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Náklad 2800 výtisků
Neprodejné

Vážení a milí petrovičtí,

od léta již uplynulo několik měsíců, ale do-
volte mi, abych se na tomto místě krátce 
zmínila o dvou návštěvách, kterými byly 
právě v té době Petrovice poctěny, a sice 
paní primátorky Adriany Krnáčové a její 
první náměstkyně paní profesorky Evy 
Kislingerové (viz str. 5).
Školní rok v petrovické základní škole 
se již také rozběhl na plné obrátky (viz 
str. 19). Během léta jsme jako zřizovatel 
školy nezaháleli, a co se týká běžné údržby 
a oprav, které se standardně v průběhu 
letních prázdnin dělají, jsme zahájili 
v srpnu rekonstrukci obou atrií v budově 
ZŠ v Dopplerově ulici. Tato rekonstrukce 
představuje již poslední část celkové revi-
talizace této budovy. Žákům školy by měla 
přinést možnost využití těchto prostor ne-
jen během školních přestávek, ale také 
v době volna mezi odpoledním a dopo-
ledním vyučováním. Vzhledem k tomu, 
že přes jedno z atrií mají přístup petro-
vické děti do prostor, kde probíhá výuka 
ZUŠ, mohou tyto nové zrekonstruo-
vané prostory využít i před zahájením 
a po vyučování v umělecké škole. Rekon-
strukce probíhala ve dvou etapách s tím, 
že v současné době je zcela dokončena 
první z nich. Pokud budou vhodné kli-

matické podmínky, předpokládáme, že 
bude v co nejkratší době dokončena 
i etapa druhá. V rámci ní bude pro-
vedeno částečné zastřešení atrií tak, 
aby je děti mohly využívat i za méně 
příznivého počasí. Budou zde umístěny 
lavičky a doplněna zeleň. Jde o inves-
tici v hodnotě 7 mil. Kč, kterou městská 
část obdržela od hl. m. Prahy. Co se týká 
školního areálu v Dopplerově ulici, jak 
asi mnozí z vás zaregistrovali i při petro-
vickém posvícení, zrealizovali jsme již 
část nového oplocení mezi petrovickým 
zámečkem a areálem hřiště základní 
školy, a to z důvodu zabezpečení ochra-
ny dětí. Vzhledem k tomu, že majitelka 
petrovického zámečku i přes výzvy a po-
kuty dotčených orgánů nezabezpečila 
stávající objekty, rozhodli jsme se 
odstranit veškerou náletovou zeleň, 
která se nacházela na pozemku školy. 
Zároveň jsme se rozhodli vybudovat 
oplocení, které bude dostatečně vysoké 
a pevné tak, aby je nemohli překonat žáci, 
kteří se mnohdy dostávají za stávající 
oplocení mezi ruiny areálu zámku kvůli 
hledání zakopnutého míče. Oplocení má 
současně bránit dosud neomezenému 
přístupu bezdomovců, kteří se se souhla-
sem majitelky pohybují na pozemku 
zámečku a přes školní hřiště si i přes 

Slovo úvodem
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Petrovické posvícení 2016
Ti, kdo přišli v neděli 16. října 
na „Petrovické posvícení“, 
určitě nelitovali.

Tradiční akce, na které byla jako každý 
rok spousta dobrot včetně posvícenských 
koláčků, byla opět plná zábavných atrakcí. 
Na své si samozřejmě přišly hlavně děti. 
Program pro ně byl tentokrát zcela ve zna-
mení jimi oblíbených večerníčkových 
Tarbíků a povídání o afrických nástrojích 
a zvířátkách. Děti si vyzkoušely bubnování 
na africké bubny a naučily se novým 
písničkám. V pestrém programu nechybělo 
ani vystoupení Jana Vodňanského. 
Soutěže, pestrobarevné balonky, bubli-
fuky a nápadité masky prolínaly celým 
odpolednem. A samozřejmě – nechyběli 
ani roztomile popletení klauni. K výborné 
atmosféře dozajista přispělo také slunečné 
a teplé počasí.

varování a výzvy učitelek a ředitele ZŠ velmi 
často zkracovali cestu k autobusové zastávce 
na Novopetrovické ulici.
I přes menší časovou prodlevu se nám 
podařilo v měsíci září také dokončit celkovou 
rekonstrukci povrchu sportovního dvojhřiště 
v lokalitě Rezlerovy ulice, hned vedle petro-
vického hřbitova. Dalším krokem vedoucím 
ke zlepšení podmínek pro využití volného 
času a života obyvatel této lokality, by měla 
být i plánovaná celková revitalizace zeleně.
Bohužel, jeden z  občanů, i přes znalost míst-
ních poměrů ohledně parkování v obytné zóně 
Petrovic, pokračoval v průběhu letních měsíců 
ve své aktivitě neustálého telefonování 
na městskou policii, která tak byla povinna 
na jeho upozornění reagovat, což samozřejmě 
způsobilo komplikace řadě z vás. Ráda bych 
vás ubezpečila o tom, že městská část chce 
v rámci celých Petrovic zlepšit možnosti 

parkování, a to jak v obytné zóně starých 
Petrovic, tak i na sídlištích. Koncem léta se 
nám již podařilo zrealizovat dopravní opatření, 
které výrazným způsobem zklidnilo dopravu 
v ulici Edisonova i Morseova a na ně nava-
zujících komunikacích, kdy jsme na základě 
posouzení odborníka na dopravu nechali 
vyznačit v této části obytné zóny konkrétní 
místa pro parkování, kde lze zaparkovat auto 
v souladu s platnými dopravními předpisy 
a bez rizika postihu od městské policie. Takto 
chceme dořešit parkování v celé obytné zóně 
starých Petrovic. Co se týká zlepšení parko-
vání na sídlištích (Rezlerova, Lessnerova 
a sídliště Dobrá Voda), máme zpracovaný 
komplexní projekt, k němuž se nejprve musí 
vyjádřit dopravní policie. V případě, že bude 
odsouhlasen, přistoupíme k realizaci opatření 
i v sídlištních lokalitách. Pro úplnost uvádím, 
že proběhlo jednání na ÚMČ Prahy 15 se 

zástupci PVK ohledně realizace úprav jejich 
areálu na sídlišti Dobrá Voda tak, aby mohl být 
zvýšen počet parkovacích stání na parkovišti, 
které se nám podařilo zprovoznit pro petro-
vické obyvatele v průběhu letošního roku. 
V těchto dnech jsme dokončili rekonstrukci 
čtyř bytů v Morseově ulici, kterými disponu-
je městská část pro své občany. Zrekon-
struovány byly v rámci programu podpory 
sociálního bydlení v hl. m. Praze, který je spo-
lufi nancován ze strukturálních fondů EU.
Věřím, že radost většině z vás přineslo také 
tradiční „Petrovické posvícení“, kterému le-
tos přálo i teplé a slunečné počasí (viz. str. 3).

Přeji Vám hezké a slunečné podzimní dny.
JUDr. Olga Hromasová

starostka MČ

Soutěže a hry s klauny.

Na atrakcích byla zábava.Sešlo se nás opravdu hodně.Zpívání s H. Navarovou a J. Vodňanským.
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Autobusové změny v říjnu 2016 vrátily 
do Petrovic autobusovou linku č. 154
V návaznosti na změny 
tramvajových linek, které 
platí od konce srpna 
letošního roku, byly 
naplánovány organizací 
ROPID rovněž změny vedení 
autobusových linek, a to 
od poloviny letošního října. 

Tyto změny se týkaly především 
severovýchodní a jihovýchodní části Prahy. 
Ze 115 linek změnilo trasu 23 linek, nově  
bylo zavedeno 8 linek a 4 linky byly zrušeny 
a nahrazeny jinými spoji. 
Řada těchto změn se týká i vedení au-
tobusových linek naší městskou částí 
a doufám, že se mi tyto změny podařilo 
projednat s pozitivním výsledkem pro oby-
vatele Petrovic. 
Nejvýznamnější změna, která nastala, je 
znovuzavedení autobusové linky č. 154, 
která byla cestujícími velmi oblíbená 
a k jejímuž zrušení přistoupil ROPID přes 
opakovaný nesouhlas naší MČ  při po-
sledních změnách v MHD, které ROPID
uskutečnil v roce 2012. Zrušení této 
linky znamenalo negativní dopad zejmé-
na v lokalitě starých Petrovic, kde byla 
nahrazena autobusovou linkou č. 240 
a následně i linkou č. 296, které však jezdi-
ly zcela nesmyslně v intervalu několika 
minut po sobě a pak nastávala půlhodinová 
prodleva, než přijely oba tyto spoje zase 
těsně po sobě. Od roku 2012 jsem se 

snažila spolu s mým tehdejším zástup-
cem doc. Semeckým o zlepšení dopravní 
obslužnosti v této části Petrovic. Bohužel 
ke změně nepomohly ani četné stížnosti 
našich občanů. 
Krátce po volbách v roce 2014 jsem se 
spojila s novým vedením Prahy 11 s tím, 
že se nám bude lépe jednat o posílení 
a změny autobusových linek, které budou 
mít pozitivní výsledek pro větší počet oby-
vatel, a to jak Petrovic, tak i Jižního Města. 
Společně jsme trvali na návratu linky č. 154 
a prodloužení její trasy na území Jižního 
Města. Postupem doby jsme pak k jedná-
ním přizvali i zástupce MČ Prahy 15. 

Pro petrovické občany se takto podařilo 
zajistit:
1. Výrazné zlepšení dopravní obslužnosti 
lokality starých Petrovic, kdy v ranním 
období má tato linka interval 12 minut, 
během dopoledne 30 minut (avšak v tom-
to třicetiminutovém intervalu nejedou 
těsně po sobě linka č. 154 a linka č. 240, 
jako tomu bylo doposud u linky č. 296 
a č. 240). V odpoledních hodinách má in-
terval 15 minut.
2. Získat další přímý spoj na trasu pražského 
metra A, protože konečná této linky bude 
na stanici metra Strašnická (doposud bylo 
přímé spojení na trasu metra C na Háje 
a na trasu metra A na Skalku).
3. Získat přímé spojení do OC Chodov 
a do OC Hostivař a rovněž k nově budo-

vanému nákupnímu centru Kaufl and, které 
se staví při Hornoměcholupské ulici. 
4. Pro petrovické děti a žáky obnovit přímé 
spojení od ZŠ Praha – Petrovice k ZUŠ  
Hostivař na Trhanovské náměstí.

Další změna se týká linky č. 296, která 
z dlouhodobé zkušenosti s jejím fun-
gováním neměla pro petrovické velký 
přínos, takže nově už nejezdí lokalitou 
starých Petrovic, ale je ukončena na au-
tobusové točně u Novopetrovické ulice. 
Navíc ještě došlo k jejímu přečíslování 
na linku č. 224 (Sídliště Petrovice - Nádraží 
Horní Počernice).
Pro zajištění lepšího školního spojení 
pro žáky z přilehlých městských částí 
ke školám, které se nacházejí v centru 
Petrovic v Dopplerově ul. (ZŠ, Gymnázium) 
byla nově zřízena samostatná školní linka č. 
552, která jezdí pouze ve všední dny, a to 
jednosměrně, kdy ze zastávky Ústřední 
vyjede v 7.28 hod., a přes Dolní a Horní 
Měcholupy přiveze školáky na konečnou 
stanici Morseova v 7.45 hod. tak, aby včas 
stihli začátek ranní výuky.
Linka č. 175, která doposud končila na točně 
při Novopetrovické ulici, je prodloužena 
až na zastávku metra C Háje, kam jede 
po trase po ulici Novopetrovické, Výstavní, 
na zastávku Horčičkova a konečnou metra 
C Háje.
Poslední změnou, která se dotkla petrovic-
kých občanů, je prodloužení intervalu u linky 
č. 183 v pracovních dnech, které by na první 
pohled mohlo mít negativní dopad, avšak 
prodloužený interval má kompenzovat 
jednak již zmíněným prodloužením linky 
č. 175 po trase linky č. 183 na Háje 
a rovněž tak nasazením kloubových 
autobusů na linku č. 183, které mají 
v prodlouženém intervalu pobrat více ces-
tujících. A v části trasy linky č. 183 po ulici 
Hornoměcholupské je prodloužený interval 
linky č. 183 rovněž doplněn linkou č. 154.
Vážení petrovičtí, doufám, že jednání, která 
jsem vedla se společností ROPID v zájmu 
zlepšení dopravní obslužnosti Petro-
vic, pomohou Vám všem, kteří jste byli 
dlouhodobě nespokojeni. 

Olga Hromasová
starostka MČNávrat autobusové linky č. 154 do Petrovic.
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Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčové 
v naší městské části

Návštěva z Magistrátu hl. m. Prahy

Úřad městské části navštívili 
26. července 2016 primátorka 
hl. m. Prahy paní Adriana 
Krnáčová a její poradce pan 
Martin Haushalter.    
Hned po slavnostním přivítání starost-
kou MČ Olgou Hromasovou a členy 
rady i zastupitelstva MČ si paní primá-
torka osobně prohlédla Petrovice, kdy 
se při procházce mj. seznámila také 
s nejvýznamnějšími projekty, které 
městská část již zrealizovala. Patří k nim 
například zateplení základní i mateřské 
školy, zateplení objektu v bývalých jeslích 
v  Jakobiho ulici nebo tři lokality s již rea-
lizovanými projekty revitalizace zeleně naší 

městské části. Po návratu na úřad s paní 
primátorkou diskutovali členové Rady MČ 
a Zastupitelstva MČ na aktuální témata, 
týkající se zejména dalšího vývoje výstavby 
Pražského silničního okruhu stavby SOKP 
511. Paní primátorka poté informovala 
o krocích, které podnikla k prosazení 
urychlení výstavby. Starostka MČ Olga 
Hromasová paní primátorce předala v kopii 
dopis k této problematice adresovaný 
představitelům Evropské komise. Paní 
starostka jeho sepsání iniciovala spolu 
s městskými částmi Praha 15 a Praha 22, 
který již podepsalo celkem 26 starostů 
městských částí jihovýchodu a okolních 
obcí jihovýchodu Prahy s tím, že se bu-

dou navzájem informovat o dalším vývoji 
výstavby. Následné dotazy se týkaly vývoje 
Metropolitního plánu, zlepšení fi nančních 
vztahů HMP k městským částem v příštích 
letech, a to včetně dofi nancování výdajů 
MČ na výkon státní správy a v oblasti 
školství.  Starostka MČ se rovněž zajímala 
o novelu připravovaného zákona o hl. m. 
Praze. Zajímalo ji, jak jsou tyto legislativní 
práce daleko a zda dojde k nějaké změně 
ohledně postavení městských částí v rámci 
hl. m. Prahy. Po skončení diskuze primá-
torka hl. m. Prahy pokračovala na návštěvu 
další městské části, a to do Benic.

Procházení dětských hřišť. A pokračovalo se i k budovám škol.

Přivítání paní primátorky.

Starostka MČ Olga Hroma-
sová a její zástupce André 
Němec přivítali 4. srpna 
na úřadě MČ  náměstkyni 
primátorky hl. m. Prahy pro 
oblast fi nancí a rozpočtu 
Evu Kislingerovou a zástup-
kyni ředitele Magistrátu 
hl. m. Prahy pro sekci 
fi nanční a správy majetku 
Zdenu Javornickou.
Po neformální diskusi všichni společně 
navštívili petrovickou polikliniku, kde 
si prohlédli jak společné prostory, tak 
i některé ordinace. Při následné procházce 
městskou částí se obě představitelky 
hl. m. Prahy a magistrátu seznámily s loka-
litou v Dopplerově ulici, viděly základní školu, 
její nový pavilon i školní hřiště. Starostka 

MČ s nimi při té příležitosti jednala také 
o možnosti získání fi nančních prostředků 
na revitalizaci ploch a rekonstrukci zahrad-
ního domku. Následně se všichni společně 
přemístili na sídliště Dobrá Voda, kde viděli 
mateřskou školu a úspěšnou revitalizaci 
zeleně. Jelikož byl parný den, navštívili 
i fontánu, kde petrovičtí občané a děti 
rádi tráví volný čas. Při zpáteční cestě se 

představitelky hl. m. Prahy a magistrátu po-
divovaly nad neutěšeným stavem objektu 
Pražské teplárenské u zastávky Jakobiho 
směrem do centra a starostce MČ přislíbily 
pomoc s intervencí u Pražské teplárenské, 
aby se objekt zrekonstruoval, protože upra-
venou lokalitu tato budova svým stavem 
výrazně narušuje.

Jednalo se i o budově Pražské teplárenské.

Návštěva polikliniky.
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Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice
02.06.2016 

• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 9/2016 a č. 10/2016.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci sta-
rostky MČ o společném dopisu starostů 
o podpoře dostavby Pražského okruhu 
adresovanému předsedovi vlády Bohusla-
vovu Sobotkovi a informaci o vzniku vol-
ného uskupení Sdružení obcí a městských 
částí za dostavbu jihovýchodní části 
Pražského okruhu. 
• Rada MČ schválila zapojení se MČ Praha 
– Petrovice do tohoto sdružení a uložila 
starostce MČ učinit potřebné právní úko-
ny pro vstup naší MČ do tohoto sdružení.
• Rada MČ schválila připojení se MČ 
ke společnému dopisu starostů pražských 
městských částí a obcí Středočeského 
kraje, ve znění ze dne 12.05.2016 a uložila 
starostce MČ připojit dodatečně podpis 
k tomuto dopisu za MČ Praha – Petrovice.
• Rada MČ uložila starostce MČ průběžně 
informovat Radu MČ o dalším postupu 
ve věci dostavby Pražského okruhu – 
stavby 511 v úseku D1 Běchovice.
• Rada MČ vzala na vědomí závěr z konzul-
tace nad pracovním zněním návrhu Met-
ropolitního plánu s městskými částmi 
hl. m Prahy a mapový podklad, který byl 
jako součást závěru předán na MČ. 
• Rada MČ uložila Komisi územního 
rozvoje, výstavby a dopravních vztahů 
RMČ projednat závěry z konzultace 
v návaznosti na doručený mapový podklad 
do 30.06.2016.
• Rada MČ schválila návrh programu 
na XI. řádné zasedání ZMČ Praha  - Petro-
vice konaného 15.06.2016.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis 
z 8. jednání Kontrolního výboru ZMČ ze 
dne 23.05.2016 a uložila zástupci sta-
rostky MČ zaslat Kontrolnímu výboru ZMČ 
vyjádření.

23.06.2016 

• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 11/2016, č. 13/2016 a č. 14/2016.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z jednání 
Komise územního rozvoje, výstavby a do-
pravních vztahů RMČ ze dne 13.06.2016. 
• Rada MČ konstatovala, že v rámci 
veřejného projednávání Metropolitního 
plánu budou ze strany MČ Praha – Petro-

vice uplatněny mimo jiné i připomínky pod 
bodem usnesení bodu 1. - 5. Předběžný 
termín podání připomínek od 01.09.2016.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis 
z 12. jednání Finančního výboru ZMČ ze 
dne 08.06.2016. 
• Rada MČ vzala na vědomí informaci o sta-
vu pohledávek za nájemci bytů ve svěřené 
správě MČ v bytech v Morseově ulici č.p. 
252 a č.p. 253 a dalších nebytových pros-
torách ke dni 7. června 2016.
• Rada MČ uložila zástupci starostky 
JUDr. Němcovi postupovat důsledně při 
vymáhání pohledávek, dle Směrnice č. 12-
2015 ze dne 01.10.2015.
• Rada MČ schválila vyúčtování „Petro-
vické jaro 2016“ v podobě tří koncertů 
a jednoho divadelního představení.
• Rada MČ schválila vyúčtování pozná-
vacího zájezdu seniorů do Českých 
Budějovic.
• Rada MČ schválila rozpočtové výdaje 
na recitál zpěváka Marcela Zmožka.
• Rada MČ schválila rozpočet na divadelní 
hru „Strážný anděl, aneb vídeňská operka“.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci sta-
rostky MČ o jednáních ve dnech 20.06. 
a 23.06.2016 týkajících se požadavků 
starostů MČ jihovýchodu Prahy a starostů 
obcí přiléhajících k této části hl. m. Prahy 
na urychlenou výstavbu SOKP-stavba 
č. 511 a schválila, aby starostka MČ 
jménem MČ Praha – Petrovice připojila 
svůj podpis na dopis adresovaný EU 
komisi s požadavkem nutnosti urychlené 
výstavby této komunikace.

14.07.2016 

• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 15/2016.
• Rada MČ vzala na vědomí termín 
10.08.2016 na podání investičních 
požadavků MČ Praha – Petrovice 
do návrhu rozpočtu HMP na rok 2017. 
• Rada MČ vzala na vědomí infor-
maci starostky MČ k výzvě PČR ze 
dne 29.06.2016 k doplnění projek-
tové dokumentace o dopravní značení 
na křižovatce Hertzova - Amperova 
a schválila dopis ze dne 13.07.2016 za 
MČ  adresovaný odboru dopravy ÚMČ 
Prahy 15.
• Rada MČ vzala na vědomí návrh obecně 
závazné vyhlášky č. 13/2014 Sb. hl. m. 

Prahy, o školských obvodech ZŠ a neměla 
k tomuto návrhu žádné připomínky.
• Rada MČ vzala na vědomí dopis nám. 
prim. Mgr. Petry Kolínské ve věci zapojení 
veřejnosti do přípravy nového Územního 
plánu ze dne 12.07.2016 a uložila radnímu 
Ing. Šafaříkovi a předsedkyni Komise 
územního rozvoje, výstavby a dopravních 
vztahů RMČ paní Čižinské vyplnit příslušný 
formulář a zaslat podněty za MČ Praha – 
Petrovice v termínu do 31.07.2016.
• Rada MČ schválila podpis dopisu 
starostů Jihovýchodu Prahy ze dne 
29.06.2016 ve věci přípravy stavby SOKP 
511, adresovaný EU komisi, a to komisaři 
pro životní prostředí, námořní záležitosti 
a rybolov panu Karmenu Vella.

04.08.2016 

• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 16/2016 a č. 17/2016.
• Rada MČ schválila podat následující 
žádosti:
1) žádost na investiční dotaci ve výši 
2 000 000 Kč na řešení dopravy v klidu,
2) žádost na revitalizaci školního spor-
tovního hřiště, výše bude stanovena 
odhadem na základě konzultace s fi rmami 
přes povrchy na sportovištích,
3) žádost na výstavbu protihlukových 
stěn v lokalitě mezi Euklidovou a mezi 
Novopetrovickou, ve výši 9 500 000 Kč 
podíl hl. m. Prahy, 500 000 Kč městská 
část,
4) žádost na revitalizaci hřbitova městské 
části v celkové výši 1 200 000 Kč 
a 100 000 Kč podíl městské části.
• Rada MČ vzala na vědomí návrh obecně 
závazné vyhlášky, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, v souvislosti s účinností zákona 
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a kon-
statovala, že nemá připomínky k návrhu 
výše uvedené obecně závazné vyhlášky 
hl. m. Prahy.
• Rada MČ vzala na vědomí návrh obecně 
závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských 
obvodech MŠ s tím, že k návrhu neměla 
za MČ Praha – Petrovice připomínky.
• Rada MČ schválila text znění „Kro-
niky 2015“ a uložila zástupci starostky 
JUDr. Němcovi zajistit jazykovou korek-
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turu schváleného textu.

• Rada MČ schválila návrh rozpočtu 
na poznávací zájezd seniorů „Nové 
Hrady“.

18.08.2016 

• Rada MČ vzala na vědomí „Zprávu 
o činnosti RMČ Praha – Petrovice“ za ob-
dobí od 1. ledna 2016 do 30. června 2016.
• Rada MČ schválila Organizační směrnici 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při prá-
ci pro zaměstnance MČ Praha – Petrovice 
č. 16/2016 s platností od 01.09.2016.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci sta-
rostky MČ, že byl zpracován generel cyklis-
tické dopravy v MČ Praha – Petrovice. 
• Rada MČ vzala na vědomí podání 
žádosti z výzvy Operačního programu 
Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 
č. 3: Odpady a materiálové toky, ekolo-
gické zátěže a rizika. 
• RMČ schválila rozpočet na divadelní 
představení „Druhá smrt Johanky z Arku“.
• Rada MČ schválila rozpočet na koncert 
„Spirituál Kvintet“. 

01.09.2016  

• Rada MČ vzala na vědomí záměr obecně 
závazné vyhlášky o používání pyrotech-
nických výrobků v hl. m. Praze a neměla 
připomínky k záměru výše uvedené 
obecně závazné vyhlášky.
• Rada MČ vzala na vědomí návrh novely 
vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, 
kterou se zakazuje požívání alkoholic-
kých nápojů na veřejných prostranstvích, 
ve znění pozdějších změn.
• RMČ schválila navrhované znění novely 
vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, 
kterou se zakazuje požívání alkoholic-
kých nápojů na veřejných prostranstvích, 
ve znění pozdějších změn.
• Rada MČ požadovala, aby v příloze této 
vyhlášky zůstala zachována konkrétní 
místa na území MČ Praha – Petrovice, 
na nichž je zakázáno požívání alkoholick-
ých nápojů.
• Rada MČ schválila pořádání počítačových 
kurzů pro seniory na rok 2016 – podzim, 
a to od 06.10.2016 do 24.11.2016. 
• Rada MČ vzala na vědomí záměr na vy-
dání obecně závazné vyhlášky o čestném 
občanství a cenách hl. m. Prahy a neměla 
k návrhu vyhlášky připomínky.
• Rada MČ vzala na vědomí průběh řízení 

ve věci vydání dopravně silničního opatření 
ke změně dopravy v obytné zóně ulice 
Edisonova, Morseova a přilehlých komuni-
kacích s tím, že dne 05.09.2016 končí lhůta 
pro podání námitek a připomínek. V týdnu 
do 16.09.2016 bude ÚMČ Praha 15 vy-
dáno dopravně silniční opatření, které na-
byde účinnosti po 15 dnech od jeho vydání 
a následně bude moci MČ Praha – Petro-
vice přistoupit k realizaci dopravních změn 
v obytné zóně ulice Edisonova, Morseova 
a přilehlých komunikacích. 
• Rada MČ dále vzala na vědomí informaci 
starostky MČ, že na jednání bylo prokázá-
no, že nedošlo k žádným neodůvodněným 
průtahům ze strany MČ Praha – Petrovice 
při projednávání a podání návrhu na vydání 
dopravně silničního opatření ke zklidnění 
dopravy. 
• Rada MČ schválila program na XII. řádné 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Petro-
vice v předloženém znění.
• Rada MČ vzala na vědomí předložený 
návrh obecně závazné vyhlášky, kterým se 
mění nařízení č.18/2010 Sb. hl. m. Prahy, 
o vymezení úseků místních komunikací 
a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízd-
nost a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí.
• RMČ schválila vyjmutí chodníku při ko-
munikaci Euklidova z nařízení č. 18/2010 
Sb. hl. m. Prahy a zařazení do údržby TSK 
hl. m. Prahy z důvodu, že chodník je jedi-
nou možnou spojnicí k autobusové zas-
távce MHD.

15.09.2016 

• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 18/2016.
• Rada MČ schválila konání pietního 
aktu ke státnímu svátku Dne vzniku 
československého státu u pomníku 
na petrovickém hřbitově od 10.30 hod. 
a u pomníku v Edisonově ulici od 11.00 
hod. dne 25. října 2016. 
• Rada MČ uložila zástupci starostky MČ 
JUDr. Němcovi zajistit organizační zajištění 
pietního aktu. 
• Rada MČ schválila „Připomínky MČ 
Praha – Petrovice k návrhu změny územ-
ního plánu hl. m. Prahy – Z – 2832/00“ 
v předloženém znění.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z jednání 
Kulturní komise RMČ ze dne 31.08.2016.
• Rada MČ schválila vyúčtování tematic-
kého zájezdu seniorů na Novohradsko.
• Rada MČ schválila vyjádření k zápisu 

z 8. zasedání Kontrolního výboru ZMČ 
Praha – Petrovice, konaného 23.05.2016.

Omlouváme se za tiskovou 
chybu v Petrovickém zpravodaji  
v červnovém vydaní na straně 
8, v článku „Krátce ze zasedání 
Rady MČ Praha – Petrovice.“ 

Tisková oprava „Rada 
MČ schválila zapojení se 
do projektu „Praha Evropské 
hlavní město sportu“ s tím, 
že byl vytipován pozemek 
parcelní číslo 202/2 mezi 
panelovým domem Morseova 
č. p. 251-253, tenisovými 
kurty a panelovým domem 
Morseova č. p. 254, za účelem 
vybudování otevřeného 
sportoviště pro občany.“

Zveme všechny občany 
naší městské části na 

XIII. řádné zasedání ZMČ 
Praha – Petrovice, 
které se bude konat 

ve středu 
14. prosince 2015 

od 18.00 hod. 
ve společenském

sále DOV,
Edisonova 429, 

Praha – Petrovice.

INZERCE

Inzerce 59x52_kaceni.indd   1 11/27/15   3:26 PM
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Diamantová svatba

Zklidnění dopravy

Sociální byty ve svěřené správě 
MČ Praha – Petrovice

Oslava 60 let společného 
manželského života patří 
do trojice nejvýznamnějších 
výročí svatby. 

V naší městské části na svou svatbu 
v roce 1956 vzpomínali 15. září Anežka 
Camprová (* 1934) a Ing. Jiří Campr 
(* 1932). Starostka MČ Olga Hromasová 
jim k této příležitosti uspořádala slavnost-
ní oběd v restauraci Letem Světem. 

Manželům Camprovým osobně vyjádřila 
obdiv a popřála mnoho dalších společných 
let v manželství. Jako upomínku od ní 
manželé obdrželi stříbrnou pamětní min-

ci městské části i kytici krásných květů. 
K přání pevného manželského pouta, do-
brého zdraví a hodně radostí do dalších let 
se připojuje také naše redakční rada.

Vážení občané, 
od soboty 1. 10. 2016 vstoupilo v platnost nové dopravní 
značení, osazené dle projektové dokumentace „Dopravní 
úpravy v lokalitě Edisonova – Morseova Praha 10 - Petro-
vice“. 
Tato koncepce byla navržena na základě podnětů petro-
vických občanů při veřejné prezentaci variant návrhů do-
pravních úprav v této lokalitě. 

Realizací této dopravní úpravy došlo k vymístění průjezdní 
dopravy z obytné zóny a k celkovému dopravnímu zklidnění 
tohoto území. 
Po instalaci nového dopravního značení dohlížejí na jeho 
dodržování strážníci Městské policie Prahy 15, kteří také 
zajišťují plynulý provoz na předmětných komunikacích.

V současné době MČ Praha – 
Petrovice disponuje s jedním 
bytem ve svěřené správě, 
který je po rekonstrukci. 

Jedná se o byt 2 + kk v Morseově ulici. Byt 
má charakter sociálního bydlení a na jeho 
přidělení se nevztahují platná „Pra-
vidla pro nájem bytů ve svěřené správě 
MČ Praha – Petrovice“, žadatelé musí 
splňovat podmínky pro jednotlivé cílové 
skupiny stanovené pro tento typ bytů.

Cílové skupiny:
• osoby se zdravotním postižením, 
včetně duševně nemocných,
• rodiny s dětmi v nepříznivé sociální 
situaci, včetně rodin s jedním rodičem 
samoživitelem/samoživitelkou,
• senioři od 65 let s trvalým pobytem 
na území MČ Praha – Petrovice.
Žadatelé, kteří splňují podmínky výše uve-
dených cílových skupin, předloží žádosti 
o uzavření nájemní smlouvy na výše 
uvedený byt do 30. listopadu 2016 

na podatelně Úřadu městské části Praha 
– Petrovice. Formulář žádosti je umístěn 
na webu MČ Praha – Petrovice v části 
„Úřad“, „Potřebuji vyřídit“, „Pronájem 
bytů ve svěřené správě MČ Praha – Petro-
vice (platné od 19.05.2016)“. Žádost bude 
doplněna o písemný popis skutečností, 
které naplňují podmínky jednotlivých 
cílových skupin. 

André Němec
zástupce starostky MČ

Manželé Camprovi na slavnostním obědě.Paní Camprová obdržela krásnou kytici.
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Kampaň na snížení počtu černých skládek v okolí 
nádob na separovaný a směsný komunální odpad

Nádoby na území hl. m. Prahy budou pole-
povány samolepkami, které upozorňují 
na případný fi nanční postih v případě 
odložení odpadu mimo nádoby.
Hlavní město Praha zahájilo kampaň 
zaměřenou na snížení počtu černých 
skládek v okolí nádob na separovaný 
a směsný komunální odpad.
V průběhu následujících týdnů budou 
na celém území města nádoby polepovány 
samolepkami, které upozorňují na případný 
fi nanční postih v případě odložení odpadu 
mimo nádoby. Úklid nepořádku v okolí ná-
dob na tříděný odpad je hrazen z rozpočtu 
hl. m. Prahy. V okolí nádob na směsný ko-
munální odpad musí úklid zajistit vlastník či 
správce objektu.
Nutno poznamenat, že náklady na doúklid 
v okolí stanovišť tříděného odpadu v roce 
2015 činily 37, 484 mil. Kč.

Odkládání odpadů mimo sběrné nádoby 
a znečišťování stanoviště sběrných nádob je 
přestupkem proti veřejnému pořádku a může být 
postihováno pokutou až do výše 50 000 Kč.

Objemný odpad lze odložit ZDARMA 
ve sběrných dvorech hl. m. Prahy 
či do velkoobjemových kontejnerů 
umisťovaných v ulicích města.

Informace o systému nakládání s komunálním 
odpadem naleznete na:
http://portalzp.praha.eu/odpady

UPOZORNĚNÍ

Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 29/35, Praha1

První kolektivní systém zpětného 
odběru pneumatik Eltma 
Kolektivní systém provozuje 
nezisková společnost ELT 
Management Company – 
Eltma

Eltma sdružuje největší výrobce pneu-
matik a plní zákonné povinnosti povin-
ných osob, které do systému přistoupí, 
a to transparentním a hospodárným 
způsobem.
Eltma umožňuje pneuservisům, auto-
servisům, místům prodeje pneumatik - tj. 
místům zpětného odběru, ale i fi rmám 
s vlastním vozovým parkem, bezplatný 
svoz a likvidaci použitých pneumatik, 
a to bez ohledu na značku, množství či 
případný nákup pneumatik. Množství 
odevzdaných pneumatik musí odpovídat 
množství obvyklému užívání automo-
bilu. Zpětný odběr je určen pro koncové 
uživatele – spotřebitele.
Síť Eltma plní požadavky na zpětný odběr, 
které stanovuje zákon o odpadech v § 38. 
Na místech zpětného odběru zajišťují po-
vinné osoby zpětný odběr použitých pneu-
matik od konečných uživatelů:

• Bez podmínky koupě nových výrobků 
(pneumatik) nebo služeb
• Zcela zdarma
• Bez ohledu na značku, množství a ve-
likost pneumatik
Hlavní město Praha v současné době 
umožňuje občanům na všech sběrných 
dvorech odevzdat jakékoliv pneumatiky 
v jakémkoliv množství, ovšem za úplatu. 
Ceny stanovuje provozovatel sběrného 
dvora, v současné době se pohybují 

od 25 Kč - 100 Kč/ks. Ročně se takto vy-
sbírá cca 275 tun pneumatik.
Málokdo ví, že povinností povinných osob 
resp. prodejců pneumatik a pneuservisů 
je zcela zdarma pneumatiky odebírat, 
a to bez ohledu na nakoupené množství, 
značku a velikost!!! Děkujeme občanům, 
že odevzdáním použitých pneumatik 
chrání životní prostředí a čistotu našeho 
okolí.

Odevzdáním použitých pneumatik chráníte životní prostředí.



10

Petrovický zpravodaj

Autovrak: víme, jak má vypadat? A mohou jeho 
odtah zajistit strážníci?
Víte, jak má vypadat takový 
správný autovrak? Jestli se 
domníváte, že by to mělo 
být vozidlo dlouhodobě 
odstavené, hyzdící prostředí, 
znemožňující údržbu komuni-
kace a bez poznávací značky, 
pak vás zřejmě zklameme.  
Jak nás informuje Zákon č.13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, pak: „Vrakem 
je silniční vozidlo, které je pro závady 

v technickém stavu zjevně nezpůsobilé 
k provozu na pozemních komunikacích 
a obnovení způsobilosti by si vyžádalo 
výměnu, doplnění nebo opravu podstat-
ných částí mechanismu nebo konstrukce 
silničního vozidla.“ Laicky to tedy znamená, 
že dokud má vozidlo technickou v pořádku 
a všechna čtyři kola, pak není možné pro-
hlásit jej za autovrak, i když máte pocit, že 
je tam zaparkované od nepaměti a nemá 
ani espézetku…  
Vybavuji si okolnosti z letošního roku, kdy 

byla jedna z hlídek pražské městské policie 
volána k zaručenému vraku. Oznamovatel-
ka se přes tísňovou linku 156 domáhala 
odtažení vozidla se slovy: „Musí to být 
vrak! Je tu strašně dlouho. Za stěrači má 
spadané podzimní listí, a to je duben.“  Ač 
bylo vše pravda a u auta bylo zřejmé, že 
za volantem dlouhou dobu nikdo neseděl, 
nebylo možné jej na místě prohlásit 
za zjevně nezpůsobilé, tedy za autovrak.  
V takovém případě postupují strážníci 
a policisté vždy stejně. Celou věc (tedy 

Praha zakázala podomní prodej 
Rada hl. města Prahy dne 
10. 11. 2015 schválila novelu 
tržního řádu s účinností 
od 27. 11. 2015.

Rada hl. města Prahy dne 10. 11. 2015 
schválila novelu tržního řádu s účinností 
od 27. 11. 2015. Nejpodstatnější změnou 
je zákaz podomního prodeje na celém 
území hlavního města Prahy. Až do-
sud byl podomní prodej z tržního řádu 
vyloučen, předpis se na něj nevztahoval. 
Hlavní město Praha přistoupilo k zákazu 
podomního prodeje na základě požadavků 
městských částí, které tak reagovaly na ná-
zory a žádosti občanů, a vychází jim tak 
navrženým řešením vstříc. Tento způsob 

prodeje je i přes zákaz dnes velmi rozšířený 
a člověk by se před ním měl mít na pozoru.
Nezvaní a neobjednaní „obchodníčci“ 
jsou slušně oblečení, pozitivní a usměvaví. 
Snaží se vzbudit důvěru. Chodí od domu 
k domu, zvoní na zvonky a snaží se lidem 
vnutit svoje zboží či služby.  Tyto služby 
a zboží jsou často velmi drahé a většinou 
nevalné kvality. Prodejci často nabízejí 
na předražené produkty půjčky, čímž mo-
hou často starým a nemohoucím lidem 
velice znepříjemnit život. K tomu je prode-
jci tlačí zavádějící argumentací a neúpl-
nými informacemi. Často používají i tvrdé 
prodejní metody.  Lidé se mnohdy kvůli 
podomním prodejcům, kteří nerespektují 
soukromí obyvatel, dostanou do fi nančních 

problémů či přímo do dluhové pasti. Pokud 
Vás prodejce osloví a vy o zboží nemáte 
zájem, vyhněte se diskuzi a odpovězte 
pouze „VOLÁM POLICII“, a to následně 
skutečně udělejte.

Buďte obezřetní a nenechte se 
do ničeho tlačit

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad
II. pololetí 2016

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD – DO

9. 11. středa ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 14.00 – 18.00 hod.
23. 11. středa ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 14.00 – 18.00 hod.
30. 11. středa ul. Frostova (parkoviště) 14.00 – 18.00 hod.
7. 12. středa ul. Rezlerova (parkoviště naproti č. p. 307) 14.00 – 18.00 hod.

Harmonogram přistavování kontejnerů na BIO odpad 
II. pololetí 2016

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD – DO

 5. 11. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 9.00 – 12.00 hod.
 5. 11. sobota ul. Morseova (parkoviště) 9.00 – 13.00 hod.

 12. 11. sobota ul. Edisonova (slepá část u kostela) 9.00 – 12.00 hod.
 26. 11. sobota ul. Dieselova (u trafostanice) 9.00 – 12.00 hod.

Harmonogram přistavování kontejnerů 

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Harmonogram přistavování 
mobilního sběrného dvoru

II. pololetí 2016

12. 11. sobota
ul. Dopplerova (parkoviště)

10.00 – 16.00 hod.
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ono vozidlo) zdokumentují, sepíší kratičký 
úřední záznam (tzv. úřeďák), ve kterém se 
uvede kdy, kde, kdo a co a společně s fo-
tografi emi či videozáznamem jej zašlou 
na místní úřad. Zde se vozidlo zaeviduje 
a výzva k jeho odklizení se vyvěsí na vo-
zidlo samotné, ale také na úřední desku 
úřadu. V případě, že se do dvou měsíců 
od výzvy majitel vozidla nepřihlásí, nebo 
vozidlo neodstraní, pak se příslušný auto-
mobil stává majetkem města, které zajistí 
jeho odstranění z pozemní komunikace. 
Odpověď na druhou otázku v titulku tedy 
bude: Strážníci existenci možného vraku 
pouze oznamují, a to na úřad městské 
části. Samotný odtah nezajišťují, ze zákona 

nemohou.  Následně, podle čísla karoserie, 
je dohledán majitel, aby mu mohla být 
naúčtována pokuta za zábor veřejného 
prostranství a poplatek za náklady 
zajištěného odtahu.  Rozhodně je tedy lepší 
zajistit si likvidaci svého starého vozidla 
sám/sama. Nepochybně se tím vyhneme 
minimálně nepříjemnostem s pokutou 
za neoprávněný zábor. Sběren kovového 
odpadu je na území České republiky 
několik desítek. Jejich seznam lze vyhledat 
na internetových stránkách ministerstva 
životního prostředí http://www.mzp.cz/.
Pak již stačí naše staré auto dovézt na mís-
to a mít u sebe velký technický průkaz. 
Možná vás zajímá:

Kdy mohou strážníci městské policie nařídit 
odtah vozidla?
• stojí-li vozidlo neoprávněně na vyhra-
zeném parkovišti (parkoviště vyhrazené pro 
invalidy, modré zóny apod.)
• je-li překážkou provozu na pozemní ko-
munikaci (stání v křižovatce, stání na kole-
jích apod.)
Kdo zaplatí náklady spojené s odtahem?
• provozovatel vozidla (tedy majitel nebo 
řidič)
Kolik stojí odtah?
• samotný odtah stojí 1900 Kč + „par
kovné“ první tři dny 250 Kč, další dny se 
cena vyšplhá na 450 Kč
Kdo zajišťuje odtahy?
Správa služeb hlavního města Prahy. 
Přesněji Oddělení odtahů a vraků. 
Prostřednictvím svých techniků a řidičů 
odtahových vozidel zajišťuje takzvané nu-
cené odtahy. „Objednavatelem“ odtahů 
může být kromě městské policie a policie 
státní, také Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a to z důvodu provádění 
komplexní údržby komunikací jednotlivých 
městských částí.

Zuzana Gašpar
Městská policie hl. m. Prahy

Odstavený autovrak.Policejní fotodokumentace.

Dobrá věc se podařila,
smrk stříbrný – zrezivělé jehličí
Při pravidelné prohlídce 
stavu zeleně na území 
naší městské části jsme 
v létě loňského roku zjistili 
na několika místech výrazné 
poškození volně rostoucích 
smrků zrezivěním jehlic 
a následně i jejich opadáním.  
Oslovili jsme pana Loukotu, jeho fi rma 
v roce prováděla údržbu zeleně, s do-
tazem, co je příčinou tohoto jevu, a jak 
toto rezivění odstranit. Pan Loukota nám 
doporučil obrátit se o posouzení a radu 
na dendrologické odborníky. 
Obrátili jsme se tedy na nejkompetentnější 
instituci, a to na Výzkumný ústav Sylva Ta-
roucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 
veřejnou výzkumnou instituci. Zde nám 
byl doporučen Ing. Josef Mertelík, CSc., 
vedoucí odboru fytoenergetiky a biodiver-
zity. Jeho specializací je zejména fytopa-
tologie, ochrana rostlin, virologie, bakte-

riologie a rezistence rostlin. Ing. Mertelík 
nás informoval, že příčinou masivního 
výskytu zrezivělého jehličí na smrku 
stříbrném je přemnožená mšice smrková 

(Liosomaphis abietinum, syn. Elatobium 
abietinum; Hemiptera; Aphididae) ve spo-
jení s různými negativními vlivy stanoviště 
a počasí. V roce 2015 zejména projevil vliv 

PO ošetření.PŘED ošetřením.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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dlouhodobého sucha. Ing. Mertelík nám 
doporučil provést aplikaci bioalginátů for-
mou přípravku ALGASOL PS. Přípravek 
1 litru ALGASOLU PS se zředí v poměru 
1 : 10 s vodou a aplikuje se po prove-
dení vstupní silné závlahy. Po provedené 
vydatné závlaze se v prostoru kořenové 
zóny stromu (cca okapová zóna koruny + 
2 metry za ní) vytvoří pomyslná síť cca 20 
jamek hlubokých cca 30 – 40 cm. Upozo-
rnil nás, že jamky je nutné dělat s nejvyšší 
opatrností tak, aby nebyly poškozeny 
kořeny. Naředěný přípravek Algasolu PS 
se nalije do každé jamky (nalít cca 500 
ml). Po aplikaci jamky je vhodné ji zasypat 
zahradním substrátem. Aplikaci doporučil 
provést navečer, nebo za podmračeného 

počasí. Po aplikaci rovnoměrně 
a přiměřeně (podle počasí) je nutné zalé-
vat celou ošetřenou zónu; zálivku podle 
možností opakovat v pravidelných inter-
valech podle počasí tak, aby půda nevy-
schla. Dále nás upozornil, že výsledek se 
neprojeví v tomto vegetačním období, ale 
až v příštím roce. Ošetření totiž stimuluje 
zvýšený obrost až v příštím vegetačním 
období, a to v poměru 3:1.

Ošetření všech postižených smrků jsme 
objednali u fi rmy pana Loukoty, který 
na podzim roku 2015 všechny napadené 
stromy ošetřil. S netrpělivostí jsme 
čekali, zda ošetření bude mít úspěch. 
Po několika v letošním roce provedených 

kontrolách můžeme s radostí konstatovat, 
že stav postižených smrků se výrazně 
zlepšil a postižené větve jsou velmi dobře 
obrostlé novými jehlicemi a stromy jsou 
v naprosto zdravém stavu, což dokazují 
přiložené snímky smrku ve stavu v roce 
2015 a 2016. Opět se ukázalo, „naku-
pujme u odborníků“. Výsledky jeho rady 
s radostí oznámíme i autoru způsobu 
ošetření panu Ing. Josefu Mertelíko-
vi, CSc. z Výzkumného ústavu Sylva 
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 
veřejnou výzkumnou instituci.

André Němec
zástupce starostky MČ

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vítání petrovických občánků 
Až budou dospělí, možná se rádi podívají 
i na CD s videem a fotografi emi z první 
ofi ciální akce, na níž byli ještě jako mim-
inka. Městská část Praha – Petrovice 
darovala takové CD rodičům všech dětí, 
které se v létě účastnily již tradičního Ví-
tání nových občánků. 
Ve společenském sále Domu občanské 
vybavenosti v Edisonově ulici se jich 
13. června 2016 v doprovodu rodičů 
a nejbližších příbuzných sešlo hned jed-
nadvacet. Vedle zastupitelů městské části 
všechny opět osobně přivítala i starostka 
MČ Praha – Petrovice JUDr. Olga Hro-
masová. Jak připomenula, narození dětí 
přináší do rodiny hodně změn, které není 
úplně jednoduché zvládnout. Rodičům 
popřála, aby se jim přesto podařilo děti ob-
klopit potřebnou péčí i láskou a ve všech 
směrech pozitivně připravit pro život. 
Městská část jim podle jejích slov chce 
v tomto nelehkém úkolu pomáhat třeba 
už nabídkou mateřských a základních 
škol. Maminky, které se poté podepsaly 
do pamětní knihy, si ze slavnostní akce 

i tentokrát odnášely krásné rudé růže 
a polštářky s barevně vyšitými jmény je-
jich dětí. Těm skutečnost, že jsou občany 
Petrovic, budou připomínat také zlaté 
pamětní medaile městské části, které 
na akci tentokrát obdrželo v červených 
etujích hned devět děvčátek a v modrých 
dvanáct chlapců. 

Seznam nových občánků
(nar. od 01/ 2015 do 03/ 2016):
Barták Dominik, Beran David, 
Beránek Richard, Hrbek Filip, 
Hrušková Kamila, Janouš Lukáš, 
Jenšík Andreas, Jobová Julie, 
Jurkovičová Tereza, 
Klíma Vojtěch Antonín, Kónya Lukáš, 
Kubíček David, Mendl Filip, 
Matějíčková Sára, Pavelka David, 
Prášková Adéla, Pravdová Michala, 
Šaman Dominik, Valdová Tereza Marie, 
Váňová Dora, Vorreiterová Adriana.

Eva Šuhájková
infocentrum

Podepisování do pamětní knihy. Paní starostka obdarovává účastníky.

Přibylo nám 9 děvčátek a 12 chlapců.

Milí rodiče novorozenců, pokud 
máte trvalé bydliště v Praze 
10 – Petrovicích a chcete přijít 
na vítání občánků, můžete se 
přihlásit ještě do 4. 11. 2016 
na ÚMČ Praha – Petrovice, 
Edisonova 429, Praha 10 – 
Petrovice, v místní knihovně 
a informačním centru.
Vítání občánků se uskuteční 
v pondělí 14. 11. 2016. 
K přihlášení je třeba přinést 
rodný list dítěte a vyplnit 
přihlášku. Pokud se nemůžete 
dostavit osobně, oznamte nám 
Váš zájem o akci telefonicky 
na číslo: 267 900 946 
nebo na e-mail: 
knihovna@prahapetrovice.cz.

Vítání petrovických 
občánků 
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Farmářské trhy
S přicházejícím podzimem 
Vás opět zveme 
na farmářské trhy, 

které se konají vždy ve čtvrtek od osmi 
hodin před budovou polikliniky Petro-
vice. Na trhu bude velký výběr zeleniny, 
křupavého pečiva a uzenářských výrobků, 
vše české výroby. Těšíme se na Vaší 
návštěvu, s přáním hezkého podzimu.

Helena Stašáková
předsedkyně Komise bytové 

a sociální RMČ

SENIOŘI

Vzdělávání v každém věku
Se začátkem školního roku 
nezasedli do lavic pouze žáci 
školou povinní, ale i ti, kteří 
se rádi vzdělávají dobrovolně 
i v pokročilejším věku.

Kurzy pro seniory
Kurzy pro seniory, hrazené radnicí, se ko-
nají téměř každý den v týdnu. V pátek 
se senioři mohou zdokonalovat v anglic-
kém jazyce, a to ve dvou kurzech – mírně 
a středně pokročilí. Zde si procvičí grama-
tiku, rozšíří slovní zásobu, zdokonalí ústní 
i písemný projev a získají větší jistotu 
v porozumění. Kurzy jsou vedeny system-
aticky, ale zároveň zábavně a hravě, s cílem 
nejen zdokonalit se v jazyce, ale zároveň se 
těšit na další pátek.
I nadále probíhají Počítačové kurzy pro 
začátečníky i pokročilejší, a to každý čtvrtek. 
Zde si senioři osvojí práci s počítačem, in-
ternetem a všemi ostatními nutnostmi 
moderního života.

Nově se každé úterý koná Kurz 
všeobecného přehledu, částečně dotovaný 
radnicí, kterého se může účastnit jakýkoli 
zájemce bez ohledu na věk či bydliště. 
V tomto semestru nás čekají samá zají-
mavá témata jako literatura, historie, geo-
grafi e, umění, náboženství, technologie, 
vesmír, cestování a mnoho jiného. 

Kurzy pro dospělé
Celoživotní vzdělávání nepatří pouze 
seniorům. V každém věku si lidé rádi 
prohlubují znalosti, v dnešní době 
především jazykové. Znalost minimálně 
jednoho cizího jazyka, většinou angličtiny, 
je dnes považována za samozřejmost, a to 
nejen v zaměstnání, ale i při cestování, ko-
munikaci s cizinci a v některých případech 
i v rodině. Jazyková škola Obzor, sídlící 
v Petrovicích, nabízí kurzy angličtiny pro 
veřejnost v mnoha úrovních, od úplných 
začátečníků až po pokročilé studenty. 
Komu by se do skupin nechtělo, nebo 
mu nevyhovuje daný termín, může se 
přihlásit na individuální lekce. V nabídce 
samozřejmě není pouze angličtina, ale 
i španělština, francouzština, ruština atd.

Kurzy pro děti
Ačkoli angličtina je ve školách po-
vinná několikrát týdně, znalosti dětí jsou 
často podprůměrné. Mnoho dětí proto 
navštěvuje různé mimoškolní kroužky, 
které jim pomáhají se v anglickém jazyce 

zdokonalit. Jazyková škola Obzor v tomto 
roce otevřela kroužky pro všechny třídy, 
od druhé až po devátou. V kroužku je vždy 
malý počet dětí, maximálně šest, aby bylo 
dostatek prostoru a času věnovat se všem 
tak, jak je při studiu cizího jazyka třeba. 
Děti se tak zdokonalí ve všech potřebných 
oblastech jazyka, především gramatice, 
mluvení a porozumění, zároveň si také 
osvojí reálie a poznají kulturu a zvyky an-
glicky mluvících zemí. Děti se speciálními 
požadavky či nabitým rozvrhem mohou 
využít nabídku soukromých lekcí, při 
nichž jsou potřeby, čas i způsob výuky 
přizpůsobeny dítěti.
Možnost zdokonalit se v různých 
oblastech života, ať už v cizím jazyce, 
všeobecném přehledu či moderních 
technologiích, získat potřebné znalosti 
i sebevědomí má každý, bez ohledu 
na věk. Záleží jen na chuti se dále 
vzdělávat.   

Kristýna Zavadilová
lektorka

Takhle vypadá naše hodina angličtiny.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI   |   SENIOŘI
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Poznávací zájezd seniorů na Novohradsko
Rád bych na úvod začal 
parafrází písničky Voskovce 
a Wericha: „Byl krásný den, 
byl úterní den a nikde žádné 
stíny“.  

Tak tomu skutečně bylo, když letošního 
13. září vyjeli naši senioři poznat krásu 
Novohradska a jeho historii. Program 
začal prohlídkou hradu, který patří mezi 
nejvýznamnější historické památky a sym-
boly města. Byl založen pravděpodobně 
kolem poloviny 13. století jako strážní 
bod obchodní stezky. Několik století patřil 
rodu Rožmberků. Po vymření tohoto rodu 
převzali jejich majetek Švambergové. 
Za stavovského povstání byl hrad do-
byt Karlem Bonaventurou Buquoyem, 
který ho pak od císaře získal jako náhradu 
za válečné služby. Tomuto rodu patřil až 
do skončení II. světové války. Pak byl zkon-

fi skován, protože během války se členové 
rodu přihlásili k německé národnosti. 
Prohlídka to byla zajímavá a poučná. Po je-
jím skončení se účastníci mohli věnovat 
dalším pozoruhodným místům obce, jako 
je např. barokní lékárna, stará původní ko-
várna, klášter apod.
Po polední přestávce se pokračovalo 
návštěvou a poznáním Národní přírodní 

památky tzv. Terčina údolí. Toto romantické 
údolí bylo upraveno na popud hraběnky 
Terezie Buquoyové  v roce 1765. Bylo 
opravdu na co se dívat. Nedaleko vstupu 
do údolí se tyčí mohutný dvěstěpadesátiletý 
dub, kousek opodál dub ještě o sto let 
starší. Po cestě vás přivítá malý jez se 
zurčivým potůčkem. Po chvíli pak minete 
bývalý hamr, později přestavěný na stylo-
vou restauraci. Ti zdatnější mohou dojít až 
k tzv. „ Lázničkám“ a umělému vodopádu. 
Stojí za to cestou vnímat svěží vzduch, po-
zorovat barvu luk a vzrostlých stromů a plu-
jící mráčky po modré obloze.
Po dvouhodinovém poznávání přírody 
spojeném s historickými fakty si všichni  
členové zájezdu mohli cestou domů v du-
chu probírat všechny zážitky.

Otto Semecký
předseda Kulturní komise RMČ

Krásné podzimní Novohradsko.

Kulturní komise RMČ  
připravila v rámci pozná-
vacího projektu prohlídku 
dalšího důležitého města 
naší republiky, kterým České 
Budějovice jistě jsou.   

Jméno tohoto města si většina lidí spojuje 
s pivem a tužkami. Naši senioři se však 
dne 7. června t.r. vydali nikoliv za pivem, 
ale za poznáváním památek této lokality.
Po příjezdu se výpravy ujali dva odborní 
průvodci, kteří zajímavým způsobem 
přiblížili zvídavým turistům historii města. 
To založil v roce 1265 český král Přemysl 
Otakar II., aby upevnil svoji moc. Známé 
náměstí, nesoucí jméno tohoto vladaře, 
má rozlohu větší než jeden hektar a patří 
mezi největší v republice. 
Vévodí mu barokní tzv. Samsonova 
kašna a 48 barokních a renesančních 
domů s loubím po celém jeho obvodu. 
K nejvýznamnějším budovám patří  radnice 
s alegorickými sochami, představujícími lid-
ské ctnosti, a to: Spravedlnost, Statečnost, 
Moudrost a Opatrnost.
Poté pokračovala cesta k renezanční Černé 
věži z pol. 16. století, vysoké 72 metrů. 
Jejích 225 schodů však nevzbudilo zájem 

o zdolání nikoho z přihlížejících. Cesta 
pak pokračovala kolem dominikánského 
kláštera s kostelem Obětování Panny Ma-
rie až k Malé solnici a dále ke zbytkům 
hradeb a soutoku řek Vltavy a Malše. 
Téměř dvouhodinová prohlídka skončila 
opět na náměstí. 
Senioři obohaceni o nová poznání 
a po odpočinku pokračovali do nedaleké 
vesnice  Holašovice, jejíž unikátní soubor 
budov ve stylu tzv. selského baroka, byl 
v roce 1998 zapsán do Seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO. První písem-
ná zmínka o této obci se objevuje v roce 
1292 v listině krále Václava II. V současné 
době zde žije 147 (v roce 2011) obyvatel. 
Po půlhodinové přestávce pokračovala 
skupina již bez přerušení k domovu.
K pěknému dojmu přispělo i hřejivé 
slunečné počasí.

Otto Semecký
předseda Kulturní komise RMČ 

Senioři a České Budějovice

Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích bylo prozářené sluncem.
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Nahlédnutí do Camina

Marcel Zmožek a Mára

Po měsících výstavby 
v centru starých Petrovic, 
u kostela sv. Jakuba 
Staršího, vyrostl nový farní 
dům nazvaný Camino.  

V červnu byl zkolaudován, od té doby 
jej farnost zabydluje a od září přibývají 
aktivity, které se v něm konají: „farní 
káva“ – v neděli po bohoslužbách, výuka 
náboženství dětí, kurzy Alfa – nezávazné 
seznamování s křesťanstvím pro zájemce,  
scházení maminek s dětmi v herně zvané 
„Kamínek“, schůzky společenství seniorů, 
několika modlitebních společenství, farních 
rad, rodinné srazy a oslavy, setkávání 
dětských skupin, proběhl kurz vaření, 
svatební hostina, degustace. Mnoho 

dalších možností dům a zahrada skýtají, 
jak můžete vidět i na fotografi ích. Zveme 
Vás k návštěvě. Přehled o aktivitách, 
bohoslužbách i kontaktní údaje najdete 
na farních stránkách:
http://farnost.petrovice.org

Tito známí zpěváci se podíleli 
na zahájení petrovské 
kulturní sezony v druhé 
polovině roku 2016. Tím 
dnem byla středa 14. září.   

Bylo to zahájení ve veselém rytmu, plné 
pohody a dobré nálady. Marcel Zmožek 

je nejen sympatickým a charizmatickým
zpěvákem, ale také velmi dobrým 
skladatelem. Tuto vlastnost zřejmě získal 
po svém otci. Koncert byl koncipován tak, 
že první polovina byla věnována sólovým vy-
stoupením, druhá polovina pak společným 
duetům.  
Jako první se představila zpěvačka Mára, 
která si svým temperamentem a živelností 
získala ihned přízeň publika. Obsahem 
jejích písní byla především láska, jako 
nejdůležitější cit člověka. Dokázala zauj-
mout nejen svým výrazem, ale také svojí 
hlasovou dispozicí. Po jejím úspěšném 
úvodu představil své skladby Marcel  
Zmožek  jednou z jeho nejznámějších písní 
„ Panenka z kouta“. I další písně se svým 
obsahem týkaly lásky. Výjimku tvořila píseň 
jeho otce „ Už nám lásko není dvacet let“, 

kterou zazpíval na jeho počest a za kterou 
sklidil ohromný potlesk.
Po přestávce se představili oba zpěváci 
svými duety, jejichž autorem je Marcel 
Zmožek. Zazněly písně, jako např. „Lásko, 
hřej mě dál“, „Já si Tě ochočím“, „A tak 
život jde dál“, ve kterých přibrali ke spo-
lupráci většinu spontánního publika. 
A mnoho dalších. Výjimku z těchto duet 
tvořila píseň „Pan Karel Hašler“, kterou 
autor věnoval památce našeho největšího 
písničkáře. Závěrečnou písní byla rovněž 
jedna z nejznámějších „Diridindon.“
Diváci se jen neradi loučili s těmito zpěváky, 
a tak si vynutili další dva přídavky. Diváků 
přišlo hodně. Hádejte, které pohlaví bohatě 
převažovalo!

Otto Semecký
předseda Kulturní komise RMČ

Víceúčelová místnost (klubovna, učebna...)

Vystoupení Marcela Zmrožka a Máry.

Sál s občerstvovacím zázemím.

KULTURA

8. listopadu MAFIE A CITY 
  (hrají: Roman Štolba, Jiraj Bernáth, 
  Veronika Arichtěva, Ivan Vyskočil)

24. listopadu DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ
  (hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, 
  David Suchařípa)

POZVÁNKA 
NA DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ

FARNOST   |   KULTURA
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Strážný anděl aneb vídeňská operka 
Naši diváci, kteří přišli 
na toto představení, které 
se uskutečnilo dne 27. září 
v Domu občanské 
vybavenosti, měli příležitost 
se seznámit s jednou z forem 
divadelního žánru, s tzv. 
formou čteného divadla.
Jedná se o původní rozhlasovou hru 
Vlastimila Venclíka, která byla oceněna 
v autorské rozhlasové soutěži na stanici VL-
TAVA. Příběh hry je soustředěn kolem vzta-
hu české ženy, která na inzerát přijme práci 
v rodině bohatého vídeňského podnikatele 
s českými kořeny. Hrdinka příběhu však 
nedostala na starost hlídání dětí, ale péči 
o osmdesátiletého seniora, který kvůli 
rodině skončí v psychiatrickém ústavu. 
V průběhu hry se díky vtipným dialogům 
rozvíjí peripetie vztahů nejen rodinných, 
ale především vztahů mezi osmdesáti-
letým starcem a třiatřicetiletou ženou. 
Nutno říci, že příběh má stoupající ten-

denci po celou dobu hry. V roli muže, 
jehož operka ošetřuje, a který neskončil 
dobře, se představil Jan Kačer, v roli jeho 
dcery Táňa Fišerová, v roli operky Adéla 
Kačerová-Kubačáková. V dalších rolích pak 
Zuzana Prasková, Martin Kubačák, Roman 

Hájek. Vlastimil Venclík se představil jako 
průvodce dějem. Myslím, že představení 
bylo dobrým oživením místní kulturní se-
zony.

Otto Semecký
předseda Kulturní komise RMČ

Zleva: Táňa Fišerová, Jan Kačer a Zuzana Prasková.

Místní knihovna Praha – Petrovice 
zve na setkání s populárním českým 
spisovatelem, publicistou a historikem 
Vlastimilem Vondruškou.

 V jeho talk-show nazvané 
Oldřich z Chlumu – román a skutečnost 
se dozvíte spoustu zajímavostí nejen z autorova 
života a literární tvorby, ale samozřejmě 
i z historie jako takové. 

V prostorách knihovny na adrese:
Edisonova 429, Praha 10 – Petrovice. 

Přijďte a nebojte se ptát
na vše, co vás zajímá.

Setkání se uskuteční
3. listopadu 2016
od 18.00 hodin

POZVÁNKA 
na talk-show spisovatele

VLASTIMILA VONDRUŠKY 

Městská část Praha – Petrovice
Vás všechny zve na

Kdy: Ve čtvrtek 7. 12. 2016 od 17.30 hodin

Kde: Na prostranství před Úřadem
 městské části Praha – Petrovice
 Edisonova 429

tradiční setkání
„Zpívání pod vánočním stromem“
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 10 – DŮM UM
Pod Strašnickou Vinicí 23/623,100 00 Praha 10, e-mail: info@dumum.cz 

http://www.dumum.cz, tel.: 777 721 741

Pracoviště Hostivař - Petrovice

Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel.: 777 721 742

Podzim a volný čas
DDM Praha 10 – Dům UM 
na svém pracovišti Hostivař 
– Petrovice nabízí možnost 
trávení volného času nejen 
ve své pobočce v Golfové 
ulici, ale i v ZŠ Petrovice.

Nabídka je široká, letos jsme připravili ně-
kolik nových kroužků. Zájemci si mohou 
vybrat kroužky z oboru keramiky a výtvar-
ných činností, výuky hry na fl étnu a kyta-
ru, tance různých stylů pro všechny věko-
vé kategorie, cvičení pro děti i dospělé, 
divadelní kroužky, nebo kroužek fotogra-
fi e a elektrotechniky. Pro sportovně zalo-
žené nabízíme sportovní hry, stolní tenis, 
gymnastiku, volejbal, sebeobranu a fl or-
bal od přípravky až po výběrové týmy Wi-
zards. Maminky s dětmi mohou využít do-
polední program pro nejmenší, který se 
koná v Hostivaři. 
Kromě organizované činnosti mohou dě-
ti trávit svůj volný čas v otevřeném klu-

bu Chodba, kde si mohou zahrát deskové 
hry, fotbálek, šipky, kulečník a využívat PC 
s přístupem k internetu. Každý měsíc klub 
pořádá turnaje v různých oborech.  
Pro širokou veřejnost nabízíme otevřené 
sobotní výtvarné a úterní keramické dílny.
I letos nabízíme v době školních prázdnin 
oblíbené jarní a letní příměstské tábory 
a výjezdní tábory a sportovní soustředění. 
Pod záštitou Komise vzdělávání a výcho-
vy RMČ Praha – Petrovice společně se ZŠ 
Petrovice a Sokolem Petrovice pro všech-
ny děti připravíme tradiční andělské hry 
a čertovské soutěže, na které se dostaví 
i Mikuláš. Těšit se můžete i na další tra-
diční akce, jako je Masopust, Čarodějnice 
a oslavu Dne dětí.

Těšíme se na všechny, které naše nabíd-
ka zaujala.

Pracovníci DDM Praha 10 – DŮM Um

Mladí ragbisté z Petrovic na 14. mezinárodním 
turnaji v Heusenstamm (Hessen)
První říjnový víkend se 
chlapci a dívky kategorie U10 
a U12 již tradičně zúčastnili 
mezinárodního turnaje 
v německém městě Heusen-
stamm. 

Týmy přípravky kategorie U10 se umístily 
na krásném 3. a 7. místě a děti kategorie 
U12 na 4. místě. O jejich "bramborové" 
medaili se po vyrovnaném utkání rozhod-
lo až v prodloužení zápasu s rumunským 
týmem. 
Spolu s přípravkou a mladšími žáky ces-
tovali i petrovičtí junioři k testovacím 
zápasům v sedmičkovém ragby. Sehráli 

jsme dvě přátelská utkání s domácím 
týmem RK Heusenstamm. V prvním zá-
pasu byli úspěšnější naši hostitelé, odvetný 
zápas skončil výhrou našich hráčů.  Počasí 

nám tentokrát nepřálo, pršelo téměř celý 
den, junioři svůj zápas odehráli za opravdu 
silného lijáku. Všichni hráči, malí i velcí, ale 
ukázali, že nejsou z cukru, a bez ohledu 
na počasí hráli s maximálním nasazením. 
Všem moc děkujeme za předvedenou hru 
a skvělou reprezentaci Petrovic a našeho 
klubu. 
22. října přivítáme na našem hřišti hosty ze 
zahraničí a z domova na 26. ročníku pohá-
ru PICO CUP v kategorii mladších žáků, 
na který jste srdečně zváni.

Václav Amort 
RK Petrovice 

Tým ragbystů po vyčerpávajícím zápasu.

SPORT
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Nový školní rok v Mateřské škole Jakobiho
Nový školní rok 2016/17 
v Mateřské škole Jakobiho 
jsme tradičně zahájili 1. září.  

Tento rok je pro 162 petrovických dětí 
otevřeno celkem 6 tříd. Tři třídy navštěvují 
děti tří až pětileté a tři třídy jsou pro děti 
pěti až šestileté. O děti se v MŠ stará 
13 učitelek a 10 provozních zaměstnanců.

Začátek školního roku není pro děti 
z mateřské školy snadný. Velká změna na-
stává v životě zejména těch nejmenších - 
tříletých dětí. Zářijová rána nového školního 

roku se kvůli jejich stesku po mamince 
někdy neobejdou bez slziček v očích (jen 
výjimečně si popláčou i ty starší). Taková 
dětská reakce je ale úplně normální a rodiče 
je potřeba v tomto smyslu uklidňovat. Jak-
mile se dětem ztratí maminka nebo tatínek 
z dohledu, pohrají si, zacvičí, rozptýlí se po-
bytem na zahradě a za chvilku po slzičkách 
už není ani památky. 
Kromě stesku po mamince se ty nejmenší 
tříleté děti potýkají také se samostatným 
oblékáním, stolováním a dalšími zálud-
nostmi každodenních úkonů sebeobsluhy 
a osobní hygieny. Po dvou třech týdnech jde 
ale všechno už mnohem lépe. Každopádně 
je ale pobyt ve školce zpočátku pro 
nejmenší děti svým způsobem náročný. 
Není proto vhodné, aby ve školce byly 
od rána do pozdního odpoledne. Správné je 
když se v prvních týdnech adaptují na školní 
prostředí kratším pobytem a mohou školku 
opouštět třeba již po obědě.  
Velmi se nám osvědčuje, že máme samo-
statné tři třídy nejstarších předškoláků. 
Tyto děti už mají řadu náročnějších 
vzdělávacích aktivit, kterými se připravují 

na školní docházku. Paní učitelky je 
samozřejmě již soustavně vedou k větší 
samostatnosti a zodpovědnosti, která se 
jim bude zanedlouho ve škole hodit. 
Mateřská škola Jakobiho nabízí každým 
rokem dětem bohatý program rozšířené 
výuky a zábavy. Nejstarší děti mohou 
navštěvovat oblíbené kroužky hudební 
výchovy, výuky základů anglického jazyka 
a tvůrčí keramické dílny. Také pro mladší 
děti je připraven přiměřený doprovodný 
program - kroužek hudební výchovy, lo-
gopedická péče, která se snaží včas 
odstraňovat jejich případné logopedické 
vady. Děti se mohou také těšit na řadu di-
vadelních představení, koncertů, návštěvu 
planetária, dopravního hřiště v Horních 
Měcholupech, Mikulášskou nadílku 
a mnoho jiných aktivit.
Pěkný a bezproblémový začátek školního 
roku přeje všem dětem celý kolektiv 
mateřské školy Jakobiho.

Jana Beránková 
ředitelka MŠ

Když je hezky, jsme nejraději venku.

Děti s paní učitelkou na procházce. Na pískovišti je vždycky zábava.

Soukromé jesle, školka 
a hlídání pro děti 
od 15 měsíců do 4 let 
za příznivé ceny

• Krásné prostory v blízkosti hostivařského lesoparku
• Kvalitní tým pedagogů a speciálních pedagogů 
 s několikaletými zkušenostmi z domova i ze zahraničí
• Individuální přístup
• Všestranný rozvoj dítěte
• Důraz na harmonický a svobodný vývoj dítěte
• Každý měsíc jiný tematický zábavně-vzdělávací 
 program
• Pravidelný pobyt v přírodě
• Široká nabídka kroužků – tvoření, sportovní hry, 
 hra na fl étnu, angličtina
• ZDARMA – půl dne na vyzkoušení ve Snopíkovi!!!
• SPINKACÍ PÁTKY – pravidelné spinkání 
 ve školce přes noc!

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

Provozní doba:
PO – PÁ 7:00 – 17:30 hodin

Aktuální informace
naleznete na:
www.rc-snopik.cz
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Základní škola Praha – 
Petrovice zahájila školní rok 
2016/2017 ve čtvrtek 1. září 
2016.  
Nastoupilo 481 žáků a žákyň a škola má 
nyní 21 tříd a 8 oddělení školní družiny. Pro 
informaci uvádíme počty žáků naší školy 
v minulých letech:

Ve škole nyní pracuje 21 třídních učitelů 
a učitelek a 19 dalších pedagogických 
pracovníků – vyučujících, kteří letos nemají 
třídnictví, vychovatelek školní družiny, 
asistentek pedagogů, členů vedení školy. 
Třídní učitelé jsou:
1. A Mgr. Charlotta Martínková,
1. B Mgr. Marcela Karásková,
1. M Bc. Radoslava Winterová,
2. A Mgr. Anna Dvořáková,
2. B Mgr. Irena Melicharová,
2. M Mgr. Monika Humhalová,
3. A Mgr. Anna Procházková,

3. B Mgr. Drahomíra Bukvová,
3. M Mgr. Jana Židův,
4. A Mgr. Dana Kosová,
4. B Mgr. Marta Ptáčníková,
4. M Mgr. Bohumila Foltýnová,
5. A Mgr. Pavla Holoubková,
5. B Mgr. Kateřina Mašková,
5. M Mgr. Dana Kramářová,
6. A Ing. Lenka Říhová,
6. B Mgr. Jan Martínek, Ph.D.,
7. A Mgr. Martin Vachl,
7. B Mgr. Lenka Kasanová,
8. A PaedDr. Jana Jelínková,
9. A Mgr. Veronika Balíčková.

Netřídní učitelé, kteří vyučují na 1. a 2. 
stupni: Mgr. Jana Gabašová – výchovná 
poradkyně pro celou školu – všechny tři 
budovy, vyučuje převážně český a anglický 
jazyk, Mgr. Martin Damašek, vyučuje 
převážně angličtinu, Mgr. Petr Martinů, 
vyučuje fyziku a pracovní vyučování 
na druhém stupni, Ing. Jana Filipová, 
vyučuje angličtinu, Mgr. Karolína Honsová, 
vyučuje angličtinu, Zlata Danková, vyučuje 
tělesnou výchovu, Ing. Tereza Blechová, 
vyučuje francouzštinu.
Vychovatelky školní družiny se starají 
o děti v budově Edisonova a v budově 
Dopplerova, jsou to: Alena Kováříková, ve-
doucí školní družiny, Miroslava Tesařová, 
Michaela Kokšalová, Hana Lohnertová, 

Favzija Zázvorková, Zlata Danková, Šárka 
Jarošová, Mgr. Michaela Dočekalová.
Asistenti pedagoga pomáhají v některých 
třídách a jsou to: Jitka Vondrová a Tereza 
Charvátová.
Vedení školy má tři členy: Mgr. Petr Ze-
man, ředitel školy, Mgr. Dana Němcová, 
statutární zástupkyně ředitele školy 
a zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň, 
PaedDr. Iva Paloučková, zástupkyně 
ředitele pro 2. stupeň.
Všichni pedagogičtí pracovníci uvítali své 
žáky a žákyně ve 2. – 9. ročníku a nové 
žáky a žákyně v prvních třídách přivítala 
paní JUDr. Olga Hromasová, starostka 
MČ Praha – Petrovice. První třídy jsou tři, 
1. A má 20 žáků, v 1. B je 24 žáků 
a 1. M má 23 žáků. Všichni noví žáci 
obdrželi od paní starostky pamětní list, 
který jim začátek školní docházky a jejich 
první školní den připomene i v dospělosti. 
Dostali také drobné dárky, rady, pochvaly, 
informace…, myslím, že toho na ně první 
den bylo dost, ale zvládli to všichni výborně. 
Věřím, že se jim ve škole bude líbit, naučí 
se vše potřebné podle učebních osnov 
a aktualizovaného školního vzdělávacího 
programu, najdou si ve škole nové 
kamarády a budou mít radost z jedniček.

Petr Zeman
ředitel školy

Školní rok 2016/2017 v Základní škole 
Praha – Petrovice

Vítání prvňáčků.

Počet žáků ZŠ 
Praha – Petrovice

k 1. 9. 2008 283

k 1. 9. 2009 288

k 1. 9. 2010 312

k 1. 9. 2011 317

k 1. 9. 2012 344

k 1. 9. 2013 373

k 1. 9. 2014 423

k 1. 9. 2015 452

k 1. 9. 2016 481

Přivítání prvňáčků paní starostkou a ředitelem školy ZŠ Praha – Petrovice.
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V ZŠ Praha – Petrovice máme rádi tělák
V základní škole Praha 
– Petrovice máme rádi 
tělesnou výchovu nebo, jak 
žáci říkají, tělák. 

V hodinách trénujeme lehkou atle-
tiku, prvky sportovní gymnastiky, hra-

jeme míčové hry, posilujeme, plaveme. 
O oblibě tělesné výchovy vypovídá účast 
žáků a žákyň prvního i druhého stupně 
v mnoha sportovních soutěžích, které  
naše škola pořádá, například Softbalový 
turnaj, Běh naděje, Turnaj šesti míčů, 
Petrovická vánoční laťka (soutěž ve skoku 
vysokém), Petrovický šplhavec (soutěž 
ve šplhu o tyči). Naše škola také pořádá 
kurzy plavání, lyžařské kurzy, organizuje 
sport a turistiku na školách v přírodě. 
Mnoha dalších sportovních soutěží se 
naše škola účastní a naši reprezentanti 
bojují za školu v rámci celopražských 
soutěží nebo turnajů škol Prahy 10 a 15. 
Jsou to turnaje v minifotbalu, ve fl orbalu, 
přespolní běhy, soutěže v lehké atletice 
v rámci POPRASKU - Poháru pražských 
škol a další.

Tento školní rok se v hodinách tělesné 
výchovy nově objevil bouldering, spor-
tovní lezení na lezecké stěně do 3 metrů 
výšky, ragby a kriket, plánujeme zařadit 
také squash.

Učitelé tělesné výchovy 
a ředitel školy Petr ZemanHrajeme kriket.

Závěr hodiny tělesné výchovy.

A takhle probíhal první školní den v ZŠ
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Prima se představuje
Jako každý rok zasedli 
do lavic Gymnázia ALTIS 
noví, usměvaví, učenliví 
a učení chtiví primánci.  
A jako obvykle i letos se hned na začátku 
rozjeli na outdoorový pobyt tzv. „sezna-

movák“. Pod vedením zkušených traperů 
Mgr. Mocka a Mgr. Straky se v přírodě, 
v Choceradech, věnovali tmelení kolek-
tivu, sportu, týmové práci a v neposlední 
řadě i zábavě. Nový kolektiv šestadvaceti 
děvčat a chlapců dokazoval každý den, že 
společně strávený čas je nejen příjemný, 
ale i velmi užitečný. Noví spolužáci se totiž 
vzájemně učí respektovat jeden druhého 
a pomáhat si v různých, nejen školních 
situacích. 
A kdo v soutěžích a hrách vítězil? Přece 
všichni účastníci kurzu, první i ten pos-
lední.

Olga Tůmová
Gymnázium ALTIS

ALTIS v Krkonoších
Na konci školního roku 
navštívily třídy 5.A a 6.A 
pohoří Krkonoš. Místo 
obvyklých kulturních 
destinací jsme si pro změnu 
zvolili akční výlet a místo 
zahraničního výjezdu jsme 
se vydali poznávat krásy 
Čech.  

Bydleli jsme tři dny v hotelu vysoko nad 
Pecí pod Sněžkou a většinu času jsme  
trávili venku a sportovali. Počasí nám 
docela přálo, a proto hned druhý den jsme 
měli v plánu pokořit naší nejvyšší horu – 
Sněžku. To se nám nakonec podařilo 
a mohli jsme obdivovat výhled na české 
pahorky i na sousedící luhy a háje Polska. 
Každému sportovci časem vyhládne, takže 

jsme se nezapomněli zastavit v hospůdce 
na místní speciality – borůvkové lívanečky 
a krkonošské kyselo. Každému vřele 
doporučujeme. Ti, kteří i po náročném 
výšlapu měli ještě trochu síly, se mohli 
projít do nedaleké Pece a prozkoumávat 
zdejší obchůdky, nebo si jen tak relaxovat 
v okolí hotelu. Celý výlet jsme si moc užili 
a příští rok nejspíš opět naplánujeme něco 
podobného.                             

Karolína Dobešová
septima

A jsme nahoře. Soustředění před cestou.

Kdo je tady šéf?!
Týmová práce.

Byla to párada!
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Jak pracujeme s průřezovými tématy 
na Gymnáziu ALTIS
V rámci celoročního 
environmentálního projektu 
Poznáváme přírodu, 
chráníme ohrožené druhy 
opět podpoříme jako 
adoptivní rodiče rysa 
ostrovida v ZOO Tábor.    

Těšíme se na workshopy Sběratelé kostí 
a Lidské a zvířecí smysly i na návštěvu 
historických zoologických sbírek na 

PřF UK. Čekají nás přednášky o krásách 
a zajímavostech pražské přírody, diskuse 
s odborníky nad návratem šelem do našich 
lesů nebo o evropské směrnici o invazních 
druzích organismů.
Průřezové téma VMEGS klade důraz 
na porozumění nerovným podmínkám 
v Evropě i ve světě, v důsledku kterých 
vznikají problémy ovlivňující planetu jako 
celek. Žáci si při realizaci projektu zpracují 
kazuistiky na vybraná témata a následně 

se závěry svého bádání seznámí spolužáky. 
Úvahy o problémech v globálním kontextu 
jsou poměrně mladé, přesto s nimi chceme 
žáky seznamovat a vést k porozumění v di-
menzích přesahujících hranice České re-
publiky i Evropy.

Yvona Šlégrová 
a Petr Distler, garanti 

a organizátoři programu, 
kreslily Zhian Linová ze 3.A 

a Bára Kocková ze 6.A

Jsem přece také člověk.Pomozme Zemi!Náš chráněnec.

ŠKOLY

Best practice
V souladu s přáním 
a zájmem budoucích 
maturantů  Gymnázia ALTIS 
proběhlo v úterý 20. září  
setkání studentů sedmého 
a osmého ročníku s bývalými 
frekventanty školy, kteří 
studují nebo dostudovali 
různé vysoké školy. 
Své zkušenosti mladším přišli předat 
studenti  několika vysokých škol.  
V minulosti úspěšní maturanti a dnes 
úspěšní vysokoškoláci - studující  nebo již 
dostudovaní  (od fi lozofi e až po techniku) 
- se podělili s mladšími skoro kolegy 
o zkušenosti. Na tomto setkání měli 
dnešní studenti gymnázia šanci ptát se 

těch starších na to, jakou vysokou školu 
si vybrat, jak se řádně připravit a jak se 
poprat se studiem samotným. Na závěr 
jsme se na neformálním rautu dozvěděli  
i tipy zkušených vysokoškoláků, jak 
úspěšně studovat a přitom současně 

nerezignovat na „šťavnatý“ studentský 
život. 

H. Pálková 7.A,
O. Tůmová, třídní 7.A

Takoví jsme byli.Absolventi na startu.
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Author bike centrum
Kola Šára

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

náhradní díly ■ doplňky ■ pneu ■ duše i do kočárků

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

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

Stálá nabídka kol našich dodavatelů

Inzerat_KolaSara.indd   1 29.01.15   9:23

Tato nabídka platí od 1. 11. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 11. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.czk. z. Průhonice - Čestlice, U Makra 130 • Praha Dolní Chabry, Ústecká 822 • Praha Pankrác, Budějovická 409/1a        

PRAHA
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

A+Kvalitní stáčená malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby,  
popř. do zakoupeného obalu u nás, dobrá krycí schopnost, 
otěruvzdornost a vysoká kryvost, vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

PŘI ODBĚRU NAD 150 kg 
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %

Dřevěné brikety
balení 8 kg, hranol M, z měkkého dřeva, výhřevnost  
18 MJ/ kg, nízký obsah popela, vhodné pro denní topení

Masivní borovicové interiérové dveře Orkan 
výška 197 cm, bez povrchové úpravy a kování

Eco plné                     

1.490,-
6lux Eco prosklené 

1.890,-

MasMasivnivní bí boroorovicvicovéové ininterteriériérovéové dd

od

1.490,--

K lit í táč

kg

19,90

čenčenáá má mačč áá

0
10 W

59,-
A+

-

DřDře ěvěné bé brikriketyety

od 1 palety: 39,-

8 kg

42,-dvveřeeře OrOrkankandvdv

LED žárovka
10 W/ E 27, 806 lm, ekvivalent 60 W klasické žárovky, teple 
bílá barva světla 3000 K, do vyprodání zásob

GARANTUJEME VÁM 
NEJNIŽŠÍ CENU  

NA TRHU

Vánoční hvězda
Euphorbia pulcherrima (Poinsettia) 
jednovýhonová nebo vícevýhonová, nejširší výběr velikostí, 
ø květináčů od 8 do 32 cm

ZVEME VÁS TAKÉ K PŘÍJEMNÉMU  
POSEZENÍ DO NAŠEHO

 

NABÍZÍM ASISTENCI
např. doprovázení, nakupování, 

menší úklid a doprovod dětí 

do kroužků.

Daniela Nejtková
Mobil: 777 819 632

E-mail: rancidlo@seznam.cz
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