČ,  RNDr. Vlasta Kří-
žová. Paní starostka také pronesla 
krátký proslov jménem městské 
části Praha–Petrovice. Za stranu 
gymnázia vystoupili JUDr. Ing. Jaro-
slav Fišer (jednatel zřizovatele gym-
názia) a Mgr. Jan Koliáš (vyučující 
a zástupce učitelů ve školské radě). 
Dovolte mi trochu netradiční po-
hled na historii i současnost gym-
názia Altis ilustrovanou i několika 
fotografiemi.

Životní etapy našeho gymnázia 
můžeme demonstrovat  na život-
ních etapách vývoje člověka. Prv-
ní fází bylo období novorozenec-
ké. Náš „porod“ proběhl 1. září 
1992,  kdy bylo v Kunraticích, 
v ulici K Libuši čp. 57 otevřeno 
slavnostně gymnázium Altis. Na 
příchod našeho dítěte jsme se 
všichni připravovali, zájem ve-
řejnosti byl obrovský. Škola za-
hájila s pěti třídami se 124 žáky, 
ale hlásilo se přes pět set žada-
telů. Zrovna jako novorozenec se 
adaptuje na nové podmínky, i my 
jsme se adaptovali.

Další životní fází byl kojenecký 
věk. Ten trval do prvního roku 
(školní rok 1992/1993). Obdo-
bí můžeme charakterizovat jako 
začátek sžívání žáků mezi sebou, 
žáků a vyučujících, ale i jednot-
livých vyučujících. Filozofie školy 
byla založena od začátku na ak-
tivní výuce, žákům se učivo pou-
ze nepředávalo, ale byly cíleně 
voleny metody, které žákům uči-
vo zprostředkovávaly efektivně a 
výrazně je motivovaly. Důraz byl 
kladen na schopnost porozumět 
textu, logické myšlení, výbor-
né znalosti anglického jazyka a 
počítačovou gramotnost. Právě 
tato kombinace schopností a 
dovedností se ukázala v budouc-
nosti jako výrazná konkurenční 
výhoda.

Po prvním roce působení jsme 
se překulili do batolecího věku. 
To trvá asi do tří let (do školního 
roku 1994/1995). Tak jako batole 
se rychle rozvíjí, přibírá na váze, 
rozvíjí se sluch, zrak a vnímání, 
rozvíjeli jsme se i my. Už nám 
nestačila jedna budova školy, vý-
uka byla zahájena i v naší další 
části, pronajali jsme si prostory 
nad školní jídelnou v Kunrati-
cích. Abychom mohli budovy 
rychle rozlišit, vžil se pro původní 
budovu název „A“ a pro druhou 
nad jídelnou „B“. Budova „B“ 
však musela projít generální re-
konstrukcí, náklady byly nemalé, 
ale rozšířili jsme kapacitu gymná-
zia o 4 třídy. Rozšířili jsme nejen 
kapacitu, ale činnost zahájil i pě-
vecký sbor.

LTISSG

Nové sídlo gymnázia v Petrovicích

Stará budova „A“ v  Kunraticích

JUDr. Ing. Jaroslav Fišer – zahájení
školního roku 2011/12 - 20 let

gymnázia ALTIS

Přivítání sladkými perníčky

Altis Education System

Stará budova „B“ - Kunratice
(patro nad jídelnou ZŠ)
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Čas opravdu pádí rychle, najed-
nou tu byl předškolní věk. Všich-
ni víme, že trvá do šestého roku 
života (školní rok 1997/1998). 
Hned na počátku tohoto období 
(školní rok 1995/1996) se udála 
další významná změna, pronaja-
li jsme další prostory. Náš záměr 
nebyl výrazně se rozšiřovat, vždy 
jsme preferovali menší „rodin-
nou“ školu, ale zájem o školu byl 
tak výrazný, že jsme tento krok 
nakonec učinili.

Rok 2006/2007 byl  pozname-
nám některými přesuny gym-
názia. Postupně jsme ukončili 
činnost v budově „B“ v Kunra-
ticích a část gymnázia sídlila 
i v ZŠ Meteorologická v Libuši.  
V roce 2008/2009 nastal nový 
zlom v životě gymnázia Altis, 
byla otevřena nová pobočka na 
Praze 10 – Petrovicích, která po-
čínaje školním rokem 2011/2012 
přebírá roli hlavní budovy. Pro-
nájem v Kunraticích končí, další 
prostory nám nabídnuty nejsou a 
střední škola z Kunratic odchází. 

Je to vlastně symbolické, končí 
jedno dvacetileté období se zá-
kladnou v Kunraticích a začíná 
nové období, kde základnou se 
stávají Petrovice. Naše gymnázi-
um vstupuje do dospělosti. Co 
mu tedy popřát? Hodně inteli-
gentních a motivovaných žáků, 
kreativních učitelů, schopné ve-
dení a úspěšné maturanty (v té 
první státní maturitě jsme uspěli 
opravdu výborně).

PaedDr. Vladimíra Fišerová
ředitelka gymnázia Altis

Student Robert Kříž – klavírní
vystoupení

Pavilony - pronajaté prostory
v Kunraticích

Mgr. Jan Koliáš – netradiční vystoupení

Zleva: JUDr. Ing. Jaroslav Fišer,
ředitelka školy PaedDr. Vladimíra Fišerová,
Mgr. Olga Tůmová (příprava a režie oslavy),

Mgr. Jiří Král (vyučující tělesné výchovy)

Studenti SG Altis – naše budoucnost
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RUGBY KLUB PETROVICE
Přípravky a mladší žáci se v posledním srpnovém týdnu setkali na 
soustředění v rekreačním středisku Krupá ve Starém Městě pod 
Sněžníkem. V krásném prostředí 34 dětí ve věku od 4 do 13 let 
z RK Petrovice a RC Sedlčany pod vedením trenérů formovalo 
nové týmy pro herní sezónu 2011/2012 a ladilo formu na domácí 
turnaje. Pro některé děti to byl první pobyt mimo rodinu, několik 
slziček ukáplo, ale denní program a kamarádské vztahy napo-
mohly zapomenout na stesk po maminkách. Děti byly denně na 
hřišti a v bazénu, zbyl nám i čas podívat se do Jeseníku a na místa 
v nejbližším okolí. Starší děti odehrály i turnaj ve vodním ragby 
v bazénu umístěném v areálu střediska. Na závěr soustředění do-

staly všechny děti porci sladkostí, perníkové medaile a účastnické 
medaile v petrovických barvách. Potěšitelné bylo, že děti v prů-
běhu týdne udržely kázeň, za což se jim dostalo i pochvaly od 
provozovatelů střediska.
Druhý den po příjezdu měly nejmenší děti možnost ukázat, zda 
nezapomněly, co je trenéři v průběhu týdne učili, na II. dětském 
beach rugby turnaji, který tentokrát pořádal RC Slavia Praha. 
Navázal na I. dětský beach rugby turnaj pořádaný v roce 2009 
RK Petrovice na pláži hostivařské přehrady. 

V. Amort
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TITUL MISTRYŇ ČR V RAGBY 7´S PRO ŽENY RK PETROVICE 
Poslední turnaj ligy žen a dívek U18 rag-
by 7´s v sezoně 2010/2011 uzavřel celou 
soutěž Mistrovství České republiky a ten-
to den se stal historickým pro petrovické 
ragby, kdy místní ragbyový klub získal 
první mistrovský titul v kategorii dospě-
lých. Mistryněmi ČR se stal tým RK Pet-
rovice ženy.
Tento úspěšný tým žen a dívek vedený 
Pavlem Hodanem odehrál za rok celkem 
21 zápasů a jen v jediném našel přemo-
žitele.

Konečné pořadí Mistrovství ČR dívek 
U18 a žen v sedmičkovém ragby: 

ženy:  
1. RK Petrovice 
2. RC Sparta Praha 
3. RC Dragon Brno 
4. RC Tatra Smíchov 
5. RC Přelouč 
6. SR Mariánské Hory 
7. RC Slavia Praha 
8. RC Zlín 
 
dívky U18  
1. SR Mariánské Hory 
2. RC JIMI Vyškov 
3. RC Sedlčany 

Hodnocení trenéra: „Pouze velké úsilí 
členů týmu RK Petrovice žen za poslední 
dva roky stojí za skvělým úspěchem pro 
náš klub. Naše těžká práce byla po zá-
sluze odměněna mistrovským titulem. 
Chtěl bych tímto poděkovat všem (hráč-
kám, fanouškům, sponzorům a přízniv-
ců) za odvedenou práci a přístup, který 
vedl k tomuto velkému úspěchu jak pro 
náš klub, tak i pro celou městskou část 
Praha-Petrovice. Na tento tým může být 
po právu každý člen RK Petrovice hrdý.“
Nová sezóna, která se právě rozbíhá, tak 
bude mít nového obhájce titulu. Mistry-
ně ČR v ragby 7´s můžete spatřit na vlast-
ní oči na petrovickém hřišti 01.10.2011 
od 10.00 a 29.10.2011 od 10.00, kdy se 
budou konat turnaje MČR.

Září a říjen je navíc ideální čas pro nové 
zájemkyně o náš sport, který je v žen-
ském podání zcela rozdílný oproti běž-
ným představám ragby. Proto neváhejte 
a připojte se k vítěznému kolektivu pet-
rovických žen a dívek.
Více informací o našem týmu i o nábo-
rové činnosti najdete na internetových 
stránkách www.petrovice.rugby.cz/zeny, 
kde můžete vidět i video s průřezem se-
zóny 2010/2011.
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 ADMIS LEVNĚ DAŇOVÁ  PŘIZNÁNÍ,
vedení účetnictví, daňové evidence. Všechny daně, 
mzdy, DPH, personalistika. Zastupování na úřadech.                           

Tel.: 604 618 298, 222 364 018,     www.admis.name



www.prahapetrovice.cz . 19 .

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

CHCEME DO ŠKOLKY
Několik desítek petrovických a hornomě-
cholupských rodičů začalo letos s končící 
rodičovskou dovolenou opět řešit onen pro-
slulý nerudovský problém – kam s ním. Jak 
všichni víme, právě teď  přichází do školních 
a školkových let děti kdysi „Husákových“ 
dětí. V sedmdesátých letech byly na sídlištích 
vystavěny (všude na pohled velmi podobné) 
jesle a školky, aby mohly maminky vzdát po 
dvou letech na mateřské opět „čest práci“. 
Doba se posunula, populační křivka klesla 
velmi hluboko, aby se zase v posledních le-
tech vyšplhala strmě vzhůru. Je velmi lehké 
vinit místní úřady, že nezareagovaly pružně 
a z objektů, které kdysi sloužily dnešním tři-
cátníkům jako školky, nezřídily opět školky 
nebo jesle. Nejenže tzv. babyboom za pár 
let opět opadne, ale mnohde už sídlí i jiné 
instituce nebo firmy. Když se nás – několik 
místních maminek - již poněkolikáté na pet-
rovických hřištích rozčilovalo, že – převážně 

proto, že máme druhého mladšího potom-
ka – naše dítě nevzali od tří, čtyř let do škol-
ky, rozhodly jsme se, že se pokusíme nějak si 
pomoci samy a založily jsme občanské sdru-
žení – neziskovou společnost - „Chceme do 
školky“. Naším hlavním cílem je sdružovat 
rodiče dětí, které se nedostaly do školky a 
dát jim prostor pro vzájemnou podporu, 
pomoc a spolupráci a upozornit na tento 
problém i širší veřejnost. V prostorách, kte-
ré bychom chtěli získat (což je již v jednání, 
držte nám palce, ať se to podaří), plánujeme 
také pořádat vzdělávací semináře pro rodi-
če. Naší vizí je umožnit dětem každodenní 
5 hodinový výchovně–vzdělávací program. 
Tento program jim budou zajišťovat samy 
matky. Program bude zahrnovat hudební, 
výtvarnou a pohybovou výchovu, divadélko, 
angličtinu a další. Kapacita dětské skupinky 
bude maximálně 15 dětí, o které se budou 
starat 3 matky, z nichž alespoň jedna bude 

mít pedagogické vzdělání. Úroveň vzdělává-
ní bude zajištěna mimo jiné účastí matek na 
akreditovaných kurzech MŠMT a spoluprací 
s vyškolenými lektory. Každý rodič bude 
mít službu v dětské skupince jeden den 
dopoledne nebo odpoledne, tzn., že ostat-
ní dny může do zaměstnání nebo má vol-
no a o jeho dítě bude postaráno. Víme, 
že jsou to velké plány a cíle, ale vzhledem 
k tomu, že jsme na mateřské dovolené a 
máme tedy spoustu volného času, jsme, 
myslím, stihly již hodně a celý projekt se za-
číná slibně rozbíhat, jak se ostatně můžete 
i sami přesvědčit na našich stránkách:
www.chcemedoskolky.webnode.cz 
Milí rodičové, těšíme se na Vás, doufáme, 
už brzo v nových prostorách, 

za o. s. Chceme do školky
M. Dočekalová

KÁVA PRO PSÍ DÁMU (PŘÍBĚH, KTERÝ SE SKUTEČNĚ STAL)
Fenka francouzského pudla měla nesmírně 
ráda černou kávu, dobrého pravého „tur-
ka“. Při jeho konzumaci se tvářila tak spo-
kojeně, že byla radost se na ni dívat. Myslí-
te, že se pes neumí nějak tvářit? Ale to víte, 
že umí! Pes se umí tvářit, umí dělat různé 
grimasy, umí se usmívat, dokáže dát najevo 
smutek, bolest, a to nejen zavrčením, ale i 
mimikou tváře, hrou ušních boltců a zavrtě-
ním ocásku, má-li nějaký. 
A tak se často doma stávalo, že Brita pospá-
vala a jakmile se jen tak prohodilo, že by-

chom si mohli uvařit kávu, v tom momentě 
se Brita probudila, posadila se ke kredenci a 
upřeně se dívala na toho, kdo kávu připra-
voval. Když se káva nesla na stůl, postavila 
se na zadní nohy a chodila po kuchyni tak 
dlouho ve vzpřímené poloze, dokud jí neby-
la předložena miska s kávou na místo, kte-
ré měla k tomuto obřadu vyhrazené. Kávu 
z misky vylízala do poslední kapky, několi-
krát se spokojeně olízla a vyskočila si na la-
vici u stolu, zalehla a zářícíma očima mžikala 
z jednoho na druhého. 

Pak ale nadešel čas, kdy se Brita stala mat-
kou šesti krásných štěňátek, o které se sta-
rala s neuvěřitelnou péčí. O tom by se mohlo 
napsat další povídání… Ale co následova-
lo! Brita dnem porodu odmítla pít kávu! 
Zachutnalo jí normální mléko z obchodu. 
A tak se nám z notorické „kafařky“ stala 
„mlékařka“. Zájem o mléko ji neopustil, ani 
když už štěňata byla ve výživě samostatná. 
Inu, časy se mění a lidé – pardon – a pejsci 
s nimi. Tak už to na světě chodí. 

MVDr. Ota Ondráček

Dentální hygiena

Dentální hygienistka Veronika Klásková DiS.
oznamuje zahájení činnosti v ordinaci MUDr. Luďka Adamce

ve Stomatologickém centru Háje,
Kosmická 537, Praha 11,

1.patro.

Objednat se můžete na telefonech
272941362, 601221016, 721392215.

Náplní práce je bělení a pískování zubů, odstraňování zubního 
kamene, plaku a pigmentací, léčba zánětu dásní, parodonto-
sy a počátečních stadií zubního kazu, fluoridace, konzultace a 
prodej prostředků dentální hygieny včetně měření velikosti me-
zizubních prostor a stanovení indexů pro sledování závažnosti 
onemocnění parodontu a úspěšnosti léčby.

a ordinační doba bude:  pondělí, středa, čtvrtek od 
9 do 16 hod., úterý 9 až 19 hod. a v pátek od 9 do 
12 hod.
A nyní k tomu, co v Petrovicích v nejbližší době připra-
vujeme. Za prvé bude co nejdříve zahájena 1. etapa 
oprav a rekonstrukce zámkové dlažby na komunikacích 
v obytné zóně Petrovic. Podle předběžného průzkumu 
je stav nejvážnější v Ampérově ulici, dále pak budeme 
pokračovat ulicí Dieselovou, Edisonovou a  Lebedě-
vovou. A nakonec novinka: od 22. září jsme  zahájili 
pořádání „Farmářských trhů MČ Praha-Petrovice“ 
na prostranství před hlavním vchodem do polikliniky 
v Ohmově ul. Budou se zde konat pravidelně každý 
čtvrtek od 8.00 hod. do 16.00 hod. Finanční prostředky 
na nákup 10 stánků jsme získali z Revolvingového fon-
du MŽP a nabízíme je pro prodej českým producentům 
čerstvých a kvalitních produktů jako je ovoce, zelenina, 
maso, uzeniny, ryby, sýry, koření, víno apod. Srdečně 
Vás všechny zveme pravidelně každý čtvrtek, a to jak 
pěstitele a výrobce, tak i Vás kupující. Na setkání s Vámi, 
a to nejen na petrovických  farmářských trzích, se těší a 
slunné babí léto Vám přeje

JUDr. Olga Hromasová,
starostka

pokračování ze str. 1 INZERCE
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Ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok a s ním samozřejmě 
zahajují svoji činnost i všechny zájmové útvary a mimoškolní 
aktivity. Komise vzdělávání a výchovy ve spolupráci s DDM 
Praha 10, ZŠ Praha-Petrovice a TJ Sokol Petrovice připravila 
na tento den před budovou základní školy odpoledne plné 
her a zábavy včetně nabídky kroužků Domu UM. Za krásné-
ho slunečného počasí si děti zasportovaly, pokreslily chodník, 

užily si skákací hrad a trošku potrápily mozkové závity při 
hraní „maxi-dámy“ či „Othella“. Děkuji všem členům uve-
dených organizací za výborně připravenou akci.

RNDr. Vlasta Křížová,
předsedkyně Komise výchovy a vzdělávání

HURÁ DO ŠKOLY


