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1

ÚVODEM

Petrovický zpravodaj

Obsah
03

Hrozí
Petrovicím
výstavba JVK?
Připomínky
a vyjádření od MČ
a jiných orgánů.

14

Dovolená
pro naše
nohy

• Vychází 5x ročně v Petrovicích. Ročník XXII.,
číslo 3, uzávěrka 31. května, dáno do tisku
10. července, vychází 17. července. Uzávěrka
následujícího čísla 13. září 2013 do 12 h.
• Vydavatel: městská část Praha-Petrovice, sídlo
Edisonova 429, 109 00 Praha 10, IČO 231363
• Redakce: Jana Kosinová, 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, DTP: KONCEPT DESIGN, s. r. o.
• Za obsahovou a věcnou správnost příspěvku
odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo
příspěvky krátit, případně stylisticky upravit.

Rozlitý Botič.

2

19

Prázdninové
jízdní řády
PID

Pozvánka
na divadelní
představení

Ohlédnutí
za školním
rokem na ZŠ

RC rally
v Petrovicích

Zveme Vás
na představení
Frankie & Johnny.

Připravili jsme
si pro Vás další
fotoseriál.

I přes nepřízeň
počasí byla veliká
účast i zábava.

Jak nechat správně
Speciální příloha
odpočívat naše
uprostřed Petrovicnožky.
kého zpravodaje.

Petrovický zpravodaj,
časopis městské části Praha-Petrovice

Náklad 2700 výtisků
Neprodejné

15

26

27

Velká voda opět v Petrovicích
Uplynulo necelých jedenáct let od povodně
v roce 2002 a v neděli 2. června t. r. jsme se
s ní setkali opět. Tentokrát průtok potoka
Botiče byl mnohem větší nežli při minulé
kalamitě.
Členové povodňové komise RMČ již při
předchozích náznacích pozorovali hladinu
potoka předešlého dne, a tak se na inkriminovaném místě, tj. u mostu v ulici Euklidova, sešli jak starostka MČ JUDr. Hromasová se svým I. zástupcem, tak členové
povodňové komise, aby zajistili nutná
opatření.
Bohužel krizový štáb hl. m. Prahy měl mnoho
jiných úkolů, a tak naši zástupci byli nuceni
si pomoci sami, protože Hasičský záchranný sbor neměl volné kapacity a působil
v jiných ohrožených lokalitách. Vedení MČ
nejdříve zajistilo prostřednictvím Policie ČR

uzavření příjezdových cest, protože voda
se přelévala přes vozovku a informovalo
dispečink MHD o nutnosti změnit trasu
autobusových linek č. 240 a 296. Díky
ochotě pana Josefa Hankeho, který přijel
se svou technikou a odstraňoval naplavené
dřevo a díky dalším obětavým občanům,
se podařilo naplaveniny uvolňovat, takže
nedošlo k poškození konstrukce mostu.
Členové komise včetně vedení MČ si určili
pravidelné hlídky, aby bylo možno ihned
reagovat na vývoj průtoku vody. Materiální
škody jsou již sečteny, ale důležité je, že
nedošlo ke škodám na zdraví občanů.
Závěrem děkujeme všem, kteří obětavě
nabídli svoji pomoc a pomáhali během
povodně a při odstraňování škod.

Velká voda se nevyhla ani autobazaru.

Otto Semecký
I. zástupce starostky
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Vážení a milí petrovičtí občané,
nejprve bych Vám chtěla poděkovat za kladné ohlasy na novou podobu a obsah
Petrovického zpravodaje. Velice nás potěšilo, že se Vám líbila moderní a dynamická graﬁcká úprava a že Vás i velmi zaujala zpracovaná témata. Byli bychom
rádi, kdybyste nám i nadále do redakce zasílali podněty, příspěvky, fotograﬁe
a podíleli se tak na tvorbě našeho Petrovického zpravodaje. Kontakt na redakci je možný buď osobně na Úřadě městské části, nebo elektronickou poštou
na kosinova@prahapetrovice.cz.
V tomto čísle jsme pro Vás připravili zajímavá témata a informace týkající se
naší městské části. Jak jsme Vám již dříve avizovali, v tomto čísle jsme pro
Vás připravili souhrnné informace k problematice JVK. Přeji Vám hezké dny
a příjemné čtení.
JUDr. Olga Hromasová
starostka

Hrozí Petrovicím výstavba JVK?
Jako první zařazujeme text, o který jsme požádali ÚRM (Útvar rozvoje hl. m. Prahy), protože zaprvé zkráceně
popisuje vývoj problematiky a zadruhé jeho obsah je zásadní pro další vysvětlování situace okolo komunikací
v JV segmentu Prahy.

Vyjádření k údajné přípravě komunikace v trase JVK
Úvodem je třeba uvést, že předpokladem
pro přípravu a realizaci jakékoliv dopravní
stavby (městská ulice, silnice či dálnice)
musí být její vymezení v platném
územním plánu obce, popřípadě kraje,
pokud je stavba nadmístního významu.
Pro investici z veřejných rozpočtů platí
navíc ustanovení § 43 odstavce 5 stavebního zákona č.183/2006 v platném znění.
Tudíž informace o údajném prosazování
komunikace v trase kdysi projednávané
varianty okruhu tzv. „JVK“ je třeba konfrontovat s platnými územně plánovacími
dokumentacemi hl. m. Prahy – Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy
(ZÚR = Zásady územního rozvoje)
a územním plánem hl. m. Prahy (ÚP =
Územní plán). Dále také je třeba informace konfrontovat s reálně činěnými
kroky případných investorů stavby.
Tzv. varianta JVK Pražského okruhu byla
jednou z projednávaných variant konceptu dnes platného ÚP v roce 1995, jež
byla zamítnuta usnesením ZHMP č. 22/19
ze dne 31.10.2006 (v rámci souborného
stanoviska). V návrhu ÚP z roku 1998 se
již objevuje v této stopě jen sběrná komunikace nižšího významu, avšak po projednání návrhu byla i ta vyjmuta. Tato
stopa tedy deﬁnitivně přestala být sledována momentem schválení platného

ÚP zastupitelstvem dne 09.09.1999.
Ani v rámci pořizování změn tohoto ÚP
ani v přípravě konceptu územního plánu
z roku 2009 se žádná taková komunikace
nevyskytuje a ani ÚRM jako projektantovi ZÚR a ÚP není známo, že by někdo
vznesl požadavky na zanesení této komunikace. Platný ÚP (a potažmo i ZÚR)
tedy neobsahoval a ani neobsahuje
žádnou silniční stavbu v trase tzv. varianty JVK východně resp. severně od D1
(tj. v území mezi Jižním Městem, Újezdem
u Průhonic, Křeslicemi a Petrovicemi). Toto
tvrzení lze doložit veřejně přístupnou
podobou dokumentací na webu města
na adrese http://mpp.praha.eu/VykresyUP/.
Nic na této skutečnosti nemění ani
rozsudky Nejvyššího správního soudu ČR,
které v ZÚR části okruhu zrušily (nikoliv
z důvodu nesouhlasu s vlastní trasou),
protože v právě projednávané aktualizaci
č. 1 ZÚR je okruh navržen k opětovnému
zanesení ve stopě dle platného ÚP dle
zastupitelstvem HMP schválené Zprávy
o uplatňování ZÚR.
Území podél Milíčovského lesa a zejména východně od něho je ÚP určeno
k dotvoření přírodního zázemí kapacitních sídlišť, kde je značná koncentrace
obyvatel. S tím předpokládáme i vytvoření
příznivých podmínek v území pro krátko-

dobou rekreaci. K vyvážení masivní suburbanizace kolem Prahy i z důvodů výše
uvedených je třeba, aby tak cenné území
východně od Milíčovského lesa bylo zachováno nezastavitelné.
Obava z nové komunikace v trase JVK podél jižního okraje Milíčovského lesa byla
těmi, kteří tuto obavu vyslovují, dávána
spolu s Vesteckou spojkou do spojitosti
s dříve vymezenou komunikací mezi Petrovicemi a Uhříněvsí přes areál METRANS.
Tato komunikace však zaprvé není v trase
JVK a zadruhé Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 26. 4. 2012 usnesením č.16/4
schválilo změnu ÚP č. 2143/00, která úsek
zamýšlené sběrné komunikace navržené přes terminál METRANSu zrušilo.
Překladiště METRANS slouží pro kombinovanou dopravu a je soukromým subjektem.
Návrhy MČ Praha–Křeslice na přesunutí
areálu do oblasti křížení budoucí trasy
okruhu a železniční trati na Benešov
v území mezi Kolovraty a Říčany jsou naprosto nereálné jak z územně technického hlediska, tak především z ekonomické náročnosti, která by musela jít
na vrub města. Platný ÚP předpokládá,
že těžká nákladní automobilová doprava
z areálu METRANS bude v budoucnu odvedena nejbližší cestou na východní část
Pražského okruhu východně od Uhříněvsi,
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s využitím nové komunikace mezi ulicí Přátelství, Bečovskou a Pražským
okruhem, tj. trasou mimo kapacitní obytnou zástavbu.
Vestecká spojka je komunikací, která je
navržena v území západně od D1 mezi
Újezdem u Průhonic a Vestcem, kde došlo
již západně od ulice Vídeňské k realizaci jejího čtyřpruhového úseku, který se napojuje na zprovozněný úsek Pražského okruhu
u Jesenice. Pravdou je, že západně od D1
(v úseku D1 - Hrnčíře) navržená Vestecká
spojka využívá původní trasu JVK, západně
od Hrnčířů se oproti původní trase krátkého okruhu stáčí do jiné severnější trasy.
Vestecká spojka je součástí platného ÚP
i územních plánů obcí v regionu (viz např.
ÚP Průhonice). Má se jednat o sběrnou komunikaci, v úseku mezi ulicí Vídeňskou
a dálnicí D1 s úrovňovými křižovatkami.
V úseku mezi tzv. Západní komerční zónou
Průhonice, která je součástí platného ÚP
Průhonice, a ulicí Vídeňskou by měla být
dvoupruhová. Na území západně od dálnice D1 jsou soustředěny zájmy různých
investorů a tomu odpovídá i dimenzování komunikačního napojení, ke kterému
měl ÚRM výhrady. K tomu lze jen do-
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dat, že na mimopražském území územní
plán Průhonic umožňuje novou zástavbu
a investoři toho chtějí využít.
V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR HMP je
do řešení zahrnuta nově i Vestecká spojka. To má důvody především v potřebě
koordinace územně plánovací činnosti
obou krajů. Jelikož v ZÚR Středočeského
kraje je Vestecká spojka vymezena, bylo
v případě ZÚR hl. m. Prahy rozhodnuto,
že ačkoliv nepatří do kategorie komunikací řešených pražskými ZÚR, tak
s ohledem na střídavý průchod
územím obou krajů (její trasa vede zčásti
na území Prahy, převážně však na území
Středočeského kraje) a na požadavek
návaznosti řešení sousedních ZÚR
bude tato návrhová komunikace vymezena. Ovšem v odlišné kategorii než je
nadřazená komunikační síť.
Další často zmiňovanou stavbou je propojení ulice Formanské s dálnicí D1 u Újezda
u Průhonic, které je součástí platného ÚP.
Z hlediska územního plánu je však patrné,
že se s žádným dalším jeho pokračováním
resp. pokračováním Vestecké spojky tímto
propojením neuvažuje, protože ÚP k tomu
nevytváří podmínky. A to ani v žádné

skryté formě, jak se někdy uvádí. Naopak,
město vyslyšelo při tvorbě ÚP původní
požadavky městských částí Křeslice
a Újezd u Průhonic na vymezení zastavitelné plochy v platném ÚP v trase JVK mezi
dálnicí D1 a ulicí Formanskou, v podobě
vymezené územní rezervy pro budoucí
zástavbu, aby výstavba okruhu i kapacitní
komunikace v této trase byla zástavbou
znemožněna. V nedávné době byla navíc
schválena změna ÚP Z 2345/00, která
územní rezervu pro zástavbu v uvedené
lokalitě převedla do návrhu ÚP.
Na základě výše uvedených argumentů
a dokladů v podobě platného ÚP a ZÚR lze
nadevšechny pochybnosti uzavřít, že nejsou činěny žádné kroky vedoucí k přípravě
či vytvoření předpokladů pro stabilizaci
jakékoliv komunikace v trase tzv. JVK
územím východně od dálnice D1. Šířené
informace o přípravě této komunikace
jsou nepravdivé a zavádějící a na rozdíl
od výše uvedených ověřitelných údajů
ničím nepodložené.
S pozdravem
Mgr. Jana Vaněčková
ředitelka

Velmi důležitou informací je, že rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 26.02.2013 byla Vestecká spojka
v ZÚR (Zásadách územního rozvoje) Středočeského kraje zrušena. Středočeský kraj podal proti tomuto rozsudku
kasační stížnost. Celý rozsudek je dostupný na:
http://www.stredocech.cz/NR/rdonlyres/03EEC076-5A10-4E00-B56B-C84642C57991/0/50A_24_2012.pdf
Abyste se mohli lépe orientovat v předchozím textu, níže jsou otištěny mapy komunikací, jak se vyvíjely v čase.

Situace jihovýchodu - koncept z roku 1995
Na této mapě vidíte zelenou přerušovanou čarou ještě JVK v její
původní podobě, kdy se Pražský okruh nazýval ještě Expresní okruh.
Tato varianta byla zamítnuta v roce 2006.
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Situace jihovýchodu - návrh ÚP z roku 1998
Na této druhé mapě je jasně patrná již trasa JVD (zelená), ale
v návrhu zůstává ještě komunikace ve stopě JVK (červená),
která překročí těleso železničního koridoru někde v úrovni areálu
METRANSu a za Dubčí se zpět napojí na Pražský okruh.
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chybějící úsek
D 511

křižovatka D1 u Modletic

Situace jihovýchodu - ÚP stav z roku 1999 (schválená podoba)
Třetí mapa ukazuje již verzi bez JVK, s JVD a s Vesteckou spojkou,
je z roku 1999 jako schválený Územní plán hl. m. Prahy.

Situace jihovýchodu - platný ÚP stav z roku 2012
Poslední čtvrtá mapa obsahuje již pouze JVD, JVK neexistuje,
je zakreslena Vestecká spojka s napojením na D1 na Exit 4
a komunikaci pro obsluhu zmenšeného areálu METRANSu
vedenou směrem na SZ od Petrovic novou komunikací napojenou
na Pražský okruh za Dubčí. Takto vyprojektovaná komunikace
vedoucí od ulice Přátelství u čerpací stanice ONO, kde již
na dnešní křižovatce s nově zavedeným semaforem vidíte náznak
vedení nové komunikace, by vyvedla kamiony nejkratší cestou
na dálniční síť mimo Petrovice.

Nejdůležitější stavbou pro další pokračování Pražského
okruhu je část mezi již existující křižovatkou na D1
u Modletic a Běchovicemi, jejíž oﬁciální název je
stavba 511. Trasa této stavby byla v lednu 2011 ale
napadena žalobou občanského sdružení v Běchovicích
a začátek stavby je v nedohlednu, ke dnům vyjití tohoto čísla se stále stavba nevrátila v žádné podobě do ZÚR HMP.

Vyjádření ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) k situaci
stavby 511 – dálnice D1 – Běchovice
Pro vyjádření ŘSD jsme byli odkázáni na internetové stránky, ze kterých vyjímáme:
Stavba 511 Běchovice – dálnice D1
Silničního okruhu kolem Prahy (dále jen
SOKP = Pražský okruh) se nachází ve fázi
územního řízení. Trasa byla vybrána
z několika navržených variant, pro kterou
byla zpracována dokumentace EIA a vydáno stanovisko Ministerstva životního
prostředí. Na základě žádosti o vydání
územního rozhodnutí z 06/2008 bylo
územní rozhodnutí vydáno ve 12/2008.
Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno 163
odvolání a Ministerstvo pro místní rozvoj
v lednu 2010 vrátilo územní rozhodnutí
zpět na MHMP (Magistrát hlavního města
Prahy) k novému projednání. V průběhu
roku 2010 byla dokumentace pro územní
rozhodnutí doplněna o další protihluková opatření. Na tuto dokumentaci bylo
04.10.2010 vydáno nové územní rozhodnutí. V té době byla dokumentace v souladu s územním plánem hl. města Prahy
i VÚC (Vyšší územně správní celek) a dále
i v té době platnými Zásadami územ-

ního rozvoje (dále jen ZÚR) hl. m. Prahy
ze dne 17.12.2009. V lednu 2011 na
základě žaloby podané „OS zdravé životní
prostředí, občané Běchovic“ zrušil NSS
v Brně dne 27.01.2011 v dokumentu
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy
v části textové i graﬁcké vymezení ploch
a koridorů staveb s označením Pražský
okruh. Jedná se o úsek Silničního okruhu
kolem Prahy mezi D1 a Březiněvsí. Tímto
aktem ztratila dokumentace DUR stavby
511 oporu v územně plánovací dokumentaci. Zejména na základě této skutečnosti
zrušilo svým rozhodnutím z 18.08.2011
MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) ČR
územní rozhodnutí vydané OS MHMP
(Odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy)
a vrátilo věc Magistrátu hl. m. Prahy
k novému projednání. MHMP OS svou
výzvou ze dne 29.11.2011 vyzval ŘSD
(Ředitelství silnic a dálnic) k doplnění dokumentace vč. dokladů o novém projednání. Pokračovat v územním řízení nelze
dle vyjádření ŘSD do doby schválení
nových ZÚR HMP, které se předpokládalo
v I. čtvrtletí 2013.

Z výše uvedeného plyne, že stavba 511 –
část Pražského okruhu mezi Běchovicemi
a již existující křižovatkou na D1 u Modletic nezačne dle původních plánů, kdy měla
být v roce 2016 dokončena. Tato stavba
je ovšem rozhodující pro pokračování
Pražského okruhu (SOKP). Učinili jsme
stejný dotaz na tiskové oddělení hejtmana
Středočeského kraje a dostali jsme tuto
lakonickou odpověď:
Středočeský kraj nebude řešit situaci
kolem stavby 511 žádným způsobem,
protože v ZÚR SK je část silničního okruhu
kolem Prahy (dále jen SOKP), která vede
po území Středočeského kraje, zanesena
jako veřejně prospěšná stavba D003.
Uváděný rozsudek NSS zrušil část SOKP
na území hl. m. Prahy.
Tedy malá část Pražského okruhu z D1
do Běchovic, který vede na území Středočeského kraje, zůstává v platnosti, ale
protože není vyřešen okruh (stavba 511)
na území Prahy, není možné jej zatím
stavět.
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Ale zpět do Petrovic. Stavba 511 je tedy v nedohlednu a kdy pojedou kamiony dál na východ okolo Prahy místo jako dnes přes Spořilov, po Jižní
spojce na Průmyslovou a Štěrboholskou radiálu, po D1, Běchovičtí neřeší.
Stejně tak neřeší náš problém - dopravu kamiony z kontejnerového
překladiště METRANS, které dnes ve snaze dostat se na dálnici jezdí přes
Petrovice po Novopetrovické. Protože METRANS je jedním z velkých
producentů dopravy v naší lokalitě, požádali jsem i jeho vedení o vyjádření.

Vyjádření společnosti METRANS:
Vážení občané Petrovic,
v souvislosti s dopisem MČ Praha-Křeslice občanům Petrovic z 10.12.2012,
ve kterém jsou uvedeny účelové
a zavádějící informace, bychom se rádi
k celé problematice vyjádřili a sdělili touto
cestou naše stanovisko.
METRANS není situován na území katastru MČ Petrovic, nejednali jsme nikdy se
starostkou MČ Petrovic a nerozšiřujeme
naše aktivity v této lokalitě - ba naopak.
Nemáme žádný zájem na JVK, jak je uvedeno lživě v dopise MČ Křeslice.
Naše podnikání provádíme v souladu se
všemi zákony, nepřekračujeme stanovené ekologické limity a naše činnost
nezatěžuje nepřiměřeně okolí, jak je nám
v dopise z neznalosti věci či účelově
přisuzováno.
V dopise zmiňovaná změna územního
plánu znamená pouze odsouhlasenou realizaci ekologických opatření z roku 2008;
• zrušení Petrovické radiály (je myšlena
JVK),
• vytvoření územní rezervy pro přenesení
frekventované ul. Hornoměcholupské
za val (tj. směrem na východ od valu),
• plošné rozšíření umožní přenesení aktivit
z oblasti ul. Podleská, tj. z osídlené části
Uhříněvsi, do neosídlené oblasti, tj. do volných ploch v oblasti západní,
• umožní rozšíření zeleného valu a tím
následně dojde k úplnému oddělení obytné zóny od průmyslové zóny v jihozápadní
části.

Křeslice proti vedení MČ Petrovice jsou
z našeho pohledu neetické.

V dopise MČ Praha–Křeslice jsou uvedeny
následující nepravdy:
1. Pokračování JVK není a nebude nikdy realizovatelné, protože není zaneseno
do územního plánu. Nikdo nepodal ani
takový návrh na propojení D1 s Uhříněvsí
a naopak byla v územním plánu zrušena
i Petrovická radiála. Přiložená animace je
nekorektní a je pouze matením a manipulováním s veřejností. Výpady vedení MČ

5. V průmyslové zóně neprodukuje kontejnerové překladiště největší podíl nákladní
dopravy. Jeho celkový podíl na nákladní dopravě se pohybuje na úrovni cca
20 % celkového počtu kamionů z průmyslové zóny Uhříněves – Dolní Měcholupy. Zároveň je nutné zdůraznit, že ne
veškerá přeprava kontejnerů v této oblasti
je generována překladištěm v Uhříněvsi
(tj. tato oblast je využívána v rámci tranzit-
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2. Změna územního plánu neznamená
rozšiřování aktivit terminálu METRANSu.
Naopak METRANS snížil svoji kapacitu
již v roce 2011, kdy došlo k demontování
dvou velkých portálových jeřábů a jejich
přenesení do Plzně. Z celkových 7 jeřábů
je nyní v areálu jenom 5 jeřábů. Tímto
krokem došlo ke snížení výkonnosti terminálu o cca 20 %.
3. Otevřením terminálu v České Třebové
dojde k dalšímu přesunu aktivit a tím
ke snížení překladu na terminálu
v Uhříněvsi. Tímto dojde ke snížení
železniční dopravy o cca 60 % a významnému snížení silniční dopravy o cca 30 %.
4. Změna územního plánu znamenala
zrušení Petrovické radiály a zůstává ponechána pouze tzv. Hostivařská radiála,
která je požadována a odsouhlasena
dotčenými městskými částmi Uhříněves
a Dolní Měcholupy i jako obchvat těchto
MČ. Pokud bude realizována výstavba v nejbližších letech, o čemž jsme
přesvědčeni, tak bude veškerá nákladní
doprava převedena z průmyslové zóny
Uhříněves, Dolní a Horní Měcholupy
na tuto komunikaci. Uvedenou Hostivařskou radiálu by mělo postavit ŘSD
z prostředků ministerstva dopravy a s podporou Evropské unie.

Tato mapa ukazuje trasu napadenou
občanským sdružením v Běchovicích.

ních přepravních tras v okolí Prahy i ostatními přepravci).
6. Nadnárodní společnost METRANS
v Uhříněvsi, kromě skladování kontejnerů,
zaměstnává přímo 400 pracovníků,
nepřímo dalších 700 pracovníků a většina
z nich bydlí v okolních městských částech.
Činnost společnosti ve 4 administrativních
budovách má vysokou přidanou hodnotu,
je zde řídící centrum pro celý holding,
řízení sítě terminálů ve 4 zemích a souvisejícího podnikání v celkem 7 zemích
Evropy, a je tudíž významným lokálním
zaměstnavatelem, jakožto i významným
plátcem daní.
I když bychom se neradi dotkli úřadu
a samotných občanů městské části
Křeslice, mělo by se jeho vedení podle
našeho názoru více zabývat konstruktivně problémy na „vlastním dvorku“, to
jak se např. osobní auta ze stále rostoucích Křeslic dostanou ekologicky
do Prahy, když nejvíce využívaná cesta
přes Jižní Město - Háje kolem konečné
stanice metra je přetížena. Četnost těchto
aut je vyšší než počet kontejnerů z a do
METRANSu přes MČ Petrovice.
V Praze dne 13.01.2013
Jiří Samek
předseda představenstva
Pavel Pokorný
člen představenstva
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Dalším velmi často citovaným problémem je Změna ÚP Z 2143/00, která je
prezentována jako rozšiřování činnosti
a plochy areálu METRANS. Ze stanoviska společnosti METRANS a z analýzy
celé změny ÚP Z 2143/00 vyplývá že:
Změna územního plánu neznamená rozšiřování aktivit terminálu METRANSu.
Naopak METRANS snížil svoji kapacitu.
Tímto krokem došlo ke snížení výkonnosti terminálu o cca 20 %. Další snahou METRANSu je co nejefektivnější
využívání ploch z hlediska uskladněných
kontejnerů – to znamená uložení
kontejnerů tak, aby odpadlo co nejvíce
tzv. technologických manipulací, což
v konečném důsledku znamená snížení
počtu na sobě uložených kontejnerů
a tím snížení tvorby škodlivých emisí a hluku z provozu kontejnerových
překladačů. V současné době METRANS v souvislosti s již zmiňovanou
sníženou výkonností „pražského“ terminálu zvažuje a připravuje podklady
pro prodej svého areálu o rozloze cca.
60 tis. m2 v ulici Kutnohorská. Nehledě
na současný pokles výkonnosti kontejnerového překladiště je jeho kapacita
tak jako tak omezena samotnou kapacitou železničního koridoru.
Rozšíření valu podél ulice Hornoměcholupská - hlavním cílem je vytvoření
krajinného útvaru, kterým dojde k odstí-

Mapa změny ÚP Z 2143/00.

nění kontejnerového terminálu od obytné stávající zástavby. Vzhledem k výstavbě komplexu nových obytných domů
v blízkosti původně navrženého a již
realizovaného ochranného valu se
společnost METRANS rozhodla a zadala vypracování nové projektové dokumentace na rozšíření a navýšení valu
z původních 32 metrů na 41,3 metrů
(v současné době probíhá schvalovací
řízení). Rozšíření je navrženo v jižní
části valu směrem k ulici Fr. Diviše.
Cílem tohoto rozšíření je „oddělení“
kontejnerového terminálu od obytné
zástavby a současně vytvoření architektonicky zajímavého místa sloužícího
k aktivnímu odpočinku občanů žijících
v přilehlých lokalitách. Nové panorama
lokality bude tvořit dvojice návrší se
sedlem, kdy vyšší z vrcholů umístěný
v jižní části je koncipován jako vycházková zóna s možností posezení a klidové
relaxace v zeleni, současně i vytvoření
nových pohledů a výhledů na Pitkovice
a Křeslice, směr na kontejnerový terminál bude „zacloněn“ výsadbou lesa.

na ulici Hornoměcholupská směrem
k Hostivaři, na stávající most přes
železniční koridor na ulici Kutnohorskou, kde na nově vzniklé křižovatce
Kutnohorská x K Měcholupům s novým
semaforem u čerpací stanice ONO je
již provedena stavební příprava pro
pokračování komunikace k budoucí
části Pražského okruhu – stavbu 511
směrem ke Štěrboholské radiále.
Zde na nově vzniklé mimoúrovňové
křižovatce bude tato komunikace napojena.
Bohužel stavba 511 – část Pražského
okruhu, na který se má tato komunikace napojit a vyřešit problém s těžkou
dopravou z METRANSu, je odsunuta žalobou občanského sdružení
z Běchovic.

Val vznikající mezi obytnou zástavbou a železničním koridorem odstíní
v budoucnu celý areál tak, že nebude
možné mezi val a areál umístit žádnou
komunikaci, jak je podsouváno, že
je zde udržován prostor pro JVK.
Naopak dispozice bude upravena tak,
že vlastní výjezd z METRANSu bude

Projekt rozšíření valu.

Dále uveřejňujeme zápisy Komise územního rozvoje, výstavby a dopravních vztahů RMČ, které vyjadřují stanoviska
naší městské části k plánovaným stavbám v bezprostředním okolí Petrovic.
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Komise na žádost RMČ prostudovala jednotlivé záměry a svá stanoviska předala
RMČ. Ta je v plném znění odsouhlasila
a za MČ Praha–Petrovice předala řádně
a včas příslušným orgánům:
1. Propojovací Komunikace Formanská – EXIT 4 D1 a EXIT 4 D1 a dopravní
připojení Západní komerční zóny
Průhonice.
Komise se plánovanou stavbou zabývala
jen minulý rok 4x. Stavba je rozdělena podle zadavatelů stavby na část
1.1 Formanská – Exit 4 D1:
Komise se seznámila s dokumentací podle zákona č. 100/2001 EIA, ve které byla
vypořádána připomínka MČ Praha–Petrovice:
MČ Praha–Petrovice nesouhlasí se
záměrem výstavby z důvodů zhoršení
ŽP, zvýšení hlukové zátěže a výskytu
škodlivých emisí
a část
1.2 Exit 4 D1 a dopravní připojení ZKZ
Průhonice:
Ze záměru vyplývá, že bude vybudováno napojení Vestecké spojky v délce
4,57 km, která propojí dálnici D1 se silnicí
II/603 a také prostřednictvím vesteckého přivaděče jižní část pražského
okruhu. Vestecká spojka je navržena jako
dvoupruhová městská sběrná komunikace. Uvedení do provozu změní dopravní
intenzity na navazujících komunikacích,
což se odrazí v produkci emisí, imisí a hlukové zátěže.
Křižovatka EXIT 4 bude pouze místně
propojená s ulicí Formanskou, k obsluze
rozvojové lokality mezi dálnicí D1 a Formanskou ulicí.
Ministerstvo životního prostředí oznámilo
na den 20.07.2012 veřejné projednání posudku a současně dokumentace. Za MČ
se zúčastnila starostka JUDr. O. Hromasová a za Komisi ÚRVDV Ing. Pavel
Šafařík. Na veřejném projednávání byla
do Zápisu uplatněna připomínka: Realizací
výstavby křižovatky EXIT 4 na D1 by došlo
k překročení dálnice D1 Vesteckou spojkou na severovýchod, a tím by se otevřela
možnost v budoucnu vybudovat kapacitní komunikaci směrem ke katastrálnímu
území MČ Praha-Petrovice, s čímž MČ
Praha-Petrovice nesouhlasí.
Tato připomínka byla v posudku
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vypořádána, že s pokračováním komunikace na levé straně dálnice D1 v trase
JVK nepočítá žádná v současnosti (srpen
2011) platná územně plánovací dokumentace. Předpokládá se pouze sjezd z Exitu 4
do Újezdu a napojení na Formanskou ulici.
Propojení na Formanskou bude realizováno
mezi roky 2014 – 2030. Mezi Kateřinkami
a Újezdem bylo vydáno ÚR pro obytný
park AMADE 2A a B a je téměř vyloučena
trasa JVK. S pokračováním jakékoli kapacitní komunikace na sever od křižovatky
EXIT 4 směrem podél Milíčovského lesa
se vůbec neuvažuje, není v ÚP a žádná
nebude.
Komise konstatovala, že připomínka MČ
Praha-Petrovice byla vypořádána a stavbu
bude nadále sledovat.
Dne 05.10.2012 se konalo veřejné projednání posudku a dokumentace k záměru
„Vestecká spojka v úseku ZKZ Průhonice –
silnice II/603“. Za MČ se zúčastnila starostka MČ JUDr. Hromasová, která uplatnila stejné připomínky jako k první části
záměru stavby EXIT 4 D1.
Starostka MČ JUDr. Hromasová předala
členům Komise kopii písemného vyjádření
Útvaru rozvoje HMP, který trasu varianty
JVK územím východně od dálnice D1 zcela a deﬁnitivně vylučuje.
Komise ÚRVDV projednala všechny
záměry na stavby, které by se dotkly
životního prostředí a dopravní zátěže
v Petrovicích.
Jedná se o následující akce:
2. Obytný soubor Výstavní II – Háje
Dokumentace byla KÚRVDV projednávána dne 09.05.2012. MČ Praha–Petrovice
uplatnila připomínky, ve kterých nesouhlasí se záměrem výstavby z důvodů zvýšení
dopravní zátěže na Novopetrovické
a požadovala zapracovat řešení pěšího
propojení mezi Prahou 11 (konečná stanice autobusů) k hraničnímu kameni na
k. ú. Petrovice.
6. listopadu KÚRVDV prostudovala Posudek dle zákona č. 100/2001 EIA a doporučila RMČ vyjádřit nesouhlasné stanovisko.
„Zásadně nesouhlasíme s vypořádáním
naší připomínky, protože údaje, ze kterých
vychází posuzovatel ve svém vypořádání
připomínky, nejsou aktuální.
Vycházíme ze skutečného dnešního stavu
na komunikaci Výstavní v návaznosti na komunikaci Novopetrovickou s připojením
ke kruhovému objezdu Háje, kdy dochází
k dopravnímu přetížení těchto komunikací

již od časných ranních hodin, kdy automobily, nákladní vozy a MHD stojí v koloně již
od světelné křižovatky Novopetrovická x
Hornoměcholupská. Tato situace již vedla
k tomu, že z důvodu přehlcenosti komunikace musel být zřízen vyhrazený pruh
od komunikace Euklidova x Novopetrovická až ke kruhovému objezdu Háje pro
vozy MHD.
V ranních špičkách dochází téměř denně
k dopravnímu kolapsu již v současné době
a nájezd obyvatel Pitkovic a Křeslic na komunikaci Novopetrovická ze Štychovy
ve směru na Výstavní je velmi problematický. Nová zástavba v k. ú. Kateřinky,
Újezd, Pitkovice a Křeslice, výstavba
obytného souboru „Javorová čtvrť“
u překladiště METRANS a obytný soubor
rostoucí již nyní v ulici Hornoměcholupské
tuto situaci zhorší natolik, že ulice Výstavní
směrem do centra bude kolabovat každý
všední den, podobně jako dnes např.
Evropská směrem do centra.
Žádáme o předložení konkrétní analýzy
(Příloha H4).“
Vypořádání připomínky, týkající se pěšího
propojení, se musí řešit s MHMP.
3. Hromadné garáže Nešporova, Háje
Posudek EIA k záměru „Hromadné
garáže Nešporova, Háje“ byl projednán 06.11.2012, MČ Praha–Petrovice je
v řízení dotčeným orgánem. Záměr stavby
není v souladu s ÚP, generální projektant
bude žádat o změnu.
KÚRVDV doporučuje RMČ uplatnit
připomínku:
Garáže zkoncentrují výjezd z jednoho
místa a projeví se zhoršením dopravní
situace na komunikaci Výstavní v obou
směrech zejména v dopravních ranních
a odpoledních špičkách, kdy ulice Výstavní
bude zatížena dalším nárůstem dopravy z připravovaného obytného souboru
„Výstavní II - Háje“.
4. Lokalita Hornoměcholupská - soubor
polyfunkčních a bytových staveb
Komise doporučila RMČ:
Požadovat doplnění dokumentace pro
územní řízení o kapacitní posouzení
křižovatky Hornoměcholupská a Novopetrovická včetně vyhodnocení nárůstu
dopravní zátěže na ulici Novopetrovickou
směrem na Háje a zohlednit dopravní
zátěž, která naroste v důsledku výstavby
bytových domů bezprostředně na protější
straně (Ekospol, Nové Horní Měcholupy II).
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Požadovat podrobný výpočet dopravy
v klidu (rozpor dokumentace a stanovisek
Policie ČR), jde o naprosto spekulativní
změnu užívání u 246 nebytových jednotek,
deklarovaných jako ateliéry, určených
k bydlení osob, což bude znamenat enormní nárůst obyvatel v této lokalitě.
5. Obvodová komunikace 31/DK/51
2. část Praha – Uhříněves
Komise projednala dokumentaci a přijala
usnesení:
Komise nesouhlasí se záměrem výstavby,
a to z důvodu, že z hlediska chráněných
zájmů MČ Praha–Petrovice by došlo
ke zvýšení dopravní zátěže, která by
byla vyvedena na křižovatku Novopetrovická a V Pitkovičkách, kdy část dopravy
směřující do centra Prahy půjde směrem
přes Petrovice k Jižnímu Městu.
Z celého výčtu stanovisek Komise je
zcela zřejmé, že MČ Praha-Petrovice
se snaží svými dostupnými prostředky
ochránit své občany jak před nárůstem
dopravy a s tím spojeným zvýšeným

hlukem, zhoršením životního prostředí,
tak i případným vznikem dálniční zkratky JVK.
Městská část nesouhlasí s vybudováním
Exitu 4, kdy by Vestecká spojka překročila
dálnici D1 na severovýchod, tedy na „naši
stranu“, protože se obáváme možnosti
prodloužit do budoucna zatím nenaplánovanou komunikaci okolo Milíčovského lesa
a Petrovic k Uhříněvsi, ale je si vědoma
všech signálů, že tato komunikace vzniknout nemá.
V den konání
XI. řádného zasedání
Zastupitelstva
MČ
Praha-Petrovice
dne 19.12.2012 přijala podatelna ÚMČ
„Žádost občanů MČ Praha-Petrovice
na změny územního plánu Prahy proti
JVK“ následujícího znění:
„My, níže podepsaní občané MČ Praha-Petrovice žádáme starostku JUDr. Olgu
Hromasovou, aby bezodkladně projednala
na zastupitelstvu Městské části Praha-Petrovice:

1. Žádost o zrušení v územním plánu
hl. m. Prahy dálniční křižovatky Exit 4
na dálnici D1 a tzv. Vestecké spojky v trase
JVK, neboť tyto stavby vážně ohrožují
životní prostředí obyvatel jihovýchodu
Prahy včetně obyvatel MČ Praha-Petrovice.
2. Zrušení změny územního plánu
č. Z 2143/00 na rozšiřování kontejnerového
překladiště METRANS a požadavek
na úplné zrušení překladiště v územních
plánech a útlumu a postupném zastavení
jeho provozu. Žádáme vysvětlení od pí starostky Hromasové, proč nepodala námitky
proti plánovanému rozšíření překladiště.
3. Požadavek na zákaz průjezdu kamionů
Novopetrovickou ulicí. Nechceme, abychom my a naše děti dýchali zplodiny
z kamionů jezdících k překladišti kvůli ziskům soukromého majitele. Provoz překladiště by si vynucoval komunikaci v trase
JVK.“

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice na svém zasedání dne 19.12.2012 vzalo tuto petici na vědomí a uložilo Radě MČ
Praha-Petrovice, aby postupovala ve věci vyřízení petice v souladu s ust. § 5 zák. č. 85/1990 Sb. v platném znění,
o právu petičním. Dne 08.01.2013 byla v souladu s tímto zákonným ustanovením postoupena petice na hl. m. Prahu
RNDr. Tomáši Hudečkovi, v té době 1. náměstkovi primátora HMP.

Shrnutí
Pro Vás čtenáře, kteří se prokousali
texty až sem, pro ty, kteří se v textech
ztratili a hledají jednoduché shrnutí
situace, je určen následující text.

Tím bude moci vzniknout stavba komunikace propojující
křižovatku na ul. Přátelství x K Měcholupům a Hostivařskou
radiálu. Pak by byla vyvedena velká část dopravy kamionů
z METRANSu zcela mimo Petrovice.

Plánování kapacitních komunikací okolo Petrovic doznalo
za posledních dvacet let výrazného posunu. Od původního
ZÁKOSU (základní komunikační systém) ještě z dob reálného socialismu, přes různé varianty JVK a JVD se situace
v určité době ustálila na pro Petrovice dobrou verzi ve stavu JVD okolo Kolovrat a Říčan do Běchovic, zlikvidované
variantě JVK, valu okolo METRANSu a vyvedení hlavní komunikace METRANSu na severovýchod od Petrovic.
Bohužel tento stav je narušen různým žalobami Běchovic,
Křeslic a podobně a tato sdružení, či MČ bohužel
v obhajobě svých zájmů destabilizují křehkou rovnováhu
ještě nezahájených staveb.
Pro Petrovice je prvořadým zájmem stavba 511, tedy
pokračování Pražského okruhu dále na východ od D1.

Boj starosty Zápotockého z Křeslic žalobami za zrušení
Vestecké spojky, ve kterém byl prozatím úspěšný, jeho
masivní letákové akce, kterými penetruje čas od času vždy
před volbami okolní obce, je vlamování se do otevřených
dveří pomocí pravd, polopravd a nepravd.
Okolní obce jsou strašeny hrozbou JVK ve stejném stylu,
jako v padesátých letech se Evropa navzájem strašila atomovým nebezpečím protivníka.
Křeslický starosta vše postupně směřuje k jedinému cíli,
zástavbě dnes ještě polí mezi Křeslicemi, Petrovicemi
a Milíčovským lesem domkářskou výstavbou, tzv. „sídelní
kaší“, která je všude okolo Prahy a bohužel i v Křeslicích,
kdy stojí srub vedle zděné vily, modrý dům vedle růžového.
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To proto, že někteří křesličtí restituenti chtějí zrealizovat
ﬁnančně své polnosti v této lokalitě jako drahé stavební
parcely. Tato masivní výstavba domků má být lékem
na neexistující hrozbu JVK, ale i ona generuje nemalý
nárůst dopravy osobních automobilů a ten si časem vynutí, spolu se zahušťováním výstavby v Měcholupech
a okolí, další obslužné komunikace, protože ty stávající
nestačí ve špičkách již dnes.
Tzv. „sídelní kaše“ je odsuzována jak odbornou architektonickou obcí, tak i veřejností a obyvatelé Petrovic i Jižního
Města dávají přednost výsadbě lesoparku a zeleně
před zahušťováním již tak předimenzovaných sídlišť jihovýchodu Prahy. Vzrostlá zeleň je pro stavbu ﬁktivní dálnice legislativně stejně složitá bariéra, ne-li složitější, jako
soukromé domky.
Tedy kampaň „bojte se JVK“ je ve skutečnosti kampaň
za „vyšší zisky z našich parcel“.

Na závěr je třeba konstatovat, že není zájmem Petrovic
jakákoli kapacitní komunikace okolo naší MČ, jakákoli
masivní bytová výstavba, protože přináší další dopravu.
Petrovice dávají přednost stabilizaci území, co se týče dopravních staveb a maximálnímu množství rekreační zeleně
v již předimenzované bytové zástavbě jihovýchodu Prahy.
Odmítáme jakékoli letákové akce, kde jsou občané Petrovic místo vysvětlování skutečností manipulováni a jsou
dehonestováni představitelé MČ. Vedení Petrovic nebude
podporovat destabilizaci území žalobami plánů staveb
na území druhých obcí a nepřejeme si to samé opačně,
parafrázovaně s nadsázkou: „Cizí nechceme, svoje nedáme!“
Pavel Šafařík
člen Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice

Novinky Pražské integrované dopravy
Metropolitní síť MHD čekají
od 29.06.2013 změny, které
mají být doladěním systému
metropolitních linek, který
začal v Praze fungovat
od loňského září.
Tyto změny byly často připraveny podle
požadavků městských částí. Přinášíme
Vám výtah změn, které se týkají Petrovic
a nejbližšího okolí.
TRAMVAJE:
Hostivař
Z důvodu malého využití linky č. 22 v úseku
Nádraží Strašnice – Nádraží Hostivař bude
mimo špičku pracovních dnů a o víkendech končit každý druhý spoj linky č. 22
u Nádraží Strašnice. Ve špičkách budou
jezdit do Hostivaře standardně všechny
spoje. Toto opatření vychází i z doporučení
řady dopravních odborníků, že kapacita
linky č. 22 byla mimo špičky v této oblasti
naddimenzována vzhledem k reálnému
počtu cestujících.
AUTOBUSY:
Linky č. 154 a č. 197
Linka č. 197, která jezdí ze Smíchovského
nádraží přes Písnici na Chodov, bude nově
prodloužena z Chodova přes Benkovu
a Donovalskou kolem Modré školy až
na Háje po trase dnešní linky č. 154, která
tak zanikne. Místo dosavadních malých
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autobusů linky č. 154 tu nově budou jezdit
na polovině spojů linky č. 197 kloubové
autobusy.
Linka č. 296
V úseku Háje – Newtonova jede nově
přes zastávku Horčičkova, v oblasti Dolních Počernic jede ve směru Černý Most
nově přes zastávky Škola Dolní Počernice
a Stará obec a zároveň nezajíždí do zastávky Dolní Počernice.
Bylo tak vyhověno požadavku MČ Praha-Petrovice, aby linka vedla přes zastávku
Horčičkova.
Zde Vám přikládáme i podrobnější popis
změn autobusů v oblasti Petrovic a okolí.
Oblast Hostivař, Horní Měcholupy,
Petrovice
S ohledem na rostoucí počet cestujících
na lince č. 181 a na základě požadavku
MČ Praha 14 na její posílení dochází
ke začlenění spojů linky č. 122 do linky
č. 181, přičemž tyto vložené spoje
ve špičkách pracovních dnů budou vedeny v trase Opatov – Barvy a laky. Provoz této linky bude i nadále sledován
rovněž ve zbývajícím úseku na Černý
Most a případně vyhodnocován. Spojení v úseku Nádraží Hostivař – Zentiva –
Průmyslová – Depo Hostivař bude zajištěno prodloužením linky číslo č. 101, která
v tomto úseku bude v provozu ve špičkách

pracovních dnů a vybrané spoje večer tak
jako dosavadní linka č. 122. Na základě
požadavku MČ Praha-Petrovice na zkrácení 8/10 intervalů v oblasti zastávek Morseova a Newtonova jsou zavedeny vložené
spoje na lince č. 240 v dopoledním období
pracovního dne v úseku Morseova –
Háje. Rovněž výše uvedená úprava trasy
linky č. 296 přes zastávku Horčičkova
zlepší možnosti přestupu na ostatní linky
pro cestující ze zastávek v oblasti starých
Petrovic.
Ostatní změny naleznete na stránkách
Pražské integrované dopravy:
www.ropid.cz

Linka č. 22 bude mimo špičku končit
v zastávce Nádraží Strašnice.
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Petrovická zeleň
V minulém čísle Petrovického zpravodaje
jsme Vás informovali, že městská část
Praha-Petrovice vypsala veřejnou soutěž
na údržbu a revitalizaci naší zeleně, které
se zúčastnilo celkem šestnáct subjektů.
Na základě vyhodnocení obdržených na-

bídek výběrová komise sestavila pořadí
a navrhla Radě MČ uzavření smlouvy se
společností Pražské služby, a. s. se sídlem
Pod Šancemi 444/1, Praha 9. Rozhodujícím kritériem byla výše ceny za provedené služby. Smlouva byla uzavřena

na dobu určitou a to do 31. března 2014.
Počátkem roku 2014 bude opět vypsáno
výběrové řízení na další roční období.
André Němec,
člen Rady MČ

Co nového na dětských hřištích v Petrovicích?
Letos koncem května proběhla oprava
hřiště s umělým povrchem v lokalitě Dobrá Voda. Oprava spočívala v hloubkovém
čištění stávajícího povrchu, ve výměně
části umělého povrchu v prostoru branek,
v lokálním vyspravení trhlin, v novém
lajnování hřiště a v dodání nových sítí
do branek. Věříme, že zrekonstruované
hřiště, ﬁrmou Italmec spol. s r. o., nám
všem ještě dlouho vydrží. Z tohoto důvodu
prosíme všechny uživatele tohoto hřiště,
aby respektovali provozní řád a to zejména
zákaz vstupu do prostoru hřiště na jízdních
kolech, kolečkových bruslích a skateboardech. Zároveň na vedlejším hřišti bylo
v červnu instalováno nové pítko, které
nahradilo stávající nefunkční pítko. S tím
souvisely stavební práce jako vybourání
stávajícího základu a vybudování nového
bet. základu pro uchycení pítka.
V průběhu léta se chystá výměna
a doplnění písku v dětských pískovištích,
které jsou ve správě městské části Praha-Petrovice. Výměny budou prováděny
postupně podle jednotlivých lokalit (Dobrá
Voda, Rezlerova, Lessnerova). K doplnění

Hřiště s umělým povrchem.

a výměně písku bude používán certiﬁkovaný písek, který vyhovuje ve všech ukazatelích hygienickým požadavkům, které
jsou stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb.
o ochraně zdraví a prováděcí vyhláškou

MZ ČR č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích
ploch.
Nicola Šafaříková

Program Čistá energie pro rok 2013
Hlavní město Praha klade
velký důraz na ochranu
životního prostředí, a tak
se snaží poskytovat kvalitní
informace a dává si za cíl
osvětu veřejnosti.
Proto i tento rok, stejně jako v letech minulých, schválila Rada hl. m. Prahy „Pravidla Programu Čistá energie Praha“. Jedná
se o podporu projektů přeměny topných
systémů a využití obnovitelných zdrojů
energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území HMP.

Program navazuje na dřívější Program
dotací hl. m. Prahy na přeměny topných
systémů a využití obnovitelných zdrojů
energie na území hl. m. Prahy.
Tento program, který probíhá již od roku
1994, má za cíl poskytovat dotace jako
motivaci pro vlastníky či nájemce bytů
k přeměně původních topných systémů
na ekologická topná média a využití obnovitelných zdrojů energie.
Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s trvalým pobytem na území
České republiky a právnických osob se
sídlem na území České republiky, které

vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy
byt a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj.
Žadatel, který splní pravidla programu Čistá
energie Praha, může podat žádost o dotaci nejpozději do 30. 09. 2013. Dodržení
tohoto termínu je základní podmínkou
pro poskytnutí dotace. Žádost je nutné
podat na předepsaném formuláři a doplnit
ji stanovenými doklady.
Formulář pro podání žádosti a další informace jsou k dispozici na webových stránkách MHMP: www.envis.praha-mesto.cz
v sekci Energetika a ŽP.
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68. výročí skončení II. světové války
Dne 6. května se naše
městská část připojila
k oslavám 68. výročí
skončení II. světové války
a Pražského povstání.
Tohoto aktu, který se uskutečnil jednak
na pietním místě místního hřbitova, jednak před pomníkem padlých v ul. Edisonova, se kromě zástupců městské části
a místních obyvatel zúčastnili také čestní
hosté, byli to:
za Český svaz bojovníků za svobodu:
Ing. František Kříž, plk. Ing. Otto
Daňhel, Dagmara Ščerbačková, za Svaz

Kladení věnců.

důstojníků a praporčíků armády ČR a Svaz
vojenských veteránů: plk. Ing. Jiří Pešta,
za Občanskou iniciativu Čech, Moravy
a Slezska: pplk. Ing. Miroslav Tlamicha.

Jménem
všech
hostů
vystoupil
pplk. Ing. Tlamicha, který ve svém projevu připomněl lidské i materiální škody,
které války přinášejí. Ale také touhu lidí
po svobodě. Zdůraznil, že je potřeba
stále připomínat, zvláště mladým lidem, kteří válku nezažili, nebezpečí
válečných konﬂiktů. Současně vyjádřil
naději, že k tomu již nikdy u nás nedojde,
i když ve světě místní války stále existují. Slavnostní akt byl ukončen položením
věnců na pietních místech a státní
hymnou.
Otto Semecký
I. zástupce starostky

Chraňme své okolí
Městská část Praha-Petrovice investuje každým
rokem značné ﬁnanční
prostředky na údržbu
i modernizaci našeho okolí.
Bohužel ze strany některých
spoluobčanů dochází
k vandalizmu, krádežím
a k bezohlednému zacházení
s majetkem naší městské
části a okolního prostředí.
Jedná se především o vandalizmus
v podobě grafﬁtti, respektive tagů, které
jsou dle charakteru zjevně projevem
několika jedinců trpících dysgraﬁí. Těmito
nápisy jsou poškozeny zejména stěny
a městský mobiliář v okolí Úřadu městské
části a na sídlišti Dobrá Voda. Cvičební
prvky pro seniory, nově instalované
na hřištích v lokalitě Lessnerova a na Dobré Vodě, byly poškozeny těmito nápisy již
bezprostředně po jejich montáži. V dub-

Vandalové ničí i dětská hřiště.
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Grafﬁtti se vyskytují jak na domech, tak také na různých zdech.

nu tohoto roku někdo zapálil kontejnery
na separovaný odpad v ulici Edisonova,
čímž byl bezprostředně ohrožen objekt
Edisonova č. p. 51. V minulých letech
byla pro změnu nenávratně poškozena
chromová pítka, umístěná pro potřeby
osvěžení občanů na sídlišti Dobrá Voda.
V této lokalitě také došlo k odcizení laviček,
které zřejmě někdo využil na chalupě
i s částí dlažby, do které byly lavičky uchyceny. Před vchodem na ÚMČ se zase
opakovaně ztrácejí květiny z květináčů.
V tomto případě jsou ale viníci zachyceni bezpečnostní kamerou a kamerový
záznam je již předán Policii ČR.

Vážení občané, žádáme Vás o spolupráci
při boji proti vandalům a zlodějům tím, že
v případě zjištění páchání těchto nezákonných činností bezodkladně uvědomíte
Městskou policii na lince 156 nebo
použitím univerzální tísňové linky 112.
Včasným zamezením devastace našeho
okolí ušetříte městské části nemalé
prostředky, které mohou být vynaloženy
do rozvoje městského mobiliáře a úprav
našeho okolí.
Odbor správy majetku ÚMČ

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Petrovický zpravodaj

Informace o činnosti Komise k projednávání
přestupků městské části Praha-Petrovice
Pro správní obvod městské
části Praha–Petrovice
vykonává přenesenou
působnost na úseku projednávání přestupků Komise
k projednávání přestupků
městské části Praha–Petrovice (dále jen „přestupková
komise“), která je zvláštním
orgánem městské části,
zřízeným její starostkou.
Okruh přestupků, k jejichž projednání je
přestupková komise věcně příslušná,
je stanoven zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a Statutem hlavního města Prahy.
Největší část projednávaných případů tvoří
přestupky proti veřejnému pořádku dle
§ 47, proti občanskému soužití dle
§ 49 a proti majetku dle § 50 zákona
o přestupcích. V průměru projedná
přestupková komise měsíčně 4 případy.
Obecně platí, že přestupky projednává
přestupková komise z úřední povinnosti
(tzn. je-li přestupek oznámen, musí se jím
přestupková komise zabývat a oznámení
o přestupku nelze vzít zpět).
Výjimku tvoří tzv. návrhové přestupky vymezené ustanovením § 68 odst. 1 zákona
o přestupcích. Výhradně na návrh osoby
přestupkem postižené, jejího zákonného
zástupce nebo opatrovníka, projednává
komise přestupky urážky na cti a vydání
v posměch dle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích a dále přestupky proti
občanskému soužití dle ustanovení § 49
odst. 1 písm. c) a proti majetku dle § 50
zákona o přestupcích, pokud byly spáchány
mezi osobami blízkými. Osobami blízkými

se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel,
partner; jiné osoby v poměru rodinném
nebo obdobném se pokládají za osoby
sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby
újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá
právem pociťovala jako újmu vlastní.
V případě přestupku, který lze projednat pouze na návrh, je podmínkou, aby
byl návrh u přestupkové komise podán
nejpozději ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy
se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo
o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. V návrhu musí být uvedeno, kdo
je postiženou osobou, koho navrhovatel
označuje za pachatele a kde, kdy a jakým
způsobem měl být přestupek spáchán.
V případě, bude-li řízení o přestupku
zahájené na návrh zastaveno z důvodů
vymezených ustanovením § 76 odst.
1 písm. a), b), c) a j) zákona o přestupcích,
bude navrhovateli dle ustanovení § 79
odst. 1 zákona o přestupcích uložena povinnost nahradit náklady řízení stanovené
v paušální výši 1.000 Kč.
V poslední době se komise často setkává
s problematikou sousedských vztahů v bytových domech, kdy předmětem sporů jsou
občanskoprávní záležitosti ve smyslu úpravy
obsažené v ustanovení § 127 občanského
zákoníku, dle kterého mj. vlastník věci nesmí
nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat
sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi. Považujeme za vhodné v těchto
souvislostech předestřít, jaké jsou možnosti
přestupkové komise při řešení těchto tzv.
sousedských sporů.
V některých případech může být sousedský spor řešen v řízení o přestupku, je

však nutno pamatovat na skutečnost,
že přestupkem je pouze zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem
společnosti a je za přestupek výslovně
označeno v zákoně, a to dále za podmínky,
že nejde o jiný správní delikt postižitelný
podle zvláštních právních předpisů anebo
o trestný čin.
Typicky tak přestupkem nebude jednání
spočívající v pouhém porušení domovního
řádu (domovní řád není obecně závazným
právním předpisem), jako je například
kouření ve společných prostorách bytového domu nebo působení hluku.
V takových případech by jednání bylo
možno shledat jako podezření z naplnění
skutkové podstaty přestupku např.
v případě, kdyby z okolností případu
vyplývalo, že dotyčná osoba jedná naschvál v úmyslu působit negativně na pokojný život jiného, popř. pokud by hlukem
docházelo k rušení nočního klidu, kterým
se v důsledku úpravy obsažené v ustanovení § 47 odst. 3 zákona o přestupcích rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin.
Výsledkem přestupkového řízení před
přestupkovou komisí, v případě prokázání
viny ze spáchání přestupku, je nejčastěji
uložení sankce ve formě pokuty, jejíž
rozmezí upravuje zákon v závislosti
na konkrétní skutkové podstatě přestupku.
Přestupková komise není ze zákona zmocněna k řešení samotné
občanskoprávní podstaty těchto sousedských sporů (tzn., že např. nemůže
zakázat, aby se určitá osoba nějakého jednání zdržela, popř. aby se za své jednání
omluvila apod.).
Ladislav Bakeš,
Odbor občanskosprávní ÚMČ

Termíny přistavení VOK: červenec - prosinec 2013
Přistavení VOK pouze 14.00–18.00 hod.!!!
ulice Euklidova
ulice Rezlerova
ulice Lessnerova
ulice Morseova
ulice Edisonova
ulice Dieselova

u separovaného odpadu
parkoviště naproti č. p. 307
parkoviště u ul. Ohmova
parkoviště u ul. Bellova
slepá část u kostela
v horní části u trafostanice

10.07.2013
24.07.2013
07.08.2013
21.08.2013
04.09.2013
18.09.2013

ulice Frostova
ulice Euklidova
ulice Rezlerova
ulice Lessnerova
ulice Morseova
ulice Edisonova

parkoviště u trafostanice
u separovaného odpadu
parkoviště naproti č. p. 307
parkoviště u ul. Ohmova
parkoviště u ul. Bellova
slepá část u kostela

02.10.2013
16.10.2013
30.10.2013
13.11.2013
27.11.2013
11.12.2013
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Petrovický zpravodaj

Dovolená pro naše nohy
Lidská noha je poměrně
složitá a dokonalá část těla
složená z více než 20 kostí
a drobných svalů, nemalého
množství vazů a nervových
větviček. Pro dobré fyzioterapeuty je noha důležitým
začátkem či koncem
dlouhých svalových řetězců
procházejících celým tělem,
pro reﬂexního terapeuta
je mapou celého těla, pro
pedikéra základem pro jeho
práci, pro inženýry zatím
nedosažitelně složitý aparát.
Pro batole je noha úžasný nástroj k objevování světa a učení. Kdo z nás si v batolecím
věku nevyměnil dudlík za palec u nohy, nohou si nepodal hračku přímo do ruky či při
prvních krůčcích nezkoumal nohou rozdílnou strukturu terénu? Těch omylů, než se
noha správně opřela, trup byl dost stabilní
a mozek mohl spustit stále se zdokonalující symfonii zvanou chůze!
Minulé generace pokračovaly v tomto
vývoji plynule dál: boty se obouvaly až
těsně před příchodem zimy, rodiče děti
nezrazovali od chůze naboso s tím, že
si určitě něco vrazí do nohy či šlápnou
do zvířecího exkrementu - a že i ten se
na vesnickém dvorku či okolo rybníčku

Rentgen nohy v lodičkách. Přetížení přední
části nohy. Kosti nohy jsou v poloze, která
neodpovídá jejich konstrukci ani funkci.

14

Kneippování – choditi bos v mokré
trávě – doporučovaný ozdravný postup
v dobách již dávno minulých.

„kachňáku“ vyskytoval. Děti nebyly nabádány k nošení ponožek jen co nožky
trochu vystydly – proč také? Noha byla
od pradávna uvyklá chladu a vlhku země,
po které se stovky let člověk pohyboval.
Měkký přírodní povrch noze ustupoval a noha se nemusela přizpůsobovat
tvrdé podlaze. Chůzí naboso se organizmus reﬂexně stimuloval, stimulovala
se i většina svalových řetězců procházejících celým tělem. Nešlo samozřejmě
jen o chůzi, ale především o neskutečné
množství rošťáren, lezení po stromech,
běh po nerovném povrchu. Již předškolák
věděl, jak chodit naboso po strništi a že
s ukopnutým palcem se nechodí k lékaři
a většinou ani plakat k rodičům. Tak se
generace našich otců otužovala a učila se
používat své tělo.
Jak se k noze chováme dnes? Obuv je často
diskutované téma. První značkové botičky
jsou nazouvány již několikaměsíčním
miminkům a trh s obuví se již těší
na nového zákazníka, kterému bude nabízet další, lepší a ještě soﬁstikovanější
modely známých značek. Dítěti je tak odebrán již v útlém věku velký zdroj stimulů.
Slečny a dámy osloví nové modely lodiček,
bez kterých nastávající sezonu rozhodně
nelze zvládnout. Vysoký podpatek nastaví
kosti nohy téměř kolmo k zemi a noha
trpí… Dalším extrémem je skate obuv,
nezavázaná, příliš široká, ve které pata
putuje z jedné strany na druhou - a noha
trpí…Bolí paty, lýtkové svaly, vbočené
palce, ploska …Nestrádá však jen noha.
Přirozenou podobu svalového korzetu,

jakým disponovali naši dědové, fyzioterapeut v současné době u klienta jen marně
hledá. Není to jeden z důvodů, proč se
posouvá věk operovaných „ploténkářů“
z 50 na 30 let? Také dětská obezita byla
dříve výjimečným jevem. Obezita nejen
u dětí výrazně poškozuje celý organismus
vč. nohy a zároveň svědčí i o úrovni pohybové gramotnosti dítěte. Jak často slyší
děti předškolního či mladšího školního
věku „neběhej, upadneš, neskákej, nelez
tam, zlomíš si nohu!“ Jinými slovy: pohyb je nebezpečný a nevěřím ti, že bys
to zvládl. Tyto instrukce jsou bohužel
později vystřídány už jen instrukcemi
svěrákovskými: „Narovnej se, usmívej
se, dítě nešťastný…“ a omluvným povzdechem: „To teď ty počítače….“
Jistě vývoj životního stylu nezastavíme,
ale zkusme letos dopřát dovolenou
i našim nohám!
1. Zujeme si boty, kdykoliv to bude
možné.
2. My i naše ratolesti můžeme chodit
naboso v zajímavém terénu.
3. Zkusme i chůzi potokem – již
Priessnitz a později i Kneipp popisovali
ve svých pracích, jak teplo vznikající
po chladné koupeli léčí.
4. Při pravidelné chůzi naboso
nenastydneme!
5. Píchnutí od vosy či včely není
příjemné, ale pro drtivou část
populace není nebezpečné. Dívat se
na cestu a vyhnout se event.
nebezpečí je něco, na co děti
v současné době nejsou zvyklé.
6. Dopřejme dětem dostatek
neorganizovaného přirozeného
pohybu.
7. Naše tělo včetně nohou bude čím dál
tím obratnější i odolnější.
Příjemné léto Vám i Vašim nohám!
MUDr. Kateřina Švejdová
rehabilitační a podiatrická ambulance
www.rehaktiv.cz
Za zdroj vzpomínek, které mě vedly
k zamyšlení, děkuji svému otci.

JÍZDNÍ ŘÁDY

Petrovický zpravodaj
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orientaþní doba
jízdy (min)

orientaþní doba
jízdy (min)

pokraþování zastávek

x
x
+
+

x

SKALKA!
Skalka!
Michelangelova
Plošná
MokĜanská
Myšlínská
SkláĜská
Nádraží HostivaĜ
Gercenova
ěepþická
BoloĖská
Na VartČ
Bolevecká
Livornská
Nové Petrovice

•
1
4
6
7
8
9
10
11
12
14
24
26

x

x
x
x

Poliklinika Petrovice
Wattova
SídlištČ Petrovice
Jakobiho
Horþiþkova
HÁJE!
Modrá škola
HnČvkovského
Mikulova
Bachova
Litochlebské námČstí
Chodovská tvrz
Chodovec
Lihovar
SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ!

pokraþování zastávek ve vedlejším sloupci

x+FH-
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na znamení
na znamení od 20 do 4 h,v SO a NE celodennČ
ZvýraznČné spoje zajišĢuje nízkopodlažní vozidlo.
jede jen do zastávky Háje


























F

F

F

F

 

F

62%27$ 4 D1('Č/( )

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

  

F

          
F

F

 

F

     

F

  

              
F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

        

  

    

  

   

  

   

  

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

   
F

F

F

F

F

  

F

    

F

      
F

F

  

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

  

F

       

  

       

  

       

  

       

  

       

  

   

   

   

  

  

  

  

  

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F
F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F
F

+ +F

+ +F


























125

62

2

2

6

3

11 3
12 3
9

3

5

3

4

3

4

3

4

3

5

3

7

3

8

3

8

3

8

3

8

3

8

3

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

124

61

Tarif PID:
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek s pĜirážkou u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v nedČli ()).

Graf.: OV4392,OV4842

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Chron.: 3



Zast.: 967/3

Šabl.: Šablona 20|10-2
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orientaþní doba
jízdy (min)

orientaþní doba
jízdy (min)

SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ! 3

Lihovar
Chodovec
Chodovská tvrz
Litochlebské námČstí
x Bachova
x Mikulova
HnČvkovského
Modrá škola
Háje!
Horþiþkova
x Jakobiho
•
SídlištČ Petrovice
1
Poliklinika Petrovice
2
Veronské námČstí

4
5
6
7
9
10
12
13
16
17
18
19
20

x

+
+
x
x

Nové Petrovice
Livornská
Bolevecká
Na VartČ
BoloĖská
ěepþická
Gercenova
NÁDRAŽÍ HOSTIVAě
SkláĜská
Myšlínská
MokĜanská
Plošná
Michelangelova
SKALKA!

pokraþování zastávek ve vedlejším sloupci

x+FN-
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pokraþování zastávek

na znamení
na znamení od 20 do 4 h,v SO a NE celodennČ
ZvýraznČné spoje zajišĢuje nízkopodlažní vozidlo.
jede jen do zastávky Nádraží HostivaĜ
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Tarif PID:
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek s pĜirážkou u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v nedČli ()).

Graf.: OV4392,OV4842

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Chron.: 3

Zast.: 967/4

Šabl.: Šablona 20|10-2
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orientaþní doba
jízdy (min)

orientaþní doba
jízdy (min)

pokraþování zastávek

x
•
2
3
4
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7
8
10
11
12
13
14
17
18
19
21
23
25
27

x
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+
x
x
x
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28
30
32
34
36
38
39
40
42
43
45
48
50
51
52
53
55
56
57
58
59

HÁJE!
Horþiþkova
Jakobiho
SídlištČ Petrovice
Janovská
Na KĜeþku
Nádraží Horní MČcholupy
BoloĖská
ěepþická
Gercenova
NÁDRAŽÍ HOSTIVAě
SkláĜská
Kablo
Barvy a laky
Radiová
Zamenhofova
Spalovna Malešice
Perlit
Za Horou
Kolonie
Pod Táborem
Spojovací

x Balkán
K Žižkovu
Nádraží LibeĖ
Vysoþanská!
x Nad Jetelkou
Prosek!
SídlištČ Prosek
StĜížkov!
TĜebenická
ŠtČpniþná
Ládví!
Kobylisy!
SídlištČ Kobylisy
Mirovická
Vozovna Kobylisy
x Za ýimickým hájem
PĜívorská
x LibeĖská
ýimice
SídlištČ ýimice
SÍDLIŠTċ ýIMICE

pokraþování zastávek ve vedlejším sloupci

x+FN-

na znamení
na znamení od 20 do 4 h,v SO a NE celodennČ
ZvýraznČné spoje zajišĢuje nízkopodlažní vozidlo.
jede jen do zastávky Nádraží HostivaĜ

35$&291Ì'(1 V


























62%27$ 4 D1('Č/( )

F

 
F

F

F

F

F

F

F

F

     
F

F

F

F

F

F

  
F

          
F

F

F

F

F

F

F

F

          
F

F

F

F

F

      

  

   

  

   

  

   

  

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

   
F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

  

F

     
F

F

  

F

    
F

F

F

  

F

F

     

  

     

  

     

  

     

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F
F

F
F

F

F

F

F

F

1F 1F 1F

F

F

1 1F 1F


























102

60

2
6

3

8

3

8

3

7

3

4

3

4

3

4

3

4

3

5

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

105

60

Tarif PID:
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek s pĜirážkou u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v nedČli ()).

Graf.: P4486,P4895

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Chron.: 13
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SÍDLIŠTċ ýIMICE
ýimice
LibeĖská
OkoĜská
PĜívorská
Za ýimickým hájem
Vozovna Kobylisy
Mirovická
SídlištČ Kobylisy
Kobylisy!
Kobylisy!
Ládví!
ŠtČpniþná
TĜebenická
StĜížkov!
SídlištČ Prosek
Prosek!
Nad Jetelkou
Vysoþanská!
Nádraží LibeĖ
K Žižkovu

•
1
4
5

x Balkán
Spojovací
Pod Táborem
x Kolonie
x Perlit
x Spalovna Malešice
x Radiová
x Barvy a laky
x Kablo
+ SkláĜská
Nádraží HostivaĜ
Gercenova
ěepþická
BoloĖská
x Nádraží Horní MČcholupy
x Na KĜeþku
x Janovská
SídlištČ Petrovice
x Jakobiho
Horþiþkova
HÁJE!

pokraþování zastávek ve vedlejším sloupci

x - na znamení
+ - na znamení od 20 do 4 h,v SO a NE celodennČ
F - ZvýraznČné spoje zajišĢuje nízkopodlažní vozidlo.

35$&291Ì'(1 V


























F

62%27$ 4 D1('Č/( )

F

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F


F

F

     
F

F

F

F

  
F

F

          
F

F

      
F

F

F

F

F

  
F

          
F

F

F

F

F

F

F

      

  

   

  

   

  

   

  

   

  

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F
F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

    

F

F

  
F

F

     

  

     

  

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

     

  

     

  

     

  

    

  

  

  

  

  

  

  

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Tarif PID:
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek s pĜirážkou u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v nedČli ()).

Graf.: P4486,P4895

16

Chron.: 13

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Zast.: 967/2

Šabl.: Šablona 15|10-2|TP


























2

1

6

3

8

3

7

3

8

3

7

3

4

3

4

3

4

3

4

3

5

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

5

3

3

3

3

3

3

3

2

2

JÍZDNÍ ŘÁDY

Petrovický zpravodaj



35$å6.É,17(*529$1É'235$9$ 3,' 0čVWVNiGRSUDYD3UDKD

Dopravce: 9HROLD7UDQVSRUW3UDKDVUR86HĜDGLãWČ3UDKDWHO
,QIRUPDFHRSURYR]X3,'QDWHOQDLQWHUQHWXZZZURSLGF]
Platí od: 29.6.2013

7DULIQtSiVPR3

orientaþní doba
jízdy (min)

x
x
•
1
2
3 x
4
5
6
7
8 x
10 x
13 x
14 x
15 x
16
17 x
20 x
22
28
30 x
32
xF-

35$&291Ì'(1 V


























HÁJE!
Háje!
Horþiþkova
Newtonova
Morseova
Poliklinika Petrovice
Veronské námČstí
Nové Petrovice
Livornská
Bolevecká
Na VartČ
BoloĖská
BoloĖská
Nádraží Horní MČcholupyó
K Dubeþku
Dubeþek
LázeĖka
Za Pavilonem
Škola Dubeþ
Winklerova
Otakara Vrby
Nádraží BČchoviceó
Obchodní centrum ýerný Most
ýerný Most!
ýERNÝ MOST!
na znamení
ZvýraznČné spoje zajišĢuje nízkopodlažní vozidlo.

62%27$ 4 D1('Č/( )

F

 
F

F

   
F

F

F

F

F

F

    


F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

F

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

F

F

F

F

F

F
F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F


























F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

   

 

  

 

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

67 39
2
4

1

5

2

5

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tarif PID:
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek s pĜirážkou u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v nedČli ()).

Graf.: P1558,T1559

Chron.: 6

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Zast.: 842/2



Šabl.: Šablona 15|10|TP

35$å6.É,17(*529$1É'235$9$ 3,' 0čVWVNiGRSUDYD3UDKD

Dopravce: 9HROLD7UDQVSRUW3UDKDVUR86HĜDGLãWČ3UDKDWHO
,QIRUPDFHRSURYR]X3,'QDWHOQDLQWHUQHWXZZZURSLGF]
Platí od: 29.6.2013

7DULIQtSiVPR3

orientaþní doba
jízdy (min)

x
x
x
x
x
x

x
•
1
2 x
4 x
7
8
xF-

ýERNÝ MOST!
Obchodní centrum ýerný Most
Nádraží BČchoviceó
Hasiþská
Winklerova
Škola Dubeþ
LázeĖka
Dubeþek
K Dubeþku
Nádraží Horní MČcholupyó
BoloĖská
BoloĖská
Na VartČ
Bolevecká
Livornská
Nové Petrovice
Poliklinika Petrovice
Wattova
Morseova
Newtonova
Horþiþkova
HÁJE!
na znamení
ZvýraznČné spoje zajišĢuje nízkopodlažní vozidlo.

35$&291Ì'(1 V


























62%27$ 4 D1('Č/( )

F


F

F

F

   



    



    

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F
F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F
F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 





F


























F

67 39
1
4

1

5

1

5

2

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Tarif PID:
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek s pĜirážkou u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v nedČli ()).

Graf.: P1558,T1559

Chron.: 6

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Zast.: 842/1

Šabl.: Šablona 15|10|TP

17

JÍZDNÍ ŘÁDY

Petrovický zpravodaj



F

orientaþní doba
jízdy (min)

35$å6.É,17(*529$1É'235$9$ 3,' 0čVWVNiGRSUDYD3UDKD
Dopravce: $%2870(VUR.ĜHQRYD3UDKD9HOHVODYtQWHO
,QIRUPDFHRSURYR]X3,'QDWHOQDLQWHUQHWXZZZURSLGF]

7DULIQtSiVPR3

orientaþní doba
jízdy (min)

pokraþování zastávek

x
x
•
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
15
17
20
21
22
23
25
28
29
30

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

31
33
34
35
36
37
39
40
41
43
45
46
47
49
51
53
55
OBCHODNÍ CENTRUM ŠTċRBOHOLY 58
60
ŠtČrboholy
Škola ŠtČrboholy
63
64
Drobná
NovoštČrboholská
65
RtyĖská
66
Škola Dolní Poþernice
68
Stará obec
69
Studenecká
HÁJE!
Horþiþkova
Newtonova
Morseova
Poliklinika Petrovice
Veronské námČstí
Nové Petrovice
Livornská
Bolevecká
Na VartČ
BoloĖská
BoloĖská
Nádraží Horní MČcholupyó
Dolní MČcholupy
DolnomČcholupská
Kutnohorská
ÚstĜední

x Novozámecká
Hostavice
Lomnická
Jahodnice
x SídlištČ Jahodnice
x Kyjský hĜbitov
x Nádraží Kyjeó
x Lánská
x Tálínská
+ Vajgarská
Generála Janouška
Doležalova
Kapitána Stránského
Bryksova
Breitcetlova
ýerný Most!
ýerný Most!
Obchodní centrum ýerný Most
x SlatiĖanská
x Chvaly
Libošovická
x Vysokovská
JeĜická
RatiboĜická
NÁDRAŽÍ HORNÍ POýERNICEó

pokraþování zastávek ve vedlejším sloupci

x+FOC-

na znamení
na znamení od 20 do 4 h,v SO a NE celodennČ
Všechny spoje zajišĢuje nízkopodlažní vozidlo.
jede jen do zastávky Obchodní centrum ŠtČrboholy
jede jen do zastávky ýerný Most

35$&291Ì'(1 V


























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&

&

2

2

Platí od: 29.6.2013

62%27$ 4 D1('Č/( )

&

&

2

2


























38 38

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tarif PID:
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek s pĜirážkou u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v nedČli ()).

Graf.: P1579,T1582

Chron.: 10

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Zast.: 842/2



F

orientaþní doba
jízdy (min)

Šabl.: Šablona 15|9-2|TP

35$å6.É,17(*529$1É'235$9$ 3,' 0čVWVNiGRSUDYD3UDKD
Dopravce: $%2870(VUR.ĜHQRYD3UDKD9HOHVODYtQWHO
,QIRUPDFHRSURYR]X3,'QDWHOQDLQWHUQHWXZZZURSLGF]

7DULIQtSiVPR3

orientaþní doba
jízdy (min)

pokraþování zastávek

NÁDRAŽÍ HORNÍ POýERNICEó

x SekeĜická
RatiboĜická
JeĜická
x Khodlova
Libošovická
x Chvaly
x SlatiĖanská
Obchodní centrum ýerný Most
ýerný Most!
Breitcetlova
Bryksova
Kapitána Stránského
Doležalova
Generála Janouška
+ Vajgarská
x Tálínská
x Lánská
x Nádraží Kyjeó
x Kyjský hĜbitov
x SídlištČ Jahodnice
Jahodnice
Hostavice
x Novozámecká
x Ke Hrázi

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
•
1
2 x
4 x
7
8

SvatoĖovická
RtyĖská
NovoštČrboholská
Drobná
Škola ŠtČrboholy
ŠtČrboholy
Obchodní centrum ŠtČrboholy
ÚstĜední
Kutnohorská
DolnomČcholupská
Dolní MČcholupy
Nádraží Horní MČcholupyó
BoloĖská
BoloĖská
Na VartČ
Bolevecká
Livornská
Nové Petrovice
Poliklinika Petrovice
Wattova
Morseova
Newtonova
Horþiþkova
HÁJE!

pokraþování zastávek ve vedlejším sloupci

x - na znamení
+ - na znamení od 20 do 4 h,v SO a NE celodennČ
F - Všechny spoje zajišĢuje nízkopodlažní vozidlo.

O svátcích jede jako v nedČli ()).

Graf.: P1579,T1582

18

Chron.: 10

35$&291Ì'(1 V






























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Platí od: 29.6.2013

62%27$ 4 D1('Č/( )




























Tarif PID:
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek s pĜirážkou u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.
Soft. CHAPS spol. s r.o.

Zast.: 842/1

Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

38 38
1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

KULTURA

Petrovický zpravodaj

Recitál Milana Drobného
Tato legenda české populární
hudby se u nás představila
dne 24. dubna v sále Domu
občanské vybavenosti.
Bylo to poprvé, co naši spoluobčané
měli příležitost přivítat tohoto věčně
usměvavého zpěváka s krásným sonorně
zbarveným hlasem mezi námi. Aby nebyl na své vystoupení zcela sám, pozval si
jako svého hosta známou zpěvačku, kterou
nebyl nikdo menší než Yvonne Přenosilová.
Svůj recitál zahájil písní „Já si ten moučník“,
kterou se na svém prvním veřejném vystoupení před mnoha lety představil. Po ní
následovaly melodie a texty nejen jeho
vlastní, jako např. „Maléry blues“, „Divokej
západ“, ale i texty Jiřího Grossmana, Jiřího

Štaidla, Jiřího Suchého a mnoha dalších.
Svým temperamentem vtáhl do zpěvu i část
publika. Na závěr nemohla chybět „Píseň pro
kočku“ a „Kytky se smály“. Svůj zpěv proložil
i zajímavým vyprávěním ze svého pestrého
života.
Milana Drobného vhodně doplňovala
Yvonne Přenosilová, která nic neztratila
na své výřečnosti a šarmu. Kromě svých
nejznámějších písní jako např.: „Boty proti
lásce“, „Pomalu a líně“, „Frajer“, „Roň
slzy“ zpestřila své vystoupení vyprávěním
svých životních peripetií, které dovedla
okořenit svým nadhledem a vtipem.
Bylo to velice milé a příjemné seznámení
s oběma zpěváky.
Otto Semecký
I. zástupce starostky

Milan Drobný

Yvonne Přenosilová

Vážení spoluobčané - senioři!
Kulturní komise RMČ Praha–Petrovice
pro Vás připravila besedu o Kanadě

KANADSKÉ PUTOVÁNÍ
... do Drumhelleru na naleziště
dinosaurů, na Calgary Stampede
Parade s největším rodeem na světě,
Skalisté hory – jak je neznáte…

VSTUP
ZDARMA

9. září 2013, začátek v 16.00
Kulturní sál Domu občanské vybavenosti,
Edisonova 429, Praha-Petrovice

Kulturní komise RMČ Praha–Petrovice
Vás zve na divadelní představení

Frankie& Johnny

s Terezou Kostkovou a Alešem Hámou
u

24. září 2013, začátek v 19.00
Předprodej vstupenek
v recepci Úřadu MČ.
Telefon: 274 860 731.

Vstupné
200 Kč

Prostořeká číšnice Frankie považuje večer strávený
s kuchařem Johnnym za nevinnou aférku a těší se na svůj obvyklý
stereotyp, sledování televize a pojídání zmrzliny. Johnny se
ale vážně zamiloval… co bude dál?
Společenský sál Domu občanské vybavenosti
Edisonova 429, Praha 10 - Petrovice.
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KULTURA

Petrovický zpravodaj

IX. ročník Petrovického jara 2013
V pondělí 13. května tři
trubači ZUŠ Praha – Hostivař
fanfárami zahájili první ze
čtyř koncertů Petrovického
jara. A nebyli to žádní
nováčci!
Petr Venzara, Pavel Venzara a Jan Vošahlík
jsou totiž vítězové Celostátní soutěže
trubačů základních uměleckých škol. A tak
není divu, že od ředitele ZUŠ Bc. Jiřího
Stárka za svůj úspěch převzali věcný dar
a od MČ Praha–Petrovice květiny. Poté
paní starostka MČ JUDr. Olga Hromasová
prohlásila IX. ročník za zahájený.

Hostivařský komorní orchestr dirigoval
učitel Pavel Trojan.

V další části programu se představilo
Smyčcové kvarteto skladbami J. S. Bacha a A. Dvořáka v obsazení: Antonie
Vaňkátová a Tereza Horáková – housle, Marie Cabrnochová – viola a Ondřej Černý –
violoncello. Krásný zvuk violy doplněný
houslemi a violoncellem nejvýrazněji
zazněl ve Dvořákově skladbě F dur op. 96
„Americký“, což přítomné auditorium vysoce ocenilo.
V druhé části večera Hostivařský kon-

certní sbor složený z mladých nadějí zaujal
pěveckým přednesem skladby J. Hadara
„A white reinbow“ a J. Snydera „Que
bueno“ pod vedením sbormistryně Lucie
Valentové.
Závěr večera pak patřil Hostivařskému komornímu orchestru, který, pod taktovkou
Pavla Trojana, ukázal svoje hudební nadání
předehrou k opeře Don Giovanni W. A. Mozarta, díla E. Griega „Z časů Holbergových“
a symfonií W. A. Mozarta pro housle, violu
a orchestr „K 364“. Sólisty byli:
Tereza Horáková – housle, Ondřej Štochl –
viola. Oba, včetně orchestru, sklidili za svůj
interpretační výkon zasloužený potlesk.
Umělecká úroveň všech žáků školy dokazuje vynikající práci všech pedagogů.
Pořadatelé výběrem skladeb a interpretů
zajistili zdařilý úvod Petrovického jara.
Ve čtvrtek dne 16. května pak hudební
slavnosti pokračovaly svojí druhou částí,
ve které se Petrovické jaro představilo
jiným žánrem, než jakým byla úvodní
vážná část. Tentokrát obsah programu byl
plný pohybu a zvučných melodií. Postaral
se o to především dechový orchestr Junior
s kapelníkem Josefem Zettlem a taneční
soubor ZUŠ Hostivař pod vedením Markéty Mükschové.
Zahájení večera se ujal soubor Junior, který
známými melodiemi svého repertoáru dovedl vyvolat v sále příjemnou náladu. Zvlášť
veliký aplaus sklidil Martin Hübner za svůj
výkon na xylofon. Program pak pokračoval
vystoupením tanečního souboru, kdy se
mladé dívky předvedly tanečními kreacemi
jako např. Růžový panter, Michael Jackson, Modelky a ukázkami z muzikálu Hair.

Dětský sbor RadHůstka pod vedením učitelky L. Valentové.
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Pestrost programu se líbila a je typická pro
cyklus Petrovického jara.
Ve třetí části našeho cyklu se představily
nejmladší hudební naděje ZUŠ Praha–
–Hostivař. Jako první předstoupil před
přeplněný sál Domu občanské vybavenosti pěvecký sbor RadHůstka pod taktovkou
sbormistryně Lucie Valentové. V podání
těchto malých zpěváčků zapůsobily velice milým dojmem skladby J. Hanuše
„Škatulata, hejbejte se!“ a E. Hradeckého
„Zvěřinec“ (zajíc, kočka, medvěd). Však
také za to byli odměněni dlouhým potleskem.
Pestrý program obsahoval další hezký
zážitek v podobě Smyčcového souboru ZUŠ pod vedením Mgr. P. Svobody a Mgr. J. Auředníkové. V podání
mladých interpretů zazněla skladba
L. Dřevíkovského „Suitička“ ve velmi
pěkném provedení. Soubor se představil
v tomto složení: Jiří Pátek a Viktorie Machytková – ﬂétna, Tereza Sychrová, Anna-Marie Strobachová, Marie Cabrnochová –
housle, Jan Cabrnoch – klavír, Dominika
Borčová, Adéla Hýková – bicí nástroje.
Po skupinových vystoupeních se postupně představili sólisté, a to: Vladimír
Greshnyakov – klavír, který překvapil
téměř dokonalou hrou skladby „Preludium cis moll op. 2“ J. Rachmaninova
a Michal Polák – akordeon, který seznámil
obecenstvo se „Sonátou ﬁs moll K 25“
a „Sonátou ﬁs moll K 67”, skladatele
D. Scarlatiho. Sólové vystoupení bylo
poté vystřídáno pěveckým sborem ZUŠ
Hostivařík, který zazpíval píseň M. Reichla
„Na vrch Javorníka“ a „Den na ruby“

Organizátoři a zahraniční hosté Petrovického jara.
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Hostivařský koncertní sbor.

E. Hradeckého. Vystoupení těchto malých
dětí bylo přijato se vřelým ohlasem. Závěr
večera pak patřil společně Přípravnému
smyčcovému orchestru ZUŠ a sborům
RadHůstka a Hostivařík. Byl to krásný
závěr programu, ve kterém nechyběl zpěv,
hudba a tanec. Za nevšední zážitek patří
dík všem interpretům a pedagogům.
Poslední, závěrečný koncert, který se
uskutečnil dne 31. května 2013, byl s mezinárodní účastí. Kromě ZUŠ Hostivař se
na programu podíleli žáci ZUŠ Jána Cikkera
z Banské Bystrice, Osnovne glazbene školy
Matky Brajše Rašana pri Pučkom otvorenom učilišti Labin (Chorvatsko) a Spoleczne
Szkoly Muzyczne we Wroclawiu (Polsko).
Úvodní část patřila Hostivařskému dechovému orchestru ZUŠ Hostivař. Pod ve-

Kytaristka Nel Mašlanka.

dením dirigenta O. Ledabyla se mladí
hudebníci představili provedením skladeb
J. Flegla „Dudácká“, L. Andersona „Modré
tango“ a Ježkovy známé skladby „V domě
straší duch“. Po tomto úspěšném úvodu
následoval sólový výstup velmi mladičké
kytaristky Nel Mašlanky z Polska, která se
s velkou bravurou zhostila skladeb např.
F. Carulliho „Andante, Alegro espressivo“, M. Pasieczneho „Malý čaroděj“
či T. Stachaka „Úsměvný valc“. Však se
za předvedený výkon dočkala velkého
potlesku.
Zástupci chorvatské školy se také představili sólovým výstupem. A to Toni
Kranjac, když na klarinet zahrál díla
P. Jeanjeana „Clair Matin“, L. Perminova
„Balada“.

Po jeho působivém vystoupení se diváci
mohli seznámit se zástupci ZUŠ Banská
Bystrica. A to Peterem Dekrétem, který
na klavír s přehledem zvládl velice obtížnou
skladbu E. Suchoně „Elégis a Toccata“
a Michaelou Turcerovou, která se hrou na
saxofon představila skladbami R. Planela
„Prelude et Saltarelle“ a J. Guiffreho
„Four Brother“. Bylo obdivuhodné, jak tato
křehká dívka zvládla těžký nástroj.
Závěr večera patřil Smyčcovému orchestru
ZUŠ Hostivař pod taktovkou nestárnoucího
dirigenta Jana Klause. V jeho provedení si
zcela zaplněný sál mohl mimo jiné poslechnout skladbu W. A. Mozarta „Pantomim“,
A. Rubinsteina „Melodie in F“, F. Winklera
„Forever and ever“ a na úplný závěr skladbu A. Barrosa „Brazil“.
Všichni účastníci si za své výkony zasloužili
vysoké uznání. Celý cyklus byl zaměřen
na ukázku úrovně a vyspělosti jednotlivých
základních uměleckých škol. Musíme
proto ocenit vedení ZUŠ Hostivař za jejich
záměr a snahu seznámit nás s pojetím
a výkony dalších zahraničních škol.
Zdařilý IX. ročník Petrovického jara skončil
a my se budeme těšit na následující jubilejní desátý ročník.
Otto Semecký

Záměna
Nehledejme v tomto názvu žádný detektivní
podtext. Jedná se totiž o moudrou a laskavou divadelní hru, kterou pro nás připravila
Kulturní komise RMČ na 10. dubna t. r.
V této půvabné komedii, vzniklé na motivy povídky britského
povídkáře Roalda Dahla Manželské rošády, excelovali herci Mario
Kubec, Martin Sochor, Světlana Nálepková a Hana Čížková. K tomuto výkonu jim dopomohl také autor mistrnou stavbou dialogů,
ve kterých ukázal na mužskou ješitnost a ženskou prozíravost.
Současně chtěl ukázat s mírnou sexuální nadsázkou, že mravný
a šťastně ženatý muž si může o nemravnosti s jinými ženami
nechat jenom zdát.
Ve vtipných slovních přestřelkách se nakonec dochází k závěru,
že německou či italskou ženu lze lehce obelstít, českou ženu
však nikoliv.
Díky výkonu všech herců a stavbě dialogů viděli diváci pěkné
představení plné smíchu a prožili tak velice pohodový večer.
Otto Semecký

S. Nálepková a M. Kubec v představení Záměna.

Další foto z představení.
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Kulturní komise RMČ Praha-Petrovice
Vás zve na besedu

Kulturní komise RMČ Praha-Petrovice
Vás zve na koncert hudební skupiny

BRATŘI EBENOVÉ
17. října 2013 v 19.00 h

Sál Domu občanské vybavenosti, Edisonova 429, Praha-Petrovice
Předprodej vstupenek v recepci Úřadu MČ Praha-Petrovice.
Tel.: 274 860 731

s režisérem

ZDEŇKEM TROŠKOU
2. října 2013 v 19.00 h
Sál Domu občanské vybavenosti,
Edisonova 429, Praha-Petrovice
Předprodej vstupenek v recepci
Úřadu MČ Praha-Petrovice, tel.: 274 860 731

NÉ
VSTUP č
K
0
20
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 10 - DŮM UM
Pod Strašnickou Vinicí 23/623,100 00 Praha 10, e-mail: info@dumum.cz
http://www.dumum.cz, tel.: 777 721 741
Pracoviště Hostivař - Petrovice
Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel.: 777 721 742

Skončil školní rok a všichni pracovníci DDM Praha 10 –
Domu UM se připravují na letní tábory.
Pro děti jsou připraveny tábory příměstské i mimopražské,
navštívit můžete také otevřený klub „Chodba“ v Hostivaři
od 15. do 19. 7. a od 12. do 16. 8. v době od 13.00 do
17.00 hodin.
Na našich internetových stránkách naleznete bližší informace o posledních volných místech na letní tábory.
Přehled kroužků na školní rok 2013/2014 bude k dispozici
na webových stránkách po 15. srpnu 2013. Zápis do těchto
kroužků bude zahájen 2. září 2013 a tradiční akce „Hurá
do školy“ ve spolupráci s MČ Praha–Petrovice se
uskuteční 3. září před ZŠ Petrovice, budova Dopplerova
od 14.00 do 17.00 hodin. V rámci této akce proběhne
odložená oslava Dne dětí.
Více informací k akcím, táborům a zájmovým kroužkům najdete na našich internetových stránkách www.dumum.cz.
Přejeme Vám pěkné letní dny a krásné prázdniny
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Prázdniny jsme v DDM Praha 10 - Domě UM zahájili
příměstskými letními tábory. Děti si užívají bohatý program
plný her, soutěží, výletů a výtvarných dílen.

Pracovníci DDM Praha 10 – Dům UM
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Roztančené Petrovice
V sobotu 18. května se konal
již 4. ročník taneční nepostupové soutěže Tančím, tančíš,
tančíme v Petrovicích.
Do společenského sálu DOV městské
části Praha-Petrovice se sjelo téměř sedmdesát souborů (což představovalo více
jak 700 soutěžících). Pro velký zájem
tanečních souborů pořadatelé opět akci
rozdělili na dvě části – dopolední a odpolední. Během dne se na parketu
vystřídali tanečníci všech věkových kate-

gorií od tříletých dětí až po dospělé.
Čtyřčlenná odborná porota shlédla a hodnotila rozličné styly jako jazz dance, show
dance, scénický tanec, mažoretky, street
dance, hip hop, disco a dokonce i country.
Nejúspěšnějším souborem byla TS D. A. R.
z DDM Stodůlky, která získala dvě
1. místa – v kategorii Děti II. za choreograﬁi Holidays a v kategorii Junioři za choreograﬁi Česká miss - a 2. místo - v kategorii Dospělí za choreograﬁi Batman.
Obě prvně uvedené choreograﬁe získaly
také celkově nejvíce bodů. Soutěže se již

Petrovické mažoretky opět nezklamaly.

tradičně zúčastnily petrovické mažoretky
a se svým vystoupením Queen obsadily v kategorii Dospělí první místo.
Blahopřejeme.
Celodenní konferování perfektně zvládla
Renata Linhová z pracoviště DDM Domu
UM – Kunratice, poháry a ceny tanečníkům
předávala paní starostka JUDr. Olga Hromasová a předsedkyně Komise výchovy
a vzdělávání RMČ Vlasta Křížová.
Děkuji všem organizátorům za skvěle
připravenou akci.
Vlasta Křížová

Poháry těm nejlepším předávala starostka MČ Olga Hromasová.

Pálení čarodějnic
Slet petrovických čarodějnic
a čarodějů se letos konal
25. dubna. Na hřišti Základní školy Praha-Petrovice
bylo pro děti připraveno
10 soutěží s čarodějnickou
tematikou:
překonávala se pavoučí síť, věštilo se
z křišťálové koule, létalo na koštěti, uklí-

Děti úspěšně zdolávaly nelehké soutěže.

zela se čarodějnická kuchyně, krmila
se hladová ježibaba a dokonce bylo
i čarodějnické tetování. Sladké odměny
a čarodějnický průkaz si zasloužili všichni
soutěžící. Průvod masek s oceněním těch
nejlepších zakončil první část večera.
Slavnostního zapálení hranice se ujala
taneční skupina DUFFÁJA pod vedením
Markéty Harlasové, která pak po setmění
předvedla úchvatnou ohňovou show.
K dobré náladě bezesporu přispěly

Slavnostní zapálení ohně.

písničky v podání hudební skupiny YARD
pod vedením Milana Linharta.
Děkuji všem – z Domu UM, TJ Sokol
Petrovice a ZŠ Praha-Petrovice – kteří
se zasloužili o velmi zdařilý průběh
čarodějnického odpoledne a večera.
Vlasta Křížová
předsedkyně Komise výchovy
a vzdělávání

Nejhezčí čarodějnice a čarodějové 2013.
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Rugby Klub Petrovice – družstva přípravek
a žáků – jaro 2013
Ani ve druhé polovině
sezóny družstva přípravek
a žáků Rugby Klubu
Petrovice nezahálela.
Děti pod vedením svých trenérů pilně
trénovaly, o čemž svědčí jejich vynikající
sportovní výsledky na regionálních turnajích Oblastního přeboru Čech. Dochází
také k rozšiřování našich řad, i když zdaleka ne takovým tempem, jakým bychom si
my, trenéři a činovníci klubu, přáli.
Ani po společenské stránce jsme
nezaháleli. O velikonocích jsme uspořádali
úspěšný mezinárodní turnaj „O pohár
starostky městské části Praha-Petrovice“ za účasti našich hostů z Francie
a Německa. Na pořádání turnaje se
svým příspěvkem podílela i městská část
Praha-Petrovice a ceny účastníkům turnaje předávala paní starostka JUDr. Olga
Hromasová. Kromě toho jsme na našem
hřišti pořádali pravidelné regionální turnaje
kategorie U11 a U7+U9. Také starší žáci
U15 odehráli jedno kolo svého přeboru

Z turnaje U11 v Říčanech - M. Fallevoz útočí.

cle ve francouzském Besanconu a účastí
na celostátních přeborech přípravek
a mladších a starších žáků. Ke konci prázdnin se všichni sejdeme na pravidelných
týdenních letních soustředěních v posled-

hráči hrají v družstvu „Pulci“. Také oni
patří ve své výkonnostní skupině k lídrům
soutěže. Úplní nováčci hrají svá utkání
v družstvu „Žížaly“.
Kategoie U9 (děti do devíti let):
v této kategorii máme nejpočetnější
hráčskou základnu, která čítá bezmála
25 dětí. Ti zkušenější hrají v družstvu
„Zbrojnoši“ také v kategorii „elite“. Méně
zkušení v družstvu „Rytíři“. I v této kategorii se zúčastňujeme pravidelně všech regionálních turnajů. Pro úplné začátečníky
se nám dokonce podařilo sestavit i třetí
družstvo „Jezdci“.

Tomáš Šedina - U11.

na našem hřišti. Kromě různých drobných
náborových akcí jsme uspořádali ve spolupráci s rodiči dětí z Mateřské školy Jakobiho na našem hřišti sportovní soutěže
se závěrečným táborákem u příležitosti
pálení čarodějnic. Naši nejmenší hráli také
modelové utkání pro nadační fond Kapka
naděje a plánujeme ukázku společného
tréninku pro děti z onkologického ústavu.
Nadále rozšiřujeme mezinárodní spolupráci s našimi kamarády z německých
klubů RK Heusenstamm a RC Brandis,
z francouzského Olympique Besancon
a z lucemburského RC Luxembourg.
Sezónu jsme zakončili úspěšným vystoupením našich týmů na Tournoi de la Bou-
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U11 v zápase proti RC Přelouč.

ním týdnu v srpnu a již od 1. září nás čeká
rozjezd nové sezóny 2013/2014.
Kategorie U7 (děti do sedmi let):
v našem klubu začínají trénovat děti již
od dovršení čtyř let věku a to jak kluci, tak
i holky. V této kategorii u nás trénuje okolo
dvaceti dětí. Ti nejzkušenější jsou zařazeni
do družstva „Žáby“ a dosahují velmi
pěkných sportovních výsledků. Na regionálních turnajích této kategorie jim
patří dlouhodobě druhé místo v kategorii
„elite“. Poněvadž moravské kluby se této
kategorii nejmenších nevěnují, tak se dá
i tvrdit, že je toto družstvo druhé nejlepší
v republice. Ti méně zkušení, nebo mladší

Kategorie U11 (děti do jedenácti let):
v této skupině starších přípravek máme
také kolem 25 trénujících dětí. Děti
předvádějí na turnajích velmi pěkné výkony. Zkušenější z družstva „Vikingové“ patří
k předním celkům v Čechách a i ti méně

U13 v nových dresech.
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zkušení z družstva „Keltové“ si ve své
výkonnostní kategorii většinou odvážejí
poháry za umístění na stupních vítězů.
Kategorie U13 (hráči do třinácti let):
také v této kategorii mladších žáků
máme v našem klubu velmi kvalitní
družstvo. Hráčům se dokonce podařilo
jeden z regionálních turnajů vyhrát a zejména ve druhé části sezóny předvádějí

velmi pěkné výkony a umísťují se zpravidla mezi prvními třemi účastníky. To potvrdili i na mezinárodním Dragon Cupu
v Brně. Vrcholem sezóny byl celostátní turnaj ve Vyškově, kde družstvo U11 obsadilo
7. místo a U13 5. místo.

U15. Naši hráči v této soutěži obstáli velmi
dobře. V konkurenci pěti týmů z mnohem
věhlasnějších klubů obsadili po těžkých
bojích druhé místo, a tím se kvaliﬁkovali do čtyřčlenného celorepublikového
mistrovství 8. a 9. června v Ostravě, na
kterém nakonec skončili na 4. místě.

Kategorie U15 (hráči do patnácti let):
starší žáci hrají na rozdíl od mladších
kolegů oﬁciální celoroční soutěž OPČ

Konečná tabulka OPČ U15 - 2012 / 2013
1. RC Říčany

24

22 - 0 - 2

1067 : 191

70 bodů (+876)

2. RK Petrovice

24

14 - 1 - 9

569 : 413

57 bodů (+156)

3. RC Slavia Praha

24

14 - 0 - 10

537 : 428

57 bodů (+109)

4. RC Tatra Smíchov

24

9 - 1 - 14

477 : 679

45 bodů (-202)

5. RC Sparta Praha

24

1 - 0 - 23

141 : 1080

27 bodů (-939)
Lenka Slavíčková - U11.

Tolik stručné shrnutí naší činnosti. Více
než sto dětí především bydlících v regionu
městské části Praha–Petrovice trénuje
a aktivně hraje náš krásný sport v domácím
petrovickém oddílu. Naše činnost, kterou

děláme především proto, aby děti využily
zdravě a aktivně svůj volný čas, by se
neobešla bez aktivní podpory a pomoci
vedení městské části Praha-Petrovice,
za což děkujeme.

Nové hráče rádi uvítáme kdykoliv. Tréninky zahajujeme 20. srpna a trénujeme
každé úterý a čtvrtek od 17:30 na hřišti
RK Petrovice – Grammova ul. 2. Proto
neváhejte a přijďte se kdykoliv podívat, za zkoušku nic nedáte a třeba se
právě Vaše dítě do tohoto sportu zamiluje, najde aktivní a zdravé využití svého
volného času a najde si nové kamarády
a kamarádky.
RUGBY ZDAR!
Václav Amort
Oto Petrášek
Inzerce

Hráčům U13 se uvodní turnaj na Spartě vydařil.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ
STROMŮ. REALIZACE A ÚDRŽBA
ZAHRAD. PRÁCE VE VÝŠKÁCH.
Kontakt na tel.: 606 662 223,
723 899 561

ŠKOLY

Co jsme vlastně celý školní rok dělali…
aneb další díl fotoseriálu ze ZŠ Praha – Petrovice si můžete prohlédnout na další straně
Školní rok 2012/2013 je u konce. S trochou
nostalgie ale i s humorem vzpomínáme na
okamžiky a situace, kdy nám bylo i nebylo
do smíchu. Již několikrát byl v Petrovickém zpravodaji otištěn fotoseriál ze Základ-

ní školy Praha – Petrovice s názvem „Co
jsme vlastně celý školní rok dělali“. Fotograﬁe se líbily nejen dívkám a chlapcům
z obou pracovišť naší školy (Edisonova +
Dopplerova), ale pozitivní ohlasy máme

i z řad dospělých, proto jsme se rozhodli
zveřejnit další díl tohoto fotoseriálu. Tak se
můžete zasmát a zavzpomínat s námi.
Petr Zeman
ředitel školy
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Mateřská škola Jakobiho na škole v přírodě
Jako každý rok na konci
května vyrazily naše
nejstarší děti za zdravým
ovzduším a sportem
do přírody.
Vzhledem k tomu, že jsme letos zvolili
ubytování v pokojích hotelu, namísto bydlení v bungalovech, mohli jsme vyjet
s větším počtem dětí. Ne tedy dvacet dětí,
ale dvacet osm. Dostalo se na všechny,
kteří měli zájem – i na ty, kteří ještě nepatří
k těm nejstarším.
Již mnoho let jezdíme do rekreačního
zařízení „Trnávka“ nedaleko městečka
Želiv. Budova hotelu leží uprostřed lesů,
přímo na břehu přehrady. Možností,
kde sportovat, kde si hrát, kam vyrazit
na výšlap, je v okolí mnoho. Nikoho při
našich hrách nerušíme a často ani nikoho
nepotkáme.
Letos jsme si celý týden hráli s Rákosníčkem. Hledali jsme s ním detektivní
čepici, abychom dopadli draka – zloděje,
který neváhal ukrást perlu. Také jsme

Rákosníčkovi spočítali vlásky na hlavě.
Víte, že jich má sedm? Pak jsme mu
našli kamarády – žáby, ryby, vážky a také
vodoměrku. Dokonce jsme navštívili vodníka Škebličku a podařilo se nám osvobodit dušičky z hrnečků. Také jsme se
navzájem stopovali. To bylo bezva, i když
nás na cestě zastihl liják. Odměnou nám byl
pohled na přehradu zahalenou do mlžného
oparu a kačera startujícího z vodní hladiny.
Sportovali jsme každý den – běhali,
skákali, házeli šiškou. Hráli kopanou, skákali přes švihadla. Naštěstí nám přálo

Děti na výletě.

počasí, takže jsme se jen jedenkrát
museli uchýlit do tělocvičny. Téměř každé
dobrodružství skončilo objevením sladkého čokoládového pokladu, takže to
prostě nemělo chybu.
Jediné co nám trochu kazilo náladu, byla
klíšťata, a tak jsme je odháněli repelentem.
Celý týden byl prima a je moc škoda, že
příští rok z nás už budou školáci, a tak si
školku v přírodě nemůžeme zopakovat.
Petra Urbanová
učitelka MŠ Jakobiho

Děti na škole v přírodě.

RC rally v Petrovicích
V sobotu 11. května u nás
v Petrovicích proběhl závod
seriálu mistrovství České
republiky v RC rally.
RC rally je relativně mladá sportovní disciplína, jejíž náplní je simulace reálných rally
závodů v měřítku 1:10. Jednotliví závodníci mají připravené různé závodní speciály, které vycházejí z reálných vozidel.
S těmito modely pak absolvují rychlostní
zkoušky. Vzhledem k tomu že jednotlivé
RZ jsou dlouhé více jak půl kilometru,
musí závodníci za autem běžet. Vítězí
jezdec, který má nejnižší součet časů ze
všech projetých rychlostních zkoušek.
K závodu bylo přihlášeno celkem
29 jezdců. Počasí nám bohužel nepřálo,
protože po druhé rychlostní zkoušce
začalo pršet a přestalo až při vyhlašování
vítězů. Modely aut jsou upraveny tak, aby
byly částečně vodotěsné. Přesto řada
závodníků na nepřízeň počasí doplatila
a musela opravovat své vozy. Na opravu
vozidel měli všichni čas omezený startem do další rychlostní zkoušky. I přesto
nedokončil celý závod pouze jeden.

Přejděme k výsledkům závodu. Startující závodníci byli rozděleni do několika
věkových kategorií. Mezi dětmi do
11 let jednoznačně kralovali bratři Martin
a František Čejchanovi ze Smrčí, kteří obsadili první dvě pozice. Na třetím místě
se dlouho držel domácí závodník Šimon
Martan, kterého ale v předposlední RZ
zradila technika, a tak na něm nakonec
skončila Marie Jandoušová z Nedachlebic.
Ve druhé kategorii 11–17 let zvítězil Viktor Trnka z Malé Skály před Josefem
Jandoušem z Nedachlebic a Matějem
Šamonilem z Prahy. V nejsilnější kategorii 17– 40 let byl nejrychlejší Aleš Čejchan

I přes nepřízeň počasí to byl skvělý závod.

ze Smrčí následován Honzou Šrámkem
z Rádla a Honzou Brichem z Prahy.
Nejstarší kategorii pak i přes drobné problémy s technikou vyhrál Petr Pavlát z Malé
Skály, za kterým se umístili Petr Kupilík
z Třemošné u Plzně a Pavel Černý z Plzně.
Celkově byl nejrychlejší Aleš Čejchan před
Honzou Šrámkem a Viktorem Trnkou. Zajímavostí je, že první tři závodníci se vešli
do jedné vteřiny při celkovém čase závodu
překračujícím 40 minut. Ti nejpomalejší
pak strávili na trati přes hodinu.
V závodě startovali i tři místní závodníci, kteří se spolupodíleli na organizaci
a přípravě závodu. Pavel Martan skončil
na celkovém šestnáctém místě, Šimon
a Vendulka Martanovi pak celkové
pole závodníků uzavírali. Republikový
šampionát patří co do konkurence k naprosté špičce, a proto se tomuto umístění
nelze divit. Snad to bude za rok lepší
a možná že se najde i nějaký nový šampion
v řadách čtenářů tohoto článku.
Velký dík za pořádání závodu patří panu
řediteli základní školy Mgr. Petru Zemanovi, pořadateli mistrovství Petru Pavlátovi
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a jeho týmu pomocníků. Dále děkujeme
paní starostce JUDr. Olze Hromasové

Závodníci na stupních vítězů.
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a v neposlední řadě děkujeme i panu
Kovářovi, který pomáhal s přípravou
závodu.
I přes nepřízeň počasí nakonec vše
proběhlo k všeobecné spokojenosti, a proto jsme se rozhodli pro pořádání dalšího
závodu v RC rally. Závod se uskuteční
v sobotu 07.09.2013 ve stejné lokalitě,
a to v areálu Základní školy Praha - Petrovice. O závodu Vás budeme informovat
prostřednictvím webových stránek školy
a na informačních tabulích úřadu. Ten-

tokrát nepůjde o žádné mistrovství, ale
o závod, do kterého se bude moci přihlásit
skutečně každý. Ke startu potřebujete
pouze auto na dálkové ovládání v měřítku
1:10 s elektrickým pohonem. Je možné
startovat s čímkoli, nemusí se nutně jednat o vozy startující v rally.
Jestliže si chcete zazávodit, tak neváhejte
a napište e-mail pořadateli závodu.
Pořadatel: Pavel Martan,
e-mail: p.martan@email.cz

Celopražská jazyková soutěž
„Evropou křížem krážem“
Dne 28. 5. 2013 proběhl již 9. ročník
celopražské jazykové soutěže „Evropou
křížem krážem“, kterou pořádala DINO
SCHOOLS of Prague.
Záštitu nad letošním ročníkem převzaly:
JUDr. Olga Hromasová, starostka městské
části Praha – Petrovice a Mgr. Helena
Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09.
Samotná soutěž má svou tradici a to již
od založení základní školy DINO ELEMENTARY SCHOOL v roce 2004. V rámci nadstandardní výuky anglického jazyka přišla
myšlenka vytvořit jazykovou soutěž, která
poukáže na nezbytnost znalosti cizího jazyka jako nástroje pro komunikaci člověka nejen v Evropě, ale v celém světě. První kolo
soutěže neslo název „Jazykové mosty“,
kde si žáci ve školních kolech ověřili svoji
znalost anglického jazyka a schopnost
využít získané vědomosti v praktickém
životě. Myšlenka soutěže se i nadále
rozrůstala a škola oslovila ostatní základní
školy, postupem času tak přerostla jazyková soutěž v celopražskou soutěž, v níž mohou soupeřit děti předškolního věku (MŠ),
žáci základních škol a studenti víceletých
gymnázií.

Jeden ze soutěžních týmů.

28

Jazykové klání se koná ve škole pravidelně
a jeho jedinečnost spočívá mimo jiné
v tom, že přesahuje pomyslné hranice,
a proto soutěžící rádi měří síly nejen mezi
sebou, ale i s ostatními školami. Letos se
do soutěže zapojilo 36 soutěžních týmů.
Soutěžní týmy tvořily děti z pražských
mateřských školek, základních škol a osmiletých gymnázií.
Po registraci se děti rozdělily do pěti kategorií - od těch nejmladších z preschool až
po kategorii gymnazistů.
Hodnocení v soutěži Evropou křížem
krážem se odvíjí od připravenosti týmů
a jednotlivců při poslechu, čtení, psaní,
v umění dialogu s rodilým mluvčím
a v dramatizaci textu v angličtině.
Na každém stanovišti čeká porota, která
bodovým systémem hodnotí jednotlivé
výkony. Ověřuje se například čtenářská
gramotnost při porozumění neznámému
textu, schopnost vyjadřovat se při konverzaci, fantazie při sestavování příběhu
ze zadaných slov nebo sepsání krátkého
příběhu. Velkou roli ale hraje i celkový dojem, nápaditost a pohotovost při plnění
úkolů.

Závěrečné vyhodnocení týmů.

Jazyková soutěž měla veliký úspěch.

DINO SCHOOLS of Prague děkuje tímto
všem sponzorům a partnerům jazykové
soutěže.
Devátý ročník soutěže podpořili:
Magistrát hlavního města Prahy, British
Council, Nakladatelství FRAUS, Firma
Marks & Spencer, Kooperativa, a. s.,
DINO Toys, Svaz soukromých škol, Firma
Maspex prodejce dětských nápojů pod
značkou Kubík a Ovocný Světozor Hájek
& Boušová.
Vítězům a všem zúčastněným samozřejmě
moc gratulujeme a těšíme se na příští již
10. ročník soutěže!

DINO SCHOOLS
OF PRAGUE

Václav Řešátko,
ředitel školy
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ALTIS se zazelenal
Ve čtvrtek 30. 5. 2013 se
studenti Gymnázia ALTIS
sešli spolu se svými
profesory v Domě občanské
vybavenosti v Petrovicích,
aby tady symbolicky
vykročili do posledního
měsíce školního roku
2012/2013.
Jako již tradičně soutěžili studenti se
svými miniﬁlmečky, klipy a prezentacemi
o ceny ﬁlmového festivalu ALTFEST.
Barvou festivalu byla letos zelená, a tak to
při běžném pohledu do sálu vypadalo jako
na sjezdu vodníků a vodnic. Atmosféra
Vyhlášení vítězů.

Zrození ﬁlmové hvězdy.

byla příjemná, projekce veselá a zajímavá, občerstvení chutné, boje o ceny líté.
Součástí festivalu bylo úvodní rozloučení
se s letošními maturanty, předávání
maturitních vysvědčení za státní maturitu, dekorování absolventů anglických
modulů, certiﬁkace účastníků zájezdu
do Evropského parlamentu ve Štrasburku

a nakonec předávání knižních odměn
výrazným osobnostem – studentům, kteří
úspěšně reprezentovali naše gymnázium
v soutěžích a workshopech.
Letošní ALTFEST se skutečně vydařil
a těšíme se na další pokračování.
Olga Tůmová

Adopce na dálku
Gymnázium ALTIS se letos podesáté zapojilo do projektu
Adopce na dálku; výročí charitativní sbírky pro dívku Zihanu,
která spolu s námi - i když ve vzdálené Indii - prošla základním
i středoškolským vzděláváním, jsme pojali jako projektový
den, během něhož žáci ve výtvarných dílnách připravili dílka
pro prodejní bazárek. Charitativní sbírka přinesla nejen rekordní částku na Adopci, ale i dobrý pocit všem, kdo pomohli

Jde to jako po másle.

Zihaně splnit její sen: stát se lékařkou. Během dne k nám
na besedu přišli hosté z Arcidiecézní charity, ze společnosti
Člověk v tísni a z ADRY. Program doplnila i projekce školního
ﬁlmového klubu Jeden svět - jak jinak než ﬁlmem o životě
indických školáků.
Jan Koliáš

Návštěva se představuje.
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Zjistěte více:

NOVINKA

HOSTIVAŘ
Nad Přehradou II
• kompletní občanská vybavenost
• stavíme tam, kde to máte rádi – třeba v Hostivaři
blízko přehrady a golfového hřiště

800 500 506
více info na ﬁnep.cz

KVALITA
ROZHODUJE
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Nabídka zaměstnání v místě bydliště
METRANS a. s., logistický terminál v Praze 10 - Uhříněvsi rozšíří kolektiv zaměstnanců o:

• Programátory databázových aplikací
analýza, vývoj databázových a webových aplikací
/požadujeme znalost progr. jaz. PL/SQL, Java C#,
datab. ORACLE 11, MS SQL server, dobrou znalost
AJ/NJ, praxe min. 3 roky/
• Speditéra/ku s aktivní znalostí NJ
do odd. zákaznic. servisu pro administrativní
odbavení objednávek
/požadujeme SŠ/VŠ, uvítáme SPŠD nebo vzdělání
logistického směru, dobré komunikační dovednosti,
servisní orientaci, zodpovědnost, ﬂexibilitu/
• Účetního analytika-controllera
controlling a plánování, tvorba reportů,
ﬁn. analýz, spolupráce na účetních závěrkách,
sestavování účetních výkazů
/požadujeme VŠ ekonom. směru, analytické myšlení,
aktivní znalost AJ nebo NJ, znalost účetnictví, PC,
ERP systémů výhoda/
• Elektrikáře pro opravy a údržbu mostových jeřábů
nebo námořních kontejnerů
/požadujeme vyučení nebo SOŠ elektro,
vyhl. 50 § min. 6, AJ - čtení techn. manuálů, ŘP sk. B/
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NABÍZÍME:
práci v perspektivním odvětví logistického
segmentu, jistotu zázemí stabilizované
společnosti, zapracování pro danou pracovní
činnost, zohlednění shodnosti předchozí praxe
a vlastního výkonu.

Využijte i Vy časovou výhodu zaměstnání
v blízkosti bydliště, tak jako mnoho našich
kolegů před Vámi. Profesní životopis prosíme
na adresu: horova@metrans.cz,
tel.: 267 293 104
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VÝPRODEJE

ZA INTERNETOVÉ CENY!!!

NOVĚ OTEVŘENO PO REKONSTRUKCI
ProCeram Uhříněves
Přátelství 1088, Praha 10
telefon: 230 234 706
mobil:
724 665 611
www.proceram.cz

Otevírací doba
Po–Pá: 900–1800
So:
900–1300
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Ohlédnutí za NOCÍ KOSTELŮ
Již počtvrté zazněly zvony petrovického kostelíka sv. Jakuba St. a otevřely se jeho
dveře široké veřejnosti v rámci celostátního projektu Noc kostelů. A s každým
novým ročníkem musím říct, že mne (jako koordinátorku této akce v naší farnosti)
naplňuje stále větší a větší vděčnost. S radostí totiž zjišťuji, že víc a víc farníků
je ochotno „přiložit ruku k dílu“ a že mnoho návštěvníků (nejen) z Petrovic se
do našeho kostelíka po roce opět vrátilo. S radostí zjišťuji, že lidé přicházejí,
pobudou…a snad nejsem příliš troufalá, když napíšu, že jakési nové světlo (nebo
alespoň jiskřičku) radosti si z našeho kostela odnášejí.

Po loňském úspěšném „koutku pro děti“ jsme se rozhodli jej zopakovat i letos. A tak již od 17.00 hodin se po louce za farou proháněla skupinka
dětí různého věku – od miminek (ta přijela vlastními vozy s vlastním pohonem ) až po teenagery. Pod vedením našich zkušených animátorů
se hrálo, soutěžilo a… opékalo. Táboráček na farní zahradě přišel v chladném a sychravém počasí vhod. Nejen dětem. A od ohýnku to už bylo
jen pár kroků do bohatě vybaveného bufetu „Farní zápraží“. Každý mohl ochutnat od všeho...

Letošní novinkou v programu byla prezentace Mgr. Terezie Šikové o patronovi kostela, sv. Jakubovi. Nicméně „vyprodáno“ měla i její
tradiční přednáška o historii a sakrálním umění v našem kostele i pásmo z historie Petrovic doc. D. Pickové, jejíž mluvené slovo velice zdařile
doprovodila hudba (nejen) ﬂétnového souboru „Canari“ pod vedením Mgr. P. Svobody...

... a kytaristy Luboše Malého. Farní schola s hosty, která svými působivými meditativními zpěvy z Taizé střídala čtené slovo z Bible, nám pak
pomohla zvolnit ten neustále plynoucí tok informací a vytvořit prostor pro ztišení, zamyšlení a rozjímání.

Před očima jsme měli spoustu hořících svíček, které také nehořely jen tak. Každou někdo zapálil. Někdo a za někoho. Z lásky… Velice
příjemná a zajímavá byla i změna v moderování. Této nesnadné úlohy se totiž poprvé, a přitom skutečně bravurně, zhostila naše farní
omladina. S určitou lehkostí a hravostí tak také „vyzpovídali“ i našeho kněze – o. Františka Převrátila.
I přes počasí, které by slušelo asi spíše „dušičkám“ než noci před májovým úplňkem, tedy opět naplnila Noc kostelů hřejivá a pozitivní
atmosféra. Snad se nám z ní touto namátkovou mozaikou podařilo i něco zprostředkovat. A pokud byste ji chtěli zažít na vlastní kůži, budeme
se na Vás těšit zase za rok – 23. května 2014. Zveme Vás už teď!
Úplně na konec posílám díky všem svým spolupořadatelům a veliké díky také naší paní starostce JUDr. O. Hromasové (a jejím
spolupracovníkům z ÚMČ) za poskytnutou záštitu, ale i za to, že nás přišla osobně pozdravit a že s námi téměř až do konce vydržela.
P. Čančarová, M. Nedoma

