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máme za sebou zimu, která byla po několika letech vydatnější na mrazivé
teploty a příval sněhových srážek. Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli
k tomu, že letošní zimní údržba proběhla bez větších problémů a stížností,
které jsme museli řešit v předchozích letech. Výjimkou byla jen údržba Rezlerovy ulice, kde jsou pozemky
hl. m. Prahy a kde magistrátní organizace
pověřené zimní údržbou na tuto ulici
zapomněly, a tak zde při prvním sněhu
došlo k menší kalamitě, protože
údržba nebyla vůbec provedena.
Nicméně díky pracovníkům odboru
správy majetku petrovického úřadu
se podařilo promptně zajistit náhradní
řešení a údržbu této ulice nakonec
zajišťovala z vlastních prostředků městská část.
S příchodem jara se již připravujeme
na realizaci dalších projektů, které jsem
zmínila již v předchozím čísle Petrovického zpravodaje. V době vydání tohoto
čísla, by měla být již před dokončením
druhá etapa rekonstrukce atrií v budově ZŠ Dopplerova. V rámci této etapy
budou vybudovány bezbariérové ram-

py, vyrobeny a osazeny veškeré zámečnické konstrukce (např. zábradlí), vysazena zeleň a instalován nový mobiliář.
Po dohodě s ředitelem základní školy
Mgr. Zemanem jsme přistoupili k rekonstrukci zahradního domku v areálu ZŠ,
a to z důvodu, že bylo potřeba urychleně zlepšit podmínky pro polytechnickou
výuku žáku ZŠ, na kterou je v současné
době kladen velký důraz a škola neměla
dosud prostory odpovídající současnému standardu výuky.
Tak, jak jsem slíbila v minulém čísle,
chtěla bych vás pozvat na veřejnou
prezentaci studie dopravy v klidu, která by měla přispět ke zlepšení parkování, a to jak v obytné zóně starých
Petrovic, tak i v sídlištní zástavbě.
Tato veřejná prezentace se bude konat 12. dubna od 18.30 hodin v sále
DOV, Edisonova 429.
Na tomto místě bych chtěla krátce
zmínit, že jsem jednala se zástupci akciové společnosti PVK na stavebním
úřadu MČ Prahy 15, kde se podařilo dosáhnout řešení, kdy PVK, a.s.
zrealizuje ve svém areálu na Dobré
Vodě takové stavební opatření, aby bylo možné celou plochu přilehlého parkoviště využít pro parkování, a tedy
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ším připraveném projektu revitalizace
zeleně, a to v oblasti Rezlerovy ulice (vedle petrovického hřbitova), na který se
mi podařilo získat finanční dotaci ve výši
3 080 000 Kč (viz článek str. 4).
Ke zkvalitnění životního prostředí a pořádku v Petrovicích můžeme přispět všichni,
a proto bych vás ráda pozvala na letošní již
v pořadí třetí akci „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“, která se letos koná v sobotu
8. dubna (viz pozvánka str. 6).

Kurčatovova

Frostova

„Nové“ parkoviště v Kurčatovově ulici.

navýšit počet parkovacích stání v této
lokalitě.
Dalším důležitým dokumentem, který
jsem přislíbila rovněž veřejně představit,
je prezentace cyklogenerelu naší městské
části, který řeší cyklistickou dopravu uvnitř
Petrovic, ale i návaznost na sousední
městské části. Na tuto veřejnou prezentaci budete před jejím konáním s dostatečným předstihem pozváni.
Rovněž bych vás ráda informovala o dal-

V závěru mi dovolte, abych vás upozornila
na dvě významné sportovní akce letošního roku v Petrovicích. První z nich se bude konat ve dnech 7. až 9. dubna a jedná
se o mezinárodní turnaj v rugby, jehož se
letos zúčastní 350 – 400 hráčů z 8 zemí.
Mám radost, že z původně regionálního
turnaje o Pohár starostky MČ se za těch
několik uplynulých let stal významný mezinárodní turnaj.
Druhou akcí je v pořadí již 3. ročník Běhu napříč Petrovicemi, který pořádá naše
městská část ve středu 24. května a jehož

se každým rokem účastní velký počet běžců (viz pozvánka str. 17).
A na závěr mám pro vás ještě jednu důležitou zprávu, která se týká pošty v Milánské ulici, kdy se konečně pracovnice této
pobočky a my všichni, kteří jejich služeb
využíváme, dočkáme jejího přemístění
do větších modernějších prostor v objektu nákupního centra Albert na Veronském
náměstí. Tato nová pobočka České pošty
bude otevřena během podzimu 2017.
Vážení a milí petrovičtí spoluobčané, přeji
Vám hezké a slunné jarní dny a příjemné
prožití nadcházejících velikonočních svátků.
Vaše starostka
JUDr. Olga Hromasová

Revitalizace zeleně a změny funkčního využití
sídlištního prostoru v ul. Rezlerova
v Praze 10 – Petrovicích
Vážení občané,
v letošním roce je plánována realizace projektu „Revitalizace
zeleně a změny funkčního využití sídlištního prostoru v ul. Rezlerova v Petrovicích – Praha 10“, jehož hlavním cílem je zlepšení
stávajícího stavu veřejně přístupných ploch a optimalizace využití
území pro širokou veřejnost.
Jedná se především o sadové a parkové úpravy v rozsahu ošetření dřevin, dále o výsadbu nových dřevin, instalaci workoutového a parkurového hřiště, zřízení psí louky, doplnění mobiliáře
a přeměna pěšin na mlatové cesty.
Zájmovým územím je vnitroblok, ohraničený ze severní a západní
strany osmipodlažními bytovými domy panelové výstavby. Jižní
okraj území pak tvoří komunikace Novopetrovická. Z východní
strany tvoří hranici z části prostor petrovického hřbitova a z části
komunikace Hornoměcholupská.
Na základě odborného dendrologického hodnocení dřevin
bude v rámci tohoto projektu provedeno 258 ošetřovacích řezů
dřevin, 60 dřevin je navrženo ke kácení s tím, že se jedná o odstranění pouze dožilých či poškozených stromů. Dále je navržena výsadba 29 kusů nových stromů, 367 ks keřů a rekonstrukce
443 m2 trávníku.
Aleš Sobotka
odbor správy majetku

Hranice řešeného území.
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Schválený rozpočet městské části
Praha – Petrovice pro rok 2017
Zastupitelstvo MČ Praha
- Petrovice schválilo dne
14. prosince 2016 na svém
zasedání rozpočet městské
části jako vyrovnaný
v příjmové i výdajové
části, a to v celkové výši
28 003 400 Kč.
Celkový rozpočet je k dispozici na webových
stránkách MČ www.prahapetrovice.cz.
Příjmy MČ pro letošní rok činí
28 003 400 Kč, z toho od hl. m. Prahy dostaneme 18 728 000 Kč a ze státního rozpočtu
188 000 Kč. Z vlastních fondů hospodářské
činnosti tvořených převážně z pronájmu
obecních nebytových a bytových prostor
městská část uvolnila 5 745 400 Kč. Zbývající část příjmů tvoří různé daně a poplatky.
Na údržbu zeleně a veřejných ploch jsme
vyčlenili částku 3 258 000 Kč. Rovněž je
nutné opravovat a udržovat komunikace,
které jsou ve správě městské části, proto jsme na tento účel vyčlenili částku
1 900 000 Kč.
Na pořádání kulturních představení, koncertů a tradičních zájezdů pro seniory ZMČ
schválilo 610 500 Kč.
ZŠ Praha – Petrovice obdrží od městské části na provoz v roce 2017 částku
6 500 000 Kč a MŠ Jakobiho částku
2 125 000 Kč.
Letos jsme opět zařadili do rozpočtu prostředky na granty. Tyto finanční prostředky
poskytujeme spolkům a subjektům pracují-

cím s dětmi, mládeží a dospělými v oblasti
sportu, kultury, sociálních a zájmových
aktivit působících na území naší MČ, a také římskokatolické farnosti působící v naší
městské části.
V letošním roce je naplánováno několik větších investičních akcí, např. rekonstrukce
hřiště v areálu ZŠ, rekonstrukce oplocení

mezi areálem ZŠ a petrovickým zámkem
a řešení dopravy v klidu (parkování).
Iveta Hergottová
radní a předsedkyně FV ZMČ

Městská část Praha – Petrovice se zapojila
do celonárodní akce pro zlepšení pořádku veřejných
pozemků v katastru naší obce, která se koná v sobotu
8. dubna 2017.

8. dubna 2017

Ukliďme
Petrovice
4

Zveme všechny občany, školáky a děti na tuto dobrovolnou akci.
Sraz je v sobotu 8. dubna v 9.00 hodin na parkovišti v ulici Morseova
u ÚMČ Praha – Petrovice. Materiální zajištění akce je provedeno
městskou částí za pomoci sponzorů. Na závěr úklidu opečeme
na ohníčku buřty.
(prosíme, zaregistrujte účast na info@prahapetrovice.cz
nebo na recepci úřadu)
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XVII. Reprezentační ples MČ Praha – Petrovice
Rok se sešel s rokem
a v sobotu 18. února jsme
se po roce opět sešli, aby
přátelé tance a společenské
zábavy strávili příjemný
večer ve společenském sálu
Domu občanské vybavenosti
při XVII. reprezentačním
plese Městské části Praha –
Petrovice.
Zcela zaplněný sál svědčil o přirozené potřebě
lidí odložit běžné starosti a přijít se pobavit nejen hudbou a tancem, ale i přátelským povídáním. Plesu se zúčastnila kromě petrovických občanů také řada starostů
a zastupitelů pražských městských částí.
Hostem z nejvzácnějších byla radní
magistrátu hlavního města Prahy paní Jana
Plamínková. Mezi přítomnými byli i zástupci
školských a předškolních zařízení, které působí na území naší městské části, zástupci
petrovické farnosti a část sponzorů, kteří se
podíleli na velmi hezké a bohaté tombole.
Plesový výbor nám kromě tradičně vynikajícího tanečního orchestru Josefa Hlavsy připravil zcela nový program. Celým večerem
nás provázel Aleš Háma, petrovický občan,
který nejen zasvěceně představil všechny
účinkující, uvedl s mnoha zajímavostmi
všechny účinkující a provedl nás losováním
bohaté a četné tomboly. Vystoupení tanečního orchestru muselo uspokojit všechny
tancechtivé účastníky, repertoár orchestru
je velmi rozmanitý, od dechovky přes muzikály, orchestrální skladby až po taneční písničky, zahrála standardní i latinskoamerické
melodie. Po úvodním slovu paní starostky
JUDr. Olgy Hromasové, která krátce přivítala
všechny přítomné, vystoupil taneční pár
z Tanečního studia Maestro pan Lukáš Bar-

Večerem provázel petrovický občan
Aleš Háma.

Starostka MČ Olga Hromasová zahájila XVII. reprezentační ples.

tůněk a slečna Kateřina Hrstková, který
převedl standardní tanec waltz, tango a figurální valčík, v další části večerního programu ještě předvedli latinskoamerický tanec
rumbu, paso doble a jive a jejich posledním vystoupením bylo show dance Kráska
a zvíře. Jednalo se o vynikající taneční pár
s domácími i zahraničními úspěchy v tanečních soutěžích, např. čtyřnásobní mistři ČR
v soutěži Show Dance, bronzoví na mistrovství světa v Show Dance, které se konalo
v čínském Čcheng–tu a finalisté Světových
tanečních her 2013. O půlnoci vystoupili
manželé Hlinkovi, členové Národního divadla v Praze, s fragmentem baletu Dívka s kaméliemi. Všechna vystoupení byla odměněna dlouhotrvajícím a bouřlivým aplausem,
který se v mnoha případech vyskytl i během
tanečních vystoupení.
Součástí programu byla také bohatá tombola, která se setkala s velkým zájmem.
Celkem bylo prodáno 800 kusů tombolních

Taneční show Kráska a zvíře tanečního
studia Maestro.

lístků a z nich bylo vylosováno 50 výherců
hodnotných cen. Již tradičně byla vylosována
cena útěchy, kterou byla skutečná prasečí hlava. Zde se přísluší znovu poděkovat
všem sponzorům, kteří svými hodnotnými
dary zatraktivnili celý večer.
Poděkování za dobře připravenou a vydařenou společenskou akci přísluší také plesové
komisi v čele s její předsedkyní paní Helenou Stašákovou a všem pracovníkům městské části, kteří se na přípravě aktivně podíleli. Nás, kteří jsme celou akci připravovali,
velmi potěšila a stala se zadostiučiněním
vřelá poděkování od účastníků večera při
jejich odchodu do svých domovů, při kterém
byly dámy odměněny nádhernou růží. Postavili jsme si letošním plesem laťku hodně
vysoko a slibujeme v příštím roce nejméně
tak krásný, již XVIII. reprezentační ples naší
městské části.
André Němec
zástupce starostky

První cenu předávala radní HMP Jana
Plamínková.
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Průběh zimní údržby motoristických
a nemotoristických komunikací 2016/2017
ve svěřené správě naší MČ
Tak jako každoročně, i na zimní období 2016/2017 jsme
na zimní údržbu vypsali podle naší vnitřní Směrnice
č. 14-2015 „ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU“ veřejnou zakázku malého rozsahu.
Nabídku podaly celkem dvě společnosti, Podnik technických služeb Praha, s.r.o. IČ 49825623 a ACTON s.r.o.
IČ 00231363. Na základě vyhodnocení předložených
nabídek podle stanovených podmínek v zadávací dokumentaci hodnotící komise doporučila RMČ Praha – Petrovice ke schválení nabídku Podniku technických služeb
Praha, s.r.o. a po schválení v radě s touto společností
byla uzavřena na zimní období 2016/2017 smlouva o dílo.
Zimní období stejně jako v letech minulých začalo
celkem příznivě. V měsíci listopadu se uskutečnily tři
výjezdy na posyp motoristických komunikací a jeden
na posyp nemotoristických komunikací, obdobně se
vyvíjel i měsíc prosinec. V lednu však vše začalo, zima se
projevila v plné síle. Již 1. ledna 2017 Petrovice obestřela
ledová krusta a 4. ledna se snesla na naši městskou část
silná chumelenice. A to nás postihovalo s malými výjimkami po celý měsíc leden. Měsíc únor byl již ve svých
projevech mírnější, ale stále bylo co dělat. Společnost
Podnik technických služeb Praha, s.r.o. tyto služby pro
naši městskou část zajišťovala poprvé. To se celkem
projevilo i na kvalitě provádění úklidu a jeho načasování. Správa majetku v prvních dnech často se společností
komunikovala a upřesňovala rozsah a časovost prováděných prací. Postupem času, zejména při stanovení priorit
v časové řadě úklidu – školy a školky, poliklinika, obecní úřad a přechody – došlo k uspokojivému zajišťování.
O tom, že se nejedná o malý úkol, svědčí rozměry uklízených ploch. Motoristické komunikace kryté smlouvou
činí 5 712 bm o rozměru 19 992 m2 a nemotoristické komunikace se rozkládají v tomto smluvním vztahu na ploše 12 592 m2.
Prozatímně byla vyfakturována práce za období od počátku účinnosti smlouvy do 31. 1. 2017 a celkově byly za toto
období vyfakturovány náklady ve výši 1 012 044 Kč.
André Němec
zástupce starostky

MĚSÍC

MOTORISTICKÉ KOMUNIKACE
POSYP

ODHRNUTÍ SNĚHU

Přehled prováděných prací a vynaložené finanční prostředky:
DATUM

MOTORISTICKÉ
KOMUNIKACE
POSYP

10. 11. 2016

1

11. 11. 2016

1

NEMOTORISTICKÉ
KOMUNIKACE

ODHRNUTÍ
SNĚHU

12. 11. 2016

POSYP

ODHRNUTÍ
SNĚHU

1

13. 11. 2016

1

15. 12. 2016

1

18. 12. 2016

1

23. 12. 2016

1

1

29. 12. 2016

1

1

2. 1. 2017

1

2

3. 1. 2017

1

1

4. 1. 2017

2

2

1

1

5. 1. 2017

1

1

1

1

6. 1. 2017

1

7. 1. 2017

1

1

8. 1. 2017

1

1

1

1

2
1

9. 1. 2017

1

1

1

10. 1. 2017

1

1

1

11. 1. 2017

1

1

12. 1. 2017

2

1

13. 1. 2017
16. 1. 2017

1

17. 1. 2017

2

1

18. 1. 2017

1

1

1

1

1

2

1

1

1

24. 1. 2017
25. 1. 2017

1

30. 1. 2017

1

31. 1. 2017

2

CELKEM

27

NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE
POSYP

2

1

1

2

1

2

12

19

15

POHOTOVOST

CELKEM

ODHRNUTÍ SNĚHU

LISTOPAD

28 314 Kč

18 150 Kč

36 300 Kč

82 764 Kč

PROSINEC

37 752 Kč

36 300 Kč

36 300 Kč

110 352 Kč

LEDEN

198 198 Kč

70 785 Kč

277 695 Kč

235 950 Kč

36 300 Kč

818 928 Kč

CELKEM

264 264 Kč

70 785 Kč

332 145 Kč

235 950 Kč

108 900 Kč

1 012 044 Kč
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Harmonogram přistavování kontejnerů
na velkoobjemový odpad březen–červen 2017
Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad
březen–červen 2017
DATUM

ZASTÁVKA

Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti
pro občany MČ Praha – Petrovice

ČAS OD–DO

DOLNOMĚCHOLUPSKÁ 28*

22. 3. středa
5. 4. středa

ul. Edisonova (slepá část u kostela)
ul. Lessnerova (parkoviště)

14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.

26. 4. středa

ul. Frostova (parkoviště)

14.00 – 18.00 hod.

ZA ZASTÁVKOU 3*

3. 5. středa

ul. Morseova (parkoviště při Bellova)

14.00 – 18.00 hod.

24. 5. středa

ul. Euklidova (u separovaného odpadu)

14.00 – 18.00 hod.

Praha – Dolní Měcholupy
tel. 733 164 810

14. 6. středa

ul. Rezlerova (parkoviště naproti č.p. 307)

14.00 – 18.00 hod.

Praha – Dolní Měcholupy
tel. 272 705 071

BEČOVSKÁ 939*

Praha – Uhříněves
tel. 731 122 905

Harmonogram přistavování kontejnerů na BIO odpad březen–červen 2017
DATUM

ZASTÁVKA

ČAS OD–DO

25. 3. sobota
1. 4. sobota
8. 4. sobota
15. 4. sobota
22. 4. sobota
29. 4. sobota
30. 4. neděle
6. 5. sobota
13. 5. sobota

ul. Edisonova (slepá část u kostela)
ul. Euklidova (u separovaného odpadu)
ul. Morseova (parkoviště při Bellova)
ul. Dieselova (v horní části u trafostanice)
ul. Edisonova před č.p. 51
ul. Celsiova x ul. Lebeděvova
ul. Euklidova (u separovaného odpadu)
ul. Morseova (parkoviště při Bellova)
ul. Dieselova (v horní části u trafostanice)

13.00 – 16.00 hod.
09.00 – 13.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
09.00 – 13.00 hod.
09.00 – 13.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.

20. 5. sobota
27. 5. sobota
3. 6. sobota
10. 6. sobota
17. 6. sobota
24. 6. sobota

ul. Edisonova před č.p. 51)
ul. Euklidova (u separovaného odpadu)
ul. Dieselova (v horní části u trafostanice)
ul. Edisonova (slepá část u kostela)
ul. Euklidova (u separovaného odpadu)
ul. Turínská x ul. Dieselova (trafostanice)

09.00 – 13.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.
09.00 – 13.00 hod.

Termíny svozu nebezpečného odpadu pro městskou část Praha – Petrovice
ZASTÁVKA
ul. Edisonova (parkoviště u Botiče)
ul. Dopplerova
(parkoviště mezi ZŠ a Dinno School)
křižovatka ul. Morseova–Voltova
křižovatka ul. Edisonova–Galileova
křižovatka ul. Morseova–Lessnerova
křižovatka ul. Archimédova–Ohmova
křižovatka ul. Rezlerova–Voltova
ul. Frostova (parkoviště u trafostanice)

STŘEDA 24. 5.

SOBOTA 26. 8.

15.00 – 15.20 hod

08.00 – 08.20 hod.

5.30 – 15.50 hod.
16.00 – 16.20 hod.
16.30 – 16.50 hod.
17.00 – 17.20 hod.
17.30 – 17.50 hod.
18.00 – 18.20 hod.
18.30 – 18.50 hod.

08.30 – 08.50 hod.
09.00 – 09.20 hod.
09.30 – 09.50 hod.
10.00 – 10.20 hod.
10.30 – 10.50 hod.
11.00 – 11.20 hod.
11.30 – 11.50 hod.

BARTŮŇKOVA 711

Praha – Chodov
tel. 236 098 581
POD ŠANCEMI 444/1

Praha – Vysočany
tel. 284 098 581
OTEVÍRACÍ DOBA

Po – Pá 8.30 – 18.00 hod,
v zimním čase do 17.00 hod
So 8.30 – 15.00
Ve sběrných dvorech mohou občané
předávat následující druhy odpadů:
• dřevěný odpad
• kovový odpad
• suť z bytových úprav v množství
do 1 m3 zdarma
• odpad z údržby zeleně
• papír, sklo, plasty, nápojové kartony,
vyřazené elektrozařízení
• nebezpečné složky komunálního
odpadu
• pneumatiky – za poplatek dle velikosti
• * i nebezpečný odpad

INZERCE

Zahradník živnostník hledá pronájem
prostoru pro skladování zahradnické
techniky a nářadí. Například garáž, dílna,
sklad, plocha. Nejlépe za protislužbu zajistím údržbu zeleně Vašeho areálu či
zahrady.
Kontakt: info@zelen.cz tel.: 603481602
Elektroodpad třídíme do takto označených kontejnerů.
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Nové oddělení reprodukční
imunologie v Petrovicích
V prostorách polikliniky
Petrovice vzniklo nové
oddělení reprodukční
imunologie, které pomáhá
párům k vytouženému
miminku, a to často
přirozenou cestou.
Do polikliniky v Petrovicích se přestěhovalo
oddělení reprodukční imunologie, které mělo
téměř dvacetiletou tradici v Ústavu pro
péči o matku a dítě v Podolí, kde se díky
MUDr. Jidřichu Madarovi, CSc. léčily páry
z celé České republiky i zahraničí. Podolská
nemocnice kvůli restrukturalizaci laboratoří
již nemohla zajistit tomuto oddělení rozvoj
vědeckého výzkumu nových metod, školení
nových lékařských odborníků ani práci v původním rozsahu, a proto pracovníci oddělení
vytvořili nové pracoviště v Praze Petrovicích.
Díky podpoře paní starostky JUDr. Olgy Hromasové a zastupitelstva Petrovic se mohlo celé oddělení přestěhovat do nově zrekonstruovaných prostor v objektu místní
polikliniky, které mohou vytvořit tomuto
pracovišti ideální zázemí a náležité pohodlí
všem pacientům. Paní ředitelka AREPIMU s.r.o. Ing. Andrea Kestlerová vytvořila
smluvní propojení s paní ředitelkou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, díky kterému
se zde mohou nadále léčit páry z celé České
republiky a většinu péče mají hrazenu zdravotní pojišťovnou. Ústav lékařské biochemie
a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní
nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy pod vedením pana prof. Mudr. Tomáše Zimy, Drsc., MBA umožňuje nejenom
rozšíření spektra laboratorních diagnostických metod neplodnosti párů, ale i spolupráci na výzkumu diagnostiky těhotenských
poruch a možností jejich léčby.

Co se skrývá pod tajuplným
názvem Reprodukční imunologie?
Poruchy plodnosti a imunita
Léčba neplodnosti prodělala v posledních
desetiletích převratný vývoj. Lékaři pronikli
do tajů hormonálního řízení menstruačního
cyklu a umějí zasáhnout i u žen, jimž by bez
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pomoci vůbec nedozrávala vajíčka. Laparoskopické postupy zjednodušily operativní
nápravu různých vad v rozplozovacím ústrojí
ženy. Vyspělá ultrazvuková technika nesmírně zlepšila nejen diagnostiku gynekologických onemocnění, ale zejména sledování
vývoje vajíčka i růstu zárodku v prvních týdnech těhotenství. Metoda mimotělního
oplození (IVF) umožnila rodičovství ženám
s neprůchodnými vejcovody, které nejsou
schopny vytvořit vlastní kvalitní vajíčko (použije se darované vajíčko) a mužům s velmi
špatnou kvalitou semene. Nové molekulárně genetické metody dokáží z jedné "odštípnuté" buňky určit, zda není mimotělně vzniklé embryo postižené určitými genetickými
vadami (tzv. preimplantační diagnostika).
A přece je mnoho partnerských dvojic, kterým žádná zmiňovaná technika nepomůže.
Žena buď vůbec neotěhotní, nebo opakovaně potratí. Tady bývá často vinna špatně
řízená imunita.
Proč někdy imunita narušuje oplození
a někdy ne? To se asi zeptá každý. Těch
míst, kde může chorobná imunita zaútočit,
je mnoho. O některých dobře víme, některá tušíme a jiná jsou dosud skrytá. Začneme
tím nejdéle známým, i když ne zrovna nejdůležitějším – autoprotilátkami, které vytváří
muž proti vlastním spermiím. Příčinu někdy
známe – třeba zánět varlat při kapavce, příušnicích, nebo po úrazu varlat – jindy ne.
Protilátky navázané na hlavičkách spermií
brání splynutí spermie s vajíčkem a oplození. Zrádné je, že při běžném vyšetření
vypadají takto "napadené" spermie často
zcela zdravě a protilátky na nich navázané
odhalí jenom speciální test. Dříve se lékaři
snažili autoimunitu proti spermiím vyléčit.
Dnes je snazší problém obejít nejčastěji
technikou asistované reprodukce – mimotělním oplozením provedeným umělým
vpravením spermie do vajíčka (IVF-ICSI),
někdy stačí nitroděložní inseminace (IUI)
po speciální přípravě semene.
Protilátky proti spermiím může vytvářet i žena. Nejčastěji je najdeme v hlenu, uzavírajícím děložní hrdlo. Tam se naváží na pronikající spermie a buď je znehybní, nebo obalí
jejich hlavičky (akrosomy) a tím znemožní
splynutí spermie s vajíčkem. Protože imuni-

Vedoucí lékař MUDr. Jindřich Madar,CSc.
ve své ordinaci neskrývá radost
z úspěšné pomoci párům k jejich
vytouženému zdravému miminku.

ta proti spermiím ženě jinak většinou nevadí,
je i zde snazší ji obejít. Často se použije
inseminace, kdy spermie do dělohy "cestují"
speciální kanylou a vůbec nepřijdou do styku s hlenem děložního hrdla.
Otázkou je, proč u ženy vznikne imunita proti
spermiím (a to nejen protilátky, ale i mnohem závažnější tzv. buňkami zprostředkovaná imunita, o níž bude řeč dále). Příroda
vyvinula "triky", které chrání cizorodé spermie v těle samice před útokem imunity.
Jenže ty fungují za předpokladu "ve správný
čas na správném místě". Na rozdíl od člověka se samice všech živočichů běžně páří
jen v době ovulace (říje). V té době je hlen
uzavírající děložní hrdlo čirý a pro spermie
prostupný. Mimo ovulaci je v něm mnoho bílých krvinek – imunologických "stráží",
bránících průniku infekce. Jenže ty registrují
jako vetřelce i spermie, které se v pochvě
octnou v době mimo ovulaci. Situaci může
ještě zhoršit například zánět, který současně
probíhá v pochvě nebo na děložním čípku,
třeba běžná mykóza. Tehdy je imunita v pohlavním ústrojí ženy zvlášť "podrážděná",
může proti spermiím tvrdě zaútočit a poněvadž má velmi dobrou paměť, útočí na ně
i později.
Třetím místem, kde mohou protilátky vadit
oplození, je blanka kryjící zralé vajíčko, zvaná zona pellucida. Vytváří-li si žena protilátky
proti této blance – antizonální protilátky, je
opět znesnadněno splynutí spermie s vajíčkem a následné oplození. Také zde je
na místě použít IVF-ICSI. Příčinou vzniku
antizonálních protilátek mohou být záněty vaječníků a jejich okolí, třeba i chronický
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zánět červovitého přívěsku slepého střeva
(apendicitida).
Horší je, brání-li imunita uhnízdění (nidaci) zárodku v děloze. Zatímco imunologické
problémy s oplozením vajíčka můžeme
obvykle vyřešit některou z technik asistované reprodukce (IUI, IVF), při imunologické
zábraně nidace zárodku žádná sebelepší
asistovaná reprodukce nepomůže. Imunita
zárodek napadne bez ohledu na to, zda se
do dělohy dostal přirozenou nebo umělou
cestou. Zde je jedinou možností imunitu
utlumit, alespoň než se zárodek spolehlivě
"usadí".
Jestliže při imunologické zábraně oplození
hrají důležitou roli protilátky (proti spermiím
nebo proti zona pellucida), je rozhodující
imunologickou zbraní proti zárodku tzv. buňkami zprostředkovaná imunita. Jde o soubor
řady imunopatologických mechanismů – cytotoxické lymfocyty, embryotoxické a zánětlivé cytokiny, perforiny, adhezní molekuly
a další – tyto odborné názvy laikovi mnoho
neřeknou. Hlavní potíž je v tom, že zbraně
buněčné imunity mají ve srovnání s protilátkami mnohem větší "rozptyl" (říkáme, že jsou
méně antigenně specifické). V praxi to znamená, že buněčná imunita vyvolaná spermiemi může v ženském pohlavním ústrojí napadnout i jiné "vetřelce", např. právě
zárodek, snažící se uhnízdit v děloze. Jindy
vznikne buněčná imunita přímo proti té části
zárodku (odborně se nazývá trofoblast),
která zprostředkuje jeho nidaci – to vídáme
často po mimoděložním těhotenství nebo
u žen trpících opakovanými potraty. Taková
nežádoucí imunita pak buď zabrání zárodku
v usazení v děloze, nebo jej napadne později
a způsobí potrat.
Ale i protilátky mohou mít svůj podíl na neúspěchu těhotenství. Dlouho je to známo
o autoprotilátkách proti některým fosfolipidům, zejména kardiolipinům. Tyto protilátky
jsou časté u žen trpících autoimunitními
nemocemi (systémový lupus erythematodes, revmatoidní artritida, některé poruchy
štítné žlázy, některé typy cukrovky a j.), mohou se však vyskytnout i samostatně. Napadají membrány buněk vystýlajících cévy
v mateřské části placenty a způsobují vznik
drobných sraženin, které cévy ucpávají.

Výsledkem je zhoršený průtok krve placentou se všemi následky, od časného potratu
přes zpomalení růstu plodu až po předčasný
porod a preeklampsii.
Míst, kde může chorobná imunita narušit
plodnost, je ještě více. Zde jsme zmínili ty
nejčastější a nejdůležitější.
Léčba imunologických poruch plodnosti
by měla být cílená. Ideální je, může-li být
pár stižený nevysvětlitelnou neplodností
nebo opakovaným neúspěchem IVF vyšetřen na specializovaném pracovišti reprodukční imunologie. Potvrdí-li se imunologická příčina, je většinou možné léčebně
zasáhnout.
Výše jsme si řekli, že imunologické překážky oplození vajíčka lze často obejít metodami asistované reprodukce. Imunologické
překážky uhnízdění zárodku v děloze takto
obejít nelze a je nutné imunitu "uklidnit". Principem je dočasně omezit jakékoliv dráždění
pohlavního ústrojí ženy cizorodými látkami.
Proto je třeba co nejpečlivěji vyléčit všechny záněty pochvy, čípku, dělohy, vejcovodů
a vaječníků. Užitečné je pokusit se vyléčit
případnou endometriózu – i ta dráždí imunitu. Dalším logickým krokem je dočasně
zamezit styku ženina genitálu s antigeny
mužského semene – doporučujeme důsledné používání kondomu. K urychlení procesu "zapomínání" imunitě pomůžeme malými
dávkami imunosupresivních léků. Po úpravě
může dojít k oplození, někdy je vhodné
minimální dávky imunosupresivních léků
podávat i během časného těhotenství.

Ředitelka AREPIM s.r.o. Ing. Andrea
Kestlerová ve své pracovně při plánování
dalšího výzkumu nových diagnostických
metod.

Jsou-li ve hře antifosfolipidové protilátky, je
často nutné podávat antiagregační léky.
Léčba musí vždy probíhat pod dozorem
lékaře.
Příroda chce, aby se její "děti" rozmnožovaly – je to jedna ze základních vlastností živé
hmoty. Někdy se však i příroda zmýlí a dostane se do slepé uličky. Léčba by jí měla pomoci najít správnou cestu, nikdy by ji
neměla znásilňovat.
Neplodnost má mnoho příčin. Je vždy
třeba myslet na všechny, včetně imunologických.
Andrea Kestlerová
ředitelka AREPIM s.r.o.

Čekárna oddělení se pyšní řadou poděkování panu doktorovi i celému týmu a fotograﬁemi
dětí, ke kterým jsme mohli pomoci.
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Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice
16. listopadu 2016
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu
č. 24 a č.25/2016.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu na rok
2017 jako vyrovnaný ve výši 27 950 400 Kč
a uložila starostce MČ ho v zákonné lhůtě
vyvěsit na úřední desku.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu
na přednášku o Austrálii a na Vánoční mši
Jana Jakuba Ryby.
• Rada MČ schválila vyúčtování divadelní
hry Mafie a City.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci
o stavu pohledávek za nájemci bytů
ve svěřené správě MČ v bytech v Morseově ulici č. p. 252 a č. p. 253 a dalších
nebytových prostorách.
• Rada MČ uložila zástupci starostky
JUDr. Němcovi důsledně postupovat
při vymáhání pohledávek, dle Směrnice
č. 12-2015.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci starostky MČ o zadání zpracování koncepce
využití vodní plochy a nábřeží Hostivařské
přehrady pro sport a rekreaci, jejímž
zadavatelem je odbor ochrany prostředí
MHMP.
• Rada MČ vzala na vědomí stanovisko
Komise výchovy, vzdělávání a sportu RMČ
k využití Hostivařské přehrady pro sport
a rekreaci.
1. prosince 2016
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu
č. 26/2016.
• Rada MČ schválila na základě schváleného
rozpočtu HMP na rok 2017 a povýšení
finančního vztahu HMP k MČ, Rada MČ
schválila návrh rozpočtu na rok 2017 navýšení v příjmech a výdajích o 435 000 Kč
tj. v celkové výši v příjmech a výdajích
28 003 400 Kč.
• Rada MČ uložila starostce MČ předložit tento návrh rozpočtu na zasedání
Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice dne
14. 12. 2016.
• Rada MČ vzala na vědomí výstup z projektu „Mapování přístupnosti objektů
na území městské části Praha – Petrovice“
a nesouhlasila s některými závěry. Rada
MČ uložila zástupci starostky JUDr. Němcovi kontaktovat Pražský svaz vozíčkářů o dopracování mapování v přístupnosti
objektů na území MČ.
• Rada MČ schválila konání akce „Mikulášská 2016“ pořádané Domem UM Praha 10
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a Komisí výchovy, vzdělávání a sportu
RMČ v sálu DOV dne 5. 12. 2016.
• Rada MČ schválila pozvánku na XIV. zasedání ZMČ, konaného 14. 12. 2016.
• Rada MČ schválila vyúčtování divadelní
hry „Domácí štěstí“.
• Rada MČ vzala na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy,
MŠ, Jakobiho 329, Praha 10 za školní rok
2015/2016.
• Rada MČ schválila návrh ředitelky MŠ
Beránkové na „Organizaci školního roku
2016/2017 MŠ Jakobiho“ v předloženém
znění.
29. prosince 2016
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu
č. 28/2016.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z jednání
Komise životního prostředí a povodňové
RMČ ze dne 24. 11. 2016 a její doporučení
k dalšímu využití vodní plochy Hostivařské
přehrady. Rada MČ na základě doporučení
Komise životního prostředí a povodňové
RMČ a Komise výchovy vzdělávání a sportu RMČ schválila, aby OOP MHM bylo
zasláno toto stanovisko k budoucímu využití vodní plochy a nábřeží Hostivařské přehrady.
• Rada MČ uložila starostce MČ zajistit uplatnění tohoto stanoviska na OOP
MHM.
• Rada MČ schválila poskytnutí celoroční
zálohy České poště s. p., pobočce Praha
111, ul. Milánská 418 na poštovné na kalendářní rok 2017 s tím, že každý měsíc
proběhne kontrola čerpání zálohy v návaznosti na odeslané poštovní zásilky.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci
starostky MČ, že na jednání ZHM dne
15. 12. 2016 nebyla změna ÚP č. 2949
na programu jednání a dle informace ředitele
odboru Územního plánu Ing. Čemuse
bude projednávána v únoru 2017.
12. ledna 2017
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu
č. 26/2016.
• RMČ vzala na vědomí návrh rozpočtu
Plesové komise RMČ na XVII. reprezentační ples MČ Praha – Petrovice.
• RMČ schválila rozpočet XVII. reprezentačního plesu MČ Praha – Petrovice.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájemci bytů ve svěřené správě MČ v bytech v Morseově ulici

č.p. 252 a č.p. 253 a dalších nebytových
prostorách ke dni 12. ledna 2017.
• Rada MČ uložila zástupci starostky
JUDr. Němcovi důsledně postupovat při
vymáhání pohledávek, dle Směrnice č. 122015.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z 15. jednání Finančního výboru ZMČ.
26. ledna 2017
• Rada MČ vzala na vědomí informaci
o kontrole plnění usnesení z jednání Rady MČ.
• Rada MČ schválila připojení se k akci
„Vlajka pro Tibet 2017“, a to vyvěšením
tibetské vlajky dne 10. 3. 2017 na budově
úřadu, nebo jiném čestném místě.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z jednání
Komise výchovy, vzdělávání a sportu RMČ
ze dne 9. 1. 2017.
• Rada MČ schválila vyúčtování akce setkání seniorů „Senioři seniorům“ konaného dne 17. 1. 2017.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu
na koncert skupiny „GENTLEMEN SIGNERS“.
9. února 2017
• Rada MČ vzala na vědomí „Zprávu o činnosti Rady MČ“ za období od 1. července
2016 do 31. prosince 2016.
• Rada MČ uložila zástupci starostky
JUDr. Němcovi předložit Zprávu o činnosti
Rady MČ za období od 1. července 2016
do 31. prosince 2016 na zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci
o stavu pohledávek za nájemci bytů
ve svěřené správě MČ v bytech v Morseově ulici č.p. 252 a č.p. 253 a dalších nebytových prostorách ke dni 9. února 2017.
• Rada MČ uložila zástupci starostky
JUDr. Němcovi důsledně postupovat při
vymáhání pohledávek dle Směrnice č. 122015 ze dne 01. 10. 2015.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu na divadelní představení „Příběh jednoho hradu“.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci
o přípravě 3. ročníku „Běhu napříč Petrovicemi“. Rada MČ schválila pořádání 3. ročníku „Běhu napříč Petrovicemi“, který se
bude konat dne 24. 5. 2017 od 09.15 hodin a rozpočet na tuto akci.
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23. února 2017
• Rada MČ vzala na vědomí informaci
o kampani „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Úklid se bude konat dne 8. dubna
2017. Rada MČ uložila zástupci starostky
JUDr. Němcovi zaregistrovat účast MČ
Praha – Petrovice u hlavního organizátora. Rada MČ uložila zástupci starostky
JUDr. Němcovi předložit na příští zasedání
Rady MČ rozpočet akce a materiálně organizační zabezpečení provedení úklidu.
• Rada MČ schválila návrh programu
na XV. řádné zasedání Zastupitelstva
MČ Praha – Petrovice v předloženém znění.

Zveme všechny občany
naší městské části na
XVI. řádné zasedání ZMČ
Praha – Petrovice,
které se bude konat
ve středu
14. června 2017
od 18.00 hod.
ve společenském
sále DOV,
Edisonova 429,
Praha – Petrovice.

• Rada MČ schválila vyúčtování koncertu
skupiny „PANGEA – The Beatles Revival
Band“.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis Kulturní
komise RMČ ze dne 8. 2. 2017 v předloženém znění.
• Rada MČ schválila návrh na pořádání
počítačových kurzů pro seniory na rok
2017 – jaro v předloženém znění.
• Rada MČ schválila návrh konání akce
„Noc s Andersenem 2017“ v předloženém znění.

FARNOST

Velikonoce 2017 v Petrovické farnosti
Pro nás křesťany je tato doba především
připomínkou a zpřítomněním velikých
Božích skutků – díla spásy Pána Ježíše.
Jak zpívají pravoslavní: „Kristus vstal
z mrtvých. Smrtí smrt přemohl, těm, kdo
byli v hrobech, život daroval, alleluja“.
A my jsme svědky toho, že proměňuje
životy lidí stále. O Velikonocích křtíme
dospělé, kteří objevili tuto novou cestu.
Zveme i Vás: přijďte!
Miloš František Převrátil
kněz petrovické farnosti

Petrovická farnost zve na velikonoční bohoslužby.

Hlavní velikonoční bohoslužby
9. 4. – Květná neděle
8.00 a 10.00 mše sv. s žehnáním ratolestí a pašijemi, začíná Svatý týden…
připomíná se velikonoční vjezd Ježíše
na oslíku do Jeruzaléma

13. 4. – Zelený čtvrtek
18.00 mše sv. , s obřady umývání nohou, poté modlitební bdění… připomíná
se Poslední večeře Ježíše s učedníky,
při které dal své Tělo v podobě chleba
a Krev v podobě vína, pak umyl apoštolům nohy a odešel se modlit na Olivovou horu – tam byl zajat

18.00 velkopáteční obřady se zpívanými
pašijemi a uctíváním kříže… připomíná
se Ježíšovo utrpení a smrt na kříži

9.00 mše svatá

23. 4. – 2. neděle velikonoční
15. 4. – Bílá sobota
9.00 modlitba u Božího hrobu…
21.00 vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – letos s biskupem Karlem
Herbstem, SDB - svěcení ohně, paškálu, křestní obřady … hlavní velikonoční bohoslužba, velmi starobylá, se křty
dospělých a biřmováním, ostatní věřící
při ní obnovují křestní závazky... slaví se
za tmy, protože právě před koncem této
noci byl Ježíš vzkříšen

14. 4. – Velký pátek
10.00 křížová cesta pro děti v přírodě,
začátek u kostela,
15.00 křížová cesta v kostele

17. 4. – Velikonoční pondělí

16. 4. – neděle
slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše svatá v 8.00 a 10.00

svátek Božího milosrdenství, mše svatá
v 8.00 a 10.00

Kámen od hrobu byl odvalen.

Podrobnější informace:
http://farnost.petrovice.org
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Pražská městská policie slaví čtvrtstoletí
Městská policie hlavního
města Prahy si v letošním
roce připomíná 25 let své
historie. Její vznik se datuje
k 11. květnu roku 1992.
Ulice Prahy tehdy začalo střežit několik
desítek strážníků. Od té doby uplynulo
čtvrt století a mnohé se změnilo k nepoznání. Strážníků přibylo, jejich vybavení
i výstroj se přizpůsobily moderním trendům, změnily se kompetence. Stejné zůstalo jen krédo lidí, kteří u městské policie
pracují. Stále totiž platí slova slibu, který
v květnu 1992 složilo prvních 87 strážníků:
„Budu řádně plnit svoje povinnosti, chránit zájmy města a jeho obyvatel, zachovávat ústavu, zákony a ostatní obecně
závazné předpisy. O všech skutečnostech, týkajících se výkonu služby, zachovám úplnou mlčenlivost.“
Během uplynulých 25 let se stala pražská
městská policie nezastupitelnou složkou
bezpečnostního systému našeho hlavního
města a díky každodenní práci strážníků

se Pražané a návštěvníci metropole mohou cítit bezpečněji.
Její 25letou existenci připomene během roku několik akcí. Symbolicky zahájí
25. výročí slavnostní ocenění a stužkování strážníků sloužících 10, 15, 20 a 25
let, které se bude konat 11. května v Brožíkově síni Staroměstské radnice, za přítomnosti vrcholných představitelů města.
Součástí programu bude také poděkování
spolupracujícím složkám IZS.
Sebelepší technika a vybavení by nestačily bez kvalitní práce lidí, kteří u této organizace pracují. Slavit proto budou i zaměstnanci městské policie. Vedení města spolu
s vedením organizace pro ně připravuje
slavnostní odpoledne s kulturním a sportovním programem.
Ve čtvrtek 7. září si budou moci připomenout výročí městské policie Pražané
se svými dětmi. A sice během zábavného odpoledne na Žofíně. Pestrý program
budou tvořit ukázky techniky, zvířat, činnosti strážníků. Připraveno bude pro děti

Pražský radní vyhlašuje
výtvarnou soutěž k 25. výročí
Městské policie hl. m. Prahy
U příležitosti 25. výročí městské policie
vyhlašuje Libor Hadrava, pražský radní pro
bezpečnost a prevenci kriminality, výtvarnou soutěž „Městská policie očima dětí“. Soutěž je určena pro žáky 4. a 5. tříd
základních škol, kteří se v ní pokusí zpracovat témata vztahující se k práci a službě
pražského strážníka.
„Nechat práci městských strážníků volně ztvárnit dětmi, které, na rozdíl od nás
dospělých, se umí na svět dívat ještě nezaujatýma očima, nám přišlo podnětné.
Možná je to dokonce ten nejčistší způsob,
jak práci strážníků zhodnotit zase trochu jinak a zcela nezávisle. Na výsledky soutěže
jsem proto už teď upřímně zvědavý a doufám, že si to malí tvůrci rovněž užijí,“ uvedl
Libor Hadrava.
Soutěže se budou moci adepti účastnit až do poloviny června. Její vítěze pak
radní Hadrava osobně odměnění na slav-
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Městská policie očima dětí.

nostním vyhlášení výsledků 7. září na pražském Žofíně. Ocenění proběhne v rámci
akce pro veřejnost u příležitosti Dne Městské policie hl. m. Prahy. Během doprovodného programu pro děti strážníci představí
svou činnost a ukáží techniku.
Z nejlepších prací vznikne i nástěnný kalendář. Práce budou také představeny
na prosincové výstavě v budově Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci.

i dopravní dětské hřiště a různé soutěže.
Vrcholem programu bude vyhlášení a ocenění výherců výtvarné soutěže pro žáky
4. a 5. tříd pražských základních škol, která bude, pod záštitou radního pro bezpečnost Libora Hadravy, vyhlášena v průběhu
února.
Letošní slavnostní rok bude zakončen
Dnem otevřených dveří, kdy budou moci zástupci médií i veřejnost navštívit klíčový útvar městské policie – Centrální
operační středisko, které bude v novém
kabátě. Návštěva bude možná po předchozí rezervaci přesného času na webových stránkách. A možná bude ještě jedno
malé překvapení.
Jiřina Ernestová
městská policie hl. m. Prahy

Informace k výtvarné
soutěži „Městská policie
očima dětí“
• pro žáky 4. a 5. tříd pražských základních škol
• kresba či malba libovolnou malířskou technikou o velikosti formátu
A3 (na šířku) na téma Městská policie
hlavního města Prahy
• na zadní stranu kresby autor uvede
své jméno a příjmení, svůj skutečný
věk a název školy (práce, které nebudou takto signovány, nemohou být
do soutěže zařazeny)
• vypracovaná výtvarná díla bude posuzovat a následně ocení hodnotící komise v čele s radním hlavního města
Prahy pro bezpečnost a prevenci kriminality
• uzávěrka soutěže: 15. 6. 2017
• adresa pro zasílání - doručení výtvarných prací: Kancelář ředitele Městské
policie hl. m. Prahy, Korunní 2456/98,
101 00 Praha 10, Vinohrady. Do levého horního rohu uveďte heslo:
„Výtvarná soutěž“.

SENIOŘI | KULTURA
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Setkání seniorů
Do letošního roku 2017
vykročili petrovičtí senioři
zvesela.
Kulturní a sociální komise ve spolupráci se
ZUŠ Hostivař připravily na úterý 17. ledna
zajímavý program. Ten ukázal, že seniorský
věk není jen vzpomínání na to, co bylo, ale
že je to období, ve kterém má každý možnost realizovat své záliby, koníčky a stále
se vzdělávat. Že to jde, ukázali studenti
Akademie umění a kultury Praha 15, jejichž
věkový průměr překračuje sedmdesát
let. V bohatém programu představili učitelé
své žáky v nejrůznějších oborech, jako je
hudba, zpěv, výtvarný a divadelní obor.
A tak své pokroky předvedli např. Zdeněk
Červinka na zobcovou flétnu, Josef Micka

Studenti Akademie umění a kultury
Praha 15.

na housle. Ladislav Kapucián a Sbor Akademie se pochlubili přednesem lidových
písní a melodiemi Jaroslava Ježka. Dále pak Jaroslav Pihrt ukázal své pokroky
ve hře na kytaru skladbami Snowflight

a Malou romancí T. Stachaka. Zuzana
Hášová prezentovala fotky členů výtvarného oboru. Nechyběla ani hra na saxofon
v podání Pavla Holuba. Na závěr programu se v divadelních výstupech představily „Michelinské hvězdy“ tvořené sedmi
herečkami. Téměř dvouhodinový program
uběhl jako voda a po jeho skončení
pokračovala zábava a povídání seniorů ještě dlouhou dobu. K dobré pohodě přispěl
také vkusně upravený sál Domu občanské
vybavenosti a pestré občerstvení, připravené členy obou komisí. Myslím, že to bylo dobré a optimistické vykročení do nového roku.
Otto Semecký
předseda kulturní komise RMČ

KULTURA

Vietnam z pohledu cestovatele
Opět po roce jsme měli příležitost přivítat mezi námi zkušenou cestovatelku
paní Ludmilu Puldovou, která je také petrovickou občankou.
Tentokrát, hned z počátku letošního roku a to 12. ledna, se přišla podělit o své
dojmy z putování Vietnamem. Hranice
tohoto státu jsou dlouhé více než dva
tisíce kilometrů, takže podnebí, flóra
a fauna mezi severem a jihem jsou dosti rozdílné. Paní Puldová své zážitky
a postřehy doprovázela pěknými snímky i filmovými záběry. Její pregnantní
hlasový projev dovedl divákům přiblížit
život Vietnamců nejen ve velkoměstech,
jako je např. Hanoj, Ho Či Minovo město
nebo HaiPhong, ale především na venkově, mimo hlavní trasy. Zde převládala
především rýžová pole zatopená vodou.
Kromě záběrů z velkoobchodů a tržnic
plných nejrůznějších druhů mořských
živočichů, koření či květin, paní průvodkyně ukázala i snímky podzemních krytů
a štol, ve kterých obyvatelstvo žilo během
války s Američany. Ven mohli vycházet
pouze v noci. V současné době je životní
úroveň v této zemi velice slušná, jak ukázaly obrázky např. školních dětí s plnými tvářemi, ale i technické vybavení rodin. Povídání to bylo poučné, zajímavé, a tak diváci
odcházeli do svých domovů spokojeni.
Otto Semecký

Program
připravovaných
kulturních akcí
duben – červen
2017

5. dubna
Veselohra: Příběh jednoho hradu
(Hrají: V. Arechtěva, A. Kulovaná,
E. Čekan, A. Duchoslav,
L. Langmajer, J. Škvrna.
Režie: I. Vyskočil)
26. dubna
Komedie: Manželský čtyřúhelník
(Hrají: M. Baninková,
D. Homolová, M. Kraus, D. Rous.
Režie: J. Zindulka)
12. května
Zahajovací koncert cyklu
Petrovické jaro
6. června
Poznávací zájezd seniorů:

Mapa Vietnamu.
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Melodie hudební skupiny BEATLES
Milovníci hudebního žánru této skupiny
a hlavně pamětníci si mohli připomenout
jejich melodie u nás již v devadesátých
letech ještě v sále učiliště vydavatelství
SVOBODA v podání slovenské skupiny
BEATLES REVIVAL. A po dlouhých letech
měli naši posluchači (ale nejenom petrovičtí) příležitost si tyto melodie oživit v podání
známé skupiny PANGEA – The Beatles
Revival Band. Stalo se tak ve středu
8. února 2017. Před zcela zaplněným
sálem mladí hudebníci ukázali svoje
pěvecké, choreografické i technické kvality a potěšili tak celé auditorium. V téměř

dvouhodinovém programu zazněly melodie
jako např. She Loves You, Tell Me Why, All
My Loving, Michelle, Can’t Buy Me Love,
Help, Yesterday, Let it Be, Drive My Car,
Don’t Let Me Down, Get Back, Ob La
Di Ob La Da a mnoho dalších. Na závěr
nechyběla známá melodie Hey Jude,
kterou si s nimi zazpíval téměř celý sál.
Posluchači si všechny melodie pěkně užívali a mnozí si v jejich rytmu i zatančili. Byl
to opravdu pěkný hudební zážitek.
Otto Semecký
předseda kulturní komise RMČ

Revival kapely Beatles.

Chantal Poullain v Petrovicích

Šansonierka Chantal Poullain.

Tato známá, svérázná, příjemná, bezprostřední, charizmatická herečka a šansoniérka se představila také v naší městské
části, a to v úterý 21. února. Zvědaví návštěvníci se mohli potěšit nejen poslechem známých francouzských šansonů,
ale i písní její vlastní provenience jako např.
píseň Kolotoč nebo skladba Bla Bla Bla.
Bylo sympatické, že před uvedením skladby
paní Chantal vysvětlila obsah textu, aby
publikum vědělo, o čem bude zpívat.
Doprovázela ji hudební skupina vynikajících hudebníků ve složení: Ondřej Kabrna
– klavír, Matěj Černý – kontrabas a Štěpán

Markovič – saxofon. Jednotlivé skladby
spojovala vyprávěním historek ze svého
mládí a o svém pohledu na svět. Bylo
potěšením poslouchat její typickou češtinu, ve které uplatnila rodný francouzský šarm a smysl pro humor. Za milý,
pohodový a velice příjemný večer ji diváci odměnili dlouhotrvajícím potleskem.
A Kulturní komise RMČ si mohla připsat
další bod k dobru pozvání paní Chantal
Poullain–Polívkové do Petrovic.
Otto Semecký
předseda kulturní komise RMČ

Cesta nejen za knihami
Služeb Informačního centra
a Místní knihovny Praha –
Petrovice využilo v roce 2016
opět přes 9 000 návštěvníků.
Není bez zajímavosti, že hned 1 000 z nich
přišlo do knihovny za internetem, který
je v jejím prostoru bezplatně k dispozici
na osmi počítačích. Dalších víc jak 500 návštěvníků se účastnilo nejrůznějších kulturně vzdělávacích akcí.
Tradiční zájem provázel počítačové kurzy
pro seniory stejně jako čtenářské besedy
připravené pro žáky petrovických základních i mateřských škol. Protože cílem
těchto akcí je podpora čtenářského zájmu
u nejmladší generace, potěší, že knihovně
přibylo v loňském roce hned 120 nových
malých čtenářů a zájemců o účast na každoroční Noc s Andersenem se hlásilo to-
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Čtenářské besedy v knihovně.

lik, že byli z kapacitních důvodů bohužel
i odmítáni. Velká účast dospělých na besedě se spisovatelem historických detektivních románů Vlastimilem Vondruškou
pak zapříčinila, že se příznivci jeho literární
tvorby museli přemístit z prostor knihovny
rovnou do velkého společenského sálu
Domu občanské vybavenosti.
Knižní fond se v loňském roce rozrostl
o dalších 200 nových knih na současných

9 020 titulů a vzhledem k tomu, že knihovna využívá také možnost zápůjček putovních souborů z Městské knihovny v Praze,
nabídla k přečtení ještě dalších 400 zajímavých knižních titulů pro malé i velké
čtenáře navíc. Někteří z nich vítají i to, že
v knihovně mohou v klidu posedět a pročíst denní tisk, další přicházejí za službami
CzechPoint nebo pro lístky na kulturní akce,
které již tradičně zabezpečuje Kulturní
komise MČ Praha – Petrovice ve společenském sále Domu občanské vybavenosti v Edisonově ulici č. 429. Jen vloni
připravila pro petrovické občany hned dvě
zajímavé besedy a čtrnáct divadelních či
koncertních pořadů.
Eva Šuhájková
infocentrum
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Jak připravit předškoláka na čtení?
Představení efektivní metody
a prevence dyslexie: Rozvoj
jazykových schopností podle
D. B. Elkonina.
Úspěšný start v 1. třídě
Otázka Jak připravit předškoláka na čtení?
napadá snad všechny rodiče předškolních
dětí. Každá matka i otec svému dítěti přeje, aby bylo ve škole úspěšné. Úspěch
žáka na počátku školní docházky je pro
všechny zúčastněné velmi motivující.
Bývá však také ze strany rodiny i nejbližšího okolí očekáván. Začne-li mít chlapec
nebo dívka ve vzdělávání potíže, tento
fakt se projeví v jeho sebehodnocení, ale
i v motivaci a chuti do další práce. Na druhou stranu úspěch dítěte v prvních letech
školní docházky podpoří jeho chuť pokračovat ve vzdělávacím procesu i v budoucnosti a pomůže mu v překonávání menších
i větších překážek, se kterými se během
docházky do školy setká. Když je dítě v ZŠ
úspěšné, bývá i spokojené. Je obecně
známo, že jedním z velkých úkolů prvňáka
je naučit se číst, psát a počítat. Často je
však opomíjen fakt, že v případě čtení je
nezbytné rozvinout zejména schopnost
čtení s porozuměním (jinými slovy funkční
čtení). Je velmi zásadní, aby dítě porozumělo čtenému textu a s informacemi, které z textu vyplývají, zvládlo dále pracovat.
V našich školách se naučí číst všechny

Učení probíhá formou hry.

děti. Některé z nich se to ale naučí pouze mechanicky. Větu přečtou, nerozumí
však jejímu obsahu. Přitom čtení s porozuměním je pro další vzdělávání nezbytné, a to ve všech předmětech - například
slovní úlohy v matematice, studium textu
ve vlastivědě a přírodovědě, atd. Dítě, které nečte s porozuměním, se ztrácí v textu.
Může na první pohled působit tak, že uči-

vo nezvládá, ale příčina jeho selhání může
být způsobena neporozuměním psaným
instrukcím. Pro žákovo budoucí vzdělávání
je velmi znevýhodňující, pokud funkční
čtení nejpozději na konci 2. třídy patřičně
neovládá. V dnešní době mnohé děti preferují interaktivní způsoby práce i zábavy,
dají přednost počítačům či tabletům před
klasickou knihou. Psaný text je však
jedním z významných zdrojů informací
i v běžném životě a čtení otvírá dětem
bohatší poznatkový i zážitkový svět. Z dobrých čtenářů vyrůstají vzdělanější a díky
tomu i úspěšnější lidé.
Sluchové vnímání je základ pro čtení
s porozuměním
V českých ZŠ je při nácviku čtení a psaní
kladen velký důraz především na zrakové
vnímání. Žáci velmi brzy pracují přímo
s písmeny. Pozornost je ve výuce soustředěna zejména na psanou formu řeči.
„Dobré čtenáře však charakterizuje dobrý
jazykový cit, porozumění řeči a rozvinuté
fonematické schopnosti (složka sluchového vnímání) v mluveném jazyce“ (Mikulajová M. a kol; 2016). Proto je třeba, aby
dítě před samotnou výukou čtení pochopilo systém v mluvené řeči a dokázalo se
orientovat ve slovech pouze sluchem. Je
důležité u dětí tyto schopnosti intenzivně
a cíleně rozvíjet. Aby byl prvňák ve škole
úspěšný, potřebuje mít rozvinuté jazykové
schopnosti se zvláštním zřetelem na oblast sluchového vnímání (fonematické
uvědomování). Nezbytné je také dosažení
patřičné úrovně v oblasti zrakového vnímání, paměti, grafomotoriky a rychlého
vybavování pojmů z paměti.
Běžná podpora v MŠ řadě dětí nestačí
V mateřských školách se na rozvoji výše
uvedených předpokladů s dětmi samozřejmě pracuje. Fonematické uvědomování je
však v případě celé řady dětí potřebné rozvíjet cíleně a systematicky, což v podmínkách běžné MŠ není dost dobře možné.
Jak je již výše uvedeno, pro vstup do ZŠ
je fonematické uvědomování schopností klíčovou. Není-li sluchové vnímání
v předškolním věku dostatečně rozvíjeno,
narůstá riziko, že se dítě během prvních
let školní docházky nenaučí kvalitně číst
s porozuměním. Negativní vliv se projeví i v psaní (děti píší s chybami, napsaný

text nejsou schopné po sobě dostatečně
překontrolovat). Výzkumy odborníků v posledních letech jasně prokázaly souvislost
mezi nedostatečně rozvinutým sluchovým
vnímáním a vznikem specifických poruch
učení. (Mikulajová, Nováková Schőffelová,
Tokárková, Dostálová; 2016)

Kouzelný svět slov a hlásek.

Prevence dyslexie
Do kategorie specifických poruch učení
spadá mimo jiné dyslexie. Dyslexie je charakterizována obtížemi žáka při nácviku
čtení, které se začínají objevovat nejčastěji
v prvních letech školní docházky. Její výskyt je ovlivněn mnoha faktory. Výzkumy
ukazují, že jednou z hlavních příčin dyslexie jsou nedostatečně rozvinuté fonologické schopnosti dítěte (Ramus, Szenkovitz,
2008; české vzorky českých dětí Kucharská, 2014).
Čtení tedy není vůbec jednoduchá věc
a je patrné, že nepůjde ve škole všem
dětem snadno. Je mnoho dětí, které odborníci považují za nezralé a nedostatečně
připravené na zahájení vzdělávání v základní škole i přes to, že dosáhly věku
6 let. Mezi rizikové skupiny dětí patří
jedinci s poruchami řeči, sluchu, rozumovým zaostáváním, motoricky neobratní, hyperaktivní a nepozorní. Dále jsou to
děti ze znevýhodněného prostředí a děti
cizinců, protože jejich mateřský jazyk se
liší od toho, ve kterém budou vzdělávány.
Další ohroženou skupinou jsou děti, jejichž
rodiče mají dyslexii či jinou specifickou
poruchu učení. Dobrou zprávou je, že existuje mnoho vědeckých důkazů a informací
o tom, jak výše zmíněným obtížím ve čtení
už v předškolním věku předcházet. Významný pozitivní vliv přináší cílené rozvíjení jazykových schopností, hry s hláskami
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lý školní rok (1x týdně 45 minut), případně
na 1 pololetí (2 x týdně 45 minut). Je pro děti zpracován velmi atraktivně. Veškeré učení probíhá formou hry, děti se vždy pomyslně přesunou do kouzelného „světa slov
a hlásek“, kde je provází postavičky, které děti seznamují s novými informacemi.
Trénink probíhá systematicky, postupuje
se od nejlehčích úkolů až po poměrně náročné. Vše pod vedením zkušených certifikovaných lektorů.

Postavičky, které děti seznamují s novými informacemi.

a úkoly rozvíjející paměť. Za nejúčinnější
prevenci dyslexie vědci považují rozvíjení
fonematického uvědomování u předškoláků a rizikových skupin dětí a žáků. Toto tvrzení bylo konstatováno i ve zprávě, kterou
si objednal americký Kongres odborníků
(National Reading Panel, 2000), a také
v nezávislém posudku pro britské ministerstvo vzdělávání (Rose, 2009). S cílem
předcházet poruchám učení u raných školáků byla vytvořena i metodika s názvem
Trénink jazykových schopností podle
D. B. Elkonina. Autorkami české verze
jsou přední odbornice v oblasti psychologie a pedagogiky paní M. Mikulajová,
M. Nováková Schöffelová, O. Tokárová

a A. Dostálová. Původním tvůrcem
metodiky je ruský profesor D. B. Elkonin,
významná postava vývojov psychologie,
jehož dílo je považováno za jedinečné
a nanejvýš teoreticky i prakticky aktuální.
Dnes patří do oblasti kognitivní psycholingvistiky, která se zabývá vývojem gramotnosti a úlohou fonematického uvědomování ve čtení a psaní. Elkoninova metoda je
aktuálně dále rozvíjena odborníky v mnoha
státech Evropy a USA. V ČR se podle ní
pracuje již přes 10 let.
Trénink jazykových schopností dle
Elkonina
Tréninkový program je rozpracován na ce-

Pokud máte zájem o další informace o metodice nebo o jednotlivých kurzech, navštivte webové stránky www.elkonin.cz.
Také je možné zúčastnit se jedné z besed pro veřejnost, které lektorky Anežka
Kejřová a Karolína Jarešová příležitostně
pořádají. Jedna z besed proběhla také
v Petrovicích dne 5. 1. 2017 v prostorách
nové fary.
Karolína Jarešová a Anežka Kejřová
akejrova.elkonin@gmail.com
zdroj: Mikulajová, M., Nováková Schöffelová,
M., Tokárová, O., Dostálová, A.: Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Předgrafémová a grafémová etapa. 2. prepracované
a doplněné vydání. Školské poradenské zařízení
Centrum Rozum V.O.S., Praha – východ, 2016.
ISBN 978-80-260-8261-3.
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Strakaté bajky – divadlo pro nejmenší
Pohádku o třech českých
komediantech, kteří se
rozhodli procestovat celou
Francii a inspirovat se tam
krásnými bajkami Jeana de
la Fontaine a mistra Ezopa,
nám přijely do Petrovic
zahrát herečky Divadla Láry
Fáry.
Představením Strakaté bajky pobavily nejen malé diváky ve věku od čtyř do deseti
let, ale i jejich rodiče a prarodiče, kteří je
v sobotu 21. 1. 2017 do Domu občanské
vybavenosti v Petrovicích doprovodili.
Všechny bajky, od těch známých jako např.
O lišce a sýru, až po ty méně známé např.
O dvou kočičkách a netopýrovi, přinesly

16

Divadlo Láry Fáry předvedlo bajky inspirované mistrem Ezopem a Jeanem de la Fontaine.

velkým i malým nejen zábavu, ale i zamyšlení. Velký potlesk si zasloužily všechny
písničky, které představení doprovázely,
ale i krásné a nápadité kostýmy zvířátek.
Děti se mohly do vystoupení samy aktivně

zapojit a domů si jistě nesly plné kapsy
zážitků, dojmů i poučení.
Veronika Balíčková
Komise výchovy vzdělávání a sportu RMČ
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Petrovický masopust
Masopust je třídenní svátek
předcházející Popeleční
středě, která je prvním dnem
čtyřicetidenního půstu před
Velikonocemi. Přípravy
na masopust obvykle
začínaly ve čtvrtek a vrcholily
v úterý právě před Popeleční
středou.
V ten den obcházely vesnicí nebo městem
maškary v doprovodu hudebníků, často se
hrály různé scénky, maškary předváděly
všelijaké taškařice a nechybělo ani pohoštění od místních, u kterých se masopustní
průvod zastavil.
Ve veselém duchu letos proběhl v úterý
28. 2. 2017 masopust i v našich Petrovicích. Maškary se sešly v ZŠ Praha – Petrovice a za doprovodu muzikantů z divadla
Sklep prošly část obce. Zastavily se a zazpívaly dětem v mateřské školce, v budovách petrovické základní školy, a rádi si
je prohlédli a poslechli všichni, kdo je potkali. Průvod poté zamířil do Domu občan-

ské vybavenosti, kde na děti čekal bohatý
program připravený Domem Um. Všichni, kdo přišli, si mohli užít plno her, tvůrčí
dílny, taneční vystoupení, a především
s napětím očekávané vyhlášení nejlepších
masek.
Velký dík patří všem organizátorům akce,
kteří věří, že návrat tradic do našich měst
a obcí je bohulibý a smysluplný.
Veronika Balíčková
Komise výchovy, vzdělávání a sportu RMČ

Masky před základní školou.

Nejlepší masky byly oceněny.

Letos byl průvod opravdu početný.

DDM Praha 10 – Dům UM, pracoviště Hostivař, Golfová 910/10,
justova@dumum.cz, tel.: 777 721 742

DDM PRAHA 10 – DŮM UM, PRACOVIŠTĚ HOSTIVAŘ - PETROVICE
VE SPOLUPRÁCI S KOMISÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ RMČ PRAHA - PETROVICE,
ZŠ PRAHA - PETROVICE A TJ SOKOL PETROVICE

VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA TRADIČNÍ AKCI

PÁLENÍ PETROVICKÝCH
ČARODĚJNIC
PŘIJĎTE SI VE SPOLEČNOSTI ČARODĚJNIC UŽÍT ODPOLEDNE A VEČER PLNÝ
SOUTĚŽÍ, HER A VYSTOUPENÍ - ČEKÁ VÁS SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ORIGINÁLNÍ
MASKY, FIRESHOW SKUPINY DAFAYA A ZAPÁLENÍ HRANICE S ČARODĚJNICÍ
DOBROU ZÁBAVU ZAJISTÍ OD 19 HODIN KAPELA, K DISPOZICI
BUDE OBČERSTVENÍ A PRO ZÁJEMCE MOŽNOST OPÉKÁNÍ BUŘTŮ

ČTVRTEK 27.
27. dubna 2017
2017
17. 30 - 21. 00
HŘIŠTĚ ZŠ PRAHA – PETROVICE
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Ragbisté z Petrovic zahájili jarní část sezony
„Josefský“ víkend
odstartoval ragbyová klání
na hřištích v Praze –
Petrovicích. Jako první se
představily ženy a postupně
na hřišti uvidíme všechny
mládežnické kategorie i týmy
mužů a žen.
Ženy budou usilovat o obhájení titulu
mistryň České republiky, muži o solidní
umístění v sedmičkovém ragby a zejména
přípravky a mladší žáci o potvrzení skutečnosti, že ve své kategorii patří mezi nejlepší v republice.
Nejvýznamější akcí na hřišti pod petrovickým zámkem bude nesporně mnezinárodní mládežnický turnaj (Prague Youth Rugby Festival), v němž budeme tradičně
hostit kategorii žákyň a žáků do 12 let.
Z původního zimního turnaje „O Pohár starostky městské části Praha – Petrovice“
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se zrodil velký mezinárodní turnaj všech
mládežnických kategorií, jenž se kromě
Petrovic bude hrát ještě na hřišti Tatry
Smíchov, Říčan a nově i Sparty. V Petrovicích přivítáme týmy z České republiky
a 12 týmů z Gruzie, Německa, Velké Británie, Litvy, Lotyšska, Ruské federace
a Ukrajiny; očekáváme účast 350 – 400
hráčů a jejich doprovod.

Malí petrovičtí ragbisté.

Přijďte se 8. dubna 2017 podívat, přijďte
nás podpořit. Srdečně Vás zveme, výkop
je v 9:30.
Václav Amort
rugby klub Petrovice

Ragbyová šiška.

ŠKOLY

Petrovický zpravodaj

Ohlédnutí za Talentem 2016
Na vydařené akce se vzpomíná
rádo, a proto vám přinášíme
malé ohlédnutí za projektem
Talent 2016, kterým žila naše
petrovická základní škola
v podzimních měsících.
V posledním vydání Petrovického zpravodaje jsme vás informovali o průběhu výběrových kol na půdě školy, ze kterých vzešly
letošní nejvýraznější talenty naší školy.
Účinkující žáci pak zazářili na velkém závěrečném vystoupení, které proběhlo v sále
Domu občanské vybavenosti v Petrovicích 29. 11. 2016.
Tradiční zahájení celého večera patřilo
panu řediteli Petru Zemanovi a jeho básni, na kterou se těšili všichni, kteří chodí
na školní akce pravidelně. Celým programem pak prováděla moderátorská dvojice Kristýna Vosková a Michael Jurča,
která vzešla z řad žáků na základě náročného konkurzu.
Vystupujícím dětem přišli zatleskat rodiče,
prarodiče, sourozenci, ale také jejich učitelé a spolužáci. Zatímco v zákulisí se
účinkující prali s trémou a přesvědčova-

li se o pevnosti svých nervů, na jevišti
podali stoprocentní výkony. Ať už se jednalo o vystoupení taneční, hudební,
dramatická, nebo sportovní, všichni si svoji chvilku slávy užili a sklidili zasloužený potlesk plného sálu.
Bez pracovního i lidského nasazení by se
celý projekt uskutečnil jen těžko, a proto
velký dík patří panu řediteli Petru Zemanovi, který celý projekt podporoval, všem
pedagogům školy, kteří podávali pomocné
ruce tam, kde bylo zrovna potřeba a nešetřili slovy chvály i útěchy, všem dětem,
které pochopily, že škola není jen sezení

ZÁPIS
DO PRVNÍCH TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK
2017/18
19. a 20. 4. 2017
od 14 do 17 hodin

Základní Škola
Praha – Petrovice
Edisonova 40
Dopplerova 351
Dopplerova – nový pavilon

Vystupujícím dětem přišli zatleskat rodiče.

v lavicích, učení a písemky a v neposlední řadě rodičům, kteří své děti podporují
na cestě za jejich koníčky, sny a úspěchy.
Veronika Balíčková
ZŠ Praha – Petrovice

Malý talentovaný ﬂétnista.

Vážení rodiče,
pokud se v tomto termínu nemůžete k zápisu dostavit, oznamte to prosím řediteli
školy (e--mail: petr.zeman@zsprahapetrovice.cz).
Základní škola Praha – Petrovice bude přijímat do prvních tříd žáky a žákyně, kteří nejpozději 31. 8. 2017 dovrší věk šesti let a jejichž rodiče (zákonní zástupci) mají
trvalé bydliště v městské části Praha – Petrovice (nejméně jeden ze zákonných
zástupců).
Z tohoto důvodu, prosím, předložte u zápisu rodný list Vašeho dítěte a Váš občanský průkaz k ověření trvalého bydliště.
V případě volných míst budou přijati zájemci – žáci a žákyně, jejichž rodiče nemají
trvalé bydliště v Praze – Petrovicích, ale jejichž sourozenec je v současnosti žákem
ZŠ Praha – Petrovice, poté ostatní zájemci.
Budete-li žádat o odklad školní docházky, přineste k zápisu:
1) vyplněný formulář žádosti (viz www.zsprahapetrovice.cz) včetně doporučeníí
školského poradenského zařízení,
2) doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Máte-li zájem o předčasnou povinnou školní docházku, přineste k zápisu vyplněný
formulář žádosti (viz www.zsprahapetrovice.cz) včetně doporučení školského poradenského zařízení (děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011) nebo včetně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (děti narozené
od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012).
Mgr. Petr Zeman, ředitel školy, telefon 739 001 029, 274 861 548.
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Zápis do Mateřské školy Jakobiho
pro školní rok 2017/2018
K zápisu do mateřské školy
(MŠ) mohou přijít rodiče
s dětmi narozenými v roce
2010, 2011, 2012 a v roce
2013 narozenými do 31. 8.
Ředitelka MŠ stanovila na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kritéria přijímání do MŠ,
podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělá-

vání. Přehled kritérií bude zveřejněn před
zápisem do MŠ.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li ve školském zákoně stanoveno
jinak.
Do MŠ se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v městské části
Praha – Petrovice (spádová oblast).

Do MŠ se budou přijímat děti, které se
podrobily stanoveným pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti
nákaze imunní, nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato
podmínka se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017
povinné.
Jana Beránková
ředitelka mateřské školy

Mateřská škola Jakobiho, Praha 10 – Petrovice
Vážení rodiče budoucích předškoláčků, ZÁPIS do naší MŠ pro školní rok 2016/17 se koná

ZÁPIS

10. května 2017
od 13 do 17 hodin

K zápisu přijďte s dítětem a s sebou vezměte jeho rodný list a svůj občanský průkaz.

E-mail:
ms.jakobiho@volny.cz
Telefon:
274 863 977
274 862 631
www.msjakobiho.cz
Těšíme se na vás!
Jana Beránková ředitelka školy,
učitelky a děti

Plesssssssssáme
Dne 19. 1. 2017 se
ve Slovanském domě konal
maturitní ples gymnázia
ALTIS s tématem hudební síň
slávy.
Akce to byla vskutku vydařená, sál byl
zaplněn a všichni se dobře bavili. Třída si
pro hosty připravila dvě vystoupení – tradiční předtančení ve stylu rock’n’roll a také půlnoční překvapení. K vidění bylo i vystoupení taneční skupiny Opatow flavours.
Součástí plesu byla také oslava 25 let založení školy a samozřejmě tradiční imatrikulace studentů primy. K tanci hrál Neratovický bigband. Tereza Křížová, oktáva
Organizase maturitního plesu bezesporu není žádná legrace a v mnohém se dá
přirovnat k organizaci svatby – hodiny
a hodiny zařizování, bez kterých by několikahodinová akce zřejmě za moc nestála.
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Gymnázium Altis oslavilo 25 let.

O tom, jak se pečlivá příprava projeví, nás
žáci 8.A na svém maturitním plese rozhodně přesvědčili. I s drobnými nedokonalostmi, bez kterých se správná akce koneckonců většinou neobejde, se oktavánům
podařilo uspořádart ples svižný, zábavný,
moderní a navíc v krásném prostředí sálu
ve Slovanském domě.

Večer se nesl v duchu skvělých tanečních
vystoupení, a to nejen od profesionálů,
ale i od maturantů samotných, kteří nás
všechny uchvátili svým propracovaným
půlnočním překvapením i netradičním
předtančením. Rozhodně nebyl problém
se ve víru tance a veselých konverzací
na celý večer ztratit a zapomenout na čas
i únavu, i přesto že samotné taneční bloky
působily poněkud krátce – sotva se nohy
rozehřály, přišla na řadu tombola či vystoupení taneční skupiny. To zároveň ve mně
vyvolávalo pocit toho, že večer ubíhá nadsvětelnou rychlostí, a když kolem půlnoci
otěže převzala moderní hudba, zdálo se
to jakoby příliš brzo. Ať už večer ubíhal jakoukoli rychlostí, myslím že je zásadní, že
po celou jeho dobu se sálem nesla dobrá
nálada.
Dominika Linzerová, septima
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TEPfaktor – zábavní park u Příbrami
TEPfaktor, zábavní park postavený na motivy celosvětově známé televizní show
„Pevnost Boyard“, se nachází v těsné
blzkosti Příbrami a v poslední době přitahuje stále více návštěvníků, kteří po absolvování soutěžních úkolů odcházejí s rozzářeným výrazem a naplněni novými zážitky.
Bylo tedy samozřejmostí, že když se nadšená vyprávění donesla i k nám, museli
jsme se přesvědčit na vlastní kůži.
24. 1. se vydala sekunda společně s kvartou do TEPfaktoru. Když jsme dojeli na místo, šli jsme se všichni převléct

do sportovního oblečení a poté nám vysvětlili všechna pravidla. Poté byla hra
zahájena. Dostali jsme do každého týmu
kartičku, na které byly jednotlivé znaky
a políčka, do kterých jsme měli tisknout
razítka hned po splnění úkolů. Některé
úkoly byly lehké, některé byly obtížnější.
V TEPfaktoru nás to moc bavilo a užili
jsme si spoustu adrenalinu a legrace.
Kristýna Mašková, sekunda
Některé úkoly byly obtížnější.

S Picassem v zádech

Pablo Picasso.

Ze všech terénních výukových metod
mám exkurzi nejraději – klasické školní
výlety jsou pro mě i přes jejich poměrnou
všednost stále zábavné.
Výjimkou nebyla ani poslední výprava,
kterou naše třída ve znamení výtvarného vzdělávání podnikla – v souvislosti
s látkou probíranou v hodinách literatury
jsme navštívili expozici o umění přelomu
19. a 20. století ve Veletržním paláci.
Z dlouhé řady slavných jmen uvedených
na popiscích obrazů se do mojí paměti nejvíce vryl Pablo Picasso prostřednictvím je-

ho světoznámého autoportrétu (který je
k mému velkému překvapení již roky součástí sbírky národní galerie).
Nemůžu tvrdit, že teoretická frontální
výuka je v rámci studia v jakémkoli ohledu
postradatelná, nicméně každá praktická
zkušenost, zejména pokud jde o tak vjemovou disciplínu, jakou je umění, mi při
orientaci v literárním a výtvarném kontextu
velmi pomohla.
Tadeáš Štěpán, sexta

Za tajemstvím
starých tisků
V rámci třídního dne jsme 5. 12. 2016. vyrazili do Národního archivu na Chodovci.
Celé dopoledne jsme se formou komentované prohlídky seznamovali s tím, jak
celá instituce funguje. Kromě toho, že
jsme byli seznámeni s prací jednotlivých
oddělení archivu, jsme si mohli prohlédnout i vzácné listiny a seznámit se s technikami restaurátorství starých písemností.
Po prohlídce jsme vyrazili do nedaleké
restaurace na „předvánoční“ oběd, kde
jsme stihli probrat nejen plány na vánoční
prázdniny.
Tereza Přibylová, septima

Během prohlídky jsme se seznámili i s technikami restaurátorství.
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Návštěva České národní banky
Pokud si chcete prohlédnout opravdu velký trezor či různé padělky bankovek stažené z pěněžního oběhu, nebo si chcete
potěžkat zlatou cihlu či si pod UV lampou ověřit, že v kapse nemáte padělek,
pak rozhodně navštivte expozici České
národní banky. Naši studenti ekonomického semináře se při lednové návštěvě ČNB
zaměřili především na činnosti banky související se správou české měny. Dozvěděli
se, jak se krotí inflace, aby byla zajištěna
cenová stabilita, také něco o emisi bankovek a ještě mnohem více o finančním
trhu.
Studenti ekonomického semináře se při lednové návštěvě ČNB.

Irena Davidová

Hodiny chemie moderně,
zábavně a hlavně u nás
V lednu navštívily Gymnázium ALTIS
doktorandky z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Pro studenty si
připravily motivační experimenty, v rámci kterých si studenti tercie až septimy
mohli vyzkoušet řadu pokusů s tématem
energie, prozkoumat hoření různých látek
nebo zkoumat vlastnosti tekutého dusíku.
Petr Distler

Součástí demonstračních pokusů byla
i ukázka hořlavosti střelného prachu.

Pokusy s tekutým dusíkem. Změna vlastností a vůně karafiátu po jeho ponoření
do tekutého dusíku.

Počítáme s radostí
Koncem ledna se stejně jako na mnoha
jiných školách konalo školní kolo soutěže Pythagoriáda. Žáci v průběhu 60 minut
řešili 15 úloh, v nichž například bylo potřeba spočítat plochu podlahy balkonu
nebo kolik jablek spořádají sloni Ema
a Bob. S radostí je možné konstatovat , že
v řadách našich nejmladších studentů bylo
mnoho těch, kteří spočítali všechny nebo
téměř všechny úlohy.
Irena Davidová

Vítězové matematické soutěže Pythagoras z primy.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-PETROVICE

EDISONOVA A DOPPLEROVA

PETROVICKÁ POMLÁZKA

11. DUBNA 2017
ZAHÁJENÍ VE 14 HODIN
V TĚLOCVIČNĚ

PROGRAM V OBOU BUDOVÁCH

Author bike centrum
Kola Šára

OD 14.00 DO 17.00 HODIN:
VELIKONOČNÍ TRHY

servis a prodej kol Author, Superior, 4ever, Leader Fox,
montáže sad a prodej elektrokol Apach
náhradní díly ■ doplňky ■ pneu ■ duše i do kočárků

METRO C (Háje) Kosmická 744 u Čes. spořitelny
Otevřeno: po–pá 10–13 h / 14–18 h ■ so 9–12 h
tel: 272 931 689 ■ 605 174 804 ■ 603 969 081
objednávky na kolasara@kolasara.cz ■ www.kolasara.cz

JARNÍ VÝSTAVA DĚTSKÉ TVORBY
HRY A ZÁBAVA PRO DĚTI
OBČERSTVENÍ PRO RODIČE
VŠECHNY ZÁJEMCE SRDEČNĚ ZVOU ŽÁCI, ŽÁKYNĚ,
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Stálá nabídka kol našich dodavatelů
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