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JVK – staronová hrozba?
V poslední době se objevily nové spekulace o komunikaci ve stopě JVK a
občané Petrovic v tomto duchu i často
kladou dotazy na Úřadu městské části
v Petrovicích.
Proto následující řádky na vysvětlenou,
zejména také proto, že starostka MČ
JUDr. Hromasová, a tím vlastně celá
městská část, byla dokonce zařazena
v jednom letáku na stranu těch, kteří
s komunikací souhlasí nebo minimálně
proti ní nepodnikají žádné kroky.
Nejprve vysvětlení stávající situace:
Po prosazení a odsouhlasení tzv. JVD
tedy Jihovýchodní dlouhé varianty části
Pražského okruhu vznikla situace, že léta
vedený boj za jeho prosazení odstranil
hrozbu JVK, která by přivedla tranzitní
dopravu pod panelové domy na Dobré
Vodě a ústila směrem k překladišti Metrans v Uhříněvsi. Vestecká spojka, již
dříve plánovaná, bude pouze dvoupruhová a bude končit na dálnici D1 pouze
tzv. „T“ křižovatkou a nebude možné,
aby dálnici D1 překročila směrem na
východ. Situace se změnila v momentě, kdy městská část Praha-Újezd přišla
s projektem masivní zástavby na svém
katastru v bezprostřední blízkosti dálnice. Výstavba cca 750 bytů a 85 000 m2
kancelářských ploch přivede do Újezdu
asi 9 500 osob a tento záměr je podmíněn výstavbou propojení dálnice D1
s ulicí Formanskou; oficiální název projektované stavby zní „Propojovací komunikace Formanská – Exit 4“ a projekt
této komunikace vlastně znamená doplnění křižovatky na dálnici D1 na Exitu 4
o východní polovinu a byla by tím otevřena cesta pro kapacitní komunikaci ve
stopě JVK v původní trase mezi Petrovicemi a Křeslicemi směrem na Uhříněves.
30. srpna 2011 přišli zástupci Újezdu
do Petrovic prezentovat svůj záměr, ale
tento vzhledem ke zjevné hrozbě pro
Petrovice byl jasně odmítnut.
Ještě týž den projednala tento záměr
Komise územního rozvoje, výstavby
a dopravních vztahů RMČ Praha-Pe-

trovice se zamítavým stanoviskem.
31.08.2011 MČ vyjádřila dopisem adresovaným vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí Magistrátu hl. m. Prahy nesouhlas, kdy: …
„z hlediska chráněných zájmů
MČ Praha-Petrovice by došlo ke
zhoršení stavu životního prostředí... nejen v dotčeném území, ale i na území k. ú. Petrovice
díky snadnému napojení posuzované komunikace po jejím
dokončení na komunikaci novou, vedoucí směrem na území
k. ú. Petrovice“.
25.11.2011 bylo odesláno vyjádření
na Ministerstvo životního prostředí
ohledně problematiky „Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny
Průhonice“ s tímto negativním závěrem: „Z těchto námi uvedených
důvodů MČ Praha-Petrovice nesouhlasí s dopravním řešením
Exitu 4 na D1 do doby provedení
a kolaudace části Pražského
okruhu v jihovýchodní části,
SOKP 511... MČ Praha-Petrovice
zásadně nesouhlasí s konstatováním zprávy, že vliv stavby
SOKP 511 D1 – Běchovice je na
Exit 4 zanedbatelný.“
Tato odmítavá stanoviska se projevila
v Závěru zjišťovacího řízení – podle § 7
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí v platném
znění – Odboru ochrany prostředí
Magistrátu hl. m. Prahy ze dne
31.01.2012, kdy mezi mnoha stanovisky je konstatováno, že MČ
Praha-Petrovice zaslala jako
jediná nesouhlas z důvodu
zhoršení stavu životního prostředí, zvýšení hlukové zátěže
a výskytu škodlivých emisí.
Naposledy se negativní stanovisko Komise
územního rozvoje, výstavby a dopravních
vztahů Rady MČ objevilo 08.02.2012,
kdy Komise konstatuje, že projednala
pokračování na straně 2
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Vážení a milí spoluobčané,
letošní druhé číslo Petrovického zpravodaje
vychází po Velikonocích. Snad jste je prožili
v klidu s rodinou, se všemi tradicemi, které
k nim patří. Bohužel nám počasí moc nepřálo, přesto doufám, že jste tento významný
křesťanský svátek prožili příjemně, v klidu a
duchovně.
Potěšující informací, o kterou bych se s Vámi
chtěla podělit je, že k zápisu do mateřské
školy Jakobiho, který proběhl 19. března,
přišlo 119 dětí. Bohužel kapacita školky není
dostatečná, a tak připravujeme rekonstrukci
části objektu bývalých jeslí v ul. Jakobiho na
prostory pro 28 dětí, pro které by se měla
rozšířit kapacita školky. Celkem by měly být
zrekonstruovány tři místnosti včetně sociálního zařízení. Zároveň bude zrevitalizována
přilehlá část zahrady s pískovištěm, na které
vytvoříme příjemné místo, kde si Vaše děti
budou moci hrát. Celou rekonstrukci a veškerou nezbytnou administrativu spojenou
s rozšířením kapacity MŠ bychom chtěli
zvládnout tak, aby noví žáčci mohli do školky nastoupit nejpozději od října letošního
roku.
MČ také podala žádost na Fond životního
prostředí MŽP ČR o dotaci, která by měla
sloužit pro realizaci energeticky úsporných
opatření (celkové zateplení budovy, výměna oken a dveří, zateplení střechy apod.) na
tomto objektu a také na objektu ZŠ Praha-Petrovice, budova Dopplerova. V případě,
že MČ uspěje, bude z těchto prostředků
financovat opatření ke snižování spotřeby
energie v obou objektech.
Jistě jste zaznamenali, že s příchodem jara
pokračuje rekonstrukce petrovických komunikací. V současné době se v celém rozsahu
opravuje ulice Ampérova a na letošní rok
naše MČ obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy
prostřednictvím odboru městského investora 7 milionů Kč, takže opravy komunikací
budou pokračovat v dalším rozsahu.
Rada MČ také jednala o přidělení grantů
MČ Praha-Petrovice na letošní rok v celkové
výši 200 000 Kč, které schválila těmto subpokračování na straně 2
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JVK – STARONOVÁ HROZBA?
pokračování ze strany 1...

Závěr zjišťovacího řízení a souhlasí s jeho výsledkem, že záměr
bude posuzován podle zákona 100/2001 Sb., tzv. EIA.
Tento výčet administrativních kroků je nutný proto, protože Rada i Zastupitelstvo MČ chce ujistit občany naší MČ
o dlouhodobě neměnném stanovisku, kdy bez zásadní diskuze mezi členy Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice není jiný
názor než nulová varianta komunikace ve stopě JVK.
Zástupci naší městské části jednají s ostatními dotčenými obcemi o krocích, které by hrozbu zastavily a MČ nehodlá pasivně čekat na výsledky, které by neovlivňovala. Starostka
MČ Praha-Petrovice považuje za nutné okamžité řešení pozastavené výstavby další části Pražského okruhu od dálniční
křižovatky s D1 směrem k Černému Mostu a odstranění všech
překážek s touto stavbou spojených.

Starostka JUDr. Olga Hromasová, Rada MČ ani Zastupitelstvo MČ
nemají zájem na tom, aby vznikla situace podobná té, která v regionu jihovýchodu Prahy byla v devadesátých letech, kdy hrozba
JVK byla vystupňována někdy do krajnosti a často i zneužívána
k různým politickým cílům jednotlivců. Zájem MČ je zachovat
stav Petrovic bez kapacitního obchvatu obce, což znamená s kvalitním životním prostředím, které okrajová lokalita pražské aglomerace stále má, a pro tento cíl hodlá provést všechny kroky,
které jí dovoluje zákon. Rada MČ situaci sleduje již delší dobu,
podniká, jak výše uvedeno, kroky vedoucí k eliminaci problému,
dle vyjádření starostky ale nehodlá spouštět ani letákové, ani jiné
nátlakové akce na občany své, ani ostatních obcí v okolí a bude
o dalším postupu obyvatele Petrovic objektivně informovat.
Ing. Pavel Šafařík,
člen Komise územního rozvoje,
výstavby a dopravních vztahů

pokračování ze strany 1...

jektům: TJ Sokol Petrovice, SK Florbal klub Petrovice, Rugby Klub Petrovice, Taneční klub Calipso a Petrovická farnost při kostele sv. Jakuba Staršího.
Rada MČ rovněž pamatovala na naše seniory a schválila zvýšení příspěvku na 1 oběd v CSOP Prahy 15 o 5 Kč, celkový příspěvek na 1 oběd bude
tedy činit 18 Kč, a to s účinností od 1. dubna 2012. Dále rozhodla i o příspěvku na poskytovanou péči rovněž ve výši 5 Kč za jeden úkon, maximálně
však do výše ceny provedeného úkonu.
Důležitým problémem, který se opět objevil, je obnovené nebezpečí vzniku kapacitní komunikace ve stopě JVK, která je vyvolána požadavkem výstavby v k. ú. Praha-Újezd, a tím i nutnosti připojení této lokality na dálnici D1 a vzniku dálniční křižovatky na D1- EXIT 4. Naše městská část však s tímto
řešením nesouhlasila a snaží se tomuto záměru zamezit (více v úvodním článku na str. 1).
Ráda bych se zde zmínila i o informaci, která nedávno proběhla v denním tisku, a tou je možné slučování tzv. „malých“ městských částí (Praha 23
až 57) z důvodu zefektivnění správy v hl. m. Praze. K dnešnímu dni proběhlo k tomuto problému několik jednání starostů „malých“ MČ a jednání
na úrovni hl. m. Prahy s primátorem doc. Svobodou, CSc. (ODS) a zejména pak s radním pro legislativu Manhartem (TOP09) s tím, že starostové
„malých“ MČ jednoznačně hájí zachování stávajícího uspořádání správy v hl. m. Praze a s případným slučováním zásadně nesouhlasí. O této problematice Vás budu průběžně informovat.
19. března jsme spolu s místostarostou doc. Semeckým navštívili Kudowu Zdrój, kde jsme jednali o další možné spolupráci se starostou města Czeslawem Kręcichwostem (více o naší návštěvě se dozvíte na straně 3).
V minulém čísle jsme Vám představili nové stránky MČ, které byly přihlášeny do soutěže o Zlatý erb 2012. S radostí bych Vám tedy chtěla sdělit, že
v soutěži Zlatý erb 2012 obsadily Petrovice 3. místo v kategorii nejlepší elektronická služba, a to za službu SMS InfoKanál a 3. místo v kategorii nejlepší
webové stránky obce.
Na závěr mi dovolte pozvat Vás na několik kulturních akcí, které se v Petrovicích budou konat. Kulturní komise RMČ ve spolupráci se ZUŠ Hostivař
pro Vás opět připravuje tradiční hudební Petrovické jaro, které se bude konat 14., 17., 21., 25. května. 9. května se uskuteční slavnostní pokládání
věnců k 67. výročí konce II. světové války. Také si myslím, že mnoho z Vás bude zajímat, že Kulturní komise Rady MČ Praha-Petrovice pro Vás připravila
poznávací zájezd do Klatov a na hrad Klenová. Ten se uskuteční 4. května (viz str. 15).
Vážení a milí petrovičtí občané, budu velice ráda, pokud se na některých akcích potkáme a společně tak podpoříme kulturní vyžití v Petrovicích.
JUDr. Olga Hromasová,
starostka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve středu 28. března v odpoledních hodinách opět
ožil sál Domu občanské vybavenosti hlasy malých
dětí a jejich rodičů a prarodičů.
Slavnostní akt vítání občánků zahájila předsedkyně
Komise bytové a sociální paní Helena Stašáková,
která paní starostce JUDr. Olze Hromasové a jejímu
zástupci doc. Otto Semeckému představila 31 nových občánků, kteří se koncem roku 2011 a počátkem roku 2012 v Petrovicích narodili. Úvodních slov
bylo málo, aby byl dán čas na vlastní přijímací akt, při
kterém děti dostaly malé dárky ve formě polštářků
s vyšitým vlastním jménem a pamětní tolar se znakem Petrovic. Maminky dostaly krásnou růži. Rodiče
se na závěr zapsali do pamětní knihy. K tomu všemu
byl program zpestřen milými melodiemi v klavírním
provedení učitelky ZUŠ Hostivař paní Lucie Valentové. Je dobře, že se Petrovice opět omladily!
O. Semecký
.2.
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Ulice – aneb „vím, kde bydlím“ – část XI. – Gaussova ulice
Milí čtenáři, i v tomto čísle budeme
pokračovat v našem seriálu o petrovických ulicích. Opět si připomeneme, po
kom nesou svá jména. Velká část Petrovic se jmenuje po slavných vědcích.

I ulice Gaussova zdědila své jméno po
slavném německém matematikovi, fyzikovi, astronomovi a geodetovi Johannu
Carlu Friedrichu Gaussovi.
Narodil se 30. dubna 1777 v Brunšviku
v chudé rodině kameníka. Jeho genialita
se projevila již v dětství. Koluje několik
příběhů, které se o Gaussovi vypráví, jak
již ve třech letech opravil chybu svého
otce při počtech. Jeho nadání si všiml
vévoda Karel Vilém Ferdinand z Brun-

šviku, díky kterému odešel na studia na
univerzitu do Göttingenu. Matematika
ho velice bavila, zejména konstrukční
úlohy. Dokonce chtěl na svůj náhrobek
nechat vytesat sedmnáctiúhelník, který
dokázal sestrojit jen pomocí pravítka a
kružítka. To ovšem kameník odmítl vytvořit se slovy, že by to stejně vypadalo
jako kružnice.
Ve své nejproduktivnější době byl nazýván knížetem matematiky. V roce 1796
objevil způsob konstrukce sedmnáctiúhelníku a také objevil, že každé kladné
celé číslo jde vyjádřit jako součet nejvíce
tří trojúhelníkových čísel.
Gauss dokázal přesně předpovědět pozici, na které se bude nacházet trpasličí planeta Ceres, která byla objevena
v roce 1801 italským astronomem Giuseppem Piazzim, ten ji ale byl schopný
sledovat jen několik dnů. Díky těmto
výpočtům ji mohlo mnoho vědců z různých míst opět nalézt.
Astronomie Gaussovi připadala mnohem užitečnější než samotná matematika, a tak se začal zabývat teorií pohybu planetek ovlivňovaných velkými
planetami a na toto téma vydal několik
publikací. V roce 1807 se stal profesorem astronomie a ředitelem hvězdárny
v Göttingenu.
Gauss také založil první absolutní soustavu fyzikálních jednotek a známý je
také jeho zákon elektrostatiky.

V osobním životě se mu ovšem tolik
nevedlo. 9. října 1805 se Gauss oženil
s Johannou Ostoff. O dva roky později umírá vévoda z Brunšviku, Gauss
opouští město a do konce života žije
v Göttingenu. V roce 1808 umírá Gaussův otec a o rok později i Gaussova
žena po porodu jejich druhého syna,
který zemřel krátce poté. Gauss se znovu oženil s přítelkyní jeho zemřelé ženy
s Friedericou Wilhelminou Waldeckovou, které se přezdívalo Minna. Minna
po dlouhé nemoci umírá roku 1831. Se
svými syny vedl velké spory, a proto dva
z nich emigrovali do Spojených států.
Gauss zemřel roku 1855 v Göttingenu.
Rudolf Wagner uchoval jeho mozek,
aby ho mohl studovat. Zjistil, že jeho
mozek vážil 1 492 gramů a plocha
byla vypočtena na 219 588 milimetrů
čtverečných. Objevil také, že Gaussovy
mozkové závity byly neskutečně vyvinuté, což bylo považováno za příčinu jeho
geniality.
Nicola Šafaříková

KUDOWA ZDRÓJ
Město Kudowa Zdrój patří k nejstarším lázeňským městům nejen
v Polsku, ale i ve střední Evropě. Nachází se v západní části česko-polské hranice nedaleko Náchoda. Díky příznivé poloze města a
hojnosti minerálních vod se zde léčí nemoci srdce, cév a dýchacích
cest. Toto město není pro některé naše spoluobčany zcela neznámé.
Např. zde působí první farář, před 15 lety opět zřízené kardinálem
Vlkem katolické petrovické farnosti, Romuald Brudnowski, a před
třemi lety se do tohoto města uskutečnil poznávací zájezd našich
seniorů. Proto vznikl nápad, pokusit se o navázání vzájemné spolupráce mezi naší městskou částí a Kudowou Zdrójí.
A tak 19. března t. r. paní starostka JUDr. Olga Hromasová a její zástupce doc. Otto Semecký využili možnosti připojit se jako spoluces-

tující k panu faráři otci Františku Převrátilovi, který tam měl jednání,
aby projednali možnost budoucí vzájemné spolupráce s vedením
města. Setkání se starostou města Kudowa Zdrój panem Czeslawem Krêcichwostem bylo srdečné a oboustranně vstřícné. Výsledkem jednání je nástin dohody o spolupráci v oblasti kultury, sportu, škol a seniorů. Předpokládáme, že v rámci Petrovického jara
v r. 2013 by u nás vystoupil pěvecký sbor jejich města. Dále pak je
možnost uspořádat vzájemná utkání žáků ZŠ v kopané či atletice
apod. V blízké budoucnosti by měla být uzavřena písemná dohoda.
Věřme, že přispěje k vzájemnému poznávání a přátelství mezi naší
městskou částí a městem Kudowa Zdrój.
O. Semecký
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Jarní a letní čas výletů a pobytů v přírodě je opět
na dohled. Je mezi námi mnoho těch, kteří chtějí
po zimě načerpat energii pobytem venku a
vyrážejí na procházky a výlety po Praze a jejím
nejbližším okolí, a díky tomu se ale i setkávají
s různými nepořádky (skládkami, zanedbanou
zelení, polámanými lavičkami nebo uhynulým
zvířetem). Kam se obrátit, když ani nevím, ke
které městské části nepořádek patří či kdo ho
má na starosti? Magistrát, městská část, Pražské služby nebo TSK?
Takové a podobné nešvary je možné předat
na bezplatnou Zelenou
linku HMP tel.: 800 100 000 nebo na e-mail:
katerina.zemanova@cityofprague.cz, kde už ve
spolupráci s Vámi bude problém správně lokalizován a předán příslušnému správci nebo vlastníkovi.
Zeptali jsme se referentky informací ze „Zelené
linky“:
Jakým způsobem přijímáte podněty
a čeho se nejčastěji týkají?

„Podněty, přicházející na zelenou linku buď telefonicky, nebo e-mailem, mají dlouhodobě
shodnou strukturu četností jednotlivých typů
podnětů. Opakovaně převažují kumulované
podněty s tématem životního prostředí (např. na
dlouhodobě méně intenzivně ošetřovaném místě
jsou často i nevyvážené koše i nesekaná zeleň
i odpadky, popřípadě skládky). Druhá nejobsáhlejší skupina podnětů jsou nevyvážené nebo málo
často vyvážené koše nebo sběrné kontejnery a
nepořádek kolem nich.
V četnosti třetí skupina
jsou podněty na opravy
a čištění chodníků a
dalších místně obslužných komunikací, obvykle
v kat. 4. Velká část podnětů se snaží upozornit na
dlouhodobě nebo i momentálně nevyhovující stav
ošetření zeleně, nejen travnatých ploch, ale i keřových a stromových porostů nebo solitér. Zbylá
část podnětů je obecného charakteru. Jedná se
například o dotazy, jak správně recyklovat, na
koho se mám obrátit v řešení daného problému,
kde najdu sběrný dvůr, piknikové místo apod.“

ZELENÁ LINKA

POZVÁNKA
Vážení spoluobčané!
Dne 9. května se uskuteční slavnostní pokládání věnců k 67. výročí
konce II. světové války.
Rada městské části Vás srdečně zve
k uctění památky všech účastníků
a obětí těchto bojů, které začne na
místním hřbitově od 10.30 hod
a v 11.15 hod u pomníku
padlých v ulici Edisonova.

PRAHA MÁ NOVÉ ČERVENÉ KONTEJNERY NA DROBNÉ ELEKTRO
V HLAVNÍM MĚSTĚ SE JICH NATRVALO USÍDLILO 122
Nezisková organizace ASEKOL během prosince rozmístila po hlavním městě 100 červených kontejnerů určených na elektroodpad. Těchto kontejnerů, které nemají v Evropě nikde obdobu, je zatím po České republice rozmístěno 1 500 a další stále přibývají. Praha v srpnu dostala 22 kontejnerů na zkoušku, a protože se osvědčily, přibyla k nim nyní další stovka. Červené kontejnery mají především usnadnit občanům možnost zbavit
se vysloužilých drobných elektrospotřebičů, které často končí ve směsném odpadu, kam ale rozhodně nepatří.

Při správném třídění elektroodpadu se spotřebiče dostanou k recyklaci, při níž se opětovně
využije až 80 % všech materiálů. Navíc díky
odbornému zacházení nedochází k uvolňování
škodlivých látek, jako je např. rtuť a olovo. Takové riziko hrozí, pokud spotřebiče skončí ve
směsném odpadu a na skládkách.
„Naším cílem je získat k recyklaci více drobných
spotřebičů, protože většina jich bohužel stále
končí ve směsném odpadu, a to je velká škoda.
Lidé totiž třídí, když je to pro ně jednoduché.
Obvykle bohužel nechtějí kvůli drobnému elektru jezdit na sběrný dvůr. Červené kontejnery
jsou proto ideálním řešením,“ uvedla Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti
ASEKOL.
„Pro Pražany budou nové červené kontejnery
i v letošním roce užitečným rozšířením ke stávající sběrné síti. Rozšíření počtu červených
kontejnerů je logické, vždyť elektronická zařízení využíváme v běžném životě všichni stále
častěji,“ řekl radní pro životní prostředí Radek
Lohynský. „Občané, kteří budou ukládat vyřazená elektrozařízení do červených kontejnerů, podpoří životní prostředí tím, že výrobky
budou zrecyklovány. Zároveň město i občané

ušetří úkony a náklady spojené se svozem, což
je v období úspor a rozpočtových škrtů pozitivní
informace,“ dodal radní.
Společnost ASEKOL zavedla červenou jako
novou barvu třídění. Podobné kontejnery na
vysloužilý elektroodpad nejsou nikde v Evropě,
přičemž Česko jich má zatím přes 1 500 a další
stále přibývají. Díky zavedení tohoto způsobu
sběru se společnosti ASEKOL podařilo sebrat již
645 tun elektroodpadu. Vhazovat do nich lidé
mohou baterie a drobná elektrozařízení jako
jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové
vybavení, discmany, telefony, elektronické
hračky a podobně. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky,
úsporné žárovky, velké domácí spotřebiče (jako
např. ledničky, pračky, chladničky a podobně).
Recyklaci elektrospotřebičů zajišťuje kolektivní
systém ASEKOL, baterií společnost ECOBAT.
„Věříme, že i Pražané se naučí třídit drobné
spotřebiče stejně dobře, jako to dělají občané
jiných krajů, kde se červené kontejnery skvěle
ujaly,“ dodává Ansorgová.
Za uplynulých pět let vybrala v Praze společnost ASEKOL 10 500 tun elektroodpadu, Pražané mohou odevzdávat staré spotřebiče na

sběrných dvorech a v prodejnách a servisech
elektro do tzv. E-boxů, ve firmách a institucích
nově i do červených stacionárních kontejnerů.
Celkem je v Praze k dispozici na 600 sběrných
míst. Další sběrné nádoby jsou umístěny ve 135
školách zapojených do projektu Recyklohraní.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Rádi bychom Vás informovali o službě finančního arbitra, kde občané mají možnost
bezplatného řešení sporů s finančními institucemi - bankou, záložnou, poskytovatelem nebo
zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční společností - před státem zřízeným
arbitrem, jehož hlavním posláním, a tedy i hlavním důvodem založení tohoto orgánu, je
zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování těchto sporů.
Co finanční arbitr dělá?
Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů, pokud je jinak
k rozhodování těchto sporů příslušný český soud, mezi:
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních
služebi – například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo spor
zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou,
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně
elektronických peněz – například spor držitele předplacené karty jízdného s některými
provozovateli veřejné dopravy,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěruii - například spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od úvěrové
smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru,
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a
spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního
investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnostiiii - například spor
zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků.
Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů.
Kdo je finanční arbitr?
Institut finančního arbitra jako mimosoudního orgánu pro řešení sporů byl zřízen již v roce 2003iv
pro spory z platebního styku. Od července 2011 byla jeho příslušnost rozšířena na spory
ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. Současně byla zřízena také Kancelář
finančního arbitra, organizační složka státuv, která plní úkoly spojené se zabezpečením činnosti
finančního arbitra. Za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě, která ho jmenuje na návrh
ministra financí.
Jak mohu služeb finančního arbitra využít?
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje se na návrh zákazníka (spotřebitele). Návrh
na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou, v elektronické podobě (emailem opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky) nebo osobně, resp.
ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra.
K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-ke-stazeni.html.
Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout?
Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména tehdy, nemá-li návrh na zahájení řízení veškeré
náležitosti. Finanční arbitr dále nemůže rozhodnout, pokud:
a) spor nenáleží do působnosti arbitra,
b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno,
c) spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem,
d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení
zahájeno.

Jak finanční arbitr v řízení postupuje?
Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně,
spravedlivě a bez průtahů, nehájí tedy zájmy pouze jedné ze stran. V řízení postupuje arbitr podle
zákona o finančním arbitrovi s přiměřeným použitím správního řáduvi.
Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu finančního arbitra lze uplatnit opravné
prostředky – námitky. Pravomocný nález finančního arbitra je soudně vykonatelný a má tedy
účinky srovnatelné se soudním rozhodnutím. V případě nesouhlasu s konečným rozhodnutím
finančního arbitra je možné podat k obecnému soudu žalobu o přezkum rozhodnutí.
Kde se dozvím více?
Kontakt
Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu
sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 110 00
telefon : 257 042 094
fax :
257 042 089
e-mail : arbitr@finarbitr.cz
internetová stránka : http://www.financniarbitr.cz
facebook: https://www.facebook.com/FinArbitr
datová schránka : qr9ab9x
Úřední hodiny:
Pondělí – 08:30 – 15:30 hod
Úterý – 08:30 – 15:30 hod
Středa – 08:30 – 15:30 hod
Čtvrtek – 08:30 – 15:30 hod
Pátek – 08:30 – 14:30 hod
V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s činností finančního arbitra nás neváhejte kdykoli
kontaktovat.

mgr. monika Nedelková
finanční arbitr
i

např. zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech
(zákon o platebním styku), který byl nahrazen zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů
např. zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. nebo
zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
iii
např. zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů
iv
zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů
v
zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
vi
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
ii

Radní hl. m. Prahy Ing. Eva Vorlíčková
ocenila vítěze soutěže Zlatý erb 2012
Vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb 2012 za kraj Hlavní město Praha
se uskutečnilo dne 15. března v sále Zastupitelů hlavního města
Prahy. Za MČ Praha-Petrovice se slavnostního vyhlášení účastnili
pí starostka JUDr. O. Hromasová, zástupce starostky Ing. F. Kříž
a Mgr. Emil Švorc.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem osmnáct městských částí, které
soutěžily i letos ve třech tradičních kategoriích – nejlepší webové
stránky města, nejlepší elektronická služba a nejlepší webové
stránky obce. MČ Praha-Petrovice získala 3. místo v kategorii nejlepší
elektronická služba a 3. místo v kategorii nejlepší webové stránky
obce. Předsedkyně poroty za kraj HMP Ing. Renata Tomanová
z odboru informatiky MHMP se pochvalně vyjádřila k úrovni elektronické služby webových stránek MČ Praha-Petrovice, zejména
služby SMS InfoKanál pro přihlášené
uživatele, kde občané
dostávají všechny důležité informace o dění
v MČ na své mobilní
telefony prostřednictvím SMS zpráv zasílaných Úřadem MČ.
Ing. František Kříž
www.prahapetrovice.cz
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O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ
31. zasedání RMČ
ze dne 30.01.2012
Rada městské části
Praha-Petrovice

Schválila:
• náklady na provoz a údržbu hřbitova za
rok 2011 pro cenovou evidenci na rok
2012 v celkové výši 253.949 Kč,
•u
 končení nájmu prodejny potravin v DOV
s nájemcem panem Šafránkem a uložila Ing.
Křečkovi formulovat záměr pronájmu potravin v DOV a zajistit vyhlášení záměru pronájmu nejpozději v termínu do 15.02.2012,
• návrh na spolupráci s Dobrovolnickým
centrem Lékořice s tím, že bude dobrovolníkům centra poskytovat 5 –10 volných
vstupenek na všechny akce pořádané
MČ Praha-Petrovice,
• vyřazení zastaralého majetku z účetní
a majetkové evidence.

Vzala na vědomí:
• zápis 12. jednání Kontrolního výboru
ZMČ Praha-Petrovice z 16.01.2012,
• informaci starostky, že dnešního dne bylo
předáno a převzato staveniště 1. PP pavilonu A v budově polikliniky, Ohmova 271
a zahájeny práce na rekonstrukci prostor,
• informaci zástupce starostky doc. Semeckého o další etapě jednání s nájemci prostor polikliniky, Ohmova 271,
• informaci starostky o schválení investiční
dotace z rozpočtu HMP - prostřednictvím
OMI na další etapu rekonstrukce komunikací v k. ú. Petrovice ve výši 7.000.000 Kč.
32. zasedání RMČ
ze dne 23.02.2012
Rada městské části
Praha-Petrovice

Schválila:
• návrh rozpočtu koncertu Evy Pilarové
a skupiny Spirituál kvintet,
• podání žádosti o účelovou investiční dotaci z rozpočtu HMP na rok 2012 „Dokončení přestavby nebytových prostor bývalého Úřadu MČ na obecní byty“,
• vyvěšení záměru dlouhodobého pronájmu
prodejny potravin v DOV a uložila starostce
neprodleně záměr zveřejnit na webových
stránkách a úřední desce MČ,
.6 .

• z pracování energetického auditu budovy
na objekt bývalých jeslí Jakobiho 328 a
uložilo starostce podat žádost o dotaci
„Snižování potřeby energie v objektu
Jakobiho 328“ v termínu nejpozději
k 01.03.2012,
• z řízení třídy pro 28 dětí předškolního věku
v MŠ Jakobiho 329,
•p
 oužití znaku MČ Praha-Petrovice na dresech Rugby Klubu Praha-Petrovice.

Vzala na vědomí:
• zápis z 13. jednání Kontrolního výboru
ZMČ ze dne 06. a 08.02.2012,
• zápis z jednání Komise územního rozvoje,
výstavby a dopravních vztahů RMČ ze dne
08.02.2012 a dále informace, že stanovisko k Obvodové komunikaci 31/DK/51 –
2. část Praha 22 – Uhříněves“ bylo v termínu odesláno na odbor ochrany prostředí
MHMP,
• Z ávěr zjišťovacího řízení k propojovací komunikaci Formanská – Exit 4 na D1, který
na základě uplatněných připomínek (i ze
strany MČ Praha-Petrovice) bude posuzován v rámci zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostředí,
• z ápis z jednání Komise protidrogové,
zdravotní a bezpečnostní RMČ ze dne
08.02.2012,
• informaci starostky o jednání starostů
„malých“ městských částí k zjednodušení
a zefektivnění správy v hl. m. Praze ze dne
21.02.2012 v Dolních Chabrech,
• informaci o výběrovém šetření v domácnostech ve dnech 25.02. – 31.05.2012
prováděné Českým statistickým úřadem.
33. zasedání RMČ
ze dne 05.03.2012
Rada městské části
Praha-Petrovice

Schválila:
• vyúčtování koncertu ABBA REVIVAL ze
dne 22.02.2012 v předloženém znění,
• umístění cvičebních strojů pro seniory do
dvou lokalit a to: sídliště Dobrá Voda za domem Kurčatovova 323 a sídliště ul. Lessnerova, poblíž polikliniky, Ohmova 271,
•p
 řípravu programu VIII. řádného zasedání
ZMČ dne 14.03.2012,
www.prahapetrovice.cz

• vyvěšení záměru pronájmu nebytových
prostor na poliklinice, Ohmova 271 na
místnosti 1 N/P A1.51 (kancelář), A1.47
(předsíň personál) a A1.48 (WC personál),
• zvýšení příspěvku na 1 oběd v CSOP
Praha 15 o 5 Kč, celkový příspěvek na
1 oběd bude činit 18 Kč a to s účinností
od 01.04.2012,
• poskytnutí příspěvku na poskytovanou
péči rovněž ve výši 5 Kč za jeden úkon,
maximálně však do výše ceny provedeného úkonu,
• provedení revitalizace obecní zeleně v celkové výši 194.087 Kč,
• prodloužení nájemní smlouvy prodejny potravin v budově polikliniky, Ohmova 271
do 31.08.2012.

Vzala na vědomí:
• informaci doc. Semeckého o uskutečněných jednáních s lékaři majícími uzavřené
nájemní smlouvy před rokem 2003 o nových nájemních smlouvách.
VIII. zasedání ZMČ ze dne
14.03.2012
ZMČ Praha-Petrovive

Schválilo:
• program VIII. řádného zasedání ZMČ,
• rozpočtovou změnu č.1/2012 v předloženém znění,
• záměr zřídit v objektu bývalých jeslí,
ul. Jakobiho 328 jednu třídu pro mateřskou školu v počtu 28 dětí s finančním nákladem přibližně do 2 milionů korun s tím,
že konkrétní návrh s projektem bude projednán zastupitelstvem 13.06.2012.

Vzalo na vědomí:
• informaci předloženou PharmDr. Petrem
Slavíčkem o jednání s lékaři, majícími uzavřené nájemní smlouvy před rokem 2003,
v období od 12.12.2011 do 8.03.2012.
Ve znění přiložené tabulky sumarizující
stručné výsledky jednání s lékaři (viz str. 7),
• zprávu Kontrolního výboru ZMČ Praha-Petrovice, doručenou Úřadu MČ dne
08.03.2012,
• informaci starostky MČ o postupu starostů
„malých“ MČ k problematice zefektivnění
a zjednodušení správy v hl. m. Praze
s tím, že:

O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ
1. 
byla ustavena komise pod vedením
radního Manharta, odpovědného za
legislativu hl. m. Prahy k posouzení zefektivnění správy v hl. m. Praze,
2. jednání komise se účastní dva zástupci
z „malých“ městských částí,
3. nejbližší zasedání starostů „malých“
městských částí k této problematice
proběhne 19.03.2012 v městské části
Praha-Suchdol,

• informaci starostky MČ o ukončení dozorové činnosti Magistrátu hl. m. Prahy
nad jednacími řády zastupitelstev městských částí dle ustanovení § 110 zákona
č. 13/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění
pozdějších předpisů, neboť bylo do
konce roku 2011 dosaženo nápravy požadované na základě právního rozboru
jednacího řádu Zastupitelstva naší městské části.

Uložilo:
• starostce MČ, aby na jednání starostů
„malých“ městských částí trvala na požadavku zřízení sněmu starostů a jeho navrácení opět do statutu hl. m. Prahy a zákona
o hl. m. Praze tak, jak bylo usneseno na
posledním jednání ZMČ Praha-Petrovice.
ZMČ Praha-Petrovice ukládá starostce na
nejbližším zasedání ZMČ podat informaci
o dalším vývoji v této problematice.

Výsledek jednání s lékaři na poliklinice Ohmova 271
Titul

Příjmení

Jméno

Vyjádření k návrhu smlouvy

Vyjádření k výši nájmu

k návrhu se nevyjádřil

k návrhu se nevyjádřil

MUDr.

Bambas

Pavel

MUDr.

Boháčová

Naděžda

návrh odmítá

ochotna přistoupit k maximální výši nájmu 1 200 Kč/m2/rok

MUDr.

Joura

Michal

návrh odmítá

návrh odmítá

Kalašová

Dagmar

návrh odmítá

k návrhu se nevyjádřila

MUDr.

Kolařík

Vladimír

návrh odmítá

návrh odmítá

MUDr.

Lišková

Hana

návrh odmítá

k návrhu se nevyjádřila

MUDr.

Luňáková

Andrea

návrh odmítá

k návrhu se nevyjádřila

MUDr.

Melicharová

Věra

návrh odmítá

ochotna přistoupit k maximální výši nájmu 1 500 Kč/m2/rok

MUDr.

Mlynářová

Blanka

připouští pouze dílčí změny formou dodatků

návrh odmítá

MUDr.

Mokriš

Ján

připouští pouze dílčí změny formou dodatků

návrh odmítá

MUDr.

Plechatý

Viktor

návrh odmítá

návrh odmítá

MUDr.

Pletánková

Blanka

připouští pouze dílčí změny formou dodatků

návrh odmítá

MUDr.

Pokorný

Martin

MUDr.

Pavlíková

Jaroslava

návrh odmítá

návrh odmítá

připouští pouze dílčí změny formou dodatků

návrh odmítá

MUDr.

Poupě

Jan

Rejzková

Margrit

MUDr.

Šnajdrová

MUDr.

Trubanová

MUDr.

Viktorová

Lea

připouští pouze dílčí změny formou dodatků

návrh odmítá

MUDr.

Vrkoč

Jaroslav

připouští pouze dílčí změny formou dodatků

k návrhu se nevyjádřil

návrh odmítá

návrh odmítá

k návrhu se nevyjádřila

k návrhu se nevyjádřila

Jitka

vyjádření přislíbeno do 16. 3. 2012

vyjádření přislíbeno do 16. 3. 2012

Anna

k návrhu se nevyjádřila

k návrhu se nevyjádřila

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
NOVINKY PID
Pražská integrovaná doprava si pro nás
přichystala opět několik změn. Přinášíme
Vám ty nejdůležitější, které by se mohly
týkat občanů Petrovic a okolí.
Od 01.01.2012 se zlepšily standardy pro
autobusy PID, které vycházejí z praktických zkušeností. Byl například zdvojnásoben počet nízkopodlažních vozidel. Vozidla jsou čistější a dbá se na větší přesnost
provozu.
Od 4. března je zrušen prodloužený denní
provoz metra a návazné povrchové dopravy
o nocích z pátku na sobotu a ze soboty na
neděli. Ušetří se tak velké výdaje z rozpočtu

hlavního města Prahy a také se ukázalo,
že využití nabízené přepravní kapacity
denní dopravy nedosahovalo v průměru
ani 10 %. Zrušené páteční a sobotní spoje
nahradí standardní provoz nočních tramvajových a autobusových linek.
Linka 165, která spojuje Jižní Město, Šeberov, Kunratice, Libuš, Modřany, Komořany, Zbraslav a Radotín se dočkala posílení
v podobě 8 nových autobusů, které jsou
bezbariérově přístupné.
Od 01.04.2012 je zaveden v rámci zkušebního provozu v autobusové lince 232
prodej plného sortimentu jízdenek PID
www.prahapetrovice.cz

u řidiče bez přirážky. U řidiče je tak možné
zakoupit např. jízdenku za 24 Kč na
30 minut, za 32 Kč na 90 minut nebo
i jednodenní jízdenku za 110 Kč. Všechny
autobusy na lince 232 jsou vybaveny odbavovacím zařízením s pokladnou.
Na konec přijměte naši omluvu za zavádějící informaci v Novinkách PID zveřejněnou v posledním vydání Petrovického
zpravodaje na straně č. 3. Zmíněná trasa
autobusové linky MHD č. 168 a její zastávka MHD je na Praze 13 v oblasti Háje,
k. ú. Stodůlky, nikoliv zastávka Háje na
Jižním Městě.
.7.
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zápis do prvních tříd zš praha-petrovice
Zápis do prvního ročníku Základní
školy Praha-Petrovice proběhl 16. a
17. ledna 2012 v obou budovách
školy. V budově Edisonova bude
otevřena třída 1. M (M – rozuměj
„Malá“ budova). 1. M má v současné
chvíli 20 žáků a třídní učitelkou bude
paní Bc. Radoslava Winterová. Ve
větší budově Dopplerova bude třída
1. A, která má nyní 20 žáků, třídní
učitelkou bude paní Mgr. Charlotta
Martínková, a třída 1. B, která má
19 žáků a třídní učitelkou bude paní
Mgr. Marcela Karásková. Všechny tři
paní učitelky mají velmi dobré zkušenosti s výukou v elementárních
třídách základní školy, jsou k žákům
milé, příjemné i přiměřeně důsledné.
Pro žáky a jejich rodiče je připravena
osvědčená akce „Škola nanečisto“,
při které se se svojí paní učitelkou seznámí ještě před začátkem školního

roku 2012/2013. Případní zájemci
o dodatečný zápis do prvního ročníku Základní školy Praha-Petrovice
se mohou obrátit na ředitele školy
Mgr. Petra Zemana.
Mgr. Petr Zeman,
ZŠ Praha-Petrovice

Při zápisu všichni budoucí žáci 1. M, 1. A
a 1. B zvládli připravené úkoly.

Chvíle čekání na zápis byly využity na
hry, kreslení, vybarvování připravených
obrázků.

Na zápis do školy bylo připraveno
i trochu zábavy.

LYŽOVÁNÍ V PETROVICÍCH
V lednu, od 21. do 28.01.2012, proběhl zimní ozdravný pobyt na horách třídy 3. A, od 22.01. do
29.01.2012 zimní ozdravný pobyt a lyžování 4. A.
Třída 4. M strávila v chatě Pláně, Ski areálu Ještěd, týden od 21.01. do 28.01.2012. Sněhové
podmínky byly ideální a sjezdové tratě upravené, žáci mohli pilovat sjezd na lyžích a také na snowboardu. Úžasný byl lanovkový výlet na Ještěd i pěší túra.
V březnu od 05.03. do 10.03.2012 si užili příjemný týden
v lyžařském areálu Samoty v Železné Rudě žáci 2. E a
2. M. Sněhu bylo dost, děti zažily i jarní sluníčko, i sněhovou vánici. Pobyt byl zaměřen na zdokonalování lyžařské
techniky. Vyvrcholením celotýdenního snažení byl závod
v paralelním slalomu. Odměnou pro nejrychlejší lyžaře
byla jízda na sněžném skútru s horskou službou.
ZŠ Praha-Petrovice

PRVNÍ ŠKOLNÍ VYSVĚDČENÍ
Je několik málo důležitých, zlomových okamžiků v životě každého člověka a myslím, že
k těmto okamžikům patří i převzetí prvního školního vysvědčení. První vysvědčení je velmi
důležité v tom, že žáka nebo žákyni motivuje k dalšímu učení, k získávání jedniček,
k získávání dobrého pocitu z úspěchu ve škole. Vysvědčení je pro každého žáka důkaz
o úspěšnosti ve škole. Úspěch pak znamená pochvalu nebo odměnu od rodičů, ale zejména uznání a respekt u spolužáků.
Žáci a žákyně z prvních tříd v Základní škole Praha-Petrovice, z 1. A (budova Dopplerova) a z 1. M (budova Edisonova), dostávali svá první školní vysvědčení 31. ledna 2012
v krásném petrovickém kulturním sále v Domě občanské vybavenosti. Úspěchy i neúspěchy žáků, pozornost při vyučování, snaha a námaha žáků i žákyň, přísnost i tolerance
vyučujících, dohled, pochvaly, tresty i vedení k odpovědnosti ze strany rodičů a často též
prarodičů – to vše se propojilo, sečetlo a proměnilo v osm známek na prvním vysvědčení.
Tato první vysvědčení předal všem chlapcům a dívkám z prvního ročníku naší školy pan
doc. Dr. Otto Semecký, CSc., místostarosta MČ Praha-Petrovice. Vysvědčení předával
společně s paní třídní učitelkou 1. A Mgr. Annou Dvořákovou, s paní třídní učitelkou
1. M Bc. Monikou Humhalovou a s předsedkyní Komise výchovy a vzdělávání RMČ Praha-Petrovice paní RNDr. Vlastou Křížovou. Povzbudit i poblahopřát přišli všichni spolužáci
z prvního stupně naší školy a jejich třídní paní učitelky.
Mgr. Petr Zeman,
ZŠ Praha-Petrovice
. 8.

www.prahapetrovice.cz

Vysvědčení potěšilo.

Pan doc. Dr. Otto Semecký, CSc.,
místostarosta naší městské části,
při předávání vysvědčení.
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DEN S ANDERSENEM
Hans Christian Andersen (02.04.1805 –
04.08.1875) byl dánský spisovatel, psal divadelní hry a také vydal několik básnických
sbírek. Jeho divadelní hry i básně byly velmi
neúspěšné už v době svého vzniku a prvního
uveřejnění, dnes se už dávno nehrají a nečtou. Kromě toho psal Andersen také pohádky, které ovšem nepovažoval za plnohodnotnou literární tvorbu, nepovažoval se ani
za pohádkáře, ale sám sebe viděl jako zneuznaného básníka a dramatika. Paradoxem je,
že se proslavil právě díky pohádkám, které se
vydávají a čtou dodnes na celém světě. V pohádkách je obsažen Andersenův žal, smutek,
jeho křehká a přecitlivělá povaha i nešťastné
dětství. Jeho matka byla velmi chudá pradlena, která propadla alkoholu. Nevlastní sestra
Andersena, kterou jako chlapec velmi miloval, se stala prostitutkou. Andersenův otec
byl velmi slabý a stále nemocný, živil se jako
švec, byl o mnoho let mladší než Andersenova matka. Světového věhlasu se dočkaly
pohádky Hanse Christiana Andersena až po

Pohádka o vráně

jeho smrti, jsou to zejména: O princezně na
hrášku, Sněhová královna, Malá mořská víla,
Cínový vojáček, Ošklivé káčátko, Křesadlo,
Čarovná truhlice a další. Napsal jich mnoho.
Jeho pohádky většinou nekončí dobře, pohádkoví hrdinové musí překonat nástrahy
velmi krutého osudu, vyrovnávat se s ústrky
a zlomyslnostmi lidí i nadpřirozených bytostí. Jsou to pohádky někdy více, někdy méně
smutné, ale vždy velmi krásné, povzbuzují
dětské snění a fantazii.
Žáci prvního stupně Základní školy Praha-Petrovice se v pátek 30. března zapojili do
projektu Den s Andersenem. Seznámili se
s životem a dílem dánského spisovatele Hanse
Christiana Andersena, povídali si o pohádkách, autorech a ilustrátorech knih, četli vybrané pasáže z přinesených knih. Například
v 5.   A napsali několik vlastních pohádek.
V 5. M se pokusili napsat vlastní pohádku ve
stylu H. Ch. Andersena.
Mgr. Dana Němcová,
ZŠ Praha-Petrovice

Byla jedna vrána. Té se vylíhla tři mláďata. Dvě z nich
tuze milovala, ale jedno ne.
Bylo malé a slabé. Vrána si ho vůbec nevšímala. Živilo
se zbytky, které zůstávaly po sourozencích.
Mláďata byla stále hladová, vrána se jednoho dne rozhodla doletět pro žížalu. Byl chladný den a vítr pohazoval větvemi stromů sem a tam. Vrána po dlouhém
letu a složitém hledání žížalu spatřila. Popadla ji a
letěla směrem k hnízdu. Letěla hodně dlouho. Najednou uviděla břízku, sedla si na ni a odpočívala. Břízka
se kývala ze strany na stranu, vrána samou únavou
usínala. V tom břízka promluvila: „Musíš se starat
o všechna svá mláďata stejně nebo se dočkáš neštěstí!“
Když vrána doletěla až do hnízda, hodila žížalu mezi
mláďata. Na radu břízky ale zapomněla. Obě větší
mláďata se o žížalu přetahovala a najednou strčila
do třetího a to vypadlo z hnízda. Protože bylo slabé
a odstrčené, nemělo ani sílu popolétnout. Dopadlo na
zem a zemřelo.
Vrána si až teď uvědomila, že se měla o všechna mláďata starat stejně.
Barbora Kripnerová, 5. M,
Základní škola Praha-Petrovice

Ve škole máme i malou mořskou vílu.

Den s Andersenem, informace o projektu.

Žáci naší školy se do projektu zapojili
i jako autoři pohádek.

Žáci vytvořili k pohádkám mnoho
vlastních ilustrací.

můžeme se učit jinak?
Proč nezískat informace jiným způsobem, než jme zvyklí každý den? To si vyzkoušeli žáci v malé budově Základní školy Praha-Petrovice. Výročí narození Hanse
Christiana Andersena k tomu poskytlo dobrou příležitost.
Smyslem nebylo jen získávání přímých informací, ale i rozvoj samostatnosti při
řešení problémových situací a spolupráce v nových, věkově různorodých, skupinách. Žáci mohli řídit svůj program individuálně, dle vlastního výběru.
Během netradičního dopoledne „Den s Andersenem“ proběhly čtyři semináře:
Život a dílo H. Ch. Andersena – práce
s interaktivní tabulí
Dánsko v době minulé i současné
Pohádka – autorské psaní
Prožitkové čtení, jak se stát ilustrátorem
Všechny nové úkoly jsme dokázali zvládnout. Máme radost, že jsme šikulové!
B. Foltýnová, J. Židův,
M. Humhalová, ZŠ Praha-Petrovice

Tak si představujeme princeznu
a zlého draka.
www.prahapetrovice.cz

Čteme pohádku O ošklivém kačátku.

Vyluštíte i Vy název Andersenovy
pohádky?
.9.
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pojedeme do bruselu!
Pomalu se nám blíží poslední měsíce školního roku, které
bývají mimo jiné i ve znamení školních výletů, škol v přírodě
a nejrůznějších exkurzí. V letošním roce se k těmto tradičně
oblíbeným akcím přidá i jedna akce zvláštní a mimořádná.
Více než 30 žáků z 2. stupně naší Základní školy Praha-Petrovice se ve dnech 07. – 13.05.2012 vypraví na zájezd do
hlavního města EU, do Bruselu.
S žáky si prohlédneme budovu Evropského parlamentu,
budovu Evropské komise a Rady evropské unie. V této souvislosti se také těšíme na setkání s českým poslancem Evropského parlamentu. Dále se projdeme po městě Bruselu,
ochutnáme místní speciality a samozřejmě navštívíme ta
nejznámější místa ve městě. Nakonec využijeme i možnosti
přejet do Naardenu, kde navštívíme hrob J. A. Komenského, prohlédneme si větrné mlýny a celý výlet zakončíme
plavbou po kanálu v Amsterodamu.
Doufáme, že se vrátíme ve zdraví, spokojení, plní zážitků
a dojmů.
Mgr. Veronika Balíčková,
ZŠ Praha-Petrovice

Sídlo Evropské komise v Bruselu.

petrovická pomlázka
Základní škola Praha–Petrovice připravila na 3. dubna 2012 zábavné
velikonoční odpoledne pro všechny
své žáky, ale i pro jejich rodiče a pro
všechny další zájemce. Zábavné velikonoční odpoledne s názvem „Petrovická pomlázka“ bylo připraveno tak,
aby proběhlo v obou budovách školy
– Dopplerova a Edisonova. V obou
budovách nabízeli k zakoupení žáci
a žákyně vlastní výrobky, pomlázky,
kraslice.
Zahájení zábavného odpoledne dokonale zvládly děti ze školní družiny,
jejich písničky, tance a recitace odstartovaly příjemnou, milou atmosféru,
která pak provázela celou akci.
Obě budovy byly velikonočně vyzdobené, na chodbách i v učebnách byly

vystaveny výtvarné práce, keramické
výrobky, kraslice, beránci, obrázky jarní
přírody. Podávalo se i občerstvení.
V knihovně školy v budově Dopplerova byla pro všechny zájemce a návštěvníky otevřena opravdu nádherná
Výstava dětské výtvarné tvorby, kterou
je možné si prohlédnout i nyní, pokud
do školy přijdete například v rámci
akce pro předškoláky a jejich rodiče
„Škola nanečisto“.
Děkuji touto cestou všem rodičům,
prarodičům i ostatním hostům, kteří
se přišli podívat. Děkuji žákům a zejména pedagogickým pracovníkům a
zaměstnancům školy za dokonalou
přípravu i organizaci.
Mgr. Petr Zeman,
ředitel školy

A je tu dlouho připravované velikonoční
zábavné odpoledne naší školy
s názvem PETROVICKÁ POMLÁZKA.

Všechny prodejní stánky v obou
budovách školy byly doslova obleženy
kupujícími.

. 10 .
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Své výrobky nabízeli žáci v obou
budovách školy.

Velký zájem byl o zábavné soutěže
a trampolínu.

Žáci připravili i symbol Velikonoc.
Beránka.
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návštěva magistrátu hl. m. prahy
V pondělí 27. února 2012 žáci 8. A Základní školy Praha-Petrovice za doprovodu paní učitelky Veroniky Balíčkové a
pana učitele Martina Damaška navštívili budovu Magistrátu
hl. m. Prahy na Mariánském náměstí.

K návštěvě pražské radnice nás pozval pan Ing. Pavel Richter,
náměstek primátora. S panem náměstkem jsme se setkali
u hlavního vchodu do budovy Magistrátu, odtud jsme se
šli podívat do sálu, kde probíhají zasedání Zastupitelstva
hl. m. Prahy. Navštívili jsme reprezentační prostory pražské
radnice. Viděli jsme sál, kde se konají tiskové konference a
místnost, kde zasedá Rada hl. m. Prahy. Bylo pro nás nachystané i překvapení, dostali jsme se do pracovny štábu, který
řídí veškeré činnosti při vzniku krizových situací. Zde jsme
viděli různou techniku, velkou interaktivní mapu Prahy, kde
se zapínají sirény, jak se odklání doprava, jak se řeší kalamitní
situace a jaká opatření pražská radnice učinila pro zabránění
budoucím povodním.
Ke konci našeho setkání, a jako poděkování za ochotu a čas,
žákyně Aneta Janovská a Denisa Jarošová panu náměstkovi
předaly za třídu dárek, obrázek petrovického kostela s věnováním a podpisy žáků.

V zasedací místnosti Rady hl. m. Prahy
s panem Ing. Pavlem Richterem, náměstkem primátora.

Bc. Martin Damašek

Celorepublikový úspěch Soukromého gymnázia ALTIS
v testování čtenářské gramotnosti a anglickém jazyce
O čtenářské gramotnosti se můžeme
v poslední době dočíst v mnoha tiskovinách a jejich frekvence stoupá
s blížícím se termínem přijímacích
zkoušek na střední školy. Proč je
tato dovednost pro studium (ale
i pro život) tak důležitá?
Čtenářskou gramotnost chápeme jako dovednost orientovat se
v textu, vyhledávat, vyhodnocovat
informace a rozumět jim. Pod pojem čtenářská gramotnost ale také
patří schopnost text interpretovat.
Z předchozí definice je zřejmé, že
pokud žák nezvládá čtenářskou
gramotnost, nemá šanci úspěšně
studovat na střední či vysoké škole,
vlastně ani nemá příliš šancí orientovat se v běžném životě.
Ve Školním vzdělávacím programu
Soukromého gymnázia ALTIS (Vědění je moc) má význačné postavení modul STEP (Snadno textům
porozumím). Tento modul vlastně

popisuje rozvoj čtenářské gramotnosti. Soukromé gymnázium Altis
existuje na školském trhu již 20 let
(gymnázium bylo založeno roku
1992). Již od počátku existence
byla v popředí našeho zájmu čtenářská gramotnost, a proto s jejím
rozvojem máme mnohaleté zkušenosti.
Testování čtenářské gramotnosti
se v České republice zabývá firma
SCIO. Do tohoto testování se zapojilo 159 škol a 15 245 žáků z celé ČR,
což představuje poměrně rozsáhlý
vzorek. Soukromé gymnázium Altis se umístilo na prvním místě. Naši
školu reprezentovala letošní třída
8. A. Výsledek našich žáků byl
88 procent, ostatní gymnázia dosáhla 71 procent. Rozdíl je tedy neuvěřitelných 17 procentních bodů.
Tisková konference k tomuto testování proběhla dne 21.02.2012
v sídle firmy SCIO. Odpovídat na
www.prahapetrovice.cz

otázky přišla ředitelka gymnázia
PaedDr. Vladimíra Fišerová. Následně byli představitelé Soukromého gymnázia Altis pozváni do
sledovaného rozhlasového pořadu ČRo 6. Rozhovor k tématu
čtenářské gramotnosti byl vysílán
10.03.2012 a školu reprezentovala
paní profesorka Tůmová (vyučující
český jazyk ve třídě 8. A) a Tomáš
Franěk (žák třídy 8. A). Rozhovor
si můžete poslechnout na webu
Soukromého gymnázia Altis, tam
si také můžete prohlédnout i další
materiály k tomuto testování.
Výše zmíněné testování ovšem není
jediným úspěchem zaznamenaným
v poslední době. Vynikajícího úspěchu dosáhli naši žáci v celorepublikové soutěži v anglickém jazyce,
která byla pořádána pod záštitou
akreditovaného centra renomované
společnosti City & Guilds:
Kategorie B1:
1. místo Ondřej Melichar (4. A)
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ŠKOLY
Kategorie A2:
1. místo Barbora Lehká (2. A)
Kategorie A2:
3. místo Lenka Štěpánová (2. A)
City & Guilds je tradiční britská
vzdělávací a certifikační instituce
založená před více než 130 lety.
Jedná se o neziskovou organizaci,
jejíž prezidentkou je Její královská
Výsost princezna Anna. Zabývá se
odborným vzděláváním včetně jazykového, vytváří přes 50 % všech
britských národních kvalifikací
z odborného vzdělávání, kteří Britové skládají. Její status byl ověřen
MŠMT při zařazení do Seznamu
standardizovaných
jazykových
zkoušek MŠMT. Je uvedena na
stránkách Britské rady. V ČR patří
tyto zkoušky ke značně rozšířeným.
Skládají se v přibližně 30 akredito-

vaných testovacích centrech (univerzity, gymnázia, státní i soukromé
jazykové školy) a počet kandidátů
se ročně pohybuje v řádech tisíců.
Na základě vynikajícího výsledku našich žáků nám společnost City & Guilds nabídla
dlouhodobou spolupráci a
status City & Guilds Exam
preparation venue.
Ve středu 28.03.2012 zvítězili žáci
6. A Soukromého gymnázia Altis
v celopražské literárně-historické
soutěži Na pivo s Karlem Velikým
a přivezli ocenění za 1. místo. Zvítězili s projektem „Píseň zhýralého
jinocha“. Po stopách a ve stopách
čítankového básníka, jehož charakteristika coby anarchisty je vlastně

Tisková konference ke čtenářské gramotnosti: ředitelka
SG Altis a redaktorka Rádia Impuls.

Aktéři soutěže Na pivo s Karlem Velikým: zleva Filip
Jelínek, Mgr. Olga Tůmová, Evžen Korec a Tomáš Pelikán.
.
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omylem. Životní pouť básníka a
karikaturisty na pozadí evropských
i světových událostí (1890 –1914).
A ještě jedna upoutávka na závěr.
Na základě vynikajících výsledků
v testování čtenářské gramotnosti
nás 04.04.2012 navštívila paní Lenka Martinková, redaktorka Lidových
novin. Zúčastnila se několika hodin
a napsala reportáž o svých poznatcích. Zajímala se také o propojení
čtenářské a matematické gramotnosti. Reportáž vyšla v úterní příloze
Akademie 10.04.2012 pod názvem
„S kolika otroky uprchl Spartakus?“
Na webu gymnázia si text můžete
přečíst celý.
PaedDr. Vladimíra Fišerová – text
Mgr. Olga Tůmová – fotografie

Rozhovor v ČRo6 ke čtenářské gramotnosti: vyučující
Mgr. Olga Tůmová a žák 8. A Tomáš Franěk.

Když člověk uslyší od své třídní profesorky O. Tůmové,
že se naše třída umístila na 1. místě v celorepublikovém
testování čtenářské gramotnosti a že máme nabídku pohovořit o tomto testování na vlnách Českého rozhlasu 6,
může být malinko nervózní. Obavy byly ale zbytečné.
Když se ve studiu rozsvítilo červené světlo ON AIR, seřídily
se mikrofony, upravila sluchátka a přišla první otázka moderátorky Terezie Jiráskové v pořadu Zaostřeno na mladé,
nervozita ze mne i z paní profesorky okamžitě spadla.
Oba jsme se snažili o jediné – chtěli jsme, aby byl poslech
tohoto 20minutového pořadu pro posluchače příjemný,
aby se něco dozvěděli a aby nelitovali času stráveného
u přijímače. A i kdybychom cokoliv spletli, přeřekli se,
nic se nedělo. Personál „Šestky“, jak se familiárně stanici
říká, byl natolik ochotný, že se mohl určitý úsek natočit
znovu. Poté už tedy nebylo natáčení starostí, ale radostí.
Tomáš Franěk, VIII. A, SG ALTIS

www.prahapetrovice.cz

VOLNÝ ČAS
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.,FAX: 274 772 081, MOBIL: 603 178 820

Pracoviště Hostivař – Petrovice
Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel./fax 274 862 574
Blíží se první květnové dny. Rádi bychom Vás seznámili s nabídkou připravovaných akcí do konce školního roku a s nabídkou
volných míst na letních táborech. V týdnu od 7. do 11. května
přijímáme v DDM Domě UM v Golfové ulici práce do výtvarné
soutěže „Moje léto“, zúčastnit se mohou jednotlivci i kolektivy.
V úterý 15. května bude zahájena výstava všech prací, ukončena bude 1. června 2012. V sobotu 12. května vyrábíme,
v otevřené výtvarné dílně, „Dárek pro maminky“ (cena 30 Kč),
bližní informace a přihlášení na dílnu na pistekova@dumum.cz.
Práci s Fimem si můžete vyzkoušet 14. května od 18.00  h
na výtvarné dílně v ZŠ Praha-Petrovice (cena dílny je
30 Kč). Třetí květnovou sobotu proběhne 3. ročník nepostupové taneční soutěže „Tančím, tančíš, tančíme v Petrovicích“,
akce pořádaná ve spolupráci s Komisí výchovy a vzdělávání
RMČ Praha-Petrovice. 30. května společně oslavíme Den dětí
na hřišti ZŠ Praha-Petrovice, začátek v 15.30, předpokládaný
konec v 17.30 hodin, připraveny budou soutěže s filmovou
tématikou, skákací hrad a ukázka z policejní práce. V pátek
1. června se v „Domečku“ rozloučíme se školním rokem výtvarnou dílnou „Hurá na prázdniny“, začátek ve 14.00 hodin,
dílna je zdarma, počet míst omezen – přihlášky přijímáme
na pistekova@dumum.cz do 25. května. Na Vaši návštěvu se
také těší klub Chodba, kde jsou pro všechny zájemce připraveny turnaje o sladké odměny. 10. května Turnaj ve fotbálku,
21. května Turnaj ve stolním tenise a 13. června Letní víceboj.
Registrace do turnajů je možná u pedagogického dozoru v klubu v den konání turnaje od 15.30 hodin.

Rádi bychom Vás upozornili na volná místa
na letních táborech:
30.06. – 07.07.2012 „Všemi smysly – Sedmikráska I.“
– pro rodiče s dětmi, Jizerské hory
30.06. – 07.07.2012 „Barvy Afriky“
– táborová základna Tři Studně
02.07. – 04.07.2012 „Cesta kolem světa za 3 dny“
– příměstský tábor Uhříněves
07.07. – 14.07.2012 „Všemi smysly – Sedmikráska II.“
– pro rodiče s dětmi, Jizerské hory
04.08. – 11.08.2012 „Cirkus pokračuje“
– táborová základna Tři Studně
Více informací k akcím i táborům najdete na našich internetových
stránkách www.dumum.cz. (Fotografie z akcí jsou k nahlédnutí na
www.dumum.cz – GALERIE).
Přejeme Vám krásné a slunečné dny.
Těšíme na shledání na některé z akcí.
Pracovníci DDM
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.,FAX: 274 772 081, mObiL: 603 178 820

Pracoviště Hostivař – Petrovice
Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel./fax 274 862 574
ve spolupráci

s

Komisí výchovy a vzdělávání RMČ Praha-Petrovice,
ZŠ Praha-Petrovice a TJ Sokol Praha-Petrovice

si Vás dovolují pozvat
na

deN DĚTÍ
„Ve FiLmU“

na hřišti ZŠ Praha–Petrovice
ve středu 30. května 2012 od 15:30 hodin
Připraveny budou soutěže s filmovou tématikou,

vystoupení zájmových útvarů DDM a TJ Sokol Petrovice,

hudba, skákací hrad a
UKÁZKA Z POLICEJNÍ PRÁCE.
Na všechny se těší
pracovníci DDM a kolektiv

www.prahapetrovice.cz
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ABBA REVIVAL
Ve středu 22. února se zaplnil sál Domu
občanské vybavenosti nedočkavými
posluchači, kteří si přišli připomenout
líbivé melodie let sedmdesátých minulého století. A je třeba říci, že si přišli
na své.
Hudební skupina ABBA REVIVAL se
představila v tom nejlepším světle. Čtyři
hudebníci se čtyřmi zpěvačkami dovedli
rozproudit přítomné auditorium tak, že
někteří jednotlivci si při poslechu známých hitů v podloubí sálu zatančili.
Z bohatého programu si alespoň připomeňme některé jako např.:

Voulez Vous, Money, Money, Money,
Chiquitita, Lay All Your Love On Me,
Mamma Mia, Waterloo, I Have a Dre-

am, Honey Honey, Summer Night City,
So Long, Gimme! Gimme! Gimme! a
mnoho dalších. K jednotlivým skladbám
patřily také odpovídající dobové kostýmy, ve kterých se zpěvačky dovedly velice dobře pohybovat a které vhodně
doplňovaly obsah jednotlivých skladeb.
Takže pro posluchače to byl příjemný,
nejen sluchový, ale i zrakový dojem.
Téměř dvouhodinový program utekl
jako voda a potěšení diváci odcházeli
s dobrou náladou do svých domovů.
O. Semecký

Kulturní komise Rady MČ Praha–Petrovice
pořádá 8. ročník hudebních slavností

PETROVICKÉ
JARO 2012

ve společenském sále Domu občanské vybavenosti
14. května 2012 v 19 hod.
Saxofonové kvarteto Bohemia
Smyčcový orchestr ZUŠ Hostivař
diriguje Jan Klaus

17. května 2012 v 19 hod.
Michal Polák - akordeon
Hostivařík – pěvecký sbor ZUŠ
sbormistryně Lucie Valentová

Měchband - akordeonový soubor ZUŠ Třešť

21. května 2012 v 19 hod.

Přípravný smyčcový soubor
a Literárně dramatický obor ZUŠ Hostivař

„Kocour v botách“

diriguje Zuzana Kožinová

RadHost – pěvecký sbor rodičů ZUŠ
sbormistryně Lucie Valentová

25. května 2012 v 19 hod.
RadHůstka – pěvecký sbor ZUŠ
sbormistryně Lucie Valentová

Städtische Musikschule Passau

Koncert a slavnostní podpis partnerské smlouvy mezi ZUŠ Hostivař
a Städtische Musikschule Passau

Hostivařský komorní orchestr ZUŠ
diriguje Pavel Trojan

Vstupné na jednotlivé koncerty 100 Kč.
Předprodej vstupenek v recepci Úřadu MČ Praha–Petrovice nebo na tel.: 274 860 731
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XII. reprezentační ples MČ Praha-Petrovice
Jak ten čas letí! Letos již po dvanácté
připravila městská část pro své spoluobčany společenskou akci ve formě
reprezentačního plesu na sobotu
3. března od 20 hodin. Podle církevní
liturgie v tuto dobu sice již začala
doba půstu, ale nikomu z účastníků
to zřejmě nevadilo, protože se dobře
bavili, včetně pana faráře. Organizací
byl pověřen plesový výbor v čele s paní
Helenou Stašákovou. Podle vyjádření
většiny účastníků byl ples velice dobře
připraven, i přípitek na přivítanou byl
příznivě přijat. Drobné nedostatky
s audiovizuální technikou byly brzy odstraněny, takže zdárný průběh večera
nic neohrozilo a plynulá zábava se
mohla plně rozvíjet.
Průvodcem večera byl Daniel Drtil, který
se svého úkolu zhostil docela dobře. Po zahajovacím přivítání paní starostkou JUDr. Olgou Hromasovou se
v pestrém programu vystřídaly mažoretky ze skupiny „TOP mažoretky Praha“ a dva taneční páry: Martin Dolák

s Adélou Hlavatou ve standardních tancích a Jaroslav Novák se Zuzanou Zacha
v ukázkách latinskoamerických tanců.
Páry se představily v pěti vystoupeních,
takže orchestr si mohl na chvíli odpočinout, aby pak v plné síle pomohl roztančit plný sál.
Orchestr Brand New Band, který zde
účinkoval již předchozího roku, připravil
i letos pestrý výběr líbivých melodií, které
k tanci přímo vyzývaly.

Nezbytnou součástí programu byla bohatá tombola, ve které byly tentokrát
zastoupeny věci podporující zdravý pohyb. A tak ti šťastní si mohli odnést tři
páry lyží, povlak na lyže, turistický tlumok, masážní přístroj a mnoho dalších
věcí. O tom, že účastníci byli spokojení,
svědčí i skutečnost, že někteří z nich se
rozcházeli téměř za ranního kuropění.
O. Semecký

jarní koncert evy pilarové
Kulturní komise RMČ připravila pro naše spoluobčany další
hudební bonbónek ve formě vystoupení stálice naší populární
hudby EVY PILAROVÉ.
Její příznivci ji přivítali 21. března v sále DOV a nebyli zklamáni.
Uslyšeli celou plejádu známých melodií nejen z doby Jiřího Šlitra
a Jiřího Suchého, ale také skladby W. A. Mozarta, V. Montiho,
J. Voskovce a J. Wericha a dalších. Mohli si tak připomenout
dobu svého mládí s melodiemi např. muzikálu Hallo Dolly nebo
slavnou melodii „Jakpak je dnes u nás doma“ ze hry J. Voskovce a J. Wericha DIVOTVORNÝ HRNEC. V další skladbě pak
Montiho čardáš či Ave Maria W. A. Mozarta.
Samozřejmě největší část programu byla věnována písním ze
Semaforu a Rokoka. Jen namátkou z bohatého výběru připomeňme skladby „Ach, ta láska nebeská“, „Popokatepetl twist“,
„Tam za vodou v rákosí“, „Amfora“, „Sup a žluva“, „To všechno odnes´ čas“ atd. Zpěvačku na klavír doprovázel známý hudebník Milan Dvořák a na kontrabas skladatel Vít Fiala. Oba se
ukázali jako vynikající hudebníci a autoři. Zaplněný sál se s Evou
Pilarovou rozloučil za její výkon potleskem ve stoje.
O. Semecký

Vážení občané – senioři!

Kulturní komise Rady MČ Praha–Petrovice

pro Vás připravila poznávací zájezd

do města KLATOVY a na hrad KLENOVÁ

Termín zájezdu: 4. května 2012.
Sraz v 7.45 a odjezd v 8.00 z parkoviště
v ulici morseova.
Cena zájezdu: 150 Kč.
Přihlášky přijímá paní Lenka Riedlová,
ÚMČ - v úředních hodinách do 27. dubna 2012,
telefon: 267 900 942.

www.prahapetrovice.cz
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Mládež RK Petrovice se připravovala na herní sezónu
4. března 2012 se v areálu Mikulka na Jižním Městě konal
IV. ročník zimního turnaje mládeže v rugby „O Pohár starostky městské části Praha-Petrovice“. V pěkném areálu se
za slunečného počasí utkalo téměř 300 mladých ragbistů
v 30 týmech z Prahy a ze Středočeského kraje. Tradičně nejvíce byla zastoupena kategorie hráčů do 7 let, v níž hrálo turnaj 12 týmů. Vyhráli Sparťané, druzí byli Medvědi z Říčan a
třetí Havrani z Kralup nad Vltavou. Petrovické týmy „Žáby“
a „Pulci“ obsadily 5. a 6. místo. V kategorii hráčů do 9 let
první dvě místa obsadily říčanské týmy Žraloci a Kosatky. Na
třetím místě se umístili „Rytíři“ z RK Petrovice. Druhý petrovický tým „Zbrojnoši“ skončil osmý. Ve vyšší kategorii hráčů do 11 let hrálo šest družstev. Vyhráli hráči Tatry Smíchov
před Spartou a Tygry z Říčan. Hráči RK Petrovice obsadili
5. místo. V kategorii hráčů do 13 let hrály pouze tři týmy,
které se vzájemně utkaly ve dvou kolech. V této kategorii
vyhráli hráči RC Říčany před Tatrou Smíchov a Petrovicemi.
Poděkování patří paní starostce JUDr. Olze Hromasové za předání pohárů vítězným týmům a městské části Praha-Petrovice
za pomoc při přípravě turnaje. Ocenění rovněž zaslouží všichni
účastníci turnaje a rodiče, kteří nám s organizací turnaje pomohli.

Soustředění v Loutí 29.03.– 01.04.2012.

Soustředění Kokořín, Petrovice U15 a Slavie, 22.– 25.03.2012.

Malí petrovičtí ragbisté U7.
Na Kokoříně byla i skvělá zábava.

Do našich mládežnických týmů zveme předškoláky a žáky
a žákyně 1.– 9. tříd. Trénujeme v úterý a ve čtvrtek od 17:30
na hřišti RK Petrovice. Přijďte, nebojte se.
Oto Petrášek,
Václav Amort
Ragbisté z kategorie U13.

Loutí 29.03.– 01.04.2012.

Paní starostka JUDr. Olga Hromasová předává poháry.

Závěrečnou fází přípravy byly prodloužené víkendy koncem
března, v jejichž průběhu si hráči do 15 let na Kokořínsku a
přípravky a mladší žáci v Loutí ověřili svoji fyzickou kondici a
herní připravenost před prvními soutěžními turnaji mládeže.
. 16 .
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Turnaj Jižní Město 04.03.2012.

SPORT

Ženy RK Petrovice – sezóna 2011/2012
Rugby 10´s
Čtvrtý a zároveň poslední turnaj ligy žen v ragby 10´s
v sezóně 2011/2012 se konal za letního počasí v neděli
25. března 2012 na hřišti RC Slavia Praha. Mistrovský
titul získaly ženy Rugby Klubu Petrovice!!!
Konečné pořadí Mistrovství ČR žen
v desítkovém ragby:
1. RK Petrovice 15 bodů
2. RC Dragon Brno 14 bodů
3. RC Sparta 12 bodů
4. Slatra (společenství RC Slavia a RC Tatra) 7 bodů
Mistryně ČR 2012 V RUGBY 10´s:
Vosková Kateřina, Šáfrová Martina, Morávková Petra,
Krütznerová Sandra, Valentová Karolína, Bendová Barbora, Krütznerová Adriana, Urbanová Hana, Sládková
Radana, Volfová Kristýna, Pellarová Marie, Matoušová
Jana, Javůrková Adéla, Vítovcová Anna, Mottlová Jana,
Himlová Martina, Klimánková Iveta, Svobodová Lucka,
Kráčalíková Alžběta, Radochová Hana Erika, Dimmerová
Martina.
Trenéři: Pavel Hodan, Richard Krützner
Rugby 7´s
V probíhající sezóně MČR žen rugby 7´s máme v soutěži již dva týmy. První tým žen zdařile bojuje o obhajobu
a po odehraném čtvrtém turnaji z devíti je bez prohry
na prvním místě současné tabulky, tým B je na místě
osmém. Poslední finálový turnaj sezóny 2011/2012
s vyhlášením mistra ČR se bude konat 19. května na
hřišti RK Petrovice. Přijďte nás podpořit v obhajobě
titulu. Ženy RK Petrovice získaly první mistrovský titul
v olympijském sportu rugby 7´s za sezónu 2010/2011.
Vybojovaný mistrovský titul se stal historickým pro petrovické ragby, kdy místní ragbyový klub získal první mistrovský titul v kategorii dospělých. Tento úspěšný tým
žen odehrál v soutěži za rok celkem 21 zápasů a jen
v jediném našel přemožitele. Více informací o našem
týmu, o náborové činnosti i o možnosti další spolupráce
s úspěšným týmem najdete na internetových stránkách
www.petrovice.rugby.cz/zeny, kde můžete vidět i video
s průřezem sezóny 2010/2011.
Hráčky RK Petrovice v sezóně 2010/2011
a mistryně ČR:
Andrea Jadwiszczková – ženy, Andrea Kudláčková –
ženy, Adéla Javůrková – ženy, Alžběta Kráčalíková –
ženy, Adriana Krütznerová – ženy, Barbora Bendová –
ženy, U19, Barbora Dohnalová – U19, Hana Erika Radochová – ženy, Gabriela Krütznerová – ženy, Hana
Urbanová – ženy, Helena Oklešťková – ženy, Iva Johanisová – ženy, Iveta Klimánková – ženy, Jana Fikarová
– U19, Jana Matoušová – ženy, Jana Mottlová – ženy,
Karolína Nyklová – ženy, Karolína Valentová – ženy, Kateřina Vosková – ženy, Kristýna Volfová – ženy, Lucie
Petrová – ženy, Lucie Svobodová – ženy, Marta Bubeníčková – U19, Martina Dimmerová – ženy, Martina
Himlová – ženy, Martina Šáfrová – ženy, Michaela Kubešová – ženy, Nelly Brtová – U19, Petra Morávková –
ženy, Radana Sládková – ženy, Sandra Krütznerová –
ženy, kapitánka, Veronika Pokorná – U19, Lucie Volšičková – ženy.
www.prahapetrovice.cz
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VOLNÝ ČAS
Nový dětský klubík Všeználek
Na podzim jsme ještě jako občanské sdružení „Chceme
do školky“ čtenářům slibovali, že již brzy (mysleli
jsme v horizontu týdnů, maximálně měsíců) bude
otevřen prostor, kde by rodičům pro jejich děti byly
nabízeny různé kroužky a další aktivity dle zájmu. Po
nesčetných cestách na všechny možné úřady jsme
sice málem prošoupali kolečka našich dětských kočárků, ale zároveň se nám podařilo získat prostory na
Veronském náměstí. Tyto prostory jsme – za vydatné
podpory našich manželů – zrekonstruovali a nyní je
Vám a především Vašim dětem můžeme nabídnout.
Klubík Všeználek se nachází v přízemí novostavby
uprostřed Veronského náměstí, klubík ho nenazýváme
proto, že už jako maminky nic než zdrobněliny používat neumíme, ale proto, že se jedná o skutečně rozměrově skromné prostory, jsme tudíž nuceny žádat
každého zájemce, který si vybere nějakou z aktivit na
našem webu www.vseznalek.huu.cz, aby nás předem kontaktoval na vseznalek@volny.cz, zda je ještě
volné místo. Děti u nás mohou malovat, modelovat a
lepit ve výtvarném kroužku, vytvořit dokonalou žížalu
na kroužku keramickém, překvapit rodiče, že umí
anglicky pojmenovat barvu auta po cestě z kroužku
angličtiny, hudební nadání zcela jistě rozpoznáte ve
Vašem potomkovi po několika lekcích flétničky, pohybový kroužek s písničkami a loutkové divadlo naši
nabídku uzavírají. Ne však zcela, neboť jednorázové
akce jako Jarní dětské tvoření nebo Indiánská stezka
v lesoparku se již připravují. Těšíme se na Vás a ještě
víc na Vaše děti.
Maminky ze Všeználka

INZERCE
Nově zřizované dětské

centrum Palouček v Křeslicích volá všechny správný
kluky a holky od 3 do 6 let.

Provozní doba od 7:00 do 18:00, individuální hlídání dětí po domluvě. V případě zájmu
plánujeme i víkendový provoz.
Program a zaměstnání dětí zajišťují kvalifikovaní pedagogové s odpovídajícími
zkušenostmi dle platných standardů.
Hovoříme rusky, německy, anglicky.
Stravování zajišťujeme.

!!Vyklidíme Váš byt,
pozůstalost, sklep či půdu!!

Otevíráme jaro 2012, v případě zájmu nás kontaktujte na telefonu 739 067 653,
kde obdržíte podrobné informace.

LEVNĚ

777 227 840

klasický balet
lidový tanec (6-13 let)
moderní tanec (6-13 let)
kankán (8-15 let)
tanečky pro nejmenší (3-4 roky)
Kroužky zahájí svoji činnost od 1.4.2012 v dětském centru Palouček v Křeslicích.
Kroužky jsou vedeny diplomovanou umělkyní a členkou souboru Národního divadla
v Praze s dlouholetou praxí. Bližší informace na tel. čísle 739 067 653.

. 18 .
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MODELY KOL 2011
SLEVA 10–15 %

Zveme všechny holky a kluky, kteří mají zájem o:

PETROVICKÁ FARNOST

DO TŘETICE I V PETROVICÍCH
Už je to vlastně tradice, jejíž oprávněnost a životaschopnost předchozí úspěšné ročníky zcela prokázaly. A tak se
opět nabízí mimořádná příležitost k poznání, co je a k čemu i dnes slouží náš 800 let starý kostel sv. Jakuba Staršího,
který v rámci předchozích NK zaznamenal až nečekanou míru zájmu. O to zodpovědněji pracují místní pořadatelé
na letošním programu NK, aby získané dobré pověsti dostáli. A tak k některým již osvědčeným pořadům přibyly
i nabídky zcela nové. Především (protože letos termín NK připadl na MDD) je to dětský koutek na louce pod
kostelem, kam se svými ratolestmi můžete zavítat už od 16 hodin (Petrovice tak nejspíš rozjedou NK jako první
v Praze ). Další novinkou bude pokus o (zřejmě) první petrovický
videomapping. Tedy ten zvláštní večer (i noc) si můžete hrát, zpívat i
povídat si. Anebo jen tak posedět, dívat se, ztišit se a nechat na sebe
působit krásné tóny nebo jen to „mluvící ticho“ či, chcete-li, tajemství
Boží přítomnosti. Ale v každém případě přijďte!
Těšíme se na viděnou!

Plánovaný program :

17.55 Zvonění (nově zrekonstruovaného a vysvěceného) zvonu
18.00 Mše sv. (Truvérská mše v provedení farní scholy a hostů)
19.00 „Kněz z masa a kostí“ (moderovaná beseda s místním knězem P. RNDr. Mgr. Františkem Převrátilem, vězeňským
kaplanem a ekologem)
19.30 „S flétnou vesele i vážně v době barokní“ (koncert flétnového souboru)
Flétnový soubor „Canari“ pod vedením Mgr. Petra Svobody
20.00 Proměny kostela sv. Jakuba St. v dějinách
Prohlídka kostela se zasvěceným výkladem o jeho historii,
freskách, architektuře a sakrálním umění
20.45 „S flétnou vesele i vážně v době barokní“
21.15 Paní Františka z Astfeldu se vrací… – autentické setkání
s petrovickou zámeckou paní, vyprávění o historii kostela i
Petrovic (doc. D. Picková) ochucené dobovým hudebním
doprovodem souboru „Ars Antiquitatis“
(housle – Mgr. J. Auředníková, flétna – Mgr. P. Svoboda,
violoncello – M. Purgerová, kytara – L. Malý)
22.10 Truvérská mše v provedení farní scholy a hostů
22.30 Šema Jisra'el ( – )ישראל שמעSlyš, Izraeli… (čtení z Bible
se zpěvy z Taizé v provedení farní scholy)
23.00 Požehnání (nejen) na dobrou noc
16.00–21.00
21.30–23.00

DĚTSKÝ KOUTEK (teepee a okolí se spoustou hrátek a kratochvílí pro malé
i velké děti + možnost opékání buřtů, které si návštěvníci sami přinesou)
Oživlé zdi vyprávějí… – pokus o první petrovický videomapping;
cyklické obrazové féerie na motivy sv. Jakuba a historie obce i farnosti
(v okolí kostela při příznivých povětrnostních podmínkách)

19.00-23.00 Průběžné programy a nabídky:
Křesťané „na živo“ (příležitost k osobním rozhovorům dle zájmu: o životě, víře,
náboženství, církvi, farnosti...)
„Zpovědnice“ – možnost k individuálnímu rozhovoru s knězem na faře
Vaše perly do naší lastury – lastura je jedním z atributů sv. Jakuba. Do krabice umístěné
v kostele bude možno úzkým otvorem vložit napsanou prosbu o pomoc v obtížné situaci, své
trápení, bolesti..., za něž se pomodlíme při následující mši sv. Celá krabice, včetně všeho
napsaného, bude poté spálena.
Prodej suvenýrů.
Možnost zapálení svíčky za své blízké.
Bufet „Farní zápraží“ – jednoduché občerstvení (čaj, káva, nealko, chlebíčky...) na krytém
zápraží u fary nebo v případě příznivého počasí u ohně na farní zahradě.
(Změna programu vyhrazena)

Záštitu nad Nocí kostelů 2012 převzali
Mons. Dominik kardinál Duka, OP, arcibiskup pražský, Mgr. Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví ČR,
Mgr. Alena Hanáková, ministryně kultury ČR, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. města Prahy,
JUDr. Olga Hromasová, starostka MČ Praha---Petrovice a další starostové pražských městských částí, měst i obcí

www.prahapetrovice.cz
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MASOPUST
Tradiční Petrovický masopust letos Dům UM a Komise výchovy
a vzdělávání RMČ připravily na sobotu 11. března. Ve společenském sále DOV bylo opravdu rušno. Více jak stovka dětí a
stejný počet rodičů či prarodičů si odpoledne opravdu užili.
Na úvod se představily dívky z tanečních kroužků Domu UM a
jejich vystoupení všichni přítomní ocenili velikým potleskem.
A potom už se soutěžilo o sladké odměny, tančilo se, děti
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a rodiče se učili mazurku, nechyběla promenáda masek a ty
nejlepší byly odměněny krásnými plyšáky, diplomy a čokoládou. Na cestu domů pak všichni dostali masopustní koblihu.
Děkuji všem, kteří pomohli tuto akci připravit a organizovat.

www.prahapetrovice.cz

RNDr. Vlasta Křížová,
předsedkyně Komise výchovy a vzdělávání

