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Děti z petrovických mateřských  
a základních škol předvedly 
vyrovnané výkony v běžeckém 
závodu.



Milí petrovičtí spoluobčané,

jsme opět na konci dalšího školního roku, 

v průběhu kterého byla ve školství zavede-

na řada novinek, které se v praxi ukázaly  

jako ne vždy úplně šťastné řešení. Tímto 

bych ráda poděkovala všem pedagogům 

i nepedagogům pod vedením pana ředitele 

Zemana za jejich trpělivý přístup a úsilí, se 

kterým se jim podařilo řadu těchto problémů 

vyřešit tak, aby se žáci v petrovické základní 

škole mohli věnovat především učení. Přeji 

jim, aby si během prázdnin odpočinuli a na-

čerpali dostatek energie a sil do dalšího škol-

ního roku. Všem žákům přeji hezké vysvěd-

čení a radostné vykročení do prázdninových 

dnů.

Stejně jako každý rok toto číslo vychází v ob-

dobí začínajícího léta a mělo by zpříjemnit 

nadcházející období. Dovolte mi však, abych 

vás ještě informovala o stavu nově vysazené  

zeleně podél Novopetrovické ulice. Řada 

z vás se na mě v posledních dnech obrátila  

s dotazy, ale i nabídkou pomoci k vyřešení 

neutěšeného stavu výsadby. Nejhorší situ-

ace je v lokalitě Novopetrovické ulice, kde 

došlo k úhynu značného množství vzrost-

lých stromů, ale i části keřů. Chtěla bych 

vás ubezpečit, že veškerá výsadba je dopo-

sud v záruce a městská část již od roku 2016 

jedná se zhotovitelem o vyřešení reklamace, 

a to formou nové výsadby. Pokud k doho-

dě a smírnému vyřešení v nejbližší době ne-

dojde, uplatníme náš nárok soudní cestou, 

a to včetně sankčních nároků. S ohledem na  

vegetační období a pěstební lhůty bude mo-

ci být nová zeleň vysazena až v podzimních 

měsících. Všechny vás tedy prosím o trpě-

livost a chci vás ubezpečit, že jsme nic ne-

zanedbali a tomuto problému se intenzivně 

věnujeme.

Mílí Petrovičtí, přeji vám všem léto plné slun-

ce, pohody a odpočinku

Vaše starostka
JUDr. Olga Hromasová

Slovo úvodem
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Navýšení počtu parkovacích míst v MČ Praha – 
Petrovice

Pietní akt k 72. výročí Dne osvobození 
Československa

Vážení občané,
MČ Praha – Petrovice nechala zpracovat studii dopravy v klidu, jejíž 
realizací dojde ke zvýšení počtu parkovacích míst v lokalitách, kde 
je v současnosti jejich nedostatečná kapacita, a to jak v obytných 
zónách starých Petrovic, které v současnosti nejsou vyznačeny  
dopravním značením a vozidla zde parkují v rozporu s platnou  
legislativou, tak i v sídlištní zástavbě.
Studie dopravy v klidu v MČ Praha – Petrovice byla představena 
v dubnu tohoto roku na veřejné prezentaci v sále Domu občanské 
vybavenosti Edisonova 429. Z této prezentace byl pořízen zvuko-
vý záznam, zachycující připomínky a dotazy přítomných občanů.  
Následující den byly připraveny v Infocentru a Místní knihovně MČ 
Praha – Petrovice potřebné podklady spolu s formuláři, na které 
bylo možné zaznamenat připomínky a náměty k navrženým do-
pravním opatřením. Po uplynutí stanovené lhůty byly tyto formulá-
ře spolu se zápisem z veřejné prezentace předány k vyhodnocení 
zpracovateli projektu a dále budou sloužit jako podklad pro zpraco-
vání dalšího stupně projektové dokumentace, která musí být před 
samotnou realizací předložena ke schválení místně příslušnému 
silničnímu správnímu úřadu.

Aleš Sobotka
odbor správy majetku

Rada Městské části Praha – Petrovice uspořádala dne 5. května 
2017 pietní akt k 72. výročí Dne osvobození Československa 
na místním hřbitově u hrobu obětí světových válek a následně 
u památníku padlých v Edisonově ulici. Pietních aktů se jako hosté 
zúčastnili pplk. Miroslav Tlamicha a Vladimír Vrbka za Občanskou 
iniciativu Čech, Moravy a Slezska, nrtm. Zdeňka Pustayová, 
za Svaz důstojníků a praporčíků AČR, paní Dagmar Štěrbáčková 
a Ing. František Kříž za 157. základní skupinu Českého svazu 
bojovníků za svobodu Prahy 15.
Za MČ se zúčastnila starostka JUDr. Olga Hromasová a zástupce 
starostky JUDr. André Němec. Zúčastnění položili k oběma 
památníků věnce. Slavnostní rámec doprovodila Dechová 
hudba Říčanka pod vedením pana Bohumila Průchy. Slavnostní 
připomenutí této události přiblížil pplk. Miroslav Tlamicha.
Vzhledem k tomu, že pietní místa jsou věnována obětem první 
i druhé světové války i výročí vzniku Československé republiky, byl 
pietní akt zakončen českou i slovenskou státní hymnou.

André Němec
zástupce starostky

O prezentaci studie dopravy byl velký zájem.

Pietní akt k 72. výročí Dne osvobození Československa.
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Ukliďme Česko 2017
Dobrovolnická akce 
„Ukliďme Česko“ vychází 
z mezinárodně osvědčeného 
modelu „Let's Do It!“. 
V letošním roce se pořádal už 
třetí ročník a v naší městské 
části jsme se jako vždy 
přidali. 
Před plánováním tohoto 3. ročníku jsme 
prošli na katastru naší městské části ta  
veřejná prostranství, na kterých ne-
ní prováděn pravidelný týdenní úklid. 
Na základě pochůzky jsme vybrali čty-
ři úseky, kterým jsme se pak věnovali.  
Prvním úsekem byla zalesněná stráň 
na západní straně naší městské čás-
ti ohraničené ze severu Turínskou ulicí  
směrem ke komunikaci podél hosti-
vařské nádrže a dál podél Ramanovy  
ulice k parkovišti u zastávky autobusů 
Newtonová, druhý úsek byl situován po-
dél levého břehu Botiče od ulice Euklidovy 
směrem proti proudu, třetí podél pravého 
břehu Botiče od úrovně ragbyového hřiště 
směrem proti proudu až k retenční nádrži 
za Dobrou vodou a čtvrtý podél panelové 
cesty a východní strany sídliště na Dobré 
vodě až k retenční nádrži, kde se všech-
ny skupiny sešly. Ti, kteří na svém úseku 
skončili úklid, se připojili ke skupině, která 
uklízela pravý břeh Botiče.
Od hlavních organizátorů celorepublikové  
akce Spolku Ekosmák a Českého svazu 
ochránců přírody jsme obdrželi pouze zlo-
mek potřebného materiálového vybavení, 
25 párů rukavic a 50 ks pytlů. Ostatní mate-
riál uhradila MČ ze svého rozpočtu.
Při přípravě této akce jsme oslovili další 
subjekty, které nám s úklidem a materiál-
ní výpomocí pomohly. Firma pana Louko-
ty vypomohla dalším potřebným nářadím, 
zajistila svoz sebraných odpadků k vel-
koobjemovému kontejneru a připravila  
ohniště pro závěrečné opékání špekáčků. 
Společnost Acton, s.r.o. sponzorsky zajisti-
la přistavení velkoobjemového kontejneru  
a odvoz nasbíraných odpadků na řízenou 
skládku. Buřty za výrobní cenu dodalo Řez-
nictví a uzenářství Petr Novotný.
Akce na našem katastru se uskutečnila 
v sobotu 8. dubna. Sraz byl před úřadem v 9 
hodin. Sešlo se nás celkem 67 občanů na-
ší městské části, z toho 12 dětí. Většina zú-
častněných byla z řad zastupitelů, radních 

a zaměstnanců úřadu. Přestože informova-
nost občanů Petrovic byla, dalo by se říct, 
masivní, akce byla publikována ve vývěs-
ních skříňkách, na webu MČ a rozeslána  
infokanálem, celková účást tomu neodpo-
vídala. Nejmladší účastnice úklidu byla Kris-
týnka Wittbergová. Účastníci byli seznáme-
ni s bezpečnostními předpisy pro konání  
této akce, rozebrali si pracovní rukavice,  
pytle na odpadky a pracovní pomůcky. Pak 
se rozdělili na jednotlivé skupiny do jednot-
livých úseků.
Za dobu trvání akce bylo soustředěno a od-
vezeno na řízenou skládku celkem 8 m3 
směsného odpadu, 4 m3 biologického odpa-
du a 8 ks pneumatik.
Odvoz odpadků z jednotlivých úseku le-
tos ztížila skutečnost, že ve stejném termí-
nu pořádal Rugby klub Petrovice velký me-
zinárodní turnaj v rugby a příjezdové cesty 
k některým lokalitám a parkoviště byly plně  
obsazeny auty a autobusy, takže nemohl být 
odpad vyvezen v den konání akce. Doda-
tečný odvoz sponzorsky zabezpečila firma  

pana Loukoty.
Po ukončení úklidu se účastníci soustředili 
u retenční nádrže na Dobré vodě, kde pro 
ně bylo připraveno ohniště a občerstvení 
– vynikající špekáčky od dalšího sponzora  
akce, řezníka a uzenáře pana Petra Novotné-
ho, ze zdrojů MČ chleba, pochutiny, alko i ne-
alko nápoje. Spokojení občané ještě několik  
desítek minut po konzumaci občerstvení 
strávili v družném hovoru. Byl udělán vel-
ký kus dobré práce a rozcházeli jsme se 
s přesvědčením, že tuto prospěšnou akci  
v dalším roce opět uskutečníme. Jenom 
nás stále mrzí, že i přes masivní propagaci  
se této úklidové akce zúčastnilo tak ma-
lý počet obyvatel, přestože v Petrovicích je 
přihlášeno téměř 6 000 dospělých obyvatel 
k trvalému pobytu.

André Němec
zástupce starostky

Zasloužená odměna po úklidu.

Uklízíme.Občanů se sešlo bohužel málo.



5

Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Běh napříč Petrovicemi  
24. května 2017 – III. ročník

Třetí ročník Běhu napříč 
Petrovicemi se konal  
24. května 2017 
v dopoledních i odpoledních 
hodinách. Start a cíl závodu 
byl u budovy Úřadu městské 
části Praha – Petrovice 
a pro nejmladší závodníky 
u Základní školy Praha – 
Petrovice.  

Závodu se zúčastnilo 485 chlapců a dí-
vek ve věku od 2 do 16 let. Zúčastnili se  
závodníci z Mateřské školy Jakobiho, Praha –  
Petrovice, z Mateřské školy Muška, Pra-
ha – Petrovice, z Rodinného centra Snopík, 
Praha – Petrovice, ze Základní školy Praha 
– Petrovice, ze školy DINO Schools OF Pra-
gue, ze Základní školy Práčská, Praha 10,  
ze Základní školy Klíček, Praha 4. Účast  
závodníků byla v porovnání s druhým roční-
kem Běhu napříč Petrovicemi více než dvoj-
násobná.

Závodníci byli rozděleni do patnácti kategorií 
podle věku, počty závodníků v jednotlivých 
kategoriích byly následující:
- kategorie BATOLATA (do dvou let věku dí-
těte) – 18 závodníků,
– kategorie I – chlapci – 36 závodníků,
– kategorie I – dívky – 43 závodníků,
– kategorie II – chlapci – 46 závodníků,
– kategorie II – dívky – 53 závodníků,
– kategorie III – chlapci – 48 závodníků,
– kategorie III – dívky – 54 závodníků,
– kategorie IV – chlapci – 45 závodníků,
– kategorie IV – dívky – 41 závodníků,
– kategorie V – chlapci – 39 závodníků,
– kategorie V – dívky – 29 závodníků,
– kategorie VI – chlapci – 19 závodníků,
– kategorie VI – dívky – 7 závodníků,
– kategorie VII – chlapci – 2 závodníci,
– kategorie VII – dívky – 5 závodníků.
První tři z každé kategorie obdrželi kromě 
ceny také medaili, podle umístění zlatou, 
stříbrnou nebo bronzovou, prvních šest zá-
vodníků v každé kategorii obdrželo diplom 
s vyznačením umístění ve své kategorii.  

Závodníci z nejmladších kategorií obdrželi  
diplom všichni.
Třetí ročník Běhu napříč Petrovicemi společ-
ně připravili pracovníci Úřadu městské čás-
ti Praha – Petrovice, někteří členové Rady 
městské části Praha – Petrovice, členové 
Komise výchovy, vzdělávání a sportu MČ 
Praha – Petrovice, pracovníci Sokola Pet-
rovice, pedagogové Domu dětí a mláde-
že Domu UM Praha 10, žáci a pedagogové  
Základní školy Praha – Petrovice, pedagogo-
vé školní družiny při Základní škole Praha – 
Petrovice, pedagogové z Mateřské školy Ja-
kobiho, Praha – Petrovice, a někteří ochotní 
sportovci z řad petrovických občanů.
Při přípravě a realizaci závodů tak spolupra-
covali dobrovolní organizátoři různých pro-
fesí a různého věku. Ředitelem závodu byl 
dlouholetý aktivní sportovec a pracovník 
ÚMČ Praha – Petrovice pan JUDr. Ladislav 
Bakeš. Bezpečný průběh závodu zajišťovala 
městská policie.

Organizátoři závodu

Kdo bude první? Děti zažily zábavný den plný radosti, úsilí a vítězství.
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Běh plný odhodlání, síly, emocí a vítězství!
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III. ročník běhu napříč Petrovicemi
Závod se konal dne 24. 5. 2017. Závodu se zúčastnilo 485 chlapců a dívek.
U všech běžeckých kategorií byly výkony závodníků téměř velmi vyrovnané,
z toho je patrné, že závodníci vložili do svých výkonů maximální úsilí.

1. Vincent Veselý MŠ Jakobiho 14:03

2. Vendelín Trhoň DINO PRESCHOOL 14:05

3. Josef Všední MŠ Jakobiho 14:59

1. Kristýna Svobodová DINO SCHOOL 1:08:7

2. Angela Baranová DINO SCHOOL 1:08:9

3. Julie Zieglerová DINO SCHOOL 1:09:3

1. Kristýna Tadialová MŠ Jakobiho 15:60

2. Gabriela Černá MŠ Jakobiho 15:93

3. Eliška Koucká MŠ Jakobiho 16:46

1. Stefano Fagone DINO SCHOOL 1:48:2

2. Jan Franěk DINO SCHOOL 1:55:5

3. Patrik Svoboda DINO SCHOOL 1:58:0

1. Jana Franclová MŠ Jakobiho 20:59

2. Adéla Gruberová MŠ Jakobiho 20:63

3. Vanessa Francová MŠ Jakobiho 20:63

4. Michaela Křížová MŠ Jakobiho 21:05

1. Tomáš Dvořák ZŠ Petrovice 1:51:2

2. Dominik Šmerda DINO SCHOOL 1:52:1

3. Roman Molnár ZŠ PETROVICE 1:55.9

1. Jakub Šnejd DINO PRESCHOOL 18:19

2. Oliver Zouhar DINO PRESCHOOL 19:01

3. Leopold Luke MŠ Muška 19:02

1. Kristýna Berková ZŠ Petrovice 2:03:1

2. Lucie Vaněčková ZŠ PETROVICE 2:05:0

3. Kateřina Mourková DINO SCHOOL 2:05:1

1. Jáchym Teplý ZŠ Klíček 1:13:2

2. Max Šefraný ZŠ Petrovice 1:14:3

3. Vojtěch Kalva ZŠ Petrovice 1:14:4

1. Tereza Košátková ZŠ Petrovice 1:56:9

2. Viktorie Kožíšková DINO SCHOOL 2:09:6

3. Markéta Leišová ZŠ Petrovice 2:09:9

1. Katarina Valíčková ZŠ Petrovice 1:17:1

2. Adéla Stejskalová DINO SCHOOL 1:17:4

3. Ema Heralová ZŠ Petrovice 1:17:7

1. Mikuláš Martin DINO SCHOOL 2:49:5

2. Vojtěch Židův ZŠ Petrovice 2:50:2

1. Šimon Teplý ZŠ Klíček 1:00:5

2. Matěj Řežáb DINO SCHOOL 1:01:6

3. Adam Zouhar DINO SCHOOL 1:01:9

1. Sofie Rychterová DINO SCHOOL 2:53:9

2. Nelly Bartáková DINO SCHOOL 3:13:3

3. Gaetana Fagone DINO SCHOOL 3:13:7

kategorie I. chlapci 70 m kategorie IV. dívky 300 m

kategorie I. dívky 70 m kategorie V. chlapci 500m

kategorie II. chlapci 120 m kategorie V. dívky 500m

kategorie II. dívky 120 m kategorie VI. chlapci 500 m

kategorie III. chlapci 300 m

kategorie VI. dívky 500m

kategorie III. dívky 300 m kategorie VII. chlapci 700 m

kategorie IV. chlapci 300 m kategorie VII. dívky 700 m
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Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice
16. března 2017
• Rada MČ schválila účetní závěrku ZŠ 
Praha – Petrovice, příspěvková organizace 
za rok 2016.
• Rada MČ schválila účetní závěrku MŠ 
Jakobiho 329, příspěvková organizace 
za rok 2016.
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 1/2017 a č. 2/2017.
• Rada MČ schválila výstavbu rodin-
ného domu na pozemku parc. č. 314/1 
v k.ú.  Petrovice v rozsahu dle předložené 
projektové dokumentace.
• Rada MČ schválila zrušení stávajícího 
a vybudování nového vstupu z ulice Mor-
seova na pozemek parc. č. 314/1 v k.ú.  
Petrovice v rozsahu dle předložené projek-
tové dokumentace, za těchto podmínek:
1) Po vybourání stávajícího vstupu na po-
zemek bude tato plocha dosypána ze-
minou a oseta trávou v šířce stávajícího  
zatravněného pásu a pro oddělení tohoto 
pásu od chodníku budou použity betonové 
obruby, ve stejné specifikaci, jako okolní  
obruby v ulici Morseova.
2) Povrchová úprava nového vstupu bu-
de živičná ve stejném rázu, jako chodník 
v ulici Morseova a tento vstup bude oddě-
len od zelených pásů betonovými obruba-
mi o stejné specifikaci, jako ostatní obruby 
v ulici Morseova. 
3) Po dokončení stavebních prací bu-
dou všechny dotčené konstrukce uve-
deny do stavu před zahájením prací, a to 
po stránce funkční i estetické tak, aby 
byl zachován celistvý vzhled komunikace 
a byla zachována plynulá návaznost vstupu 
na chodník v ulici Morseova.
4) Veškeré finanční náklady, spojené se 
zrušením stávajícího vstupu a vybudo-
váním nového vstupu na pozemek parc.  
č. 314/1 z ulice Morseova, včetně nákladů 
na průběžný úklid komunikace, bude hra-
dit stavebník.
5) V případě záboru veřejného prostranství 
bude před jeho realizací splněna ohlašova-
cí povinnost na ÚMČ Praha – Petrovice.
6) Stavebník zajistí náhradní výsadbu 1ks 
solitérního keře nebo stromu dle zadání 
OFM ÚMČ Praha – Petrovice jako kom-
penzaci za úbytek cca 1,4 m2 travnaté plo-
chy.
• Rada MČ vzala na vědomí Protokol 
z jednání hodnotící komise ve veřejné za-
kázce malého rozsahu na dodávku služeb 

„Údržba veřejné zeleně v k.ú. Petrovice 
a úklid veřejných prostranství“.
• Rada MČ na základě doporučení hodno-
tící komise ve veřejné zakázce malého roz-
sahu na dodávku služeb „Údržba veřejné 
zeleně v k. ú. Petrovice a úklid veřejných 
prostranství“ schválila uzavření smlouvy 
s uchazečem Tomášem Loukotou-Louka.
• Rada MČ uložila starostce JUDr. Ol-
ze Hromasové zahájit jednání o uzavření 
smlouvy o dílo na zakázku „Údržba veřej-
né zeleně v k. ú. Petrovice a úklid veřej-
ných prostranství“.
• Rada MČ vzala na vědomí Protokol 
z jednání hodnotící komise ve veřejné  
zakázce malého rozsahu na dodávku  
služeb „Revitalizace sídlištního prostoru 
v ul. Rezlerova“. 
• Rada MČ schválila na základě doporu-
čení hodnotící komise ve veřejné zakázce 
malého rozsahu dodávku služeb „Revitali-
zace sídlištního prostoru v ul. Rezlerova“ 
společnosti IRIS ŠPANIHEL s.r.o.
• Rada MČ uložila starostce MČ JUDr. Ol-
ze Hromasové zahájit jednání o uzavření 
smlouvy o dílo na zakázku „Revitalizace 
sídlištního prostoru v ul. Rezlerova“.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z Gran-
tové komise ze dne 2. března 2017 s tím, 
že Grantová komise doporučila přidělení 
grantů následovně:
Římskokatolická farnost 60 000 Kč,
Rugby klub Petrovice 85 000 Kč,
TJ Sokol Petrovice 85 000 Kč na účely, kte-
ré jsou uvedeny v žádostech jednotlivých 
subjektů.
• Rada MČ schválila přidělení grantů 
na rok 2017 následovně:
– Římskokatolické farnosti 60 000 Kč 
na restaurování poškozených částí fasády 
kostela a schodiště ve zvonici věže kostela 
sv. Jakuba Staršího v Praze – Petrovicích.
– Rugby klubu Petrovice 85 000 Kč na pod-
poru zajištění celoroční sportovní činnosti 
dětí a mládeže v Rugbyovém klubu Petro-
vice.
– TJ Sokol Petrovice 85 000 Kč na úsporu 
energie, výměnu osvětlení nacházejícího 
se v malé tělocvičně za LED svítidla.
• Rada MČ vzala na vědomí, že na vyvě-
šený záměr NNP 08/2017 obdržela 1 na-
bídku. 
• Rada MČ uložila starostce MČ předložit 
tento bod na nejbližší zasedání ZMČ Praha 
– Petrovice s tím, že Rada MČ doporučila 

tento prodej.
• Rada MČ schválila organizační zabezpe-
čení akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 
2017“.
• Rada MČ vzala na vědomí informa-
ci o stavu pohledávek za nájemci bytů 
ve svěřené správě MČ v bytech v Morse-
ově ulici č.p. 252 a č.p. 253 a dalších neby-
tových prostorách ke dni 14. března 2017.
• Rada MČ uložila zástupci starost-
ky JUDr. Němcovi důsledně postupovat 
při vymáhání pohledávek, dle Směrnice  
č. 12-2015.
• Rada MČ schválila vyúčtování koncertu 
Chantal Poullain.  
• Rada MČ schválila obsahovou a gra-
fickou úpravu Petrovického zpravodaje  
č. 1/2017 do tisku.

30. března 2017
• Rada MČ schválila vyúčtování koncertu 
skupiny „Gentlemen Singers“
• Rada MČ vzala na vědomí zápis  
z 11. jednání Kontrolního výboru ZMČ ko-
naného dne 20. 03. 2017 v předloženém 
znění.
• Rada MČ vzala na vědomí žádost ředi-
tele ZŠ Praha – Petrovice Mgr. Zemana 
o souhlas s realizací projektu „Moderniza-
ce odborných učeben v ZŠ Praha – Petro-
vice“.
• Rada MČ schválila, aby ZŠ Praha – Pe-
trovice podala žádost do operačního pro-
gramu Praha – Pól růstu ČR – výzva  
č. 20 Modernizace zařízení a vybavení 
pražských škol.

10. dubna 2017
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 3/2017.
• Rada MČ schválila vyúčtování divadelní 
hry „Příběh jednoho hradu“.
• Rada MČ vzala na vědomí informace 
starostky MČ o výsledku jednání na ZHMP 
ve věci týkajících se MČ Praha – Petrovice, 
které se konalo dne 30. 03. 2017.
• Rada MČ uložila zástupci starostky 
JUDr. Němcovi předložit na nejbližší za-
sedání RMČ studii bezbariérovosti s návr-
hem a z ní vyplývající návrhy na konkrétní 
bezbariérová opatření v ZŠ Praha – Petro-
vice.
• Rada MČ schválila konání pietního aktu 
ke státnímu svátku Dne vítězství u pomní-
ku na petrovickém hřbitově od 10.30 hod. 
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a u pomníku v Edisonově ulici od 11.00 
hod. dne 5. května 2017.
• Rada MČ uložila zástupci starostky za-
jistit organizační zajištění pietního aktu 
a schválila zakoupení 4 ks věnců se stuha-
mi.
• Rada MČ schválila návrh programu 
na XVI. zasedání ZMČ konaného v pondělí 
24. 04. 2017.

27. dubna 
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 6/2017.
• Rada MČ schválila zpracování studie 
bezbariérového zpřístupnění 2. NP a 3. NP 
budovy ZŠ Petrovice.
• Rada MČ schválila připomínky k návrhu 
zprávy ZUR.
 • Rada MČ vzala na vědomí informa-
ci o stavu pohledávek za nájemci bytů 
ve svěřené správě MČ v bytech v Morse-
ově ulici č.p. 252 a č.p. 253 a dalších neby-
tových prostorách ke dni 16. dubna 2017.
• Rada MČ uložila zástupci starostky 
JUDr. Němcovi důsledně postupovat při 
vymáhání pohledávek, dle Směrnice č. 12-
2015.
• Rada MČ schválila konání akce Petro-
vické jaro 2017.

18. května
• Rada MČ vzala na vědomí informa-
ci o jednání s ředitelem MP E. Šuste-
rem ve věci stížnosti MČ Praha – Petrovi-
ce na neřešení bezpečnosti na přechodu 
Edisonovy ulice mezi budovou ZŠ a budo-
vou MŠ Muška, na neinformování vedení 

MČ Praha – Petrovice o úbytku strážníků 
sloužících v k.ú. Petrovice.
• Rada MČ schválila účetní závěrku za rok 
2016 MČ Praha – Petrovice. 
• Rada MČ vzala na vědomí zápis  
z 16. jednání Finančního výboru ZMČ ze  
dne 10. 05. 2017 v předloženém znění.
• Rada MČ schválila Závěrečný účet MČ 
Praha – Petrovice za rok 2016.
• Rada MČ schválila rozpočtové změny  
č. 7/2017, č. 8/2017, č. 9/2017 a č. 10/2017.
• Rada MČ schválila rozpočet poznávací-
ho zájezdu seniorů do Vyššího Brodu.
• Rada MČ schválila vyúčtování hry 
„Manželský čtyřúhelník“.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis Komise 
pro polikliniku a zařízení pro seniory RMČ 
ze dne 10. 05. 2017 v předloženém znění.

1. června
• Rada MČ vzala na vědomí návrh zpraco-
vaný KV ZMČ na novelizaci Jednacího řá-
du ZMČ Praha – Petrovice.
• Rada MČ schválila zařazení projednání 
návrhu novely Jednacího řádu na program 
nejbližšího zasedání ZMČ a uložila předse-
dovi KV ZMČ zpracovat důvodovou zprá-
vu pro jednání zastupitelstva 14. 06. 2017 
k tomuto bodu.
• Rada MČ schválila návrh programu 
XVII. řádného zasedání ZMČ Praha – Pe-
trovice v předloženém znění.
• RMČ schválila zápis Kulturní komise 
RMČ ze dne 25. 05. 2017 v předloženém 
znění.
• Rada MČ schválila vyúčtování akce 
„Petrovické jaro 2017“.

• Rada MČ vyjádřila poděkování a uznání 
Kulturní komisi RMČ a panu doc. Semec-
kému.
• Rada MČ schválila uzavření nové 
Smlouvy o nájmu hrobového místa na ur-
nový hrob č. 600.
• Rada MČ vzala na vědomí informace 
o konání 3. ročníku Běhu napříč Petrovice-
mi.
• Rada MČ schválila vyúčtování 3. roční-
ku Běhu napříč Petrovicemi a konstatova-
la, že i přes 100% nárůst účastníků nebyl 
schválený rozpočet překročen.
• Rada MČ vyjádřila uznání a poděková-
ní JUDr. Bakešovi a všem organizátorům  
3. ročníku Běhu napříč Petrovicemi.

Zveme všechny občany  
naší městské části na  
XVIII. řádné zasedání 

ZMČ Praha – Petrovice, 
které se bude konat 

ve středu  
20. září 2017  
od 18.00 hod. 

ve společenském
sále DOV,

Edisonova 429, 
Praha – Petrovice.

Veterinární poradna – kastrace koček
Už jste někdy zvenku slyšeli 
strašlivý „dětský nářek“, 
podívali jste se ven a děti 
nikde, jenom samé kočky?

U koček se projevuje říje velmi intenzivně.  
Extrémní nářek, snížený příjem potravy, 
značkování, obtěžování majitele a podob-
ně. Doslova to drásá nervy. Kočka ne-
přestává a hledá samce. Pokud se jí to  
povede, asi za dva měsíce se jí narodí  
koťata. V tuto chvíli nastává problém. Jsou  
sice malá a roztomilá, ale jsou jich plné  
útulky. Z tohoto důvodu doporučujeme  
majitelům zvážit kastraci.

Kastrace je jednoduchý chirurgicky zákrok, 
při kterém se odstraní vaječníky, případně 
i děloha. Kočky před zákrokem nesmí jíst 
20 hodin.
V anestézii se provede malá ranka z bo-
ku (většinou na dva stehy), vyjmou se  
vaječníky, založí se vnitřní stehy a seši-
je se svalovina a kůže. Kočce se zamezí  
ránu lízat. Za 10 dnů po zákroku se odstra-
ní kožní stehy.  A kočku i majitele čeká 
bezstarostný život.

Roman Hanke
www: veterinapetrovice.cz 
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Harmonogram přistavování kontejnerů 
na velkoobjemový odpad červenec–listopad 
2017 

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad 
březen–červen 2017

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD–DO

6. 9. středa ul. Dieselova (v horní části u trafostanice)  14.00–18.00 hod.

20. 9. středa ul. Edisonova (slepá část u kostela)  14.00–18.00 hod.

4. 10. středa ul. Frostova (parkoviště) 14.00–18.00 hod.

11. 10. středa ul. Lessnerova (parkoviště)  14.00–18.00 hod.

25. 10. středa ul. Rezlerova (parkoviště naproti č.p. 307)  14.00–18.00 hod.

8. 11. středa ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 14.00–18.00 hod.

22. 11. středa ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 14.00–18.00 hod.

29. 11. středa ul. Frostova (parkoviště) 14.00–18.00 hod.

6.12. středa ul. Rezlerova (parkoviště naproti č.p. 307) 14.00–18.00 hod.

Komplexní úklid komunikací srpen 2017.

Dne 28. 8. a 29. 8. 2017 proběhne kom-
plexní úklid komunikací v městské části 
Praha – Petrovice. Žádáme proto moto-
risty, aby respektovali osazené přenos-
né dopravní značení v ulicích a odstranili 
na tuto nezbytně nutnou dobu úklidu 
svůj automobil.

28. 8. 2017 

Edisonova

Frostova (včetně parkoviště)

Jakobiho (včetně parkoviště)

Kurčatovova (včetně parkoviště)

29. 8. 2017

Archimedova

Bellova

Dopplerova

Galileova

Galvaniho

Rezlerova (včetně parkoviště)

Lessnerova včetně parkoviště

Ohmova (Galvaniho–Archimedova)

Morseova (Milánská–Galileova)

Harmonogram přistavování kontejnerů na BIO odpad červenec–listopad 2017

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD–DO

2. 7. neděle ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 09.00–13.00 hod.

8. 7. sobota ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 09.00–13.00 hod.

15. 7. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 13.00–16.00 hod.

23. 7. neděle ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 09.00–13.00 hod.

30. 7. neděle ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 09.00–13.00 hod.

6. 8. neděle ul. Edisonova (slepá část u kostela) 13.00–16.00 hod.

13. 8. neděle ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 09.00–13.00 hod.

19. 8. sobota ul. Edisonova (před č.p. 51) 09.00–13.00 hod.

26. 8. sobota ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 13.00–16.00 hod.

2. 9. sobota ul. Edisonova (slepá část u kostela) 13.00–16.00 hod.

9. 9. sobota ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 09.00–13.00 hod.

16. 9. sobota ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 09.00–13.00 hod.

23. 9. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 09.00–13.00 hod.

1. 10. neděle ul. Edisonova (slepá část u kostela) 13.00–16.00 hod.

14. 10. sobota ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 13.00–16.00 hod.

21. 10. sobota ul. Edisonova (před č.p. 51) 09.00–13.00 hod.

4. 11. sobota ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 13.00–16.00 hod.

11. 11. sobota ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 09.00–13.00 hod.

18. 11. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 13.00–16.00 hod.

Termíny svozu nebezpečného odpadu pro městskou část Praha – Petrovice

ZASTÁVKA SOBOTA 26. 8. 

ul. Edisonova (parkoviště u Botiče) 08.00–08.20 hod.

ul. Dopplerova (parkoviště mezi ZŠ a Dinno School) 08.30–08.50 hod.

křižovatka ul. Morseova–Voltova 09.00–09.20 hod.

křižovatka ul. Edisonova–Galileova 09.30–09.50 hod.

křižovatka ul. Morseova–Lessnerova 10.00–10.20 hod.

křižovatka ul. Archimédova–Ohmova 10.30–10.50 hod.

křižovatka ul. Rezlerova–Voltova 11.00–11.20 hod.

ul. Frostova (parkoviště u trafostanice) 11.30–11.50 hod.

ce 59x52_kaceni.indd   1 11/27/15   3:26

INZERCE
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ŽIVNOSTENSKÝ ODPAD 

§ 16 
upravuje Vaše povinnosti

Způsobů jak zajistit nakládání s  odpady je několik:  

� 
� 

� 

pokuta až do 
výše 300 000 Kč

OCP MHMP 
http://portalzp.praha.eu/odpady  
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Prázdninový provoz PID 1. 7. 2017 – 2. 9. 2017
Každý rok cestuje o letních 
prázdninách pražskou 
hromadnou dopravou méně 
cestujících.
Řada Pražanů je na dovolených, žáci a stu-
denti na prázdninách a tento počet ces-
tujících zdaleka nedorovná rostoucí počet 
turistů, kteří do hlavního města přijíždějí. 
Téměř jedinou možnost, jak si vzít volno, 
má i skupina několika tisíc řidičů metra, 
tramvají i autobusů. Právě z těchto důvo-
dů jsou prázdniny obdobím, kdy dochází 
k mírnému prodloužení intervalů na vět-
šině linek PID a současně probíhá větší 
množství rekonstrukcí komunikační i kole-
jové sítě.
Úpravy v jízdních řádech o letošních prázd-
ninách jsou podobná těm, která proběhla 

v loňském roce. K prodloužení intervalů 
dochází zejména v období přepravních špi-
ček pracovních dnů, kdy je patrný největší 
pokles poptávky.

Metro
Na všech linkách dojde v pracovní dny 
k prodloužení intervalů o 1-2 minuty.  
Počátkem července (od 1. 7. do 10. 7.)  
bude z důvodu výměny pražců uzavřen 
úsek na lince C mezi stanicemi Florenc 
a Pražského povstání. Od 11. 7. začne první  
etapa rekonstrukce stanice Muzeum 
na lince A, při níž bude uzavřeno její  
nástupiště ve směru Depo Hostivař. 
7. srpna bude naopak po sedmiměsíční  
rekonstrukci znovu otevřena stanice Jino-
nice na lince B.

Tramvaje
Po dobu prázdnin nebudou v provozu do-
plňkové linky 4 a 21. Na páteřních linkách 
9, 17 a 22 bude ve špičkách pracovních  
dnů prodloužen interval ze 4 na 5 minut,  
kolem poledne pak z 5 na 6 minut. U ostat-
ních linek dojde k úpravě intervalů ve špič-
kách pracovních dnů z 8 na 10 minut a ko-
lem poledne z 10 na 12 minut. Linka 16 
pojede celotýdenně jen v trase Lehovec – 
Kotlářka.
V souvislosti s vyšším počtem návštěvníků 
okolí Malé Strany budou od 1. 7. na linku  
15 nasazovány v pracovní dny i o víken-
dech dvouvozové či kloubové tramvaje.  
Pokračuje tak trend snižování počtu  
sólo vozů na tramvajových linkách. Zatímco  
v loňském roce jezdilo o víkendech 87 só-

Doba dovolených bývá úspěšným obdobím 
zlodějů
Prázdninové měsíce jsou nejčastější dobou letních dovole-
ných, velké množství domů a bytů zůstává delší dobu opuš-
těno, a pokud je majitelé vhodným způsobem nezabezpečí, 
představují ideální příležitost pro zloděje. K tomu se přidává 
i nebezpečí fenoménu dnešní doby – sociálních sítí. S růstem 
počtu jejich uživatelů roste i míra dobrovolného sdílení osob-
ních informací a nebezpečí jejich zneužití. Následující pre-
ventivní doporučení pomohou ochránit váš domov a zabránit  
nebo alespoň citelně ztížit nepozvaným hostům jejich plány: 

Zamykejte
Často je krádež dílem náhody. Staré zámky jsou lehkou  
překážkou. Neváhejte proto investovat do lepšího zabezpe-
čení. Ideální jsou certifikované bezpečnostní dveře s kvalitní 
bezpečnostní vložkou a kováním.

Zavírejte okna
Říká se, že příležitost dělá zloděje. Proto nezapomeňte po-
zavírat okna a zabezpečit jakékoli další přístupové cesty do  
vašeho domova. Pokud máte uzavřené pojištění domácnosti, 
je základní podmínkou pro vyplacení odškodného v plné vý-
ši skutečnost, že pachatel při trestném činu musel překonat  
nějakou překážku. Pootevřené okno překážkou logicky není. 
Další možnost zabezpečení představují mříže na okna.

Pořiďte si alarm
Pokud nechcete investovat do drahého alarmu, zkuste ales-
poň „mimikry“. Prakticky jakýkoli automaticky spuštěný zvuk 
zloděje vyděsí nebo alespoň znejistí.

Ukryjte cennosti
Využijte domácí trezor, a pokud ho nemáte, neukládejte šper-
ky nebo klíčky od auta na obvyklá místa. Zkuste se vyhnout 
šuplíkům a skříňkám, a cennosti rozhodně nenechávejte v ori-
ginálních krabičkách z klenotnictví. 

Nepodceňujte osvětlení
Starý trik s automatickým spínačem lustrů a dalších svítidel 
stále umí nočního zloděje odradit. Naopak přerostlé živé plo-
ty, keře a stromy mu hrají do karet. 

Nechlubte se
Informace o tom, že vyrážíte na dovolenou je sice nemilou 
zprávou pro závistivé přátele na sociálních sítích i mimo ně, 
nicméně vítanou informací pro zloděje, kteří se k ní dostanou. 
Fotky můžete na sociální sítě nahrát i po návratu do svého ne-
narušeného domova.
Vykradený byt či dům nepřináší pouze ztrátu majetku, ale pře-
devším ztrátu soukromí a vnitřního klidu. Zloděj, který zaútočí  
na váš domov, současně útočí na vaše místo bezpečí, kam 
zvete pouze svou rodinu a nejbližší přátele. Majetkovou ztrátu 
dokáže částečně kompenzovat kvalitní pojištění, psychickou 
újmu ale nenahradí.

Nejlepší a nejúčinnější metodou, jak se před zloději chrá-
nit, je jednoznačně prevence. Nedat jim důvod, aby se o váš  
majetek zajímali.

Jiřina Ernestová
městská policie hl. m. Prahy
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lo tramvají, v letošním roce 19 z nich již 
vyjede v dvouvozové či kloubové podobě. 
Snížení počtu vypravovaných sólo tramvají 
o víkendu přispívá k nárůstu podílu bezba-
riérových spojů v tramvajové síti a k větší-
mu využití nejnovějších tramvají 15T.
O letošních prázdninách mohou turis-
té směřující na Pražský hrad také popr-
vé využít v březnu zavedenou nostalgic-
kou tramvajovou linku 23, která v úseku  
I. P. Pavlova – Malostranská – Pražský 
hrad – Malovanka posiluje provoz linky 22. 
V pracovní dny jezdí v intervalu 30 minut, 
o víkendech a svátcích má interval 15 mi-
nut.

Provoz tramvají ovlivní v létě také několik 
oprav tratí, které chystá Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, a. s. Na počátku prázdnin pro-
běhne oprava trati v Seifertově ulici, v srp-
nu bude zahájena rozsáhlá rekonstrukce 
tratí v Nuselském údolí, která se protáh-
ne až do podzimních měsíců. Konkrétní  
dopravní opatření budou zveřejněna s do-
statečným předstihem.

Autobusy
Na většině městských autobusových li-
nek dojde k úpravě jízdních řádů na prázd-
ninový provoz. V ranní špičce pracovních 
dnů se prodlouží interval z 6 na 7,5 minuty, 

odpoledne ze 7,5 na 10 minut. O letních 
prázdninách nebudou v provozu školní 
spoje ani autobusové linky 305, 343, 451 a
465. Školní linky vyjedou opět až 4. září 
a v souvislosti s postupující integrací regi-
onálních autobusových linek dostanou no-
vá čísla. Číselnou řadu 551 až 575 nahradí 
čísla 251 až 275.

Vlaky
Vlakové linky v rámci PID pojedou o let-
ních prázdninách podle platných jízdních 
řádů, prázdninová omezení se jich netý-
kají (jen v ojedinělých případech je zrušen 
školní spoj).

Manželský čtyřúhelník
Divadelní hru tohoto názvu 
připravila kulturní komise  
pro naše diváky na středu  
26. dubna 2017. 

Mýlil se však ten, kdo si představoval, že 
se jedná o rozšíření tzv. „manželského 
trojúhelníku“. Tato vtipná veselohra, jejímž 
autorem i režisérem je Jakub Zindulka, po-
jednává o zcela normálních úsecích života 
a vztazích mezi manželi.
V úvodu představení se odehrává silvest-
rovská oslava dvou spřátelených manžel-
ských párů, a to Květy Juklové (v podání 
Dany Homolové), Míry Jukla (Daniel Rous) 
a Růženy Tupé (v podání Michaely Badin-
kové), Radima Tupého (Martin Kraus). Obě 
ženy pracují ve stejné mateřské škole,  
muži jsou inženýry ve stejném výrobním 

podniku. Proto není divu, že konec roku  
pravidelně oslavují společně. V průběhu  
večera, kdy alkohol teče proudem, se mlu-
ví o tom, že muži jsou neschopní, nega-
lantní, nedá se s nimi žít. Muži si zase 
notují v tom, že jednání a reakce žen ne-
ní možné pochopit. Všechna tato témata 
jsou okořeněna vtipnými dialogy. Nako-
nec se všichni shodují v tom, že soužití je 
nesnesitelné, a tak padne návrh na neob-
vyklou výměnu. Manželé si na jeden rok 
od sebe odpočinou. Ženy budou žít zvlášť 
a manželé budou mít také svoji ryze muž-
skou domácnost.
Vtipně vytvořená scéna umožňuje rychlé 
a plynulé střídání výstupů jednotlivých pá-
rů. Hra má proto rychlý spád plný dialogů  
mířících do ireálných a typických mužských 
 i ženských vlastností. Ještě daleko před 

uplynutím sjednané doby všichni aktéři po-
znají, že bez sebe nemohou žít, že se mají 
rádi a celibát zruší.
Díky výborným výkonům všech aktérů se 
sál vyprodaný do posledního místa výbor-
ně po celou dobu bavil a herce za krásný, 
pohodový večer odměnil dlouhodobým 
potleskem.

Otto Semecký
předseda Kulturní komise RMČ

Kulturní komise 
RMČ připravuje

4. října
Vystoupení hudební skupiny 
KNEZAPLACENÍ a klavíristy 
PETRA VONDRÁČKA

17. října
Recitál PETRY ČERNOCKÉ

7. listopadu
Čtená divadelní hra s JANEM 
KAČEREM

21. listopadu 
Koncert bratří EBENŮ 

podrobnosti budou včas oznámeny

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI  |   KULTURAPetrovický zpravodaj

Manželé Míra a Růžena Juklovi . Inženýři Radim Tupý a Míra Jukl.

KULTURA
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Letošní 12. květen je 
spojen nejen s konáním 
světoznámého Pražského 
jara, ale pro petrovické 
občany znamenal pořádání 
již 13. ročníku čtyřdílného 
cyklu PETROVICKÉ JARO.
Po úvodním slovu paní starostky JUDr. Olgy  
Hromasové, která celý cyklus zahájila,  
zazněly známé melodie Bizetovy opery 
CARMEN v podání flétnistky Anny Talác-
kové a klavíristy Egli Prifti. Oba sice mla-
dí, ale technicky vysoce vyspělí sólisté 
provedli obecenstvo průřezem téměř celé 
opery s takovou bravurou, že za svůj vý-
kon byli odměněni bouřlivým potleskem. 
V druhé části koncertu se představila dal-
ší dvojice umělců, tentokrát pouze v pán-
ském obsazení. Ke klavíru opět zasedl Egli 
Prifti a na „S“ klarinet se představil Petr 
Valášek. Ti zase potěšili obecenstvo zná-
mými jazzovými skladbami. Zajímavé je, 
že tento typ klarinetu se málo využívá. 
Oba hráči dokázali svým přednesem vyso-
kou profesionalitu.
Po těchto dvojicích se na závěr programu 
představil HOSTIVAŘSKÝ DECHOVÝ OR-
CHESTR pod vedením Oldřicha Ledaby-
la. V jeho podání zazněly skladby J. Fle-
gla DUDÁCKÁ, J. Strausse „Na krásném 
modrém Dunaji“, J. Ježka „V domě stra-
ší duch“ a směs melodií Beatles. Bylo to 
pěkné a příjemné zahájení celého cyklu.
Ve středu 17. května pokračoval cyklus 
druhým koncertem, ve kterém své umění 
předvedli nejen ti nejmenší (RADHŮSKA), 
ale i vyspělí sólisté. Program zahájil svým 
vystoupením dětský sbor RADHŮSTKA 
pod vedením Lucie Valentové. Na kla-
vír doprovázela Petra Hansen. Malé děti 
potěšily přítomné působivou interpretací  
lidových popěvků A. Tučapského a sklad-
bami P. Jurkoviče „Malovaná pohádka“ 
a „Buben a činely“. Svým vystoupením 
děti navodily velice milou a příjemnou at-
mosféru, která vydržela po celý program 
večera.
Po dětském sboru následovalo sólové vy-
stoupení Barbory Pátkové na klarinet, kte-
rou na klavír doprovázela prof. Michaela 
Prokopová. Barbora Pátková se představi-
la skladbou F. Poulence „Sonáta pro klari-
net a klavír“. V prostřední části programu 
se předvedl HOSTIVAŘSKÝ KONCERTNÍ 
SBOR pod taktovkou Lucie Valentové a se 

sólisty Janem Stojánkem – klavír, Annou 
Taláckovou – příčná flétna a Liborem Rem-
tou – bicí nástroje. V podání dívčího sboru 
zazněly skladby A. Dvořáka „Dyby byla ko-
sa nabróšená“, lidová „O řebíčku zahrad-
nický“ a „Kočár“ M. Raichla a „Adiemus“ 
K. Jenkinse.
Vyvrcholením večerního programu bylo 
vystoupení HOSTIVAŘSKÉHO KOMOR-
NÍHO ORCHESTRU, jehož dirigentem byl 
Pavel Trojan a sólistkou Ema Mušková – 
klavír. V jejich provedení se přítomné pu-
blikum mohlo potěšit výtečným provede-
ním skladeb S. Prokofjeva „Tanec rytířů“ 
z baletu Romeo a Julie a E. Griega kon-
certem pro klavír a orchestr a moll op. 16. 
Za svůj výkon byla klavíristka odměněna 
obrovským aplausem.
Třetí díl cyklu se uskutečnil 23. května 
a byl věnován převážně kytarám a flét-
nám. V úvodní části programu se předsta-
vil PŘÍPRAVNÝ KYTAROVÝ SOUBOR ZUŠ 

pod vedením Miloše Offenbartla. Pro zvě-
davé hlediště si připravil známý tradicionál 
Guantanamera, dále pak skladbu L. Peter-
sona „Swing It“ a melodii B. J. Armstronga 
„Wake me up when september ends“.
Za provedení všech tří skladeb sklidil 
soubor uznání. Po tomto vystoupení se 
 pochlubil svým krásným uměním FLÉT-
NOVÝ SOUBOR pod vedením Petra Svo-
body. Flétnistky skladbou svého reperto-
áru umožnily obecenstvu připomenout si 
krásu našich lidových písní, když jako za-
hájení zvolily „Měla jsem já holoubka“, 
Pod našima okny“, „Neťukej, neťukej“ 
apod. Pak následovaly další melodie, ale 
z jiného soudku, jako např. „Korunovační 
intráda“, „Rondo e Saltarello“ či „Tafel-
muzik“, „Jarní tanec č. 6“ a mnoho dal-
ších.Obecenstvo přijalo vystoupení děvčat 
s velkým potleskem. Po nich publikum při-
vítalo Michaelu Roubalovou coby sólistku 
na zobcovou flétnu, kterou na klavír dopro-

Petrovický zpravodajKULTURA

Petrovické jaro 2017

Dětský sbor RADHŮSTKA. 

O poslech vážné hudby byl velký zájem.
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vázela Hana Fišerová. Své umění dokázala 
bravurním zvládnutím skladby G. F. Händla  
„Sonáta F dur, HWV 369“ a skladbou 
„Concertino“ G. Gunsenheimera. Obě só-
listky si svým provedením vysloužily velké 
uznání. Závěr večera patřil opět kytarám, 
kdy pod vedením Petra Klima vystoupi-
la skupina KYTAROVÁ STOPA. Tito mladí 
chlapci také své představení zahájili tra-
dicionálem „O Waly, Waly“. Je třeba říci, 
že jejich podání vyznělo velice vyváženě 
a sladěně. Tuto melodii zná téměř každý, 
a tak možnost srovnání je vysoká. Dále ná-
sledovala skladba N. Shamera „Yerusha-
laim shel zahav“ a jako poslední závěrečná 
melodie zazněla píseň E. Claptona „Tears 

in Heaven“, kterou svým zpěvem do-
provodily Michaela Jamborová a Alžběta  
Černá. Poslední, čtvrtý díl cyklu, se usku-
tečnil ve čtvrtek 25. května a bez nadsázky  
byl důstojným zakončením této kultur-
ní akce. Hned v úvodní části PŘÍPRAV-
NÝ SMYČCOVÝ ORCHESTR ZUŠ pod 
vedením Zuzany Kožínové navodil příjem-
nou atmosféru svým provedením skladeb  
W. A. Mozarta „Třpyť se hvězdičko“, „Ku-
kačka“, „Děkovná píseň“ a B. Smetany 
„Vltava“. Zvláště v této poslední skladbě 
mladí žáci ukázali své nadání a píli. Ve vy-
nikajícím světle se ukázal také klavírista 
Petr Folta, který si jako další vystupující 
získal srdce publika svým brilantním pro-

vedením skladeb F. Chopina „Valčík op. 
64, č.2“ a „Fantasie Impromptu cis-moll 
II,op.66“. Byl také odměněn dlouho trva-
jícím potleskem. Program pokračoval vy-
stoupením pěveckého sboru HOSTIVAŘÍK 
pod vedením Lucie Valentové. Děvčata se 
pochlubila provedením skladeb I. Hurníka 
„Housle“, „Trubka“, A. Hradeckého velice 
milou písní „Až na Sněžku s partou ježků“ 
a lidovou „Dobrú noc, má milá“. Závěr ve-
černího programu a tím i celého cyklu ob-
staral SMYČCOVÝ ORCHESTR ZUŠ pod 
vedením Jany Švecové a se sólisty Libo-
rem Remtou – bicí nástroje, Vítkem Šve-
cem – kontrabas, Matyášem Budským 
a Janem Třeštíkem – saxofon. Již v úvodní 
skladbě A. Vivaldiho „Concerto per archi 
Re minore No 127, I. věta“, orchestr uká-
zal svoji vyspělost. To potvrdil i ve sklad-
bě „ Mamma Mia“. Vyvrcholením pak bylo  
zahrání známé písně K. Badela „Piráti z Ka-
ribiku“. Pro obrovský úspěch si obecen-
stvo vynutilo opakování této skladby. Celý 
cyklus ukázal, že v ZUŠ Hostivař vyrůsta-
jí dobří hudebníci, což svědčí o výborném 
pedagogickém vedení a zájmu mladé ge-
nerace o hudbu. Můžeme se proto těšit 
na další již 14. ročník petrovického jara.

Otto Semecký
předseda Kulturní komise RMČ

Po několika předchozích 
koncertech se v sále Domu 
občanské vybavenosti naši 
občané dočkali autorské 
divadelní hry Ivana Vyskočila 
„Příběh jednoho hradu“. 

Děj se odehrává na jednom nejmenova-
ném hradě v dávné minulosti, ale ve svých 
dialozích odráží i současnost. Podstata hry 
spočívá ve snaze domácího pána zbavit se 
upovídané a hubaté turecké milenky a pro-
střednictvím inzerátu si najít jinou vhod-
nější ženu. Brzy však zjistí, že výměnou si 
vůbec nepolepší, spíše naopak. A tak se 
rozhodne zůstat s tou původní. Jak vy-
plývá z průběhu děje a komických situací,  
autor příběhu promítl do této hry řadu 
svých životních a osobních zkušeností.  
Díky vtipným dialogům se obecenstvo vel-

mi dobře bavilo. Přispěly k tomu i výbor-
né výkony jednotlivých herců Ernesta Če-
kana v roli hradního pána, Jarmila Škroma 
v roli sluhy, Veroniky Arichtěvy v roli Fati-
my, Anny Kulované v roli ostatní paní, An-
tonína Duchoslava v roli Leška z Lešetínku 

a v neposlední řadě Ivana Vyskočila v roli 
pánova otce.

Otto Semecký
předseda Kulturní komise RMČ

Příběh jednoho hradu

KULTURAPetrovický zpravodaj

Zkouška na koncert. Mladý virtuos. 

Ernesto Čekan, Jarmil Škvrna a Veronika Arichtěva.
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Letošní 17. ročník Noci 
s Andersenem se uskutečnil 
celkem na 1 695 místech, 
a to nejen v ČR, ale třeba 
i na Novém Zélandě, 
v Saúdské Arábii nebo USA, 
všude, kde působí naše 
krajanské spolky, České 
školy bez hranic, knihovny 
a milovníci literatury.  
V noci z pátku 31. 3. 
na sobotu 1. 4. 2017 
patřila dětským čtenářům 
samozřejmě i Místní 
knihovna MČ Praha – 
Petrovice.

Pohádkově dobrodružné akce se i tento-
krát účastnilo dvacet dětí ve věku od 6 
do 11 let. Protože letos probíhala ve zna-
mení oblíbeného časopisu Čtyřlístek, pod-
mínkou účasti se staly kostýmy a masky 
inspirované hlavními postavičkami jeho 
komiksových příběhů. Naparáděné Fifinky, 
Bobíci, Myšpulíni i Pinďové ze všeho nej-
dřív společně povečeřeli ve sponzorské 
restauraci Letem světem s tím, že pře-
mýšleli, jak se hned po návratu do knihov-
ny představí ostatním v soutěži o nejkrás-
nější kostým. Vybíraly samy děti, takže 
o legraci nouze nebyla. A děti se nenudily 
ani potom, kdy na ně čekala ještě spous-
ta soutěží. Luštily křížovky, vyplňovaly kví-

zy, hledaly rafinovaně skryté rozdíly v ob-
rázcích. V soutěži „Kdo najde knihovnický 
poklad“ se naučily třeba i to, jak v knihov-
ně hledat konkrétní knížku, a na závěr si 
dokonce zkusily namalovat i vlastní komik-
sový příběh. Rozdávané ceny nebyly jen 
pro vítěze, ale i pro všechny ostatní, kteří 
se zúčastnili, takže nikdo nepřišel zkrátka.  
Když si děti vybraly svá místa ke spa-
ní a uložily se do spacáků, čekala na ně 
navíc ještě hezká pohádka. Byla o praco-
vitých a nápaditých knihovnických skřít-
cích, a tedy samozřejmě také o tom, že se 
máme všichni chovat ke knížkám tak, aby 
se zachovaly co nejdéle hezké pro všech-

ny další čtenáře. Když děti pozdě v noci 
usnuly, možná se jim právě o této pohád-
ce a poučení z ní i zdálo. Ráno posnídaly 
a na rozloučenou dostaly pamětní průkaz-
ky, pohlednice s obrázkem hrdinů Čtyřlíst-
ku i audioknihu s Andersenovou pohád-
kou Císařovy nové šaty (s hlasem Martina 
a Martiny Preissových), kterou velký po-
hádkář sepsal právě před 180 lety. Už teď 
se jistě všichni těší na knihovnickou Noc 
s Andersenem v příštím roce. 

Eva Šuhájková
infocentrum

Petrovický zpravodajKULTURA

Místní knihovna žila dobrodružnou nocí

Jako každý rok i letos nás bylo hodně.

Děti soutěže bavily. Fifinek bylo nejvíc.
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Ohňová show.

… se letos rozhodly, že se 
ke svému upálení nevydají 
bez boje. A spojily se se 
silami nejvyššími, které svoji 
moc dokázaly pořadatelům 
především dokonale 
deštivým a chladným 
počasím.

Čarodějnice z Petrovic si tak svého živo-
ta mohly užívat o týden déle. Nakonec se 
však příroda přiklonila k nám lidem a naší  
mnohaleté tradici a letošní Pálení petro-
vických čarodějnic s týdenním odkladem  
původního termínu 4. května proběhlo.
Na hřišti petrovické základní školy se  
jako obvykle sešlo několik stovek návštěv-
níků. Byli mezi nimi nejen rodiče s malými 
dětmi, které soutěžily jako o život, ale také 

„děti“ již odrostlé školním lavicím, které 
se přišly pobavit a setkat s bývalými spo-
lužáky. Program a soutěže pro všechny  
přítomné s obvyklou profesionalitou zajis-
tili lektoři z Domu Um pod taktovkou paní 
Nikolety Justové. Celé odpoledne a pod-
večer vyvrcholilo slavnostním zapálením 
čarodějného ohně a scénickou ohňovou 
show na téma Červené karkulky.
Vůně opékaných špekáčků se nesla Pet-
rovicemi až do prvních dešťových kapek, 
které s příchodem tmy celou úspěšnou 
akci ukončily.

Veronika Balíčková
předsedkyně Komise výchovy,  

vzdělávání a sportu RMČ

Petrovické čarodějnice…

Letošní upálená čarodějnice.

Oceněné masky.

VOLNÝ ČASPetrovický zpravodaj

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

INZERCE
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Je krásné sledovat oslavy 
Mezinárodního dne dětí, 
které probíhají ve dnech 
plných slunce a jasné oblohy. 

Je radostné sledovat děti, které můžou 
soutěžit, běhat, bavit se, tančit, poslou-
chat hudbu, vozit se na kolotočích a užívat 
si spoustu různé zábavy. A přesně v tomto  
duchu proběhly oslavy Dne dětí i u nás 
v Petrovicích, které se letos nesly ve zna-
mení pohádek. Oblíbeným stanovištím 
s různými soutěžemi letos vládly pohád-
kové bytosti – čerti, víla, trpaslík, pan král  
nebo vodník. Kromě soutěží, her, skákací-
ho hradu a atrakcí měly děti ouška nato-
čená směrem k pódiu, odkud se ozývaly 
africké bubny a originální písničky hudeb-
níků z divadla Sklep, kteří letošní Den dětí 
v Petrovicích obohatili.

Ráda bych ale na tomto místě připomně-
la důvody vzniku MDD. První podněty ke  
slavení dne dětí pocházejí z Turecka již z ro-
ku 1920. Následovaly i další výzvy, ale až 
po 2. světové válce Mezinárodní demokra-
tická federace žen vyhlásila Den na ochra-
nu dětí. Hlavním motivem byla vzpomínka  
na ženy a děti, které zemřely za války 
v českých Lidicích a francouzském Oura-
douru. Datum 1. června pak bylo vybráno 
podle vůbec první konference, která se za-
bývala právy dětí a proběhla v roce 1925 
v San Franciscu. Podobných konferencí 
se od té doby konaly po celé planetě stov-
ky. OSN stanovila datum slavení Dne dětí 
v listopadu, ale ve většině zemí je Dnem 
dětí právě 1. červen.
Važme si doby a prostředí, ve kterém na-
še děti vyrůstají, a nebuďme lhostejní k to-
mu, že jsou na světě tisíce a tisíce dětí, 
které podobné pohádkové oslavy nezaží-
vají.

Veronika Balíčková
předsedkyně Komise výchovy,  

vzdělávání a sportu RMČ

VOLNÝ ČAS Petrovický zpravodaj

Hudebníci z divadla Sklep.

Pohádkové oslavy dětí v Petrovicích

Vílí tanec.

Plné hřiště u petrovické základní školy.
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Jarní měsíce znamenaly 
pro všechny petrovické 
rugbisty zápasy 
v celostátních a regionálních 
soutěžích, účast na velkém 
mezinárodním turnaji 
mládeže v rugby a aktivity 
na mezinárodním poli.
Nutno podotknout, že ve všech aktivitách 
jsme si vedli úspěšně, ať šlo o přípravky, 
žákovské a dorostenecké týmy či týmy 
žen a dívek.
Pozitivní zprávou je, že v práci s mládeží 
patříme mezi velmi úspěšné kluby v Čes-
ké republice. Do našich řad přišlo více  
dětí, přibyli i trenéři dobrovolníci z řad rodi-
čů. Na výsledcích i těch nejmenších dětí to 
je vidět, jsou uznávanými soupeři. V mlá-
dežnických týmech trénujeme kolem 140 
dětí, chlapců a dívek. Narostl i počet týmů 
v kategorii žen. V Petrovicích trénují a hrají  
již tři ženské týmy a od nové sezóny by 
měl být ustaven i nový tým dorostenek.
Nemáme tolik místa, abychom vyjmeno-
vali všechny úspěšné výsledky a akce, na-
víc pro některé týmy sezóna pokračuje  
ještě v červnu, ale připomeňme si, že že-
ny jsou přebornicemi republiky v rugby 
15´s a aspirují na titul mistryň ČR v rug-

by 7´s. Přípravky postoupily do celostát-
ního finále, přípravka U 10 skončila druhá 
v republice a přípravka U 12 čtvrtá. Starší 
žáci skončili třetí na mezinárodním turnaji  
Dragon Cup v Brně a v celostátní lize ob-
sadili 3. místo. Junioři skončili na 5. místě 
v republice v rugby 15´s.
V posledním čísle Zpravodaje jsme psali,  
že nejvýznamější mládežnickou akcí 
na hřišti pod petrovickým zámkem bude 
mezinárodní turnaj Prague Youth Rugby 
Festival. I tento turnaj byl pro nás úspěš-
ný. Mladší žáci na 5. místě, kadeti na 4. 
místě a junioři na 2. místě.
Z dalších aktivit na mezinárodním poli,  
které dokreslují bohatost klubového spor-
tovního života, se sluší ocenit velmi úspěš-
né vystoupení přípravky U10 na Burnham 
Rugby Festival v Anglii a žen na turnaji 

v Amsterdamu. Muži a Old Boys sehráli 
na domácím hřišti zápasy s týmy z Nizo-
zemska, Francie a Itálie, junioři byli spar-
ringpartnery výběru Slovenské republiky 
před jejich odjezdem na turnaj mistrovství 
Evropy. Věříme, že úspěšní budou i mladší 
žáci, kteří se na počátku července zúčast-
ní Světových her mládeže v Klagenfurtu.

Skončili jste s fotbalem, házenou, koší-
kovou či jiným sportem? Přjďte mezi nás, 
přijďte se naučit rugby, přijďte s námi sdí-
let hodnoty této kolektivní hry. Rádi přiví-
táme nejen nové hráčky a hráče do týmů 
mládeže a dospělých, ale i zájemce o tré-
nování a práci s mládeží.

Václav Amort
rugby klub Petrovice

SPORT

Úspěšné jaro rugbistů z Petrovic

Petrovický zpravodaj

Ragbisté U18 na Prague Youth Rugby Festival.

U 12 na Prague Youth Rugby Festival.Petrovické ženy C.



20

Letos na sebe jaro nechalo 
dlouho čekat. V naší školce 
nám to nevadilo. 

V dubnu naše třídy rozezněly africké bub-
ny a naše srdíčka rozněžnil koncert s veli-
konoční tématikou od Muziky J. Pospíšila. 
Děti z Třešní navštívily Palác Kinských, kde 
byl připraven program na téma Velikonoce  
a prohlídka muzea. I přes chladné počasí  
a zamračenou oblohu se děti na zahradě  
MŠ seznámily s ptačími dravci, někteří  
odvážlivci si nechali na ruku přistát káně 
a všechny děti vyzkoušely hebkost peří 
malé sovičky.
Ve školce jsme přivítali návštěvníky z řad 
rodičů, kteří využili Dnů otevřených dveří  
a přišli se podívat na svoje ratolesti. Zá-
pis do Základní školy se blížil, děti se těšily 
a tak jsme se šli podívat do školy na výuku,  
učebnice a prostory.
Studené počasí jsme zahnali v pondělí  
24. 4. – navštívili nás chodovští hasiči, 
dětem ukázali výbavu hasiče a všechny  
děti si vyzkoušely, jak se zachází s hasicí 
technikou. Když opravdu jaro zaťukalo na  
okno, psal se květen a my jsme s radostí 
a úsměvem přivítali teplé sluneční paprs-
ky a stoupající rtuť v teploměru. Konečně 
si děti mohly na zahradě v písku vyzkou-
šet nové hračky, florbalky a koloběžky. 

Ve středu 17. 5. si děti ze Třešní a Jablíč-
ka sbalily batůžky a autobusem od školky 
vyjely vstříc novým zážitkům a dobrodruž-
stvím do zábavného – naučného Parku  
Mirakulum. V jeho labyrintech, provazo-
vých stezkách, obřích trampolínách a sklu-
zavkách, které končily i ve tmě v podzem-
ních chodbách si děti vyzkoušely svoji 
obratnost a šikovnost, překonávaly strach 
a opravdu si užívaly krásného a pohodové-
ho celodenního výletu.
Další akce na sebe nenechala dlouho  
čekat. K školnímu tématu „Co se děje 
v trávě” jsme jeli MHD do Toulcova dvora, 
kde byl připraven vzdělávací program „Ja-

ko včelky v úle“. Děti ze Třešní, Jablíčka 
a Berušek se dozvěděly plno zajímavostí 
ze života včel, na květinách zkoumaly pyl 
a včelky pozorovaly lupou, vyzkoušely si 
opravdické včelařské kukly a prohlédly si 
s lektorkou včelí úl. Na závěr ochutnaly vý-
borný včelí med a vytvořily si drobný dáre-
ček z včelího vosku.
Vypouštění motýlů, které v těchto dnech 
chováme na třídách, do volné přírody 
a oslava Dne dětí budou krásnou tečkou 
za krátkým, ale krásným jarním obdobím.

Jana Vyškovská
učitelka MŠ Jakobiho

Petrovický zpravodajŠKOLY

Jaro 2017 v MŠ Jakobiho

Odvážlivci si nechali přistát na ruku káně. Hasiči ukazují hasičskou výbavu.

Malí včelaři.Děti v parku Mirakulum.
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ŠKOLYPetrovický zpravodaj

ALTIS v Evropském parlamentu

S profesionálem profesionálové.

Jaro 2017 v MŠ Jakobiho

Na pozvání kanceláře pana europoslance 
Jaromíra Štětiny jsme se vydali na třídenní 
výlet do francouzského Štrasburku. Exkur-
zi jsme si moc užili nejen proto, že jsme se 
mohli blíže seznámit s fungováním Evrop-
ského parlamentu a podívat se do míst, 
kam se běžně dostat nelze, ale i proto, že 
mnozí z nás již Štrasburk navštívili. Místo 
bloudění po městě a zběsilé snahy vidět 
co nejvíce památek jsme si užívali nád-
herného slunečného počasí, objevovali  
zákoutí a kavárny v centru města či ochut-
návali výtečnou místní kuchyni. Velkým 
zážitkem byla půldenní návštěva Evrop-
ského parlamentu se zajímavou přednáškou 
o jeho funkci a návštěvou samotného  
jednání. Jsme moc rádi, že jsme na pár 
dní mohli vyměnit školní lavici za výuku 
v praxi a navštívit místo, které většina  
lidí komentuje na základě zpráv z televize 
stylem „co to tam ti poslanci zase odhlas-
ovali“, aniž by o fungování podobných in-
stitucí věděla cokoli bližšího.
 

Tereza Přibylová
septima

 Soukromé jesle a školka  pro d ěti od 15 měsíců do 4  let za 
příznivé ceny  

 Krásné pr ostory v  blízkosti hostivařského lesoparku  
 Kvalitní tým pedagogů a speciálních pedagog ů s několikalet ými 

zkušenostmi z  domova i ze zahrani čí 
 Individuální p ř ístup 
 Všestrann ý rozvoj dít ěte  
 Důraz na harmonick ý a svobodn ý vývoj d ít ěte  
 Každý měsíc jiný tematický zábavně - vzdělávací program  
 Pravidelný pobyt v  př írod ě 
 Široká nabídka krou žků – tvoření, sportovní hry, hra na flétnu,  

angličtina   

 ZDARMA – půl dne na vyzkoušení ve Snopíkovi!!!  
 SPINKACÍ PÁTKY – pravidelné spinkání ve školce přes noc!  
 Bohatý letní prázdninový program  

 

Probíhá  zápis na školní rok 2017/2018!!!  
 
 

Akt uální informace  na www.rc- snopik.cz  
    Přihlásit se můžete na telefonním čísle: 721  200  319        
    nebo e - mailem: info@rc - snopik.cz  

Najdete nás také na facebooku – www.facebook.com/rcsnopik  
Adresa: Praha 10 – Petrovice, Edisonova 429  b 
Provozní doba: PO – PÁ 7:00 – 17:30 hodin  

 

 

 

 

 

 Soukromé jesle a školka  a hlídání pro d ěti od 15 měsíců do 
4 let za příznivé ceny  

 Krásné  prostory v  blízkosti hostivařského lesoparku  
 Kvalitní tým pedagogů a speciálních pedagog ů s několikalet ými 

zkušenostmi z  domova i ze zahrani čí 
 Individuální p ř ístup 
 Všestrann ý rozvoj dít ěte  
 Důraz na harmonick ý a svobodn ý vývoj d ít ěte  
 Každý měsíc jiný tematický zábavně - vzdělávací program  
 Pravidelný pobyt v  př írod ě 
 Široká nabídka krou žků – tvoření , sportovní hry, hra na flétnu, 

angličtina  

 ZDARMA – půl dne na vyzkoušení ve Snopíkovi!!!  
 SPINKACÍ PÁTKY – pravidelné spinkání ve školce přes noc!  
 Bohatý letní prázdninový program  

 

Probíhá zápis na školní rok 2017/2018!!!  
 
 

Aktuální informace  na www.rc- snopik.cz  
    Přihlásit se můžete na telefonním čísle: 721  200  319           

nebo e - mailem: info@rc - snopik.cz  
Najdete nás také na facebooku – www.facebook.com/rcsnopik  
Adresa: Praha 10 – Petrovice, Edisonova 429  b 
Provozní doba: PO – PÁ 7:00 – 17:30 hodin  



22

Petrovický zpravodaj

Ve středu 29. 3. 2017 jsem se svými spo-
lužáky v rámci školního předmětu Umě-
ní a média navštívila výstavu předního 
českého umělce Františka Skály, která je  
k vidění až do 3. 9. 2017 ve Valdštejnské 
jízdárně. Výstava představuje práce vznik-
lé od roku 2004 až po současnost.
Instalace pracuje s výstavním prostorem 
jako s celkem. Sjednocujícím prvkem ce-
lé výstavy je světlo ve všech podobách. 
Návštěvníci si mohou prohlédnout výstav-
ní pavilony, monumentální díla, světelné 
instalace a práce vytvořené přímo na mí-
ru pro prostory Jízdárny. Základním prin-
cipem výstavy je uskupení uměleckých 
děl do několika pojatých pavilónů. Většina 
prostoru je nasvícena umělým světlem, 
avšak návštěvníci mají v některých přípa-
dech přístup k přirozenému světlu z oken 
s výhledem do Valdštejnské zahrady.
Na výstavě se mi líbilo, že se nachází 

ve velkém vzdušném prostoru. František 
Skála dokázal propojit poněkud netema-
ticky podobné části dohromady a využít 
každý detail. Zprvu mi rozmístění děl při-
šlo nahodilé, ale až po zhlédnutí celé vý-
stavy jsem viděla smysluplnost a řád. Dí-
lo, které pravděpodobně zaujme každého 
návštěvníka, je drátěný jednorožec, který 
se nachází na střeše jednoho z pavilonů. 
Nejvíce mě však zaujalo plesnivé plátno, 
dále také sbírka diářů a velké obálky. Jed-
nou z výhod výstavy je výborná dopravní 
dostupnost. Poněkud méně uspokojivá je 
výše vstupného, která kromě výjimek či-
ní 200 Kč.
Myslím si, že výstava Františka Skály sto-
jí za zhlédnutí. Nezbývá než doufat, že se 
v blízké době Praha dočká dalších mimo-
řádných výstav. 

Daniela Nonfriedová
sexta

V pondělí 22. května jsme v rámci školního 
projektového programu zhlédli koprodukční  
film GB, USA a Austrálie Lion. Vyprá-
ví o pětiletém indickém chlapci jménem  
Saro (čti Šarú), který se shodou tragických 
okolností ztratil své rodině v Indii. Sám se 
protlouká po ulicích Kalkaty a snaží se pře-
žít. Záběry byly pro diváka z Evropy občas 
skutečně šokující – neuvěřitelné. Na konci 
filmu si člověk uvědomí, jak málo vlastně 
stačí k životu a v jaké bídě někteří lidé žijí.  

Za několik měsíců se na Šárua usměje 
štěstí a adoptuje ho australská rodina, kte-
rá ho vychová. Obětavou a citlivou matku 
hrála slavná herečka Nicole Kidman. Sní-
mek byl založený na skutečném příběhu 
a také na faktu, že ročně se v Indii ztratí  
skoro sto tisíc dětí. Troufám si říct, že film 
nás velmi zasáhl a na hořkosladkém konci,  
kdy již naturalizovaný dospělý Australan 
najde svou identitu a část své původní ro-
diny, zůstalo jen pár očí suchých. Myslím 

si, že takto zpracovaná živá témata vydají  
za mnoho hodin suchého výkladu o nut-
nosti být lidský a pomáhat lidem. Výuka 
v praxi a pro praxi. 

Karolína Dobešová
septima

ŠKOLY

Recenze výstavy Františka Skály

Opravdu silný příběh

Vůně Indie, Lucie Znamenáčková, kvinta.Indické božstvo, Mateo Schilders, prima.Pomoz mi, bože, Klára Kubelková, prima.

Světelná figurace.
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V úterý 30.května 2017 se Multifunkční centrum v Petrovi-
cích ponořilo do fialové. Nikoliv temné, nikoliv romanticky  
pochmurné, ale do veselé dovádivé barvy letošního filmového  
festiválku Gymnázia ALTIS ALTFEST. Díky širokému spekt-
ru žánrů zastoupených v jeho rámci se ALTFEST může bez 
nadsázky po boku FF v Karlových Varech zařadit mezi nejzá-
sadnější filmové události sezóny. Letošní schéma akce se 
zásadně lišilo od předchozích ročníků. Ačkoli časový harmo-
nogram zůstal nezměněný, kategorie, ve kterých jednotlivé 
snímky soutěžily, byly vymezeny na základě věku tvůrčích 
skupin. Filmové žánry tak byly ve třech samostatných blo-
cích namíchány. Tento krok paradoxně přispěl k ucelenějšímu  
diváckému zážitku – řemeslná úroveň jednotlivých bloků  
byla jednotnější a každý z filmových bloků se tak stal samo-
statně funkčním celkem. Vyhlášení vítězů proběhlo v úrovni 
celkem tří kategorií plus vítězové individuálních filmových blo-
ků, absolutní vítěz a nejprestižnější ocenění – cena diváků.  

Tadeáš Štěpán, 
sexta 

Mgr. Olga Tůmová
garant festivalu

Petrovický zpravodajPetrovický zpravodaj INZERCE

Ujeli jsme na fialové

Film je umění.

INZERCE
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