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Petrovický zpravodaj, 
časopis městské části
Praha – Petrovice 

• Periodický tisk územního samosprávného 
celku. Vychází 4x ročně v Petrovicích. Ročník 
XXIV, číslo 2, uzávěrka 29. května, dáno 
do tisku 16. června, vychází 22. června. 
Uzávěrka následujícího čísla 19. 9. 2015 
do 12 hod., vychází 12. 10. 2015.
• Vydavatel: Městská část Praha – Petrovice, 
sídlo Edisonova 429, 109 00 Praha 10,
IČ: 231363 
• Redakce: Jana Kosinová, e-mail: 
kosinova@prahapetrovice.cz, Nicola Šafaříková 
a RMČ Praha – Petrovice, příjem inzerce: 
Ing. R. Vaculíková, tel.: 274 860 731, 
e-mail: vaculikova@prahapetrovice.cz 
• Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod 
značkou MK ČR E 11313 
• Grafi ka, DTP: KONCEPT DESIGN, s. r. o.
• Za obsahovou a věcnou správnost příspěvku 
odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo 
příspěvky krátit, případně stylisticky upravit.

Náklad 2800 výtisků
Neprodejné

Vážení spoluobčané,

od únorového čísla Petrovického 
zpravodaje mám pro vás řadu nových 
informací, se kterými bych Vás ráda 
ve stručnosti seznámila. Obsáhlejší 
informace k tématům najdete uvnitř 
tohoto čísla.
Jak jste si jistě všimli, byla ukončena 
výsadba vzrostlých dubů, buků 
a pásma keřů podél Novopetrovické 
ulice. Tuto výsadbu jsme realizovali 
na základě četných požadavků ze 
sídliště Dobrá Voda, avšak musím 
s politováním konstatovat, že se stala 
předmětem zájmu zlodějů, kteří ukra-
dli část keřové výsadby, kterou jsme 
opět nahradili. Obracím se se žádostí 
na všechny slušné spoluobčany, 
aby v případě, že zjistí, že dochází 
k dalšímu vykrádání nové výsadby 
zeleně, volali na číslo 156 Městskou 
policii, nebo na linku 158 Policii ČR 
a tuto skutečnost nahlásili. O celém 
projektu „Revitalizace zeleně MČ 
Praha – Petrovice se dočtete na str. 4.
Od února, kdy byly zahájeny práce 

na zateplení budovy ZŠ Dopplerova, 
je na většině objektu dokončeno za-
teplení větší části budovy, dokončena 
výměna oken a hlavního vstupního 
portálu budovy školy, a již z dálky nás 
upoutá nová barevná fasáda. Rea-
lizace celého projektu bude ukončena 
koncem měsíce července (o 1 měsíc 
před původně plánovaným termí-
nem), a to díky bezproblémovému 
a profesionálnímu přístupu fi rmy Kar-
net a. s., která při realizaci zakázky 
postupovala tak, aby co nejméně 
narušila výuku a běžný chod školy. 
Díky tomu se žáci i učitelé mohou již 
začátkem nového školního roku těšit 
na školu „v novém kabátě“.
Po dlouhodobém jednání s TSK a HMP 
se nám podařilo docílit, aby správce 
komunikace TSK provedl opravu as-
faltového povrchu příjezdové komuni-
kace k petrovickému hřbitovu, která 
byla narušena kořenovým systémem 
dvou vzrostlých stromů, topolu a lípy, 
takže nejdříve muselo dojít k jejich 
odstranění a následně k odstranění 
kořenového systému, který byl vrost-

Slovo úvodem
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lý do vozovky, a k pokládce nového 
živičného povrchu.

Mám již k dispozici informace od ředitelky 
MŠ paní Beránkové a ředitele ZŠ Mgr. Ze-
mana k zápisu dětí do prvních tříd MŠ a ZŠ. 
Pokud se jedná o MŠ Jakobiho, zapsáno 
bylo celkem 59 dětí, do prvního ročníku 
bylo přijato celkem 56 dětí s tím, že tři 
nepřijaté děti mají maminky na rodičovské 
dovolené. Do prvního ročníku Základní 
školy Praha – Petrovice bylo zapsáno 
94 dětí. Po vyřízení odkladů školní docház-
ky a stěhování některých žáků klesl počet 
žáků, kteří 1. 9. 2015 nastoupí do prvního 
ročníku, na 74 žáků. První ročník bude 
rozdělen na tři první třídy. 1. A (27 žáků) 
a 1. B (25 žáků) budou umístěny v budově 
Dopplerova 351, třída 1. M (23 žáků) bude 
umístěna v budově Edisonova 40.

Díky vstřícnému přístupu Rady a Zastu-
pitelstva HMP se nám podařilo získat 
investiční dotaci na pokračování rekon-
strukce, a to výměnu stoupaček studené 
a teplé vody včetně etážových přívodů 
a kanalizačního potrubí v objektu petro-
vické polikliniky. Tato rekonstrukce bude 
probíhat v letních měsících tak, aby byl co 
nejméně narušen běžný provoz polikliniky, 

a to zejména v době, kdy většina lékařů 
a pacientů čerpá dovolené.

K problémům, které se nám nedaří v po-
sledním období vyřešit a které trápí 
občany stejně jako vedení petrovické rad-
nice, patří havarijní stav dětského hřiště 
mezi domy v Rezlerově ulici a petrovic-
kým hřbitovem a parkování osobních vozi-
del v obytné zóně ve starých Petrovicích.
Pokud se jedná o hřiště v Rezlerově, došlo 
k degradaci povrchu hřiště a na mnoha 
místech byl povrch prodřený tak, že v něm 
byly díry a odtrhával se od asfaltového pod-
kladu. Při jarní revizi bezpečnosti hřišť bylo 
rozhodnuto (s ohledem na bezpečnost dětí) 
v tomto stavu hřiště dále neprovozovat, 
nezáplatovat jeho povrch a provést gene-
rální rekonstrukci s položením nového po-
vrchu. S touto investicí nebylo na letošní 
rok kalkulováno a Rada MČ usilovně hledá 
fi nancování z jiných zdrojů. 
A pokud jde o problém s parkováním 
v obytné zóně, problémy se vyhrotily 
v průběhu posledního měsíce, kdy došlo 
opakovaně k pokutování vozidel zaparko-
vaných v obytné zóně. Ve spolupráci 
s dopravním odborníkem budeme hledat 
řešení, které by vyhovělo platným právním 
předpisům, ale i umožnilo občanům z této 
části Petrovic zaparkovat svá osobní vozi-

dla, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti 
chodců a ostatních jedoucích vozidel 
na těchto komunikacích. Nezapomínáme 
ani na problém s parkováním v sídlištní 
zástavbě, kde je rovněž nedostatek parko-
vacích stání. MČ nemá k dispozici volné 
pozemky, na kterých by toto mohla vyřešit, 
a tak na základě studie z předchozích let 
zadáme zpracování projektu. 

Velmi důležitou informací pro Vás občany 
městské části je jednání členů Rady 
MČ (JUDr. Hromasové, Ing. Šafaříka, 
MVDr. Hankeho) a předsedkyně Komise 
územního rozvoje RMČ (paní Čižinské) 
při přípravě Metropolitního plánu na Insti-
tutu plánování a rozvoje města (IPR Praha) 
týkající se území naší městské části. Jed-
ním z důležitých bodů tohoto jednání byla 
oblast dopravy a potvrzení skutečnosti, že 
Metropolitní plán i nadále nepočítá s tolik 
diskutovanou Vesteckou spojkou. Bližší in-
formace najdete v článku na str. 6.

Na závěr bych ráda krátce zmínila dvě 
akce, která městská část pořádala ve spo-
lupráci s občany Petrovic, pedagogy 
a žáky základní školy, a to dne 18. dubna: 
„Ukliďme Česko – ukliďme Petrovice“ 
bližší info na str. 8, a První ročník běhu 
napříč Petrovicemi, který se konal dne 
6. května, bližší info na str. 23.
Přestože to byly první ročníky, obě akce 
se vydařily a doufám, že v příštím roce se 
sejdeme ještě v hojnějším počtu. 

Vážení občané, vážení pedagogové 
a milí žáci, všem Vám přeji slunečné léto 
plné odpočinku a našim dětem hezké 
vysvědčení a krásně prožité prázdniny. 

JUDr. Olga Hromasová
starostka MČ

Kořeny ničící vozovku.

S kořeny byly odstraněny i celé stromy.

Nový obklad a zateplení ZŠ.

Lešení bylo po celé budově.

starostka MČ
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Nová zeleň a plochy k odpočinku
Jak jsem Vás již informovala
v předchozích číslech Petro-
vického zpravodaje, podařilo
se nám uspět s projektem 
„Revitalizace stávající a vý-
sadba nové zeleně v městské 
části Praha – Petrovice“, 
s celkovým fi nančním 
objemem 9 840 920 Kč.
S tímto naším projektem jsme se snažili 
získat co nejvíce fi nančních prostředků 
od Státního fondu životního prostředí ČR, 
který pravidelně vypisuje výzvy s konk-
rétním objemem fi nančních prostředků, 
které mohou získat pouze ti uchazeči, 
kteří zpracují tak kvalitní projekt, aby uspěl 
v konkurenci dalších projektů a získal dotaci 
pro jeho realizaci. Na tuto skutečnost chci 
upozornit již v úvodu svého článku, protože 
se zahájením realizace projektu jsem se 
setkala s názory řady občanů, kteří namítají, 
proč městská část investuje tolik fi nančních 
prostředků do zeleně, které máme podle je-
jich názoru v Petrovicích již dost, a neinves-
tujeme do jiných oblastí, z jejich pohledu 
potřebnějších projektů. Proto opakuji, není 
to možné, protože jsou to předem účelově 
určené fi nanční prostředky na oblast zeleně, 
a naopak bychom měli být rádi, že se nám 
podařilo s tímto projektem uspět a podařilo 
se nám získat fi nanční prostředky, které 
zmírní negativní dopady dopravy na Novo-
petrovické a přispějí k dalšímu zkvalitnění 
veřejného prostoru v Petrovicích (loka-
lita v Dopplerově a Jakobiho ulici). Rovněž 
tak bych v úvodu uvedla na pravou míru 

nepodložené informace o kácení zdravých 
stromů a nesmyslné likvidaci zeleně 
před základní školou v Dopplerově ulici 
a v lokalitě Jakobiho ul. vedle nově za-
tepleného objektu mateřské školy. Zpra-
cování tohoto projektu předcházel důkladný 
dendrologický průzkum, během kterého 
byly prohlédnuty, popsány a zdokumen-
továny všechny dřeviny, které měly špatný 
zdravotní stav.  Měly spálený kořenový 
systém od psích výkalů, nebo dlouhodobě 
nevykazovaly žádné přírůstky. Vím, že 
likvidace této zeleně u řady z Vás vzbudila 
bouřlivé negativní reakce, nicméně Vás 
ubezpečuji, že likvidace stávající zeleně 
proběhla na základě odborného posouzení 
a s velkým rozmyslem, jak bude do bu-
doucna nahrazena. Sami již můžete vidět 
na příkladu výsadby podél Novopetro-
vické ulice, že jsou vysazovány již vzrost-
lé alejové stromy s obvodem kmene při 
výsadbě 18-20 cm. Jsou zapěstovány 
jako vysokokmeny s korunou nasazenou 
minimálně ve výšce 220 cm. Stromy prošly 
ve školkách několikaletou odbornou péčí, 
kdy byly zapěstovány do požadované ve-
likosti a minimálně třikrát přesazeny tak, 
že nebudeme na místo vzrostlé zeleně 
sázet „klacíky“ a čekat několik roků, než 
povyrostou. V Petrovicích bude vysázeno 
46  ks stromů, 3 395  ks keřů a rostlin, re-
konstruováno 3 490 m2 zpevněných ploch 
a instalováno 28 laviček, 8 odpadkových 
košů, 2 psí WC a jeden nový herní prvek.

A nyní k jednotlivým lokalitám, které budou 
v rámci tohoto projektu vylepšeny.

1. Výsadba izolační zeleně podél Novo-
petrovické ulice
Zde již bylo vysázeno 11  ks dubů, 8   ks 
javorů a 427  ks keřů s tím, že je osáze-
na plocha 1 445 m2. Bohužel, některá 
stanoviska správců sítí, vedoucích pod 
pozemkem, nám neumožnila realizovat 
ještě hustší výsadbu, avšak chápeme, 
že z jejich pohledu  je při výsadbě nutné 
dodržovat ochranná a bezpečnostní pás-
ma. Dalším faktorem, který nás omezil, je 
i skutečnost, že výsadbu jsme mohli reali-
zovat pouze na pozemku, který je ve vlast-
nictví HMP a má šíři pouze 13   m, která je 
ještě zúžena v místě točny pro autobusy 
MHD. I přes tyto limitující faktory odborníci 
odhadují,  že dojde k odfi ltrování cca 25 % 
znečištění ovzduší způsobeného automo-
bilovou dopravou. 

2. Prostor před základní školou 
v Dopplerově ulici
Stávající prostor podél pěších cest, kde zeleň 
zatím slouží jen jako doprovodný prvek, se 
do budoucna změní tak, že zde bude vysáze-
na nová zeleň, a to 13   ks borovice černé 
s šířkou koruny 150–200 cm a obvodem 
kmene 35–40 cm a 2   ks javorů mléče s ob-
vodem kmene 18–20 cm. Bude se jednat 
o výsadbu vzrostlých kvalitních školkařských 
výpěstků dřevin. Stávající trávníkové plochy 
budou upraveny tak, aby prostor plnil i funk-
ci rekreační, zejména se zaměřením na žáky. 
Stávající poškozené asfaltové povrchy cest 
budou vydlážděny betonovou dlažbou a část 
trávníku doplněna plochami mlatu, kde bude 
instalován herní prvek, dubové lavice a bude 
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se zde nacházet i plocha vyhrazená jako 
hřiště pro pétanque, budou doplněny nové 
odpadkové koše a před vchodem do školy 
budou vytvořeny plochy pro výsadbu travin, 
trvalek a cibulovin. Mlatové povrchy budou 
nově vysázeny černými borovicemi. 

3. Plocha zeleně v ulici Jakobiho
Současný prostor, kde se nachází ne-
využívaná asfaltová plocha a okolní zeleň 
sloužící především pro venčení psů, se 
změní na kvalitní parkový prostor, který by 
měl sloužit spíše pro klidové aktivity, jako je 
posezení, setkávání lidí a hra pétanque, která 
je aktivitou pro všechny generace občanů. 
Bude zde doplněn nový mobiliář, lavičky, od-
padkové koše a psí WC, aby se maximálně 
omezil účinek psí moči na dřeviny. Asfaltový 
povrch bude nahrazen mlatovým. V mlatové 
ploše budou založeny dvě plochy parkového 
trávníku a bude zde vysazeno celkem 12  ks 
stromů dubu a habru a 1 230   ks keřů zi-
molezu na celkové ploše 492 m2.

Realizací tohoto projektu dojde k rekultivaci 
stávajících ploch zeleně, k vytvoření nových 
zelených ploch, což bude mít pozitivní do-
pad na zlepšení krajinného rázu a životního 
prostředí pro petrovické obyvatele a příznivý 
vliv na zdraví obyvatel díky výsadbě izolační 
zeleně. 

Vážení občané, doufám, že tato vylepšení 
životního prostředí v Petrovicích bu-
dou sloužit nám všem napříč všemi 
generacemi a díky zájmu nás všech se 
nestanou terčem zlodějů a vandalů.

Olga Hromasová
starostka MČ

Vizualizace nové plochy před vstupem do ZŠ.

Schválený rozpočet městské části pro rok 2015
Zastupitelstvo MČ Praha 
– Petrovice schválilo dne 
11. března 2015 na svém 
zasedání rozpočet městské 
části jako vyrovnaný 
v příjmové i výdajové 
části, a to v celkové výši 
32 374 000 Kč. 
Celkový rozpočet je k dispozici na we-
bových stránkách MČ www.prahapetro-
vice.cz.

Příjmy MČ pro letošní rok činí 32,374 mil. 
Kč, z toho z HMP dostaneme 15,896 mil. Kč 
a ze státního rozpočtu 151 000 Kč. Z vlast-
ních fondů hospodářské činnosti městská 
část uvolnila 12,559 mil. Kč. Zbývající část 
příjmů tvoří různé daně a poplatky.
ZŠ Praha – Petrovice bude letos hospodařit 
s částkou 5,5 mil. Kč, MŠ Jakobiho 
s částkou 1,95 mil. Kč. V objektu ZŠ Dop-
plerova probíhá zateplování budovy, 
do kterého MČ investuje částku 5 mil. Kč. 
Zeleň a údržba veřejných ploch je 

rozpočtována částkou 4,927 mil. Kč, 
na opravy a údržbu komunikací je určena 
částka 1,7 mil. Kč. Na kulturu a ostatní 
zájmovou činnost zastupitelstvo schválilo 
548 tis. Kč. 
Zastupitelstvo MČ Praha – Petrovice rov-
něž schválilo rozpočet na rok 2015 v hos-
podářské činnosti ve výši 5 505 000 Kč.

Iveta Hergottová
radní a předsedkyně FV ZMČ

3 767 650 Kč

1 095 650 Kč
5 500 000 Kč

1 950 000 Kč

2 165 000 Kč

436 000 Kč

112 000 Kč

4 927 000 Kč

1 700 000 Kč

256 000 Kč

395 000 Kč
5 000 000 Kč

MHMP a státní rozpočet

15 896 000
+ 151 000 Kč

12 559 350 Kč

Vlastní příjmy průběžně generované MČ

Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti

ZŠ Praha – Petrovice

MŠ Jakobiho

Činnost zastupitelstva obcí

Kultura

Ostatní zájmová činnost
a rekreace

Péče o vzhled obce a zeleň

Činnost místní správy

Komunita

Pohřebnictví

Investice do MŠ

Investice do ZŠ

Ostatní výdaje

8 837 350 Kč

Plánované příjmy
MČ Praha – Petrovice v roce 2015

Plánované výdaje MČ Praha – Petrovice 
v roce 2015
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Metropolitní plán
20. května 2015 Městská část 
Praha – Petrovice konzulto-
vala podněty k jednotlivým 
lokalitám. 

Příprava Metropolitního plánu, připra-
vovaného na Institutu plánování a roz-
voje města (IPR Praha), postoupila 
do další fáze. Zástupci Prahy – Petrovi-
ce probírali na schůzce s Institutem 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy hlavní 
skladebné prvky plánu – tedy lokality.
Mluvili zejména o jejich vymezení 
a charakteru, specifi kovali rozsah území 
k transformaci či rozvoji, probírána byla 
také dopravní infrastruktura a možnosti 
doplnění občanské vybavenosti. Cílem 
schůzek bylo, aby měl Institut plánování 
rozvoje přesné informace ze strany jed-
notlivých městských částí za účelem 
nastavení optimálního způsobu regu-
lace v rámci nově koncipovaného Met-
ropolitního (územního) plánu pro Prahu.

Nově připravovaný územní plán dělí území 
Prahy na základě individuálního charakteru 
na jednotlivé lokality (na území Prahy jich 
je v současnosti vytyčeno přes 800). Loka-
lity jsou základní jednotkou plánu a jejich 
různorodost a jedinečnost je charakteris-
tickým znakem, který dohromady skládá 
identitu Prahy. Proto bylo jedním z hlavních 
témat společné konzultace potvrzení 
charakteru městské části Praha – Petro-
vice, který bude podpořen v Metropolit-
ním plánu prostřednictvím jeho regulativů 
(tedy přesného popisu, co bude v území 
přípustné a co naopak ne). 
Dle typického charakteru je například 
nejstarší část Petrovic považována za loka-
litu s vesnickým charakterem, který je 
typický kompaktním jádrem obce s okol-
ní zástavbou rodinných domů. Lokalita 
sídliště Petrovice je naopak charakteris-
tická bytovými domy uprostřed parkově 

upravených ploch. V té souvislosti zástupci 
Kanceláře metropolitního plánu zástupcům 
městské části představili nový pojem, který 
bude obsažen v Metropolitním plánu – po-
jem „park ve volné zástavbě“, který bude 
svým vymezením a popisem ochraňovat 
kvalitní parkově upravené plochy v okolí by-
tových domů před případným zastavěním. 
Tento regulativ potvrzuje a chrání kvalitu 
života v modernistické zástavbě sídlišť 
jako „bydlení v zeleni“ tím, že jasně vyme-
zuje nezastavitelné parkové plochy sídliště, 
které jsou koncipovány jako součást kom-
pozice souboru bytových domů.
Kancelář metropolitního plánu vnímá jako 
jedno z nejdůležitějších témat této městské 
části  řešení historického jádra původních 
Petrovic, jehož významnou součástí je 
v současnosti chátrající areál Petrovického 
zámku. Zástupci MČ se vyjádřili pro jeho 
zachování v původní podobě.
Do budoucna je v jejich zájmu zlepšení sta-
vu této významné památky. Na společném 
jednání byly diskutovány možnosti ochrany 
historických budov zámku a iniciace jeho 
využití pomocí prostředků územního plánu.
Zásadním tématem konzultace bylo 
i upřesnění názoru na další rozvoj zastavitel-
ného území městské části, a to především 
s ohledem nejen na platný územní plán 
ale i s ohledem na územní studii Petrovic 
z roku 2005, která byla na schůzce disku-
tována.
Jako velmi důležitý podnět vnímá Kancelář 
metropolitního plánu snahu o výstavbu 
centra a rozšíření vybavenosti při ulici 
Archimédova a plán na rozšíření Petro-
vického hřbitova. Dále byla diskutována 
možnost zástavby plochy na východ od uli-
ce Kurčatova. Charakter zástavby v této 
lokalitě by v žádném případě neměl narušit 
přírodní ráz území nad Botičem. Největší 
otázky vyvolalo území navazující na Javoro-
vou čtvrť, která se v současnosti významně 
rozvíjí. Městská část by si přála v rámci 

tohoto území nabídnout vedle bytové 
výstavby především dostatečné parkovací 
plochy a sportovní areály. 
Dalším důležitým bodem jednání byla do-
prava. Zástupci městské části potvrdili 
zájem o rozvoj hromadné městské dopravy 
na svém území, tedy konkrétně zavedení 
tramvajové tratě do Petrovic. Tramvaj 
chápou jako prvek, který kromě lepšího do-
pravního napojení představuje symbolické 
provázání Petrovic s centrem Prahy. Byly 
diskutovány dvě možné trasy, z Hostivaře 
přes Měcholupy a z Jižního Města. Územní 
plán počítá s vymezením trasy tramvaje, 
dalším nezbytným krokem bude nalezení 
fi nančních prostředků na realizaci a násled-
ný provoz a v neposlední řadě i získání pod-
pory sousedících městských částí pro tuto 
ideu. 
Shodně s Prahou 15 a Prahou – Dolní 
Měcholupy podporuje městská část Pra-
ha – Petrovice úpravu trasy ulice Novo-
petrovické a její napojení na přeložku ulice 
Hornoměcholupské. Na závěr schůzky 
zástupci městské části přivítali skutečnost, 
že Metropolitní plán nepočítá s tolikrát dis-
kutovanou  Vesteckou spojkou. Konzultace 
s městskými částmi (Kancelář metropolit-
ního plánu jich zorganizovala 57), byly ve-
deny v neformálním, přátelském duchu, 
neboť se jednalo o předběžné konzultace, 
jejichž cílem bylo zjištění problémů a prefe-
rencí tak, aby zájmy jednotlivých městských 
částí mohly být zpětně nahlédnuty z pers-
pektivy města jako celku.
Nejednalo se o projednávání dle zákona, 
závěry schůzek jsou nezávazné a nijak 
neovlivňují ofi ciální proces projednávání, 
který započne po odevzdání Metropolitního 
plánu pořizovateli, tedy Odboru územního 
rozvoje Prahy, který je jeho zadavatelem. 
Předání dokončeného plánu se předpokládá 
ke konci roku 2015. 

Eva Červinková 
IPR Praha

Zveme všechny občany naší 
městské části na VI. řádné zasedání 

ZMČ Praha – Petrovice, které se 
bude konat ve středu 23. září 2015 
od 18.00 hod. ve společenském 

sále DOV, Edisonova 429, 
Praha – Petrovice.
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Pietní akt k 70. výročí ukončení 2. světové války 
a osvobození Prahy
Rada Městské části Praha –  
Petrovice uspořádala dne 
7. května 2015 na míst-
ním hřbitově u hrobu obětí 
světových válek a následně 
u památníku padlých 
v Edisonově ulici pietní akt 
k 70. výročí ukončení 2. svě-
tové války a osvobození 
Prahy. 
Smutečních aktů se jako hosté zúčastnili 
pplk. Miroslav Tlamicha za Občanskou inici-
ativu Čech, Moravy a Slezska, gen. Ladislav 
Kebílek a plk. Jiří Pešta za Svaz důstojníků 
a praporčíků Armády ČR a paní Dagmar 
Štěrbáčková s Ing. Františkem Křížem 
za 157. základní skupinu Českého svazu 
bojovníků za svobodu Praha 15. Za MČ se 
zúčastnila starostka JUDr. Olga Hromasová, 
zástupce starostky JUDr. André Němec 
a člen zastupitelstva doc. PhDr. Otto Se-
mecký, CSc. Důstojného aktu se zúčastnili 
žáci a zástupci pedagogického sboru naší 
základní školy. Slavnostní rámec dopro-
vodila Dechová hudba Říčanka pod ve-
dením pana Bohumila Průchy.

André Němec
zástupce starostky

Petrovická zeleň a veřejná prostranství 
Zeleň na katastrálním území 
Petrovic je ve vlastnictví 
několika subjektů. 

Jedná se o vlastnictví pozemků Hlavního 
města Prahy, které byly svěřeny Městské 
části Praha – Petrovice, Hlavního města 
Prahy, jejichž údržbu zajišťuje Technická 
správa komunikací, Hlavního města Prahy, 
jejichž údržbu zajišťuje společnost ACTON, 
s.r.o. a ve vlastnictví soukromých osob. 
Městská část Praha – Petrovice zajišťuje 
pouze údržbu zeleně, která jí byla svěřena 
do správy. Proto některé stížnosti na vzhled 
nejsou zapříčiněny naší MČ. Pod zeleň 
zařazujeme nejenom travnaté plochy, ale 
i dřeviny a to jak samostatně vzrostlé stro-
my, tak skupiny stromů a keřovou výsadbu.
Městská část ve svém rozpočtu věnuje 

na údržbu a zkvalitnění nemalé fi nanční 
prostředky. V roce 2010 bylo z rozpočtu 
na údržbu zeleně čerpáno 2 614 096 Kč, 
v roce 2011 3 232 494 Kč, v roce 2012

4 188 905 Kč, v roce 2013 2 778 580 Kč 
a v roce 2014   3 512 711Kč.

André Němec
zástupce starostky
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Náklady na údržbu a provoz veřejné zeleně

Pietní akt na místním hřbitově u hrobu obětí světových válek.

Dechová hudba Říčanka. Smuteční akt u památníku padlých.
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Ukliďme Česko – ukliďme Petrovice
Městská část Praha – Petro-
vice se rozhodla zapojit 
do dobrovolnické akce 
„Ukliďme Česko 2015“, 
která se konala v sobotu 
18. dubna.

Prvním krokem kromě registrace na cen-
trálním webu akce byla rekognoskace  
lokalit na katastru naší městské části, které 
nejsou uklízeny v rámci celoroční smlouvy 
na úklid veřejných prostředí v Petrovicích. 
Vytipovali jsme celkem čtyři úseky, které 
byly poměrně zanedbané. Tři z těchto čtyř 
zasahovaly do pozemků kolem Botiče. 
Jednalo se o levý a pravý břeh Botiče 
včetně přilehlého lesního porostu směrem 
od jižní části našeho katastru po ulici Euk-
lidovu. Tuto část jsme také zvolili, protože 
po stezkách na obou březích vede mnoho 
procházek chodců a také zde jezdí velké 
množství cyklistů. Totéž platí o slepém 
korytu, které se táhne mezi Botičem 
a Romanovou ulicí, zejména však slepé 
rameno mezi pravým břehem Botiče 
a touto ulicí. Posledním, čtvrtým úsekem, 
byla panelová cesta od ulice Novopetro-
vická směrem na Dobrou vodu a zejména 
její okolí směrem k sídlištní zástavbě. Při 
prohlídce těchto lokalit jsme si uvědomili, 
že naše hmotné prostředky jsou na pro-
vedení úklidu zcela nedostatečné, ze-
jména z hlediska popadaných dřevin, 
jejich pořezání a zejména odvoz tohoto 
biologického odpadu a dalšího komunál-
ního odpadu. Proto jsme hledali, kdo by 
nám sponzorsky pomohl vyřešit tento 
nemalý handicap. Samozřejmě nás na-
padlo, že by se této úlohy mohl zhostit 
podnik Lesy hl. m. Prahy. Proto starostka 
městské části oslovila přímo ředitele pod-

niku, který ji přijal a přislíbil, že této úk-
lidové akce se zúčastní za správu Botiče 
pánové Storoženko a Hrnčíř  a bude k dis-
pozici terénní vozidlo s ložnou plochou, 
které bude odvážet sebraný materiál. Jak 
bylo slíbeno, tak i bylo splněno. Dále jsme 
oslovili další instituce a požádali jsme je 
o pomoc a sponzorství. Dohodli jsme se 
se společností Acton, s.r.o., která zdar-
ma přistavila velkoobjemový kontejner 
a zařídila odvoz soustředěného odpadu 
ze čtvrtého úseku na Dobré Vodě, fi rma 
Tomáš Loukota – LOUKA, která propůjčila 
část úklidových prostředků a zajišťovala 
odvoz komunálního odpadu, společnost 
Letem Světem zajistila zásobování nápoji 
a spotřebním materiálem, společnost 
Velký s malým podpořila akci fi nančním 
darem a TJ Rugby Petrovice zajistila úklid 
prostorů stanic MHD vysavačem. 

V den konání, 18. dubna 2015, jsme se 
sešli v 9.00 hod. na parkovišti v Euklidově 
ulici. Zde účastníci po přivítání vyslechli 
bezpečnostní pokyny o chování při akci, 
zejména byli upozorněni, že při sběru 
nemají brát do rukou injekční stříkačky, 
munici a uhynulá zvířata a bylo jim uloženo 
ihned informovat organizátora úklidové 

akce, který při nálezu těchto věcí byl povi-
nen informovat Policii ČR a Městskou 
policii (v několika případech při nálezu 
injekčních stříkaček a uhynulých zvířat 

byla těmto orgánům předána zpráva). 
Starostka městské části účastníky infor-
movala, v jakém rozsahu má být úklid pro-
veden. Potom účastníci obdrželi ochranné 
rukavice, pytle na sběr komunálního od-
padu a nástroje na úklid. Pak byli účastníci 
rozděleni do čtyř skupin pod vedením členů 
rady paní Ivety Hergottové, MVDr. Ro-
mana Hankeho, Ing. Pavla Šafaříka 
a předsedy Komise životního prostředí 
a povodňové RMČ Jerguše Brozáka 
a rozešli se do svých úseků. Kromě toho, 
že se starostka JUDr. Hromasová aktivně 
podílela na úklidu, převzala i roli supervi-
sora akce. Všechny skupiny ukončily úklid 
kolem poledne a akce byla zakončena vy-
hodnocením akce a posezením u ohníčku 
a opékáním špekáčků.
Akce proběhla úspěšně, při vyhodno-
cení celé akce bylo konstatováno, že 
bylo odklizeno a odvezeno celkem 10 m3

směsného odpadu, 35 m3 bioodpadu 
a 2 m3 pneumatik. Dále byly v uklízených 
úsecích nalezeny odhozené peněženky, 
osobní doklady, různé průkazky a platební 

Pytlů s nepořádkem bylo opravdu hodně. Co všechno jsme uklízeli.

Zapojili se malí i velcí.

Účastníci úklidu.
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Podílejte se na rozhodování soudních sporů

Přistavování velkoobjemových 
kontejnerů

Vážení občané, 
Obvodní soud pro Prahu 10 hledá nové přísedící, tj. 
občany laiky bez právního vzdělání, kteří by se podíleli 
na rozhodování pracovních soudních sporů. 
Tuto zajímavou a společensky prospěšnou práci může 
vykonávat každý občan, který dovršil věk nejméně 30 let,
má státní občanství České republiky, způsobilost k práv-
ním úkonům a trvalý pobyt či místo výkonu práce 
v Praze – Petrovicích. Kandidát musí samozřejmě sou-
hlasit se zvolením a doložit potvrzení o svojí bezúhon-
nosti (čistý rejstřík trestů) a negativní lustrační osvědčení. 
Funkční období jsou 4 roky.
Přísedícím přísluší za každý den jednání paušální náhra-
da za výkon jejich funkce ve výši 150 Kč, dále náhrada 

za ušlou mzdu (v případě OSVČ ušlý zisk) a náhrada 
hotových výdajů, např. cestovné. Stravné se přísedícím 
hradí ve výši částky určené příslušnou vyhláškou, a to 
při účasti delší než 5 hodin. Přísedící rozhodují pouze 
v první instanci, zpravidla 1x – 2x do měsíce, většinou 
od 9.00 hod. do odpoledních hodin, v tříčlenném senátu 
složeném ze dvou přísedících a jednoho profesionálního 
soudce, přičemž váha jejich hlasů je stejná. 
V případě zájmu prosím kontaktujte vedoucího 
občanskosprávního odboru p. Švorce osobně, telefo-
nicky na čísle 267 900 932 nebo emailem na adrese:
svorc@prahapetrovice.cz.

Vážení občané, 
chceme Vás informovat o tom, že při přistavování 
velkoobjemových kontejnerů může z důvodu zaparko-
vaných vozidel na místě určení dojít k jejich přistavení 
mimo avizované místo. Svozová společnost se v tomto 
případě snaží o jejich přistavení co nejblíže určeného 
místa. V případě, že v termínu přistavení nebude kontej-
ner přesně na místě určení, je třeba se porozhlédnout 
v nejbližším okolí v rámci dané ulice.
V tuto chvíli nejsou dosud známy termíny přistavení 
velkoobjemových kontejnerů na 2. pololetí 2015. Až 
budou tyto termíny určeny, budeme Vás o nich infor-
movat na vývěskách a na webu MČ Praha – Petrovice.

karty. Tyto nálezy byly po akci předány 
Policii ČR. Akce se celkem zúčastnilo 
52 občanů Petrovic, z toho 14 dětí 
ve školním věku, ve dvou případech 
na akci byly voženy kočárky s malý-
mi dětmi. Přestože jsme akci předem 
masivně propagovali, výzva občanům naší 
městské části byla uveřejněna na našem 
webu, vyvěšena ve skříňkách v katastru 
MČ, rozeslána infokanálem a doručena 
písemně do všech domácností, podstat-
ná část účastníků se skládala z učitelů 
a žáků naší školy, zaměstnanců úřadu 
a zastupitelů. Mrzí nás, že se neúčastnilo 

více obyvatel, zejména těch, kteří úřad 
kontaktují s upozorněním na nepořádek 
v Petrovicích.

Závěrem vedení městské části znovu 
děkuje účastníkům akce za pomoc při 
zajištění veřejného pořádku a životního 
prostředí a všem sponzorům, kteří se 
aktivně podíleli na úspěchu celé akce. 
Rada MČ  Praha – Petrovice je rozhodnuta 
i v příštím roce tuto akci opět zorganizo-
vat a doufá, že se jí zúčastní větší počet 
našich občanů.

André Němec
zástupce starostky

Akce proběhla úspěšně.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

INZERCE

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ,
OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ.

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD.
PRÁCE VE VÝŠKÁCH. 

Kontakt na tel.:
606 662 223 nebo 723 899 561
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Vandalismus na poliklinice

Kousek nebe

Snaha vytvořit příjemné 
prostředí na poliklinice bývá 
v mžiku zničena narůstajícím 
vandalismem. 

Vandalismus i případy krádeží v pros-
torách polikliniky řeší pracovníci úřadu 
několikrát do měsíce. Nejčastěji se jedná 
o ukradené zásobníky mýdla a toaletního 
papíru, toaletních prkének, odpadkových 

košů, odmontovaných vodovodních bate-
rií, prokopnutých nebo vypáčených dveří 
a v neposlední řadě počmárání nových lavic.
Z prvotního šoku uvažujme nyní ekono-
micky. Škody, které vandalové a zloději 
způsobí, se pohybují již v desetitisících. 
V roce 2014 městská část vynaložila 
na opravy a nákup zloději ukradených 
předmětů 56 000 Kč  a v letošním roce již 
27 000 Kč.

Vážení občané, předsevzetí šetřit výdaje 
je sice krásné, ale když narážíme na lid-
skou bezohlednost a vandaly, stává se 
zbytečným. V případě, že se stanete 
svědky vandalismu na poliklinice, žádáme 
Vás o nahlášení této skutečnosti správ-
cové polikliniky paní Kunertové na tel. 
čísle 602 208 498, která zařídí další kroky.

Nicola Šafaříková

Nově pro Vás otevíráme 
gurmánské bistro Kousek 
nebe, kde si v příjemném 
prostředí můžete vychutnat 
výbornou snídani, svačinu 
nebo něco malého k zakou-
snutí z italských delikates 
třeba k vínečku.
V nabídce delikates budou italské sýry, 
uzeniny a mnoho dalšího. Všechny suroviny 
si můžete koupit i domů a připravit si vy-

nikající a kvalitní jídlo. Nedílnou součástí 
dobrého jídla musí být i dobré pití. Proto 
jsme si pro Vás připravili velmi širokou 
paletu italských vín, kávu Tonino Lam-
borghini, čerstvě lisované ovocné šťávy, 
limonády, nejluxusnější zmrzliny tradičních 
i netradičních příchutí, alkoholické nápoje 
nejvyšších jakostí, míchané alkoholické 
i nealkoholické koktejly a mnoho dalšího…
Rádi Vám prostor pronajmeme k souk-
romým akcím, večírkům a různým 
oslavám. Prostor je vybaven projektorem 

a velice kvalitní aparaturou, na které se dají 
dělat nejrůznější prezentace nebo pořádat 
večírky, při kterých si budete moci zatančit. 
Prostor je nekuřácký.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Poničené dveře.Posprejované lavice. Poničené vypínače.

Tel: 724 15 15 17
www.facebook.com/KousekNEBE
Otevírací doba:
Po – Pá: 11:00 – 22:00 hod.
So: 12:00 – 01:00 hod.
Ne:  14:00 – 20:00 hod.

10

Příjemný interiér
Čerstvé suroviny Široká paleta italských vín
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Členové Rady MČ se 
pravidelně schází jednou 
za 14 dní, a to ve čtvrtek 
od 18.00 hodin.  

Pokud je nutno projednat neodkladnou 
záležitost, starostka MČ svolá členy Rady 
MČ na mimořádné zasedání. Rada MČ měla 
od začátku roku do konce května jedenáct 
řádných a dvě mimořádná zasedání.
Rada MČ se na svých jednáních zabývala 
především oblastí hospodaření MČ, poli-
kliniky, školství, dopravy, nájmy by-
tových a nebytových prostor, kultu-
rou a dalšími záležitostmi.
Hospodaření MČ
Začátkem roku Rada MČ připravila návrh 
rozpočtového provizoria na rok 2015 
ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 
2014, tj. 2 215,5 tis. Kč na jeden měsíc 
roku 2015. Zastupitelstvem MČ schválené 
rozpočtové provizorium platilo do doby 
schválení rozpočtu MČ Praha – Petrovice 
na rok 2015. 
Rada MČ s Finančním výborem ZMČ 
připravila rozpočet MČ Praha – Petrovice 
na rok 2015, který předložila Zastupitel-
stvu MČ ke schválení, členové Zastupi-
telstva MČ tento předložený rozpočet 
schválili na svém druhém zasedání.
Rada MČ schvalovala dílčí rozpočtové 
změny, které má ve své kompetenci v rám-
ci schváleného rozpočtu.
Dále Rada MČ schválila účetní závěrku 
MČ Praha – Petrovice za rok 2014 
a připravila Závěrečný účet MČ Pra-
ha – Petrovice za rok 2014, který pos-
toupila k vyjádření Finančnímu výboru 
ZMČ a ke schválení Zastupitelstvu 
MČ Praha – Petrovice, které se konalo 
17. června.
Poliklinika
Rada MČ řešila dlužníky na poliklinice, 
kterým vznikl dluh na nájemném a zálohách 
na služby spojené s užíváním nebytových 
prostor. 
Rada MČ zažádala HMP o investiční 
účelovou dotaci na rekonstrukci vodo-
vodních rozvodů v budově polikliniky. 
Na základě poskytnuté investiční dotace 
Rada MČ schválila výměnu stoupaček 
studené a teplé vody, včetně etážových 
přívodů a kanalizačního potrubí. Tato rekon-
strukce se dotkne dosud nevyměněných 
instalací v pavilonu „A“ mezi druhým 

a čtvrtým NP a bude probíhat od 29. 6. 2015
do 6. 9. 2015.
Rada MČ schválila uzavření nájemní 
smlouvy na umístění automatu CAFE § 
NETPOINT.
Školství
Rada MČ se důkladně věnovala 
probíhajícímu zateplení objektu ZŠ 
Dopplerova a schválila projekt grafi c-
kého a barevného provedení fasády, dle 
projektu autorů Jindřicha Žáčka, akad. 
mal. a Margity Žáčkové, akad. mal.
Rada MČ schválila zvýšení nejvyššího pov-
oleného počtu žáků v Základní škole Praha 
– Petrovice na 528 žáků. 
Rada MČ Praha – Petrovice schválila 
účetní závěrku ZŠ Praha – Petrovice a MŠ 
Jakobiho za rok 2014.
Doprava
Rada MČ se na svých jednáních zabývala 
změnou MHD, která měla být provedena 
při příležitosti prodloužení metra A k Mo-
tolské nemocnici. Na základě připomínek 
občanů a Komise územního rozvoje, 
výstavby a dopravních vztahů RMČ pro-
jednala s organizací ROPID úpravu ve-
dení linek MHD naší městskou částí. 
Připomínky v zásadě byly přijaty, změna 
však nebyla k avizovanému termínu – du-
ben 2015 – realizována. Ostatní změny 
budou znovu konzultovány, ale termín 
nebyl dosud stanoven. Dále se Rada MČ 
z podnětu obyvatel zabývala dopravní situ-
ací v obytné zóně Petrovic, zejména v ulici 
Edisonova a Morseova. Cílem úprav je 
zklidnění dopravní situace. Doporučený 
návrh řešení je v jednání s dotčenými 
orgány.
Životní prostředí
Rada MČ schválila připojení se do mezi-
národní dobrovolnické akce „Ukliďme 
Česko 2015 – Ukliďme Petrovice“. Tato 
akce proběhla v sobotu 18. dubna.
Rada MČ schválila veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Údržba veřejné zeleně 
v k.ú. Petrovice a úklid veřejných pros-
tranství“ na období od 1. 4. 2015 do 31. 
3. 2016 a na základě doporučení hodnotící 
komise vybrala zhotovitele, a to fi rmu 
Louka – Tomáš Loukota.
Nájmy bytů a nebytových prostor
Rada MČ na svých jednáních řešila jed-
notlivé dlužníky v obecních bytech a neby-
tových prostorech, které pronajímá.
Rada MČ schválila další rekonstrukci by-

tových jader, včetně výměny starých 
kuchyňských linek. 
Kultura
Rada MČ schvalovala rozpočty na konání 
jednotlivých kulturních akcí, které pořádala 
Kulturní komise RMČ.
Různé
Rada MČ se opakovaně zabývala havarij-
ním stavem dětského hřiště mezi domy 
v Rezlerově ulici a petrovickým hřbitovem, 
kde je nutno provést celkovou rekonstruk-
ci povrchu. V současné době je navrženo 
doplnit stávající povrch hřiště litým asfal-
tem, který umožní hřiště užívat do té doby, 
než bude provedena fi nální úprava. Rada 
MČ hledá způsob zajištění fi nančních 
prostředků na tuto rozsáhlou rekonstrukci. 

O čem jednalo Zastupitelstvo
MČ Praha – Petrovice

Zastupitelstvo MČ Praha – Petrovice 
mělo od ledna 2015 do konce května tři 
řádná zasedání, kde vzalo na vědomí roz-
počtové změny č. 17/2014, č. 18/2014, 
č. 19/2014, č. 20/2014, č. 21/2014 
a č. 24/2014, které byly schváleny Radou 
MČ ve dnech 6. 10. 2014, 3. 11. 2014, 20. 
11. 2014, 18. 12. 2014 a 8. 1. 2015. Dále 
scválilo rozpočtové změny č. 22/2014, 
č. 23/2014, č. 2/2015 a č. 7/2015.
Zastupitelstvo MČ Praha – Petrovice 
schválilo Rozpočet MČ Praha – Petrovi-
ce na rok 2015 a rozpočtový výhled MČ 
Praha – Petrovice do roku 2020.
Zastupitelstvo MČ Praha – Petrovice 
schválilo podání žádosti o dotaci na za-
teplení budovy MŠ Jakobiho 329 v rámci 
výzvy Ministerstva životního prostředí ČR.
Zastupitelstvo MČ Praha – Petrovice 
schválilo vstup MČ Praha – Petrovice 
do Svazu městských částí hl. m. Prahy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Petrovice 
schválilo uzavření smluv o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu Životního 
prostředí ČR v rámci Operačního progra-
mu Životního prostředí na akci „Sni-
žování spotřeby energie v ZŠ Dopple-
rova“.

Videozáznamy a ověřené zápisy ze 
zasedání Zastupitelstva MČ najdete 
na webových stránkách 
www.prahapetrovice.cz.

Z činnosti RMČ Praha – Petrovice
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Cyklohlídka v Petrovicích

Novinky PID

Že má u městské policie 
svůj značný přínos služba 
na kolech, není potřeba příliš 
zdůrazňovat.  

Jednoduše, strážníci sloužící s tímto do-
pravním prostředkem jsou na místě, kde je 

potřeba, mnohem rychleji než pěší hlídka, 
takže se bez problémů dostanou do úseků, 
kam je to pro jejich kolegy z autohlídky 
prakticky nemožné. O tichosti a nulové 
spotřebě nemluvě. 

Své strážníky cyklisty má i městská část 
Praha – Petrovice. Již šestým rokem zde 
strážníci na kolech dohlížejí na veřejný 
pořádek a dopravu v místech Botiče, 
Milíčovského potoka i panelového síd-
liště. Ačkoli jsou Petrovice nejmenší 
pražskou městskou částí, najezdí strážníci 
za dvanáctihodinovou službu mezi 25–35 
kilometry. Na cyklistické trase, která vede 
údolím Botiče, dohlížejí strážníci mimo jiné 
i na chování cyklistů. 
Protože i na kole je potřeba dodržovat pra-
vidla, pojďme si společně připomenout, co 
vše bychom měli znát.
• dbejte na dostatečné osvětlení a povin-
né refl exní prvky (přední a zadní odrazka, 
pedály, výplet kol)
• pro děti do osmnácti let je nutná přilba
• telefonování je zakázáno i při řízení kola
• jedno kolo = jeden cyklista (žádná jízda 
na rámu)
• přejezd pro cyklisty není stejný 
s přechodem pro chodce – přednost má 
tedy auto, nikoli cyklista

• po chodníku smí cyklisté mladší deseti let
• cyklista nesmí jet bez držení řídítek, vést 
za jízdy jiné kolo nebo například psa
• pochopitelně je zákaz pití alkoholu před 
jízdou i během ní
• cyklista je povinen dodržovat dopravní 
předpisy a musí být ohleduplný k ostatním 
účastníkům silničního provozu.

Zuzana Gašpar
Městská policie hl. m. Prahy

Jak už jste sami určitě za-
znamenali, 7. 4. 2015 bylo 
zprovozněno prodloužení 
Metra A o stanice Bořislavka, 
Nádraží Veleslavín, Petřiny 
a Nemocnice Motol.   

V pracovní dny od 06:00 hod. do 20:00 hod. 
v novém úseku pásmový provoz: od 06:00 
hod. do 09:30 hod. v úseku Petřiny – 
Nemocnice Motol a od 9:30 hod. do 20:00 
hod. v úseku Dejvická – Nemocnice Motol 
pojede pouze každý druhý spoj.

Cyklohráček opět vyjíždí do Slaného 
za novými atrakcemi
V sobotu 28. března 2015 vyjel opět z Prahy 
do Slaného Cyklohráček – výletní motorový 
vlak upravený pro děti jako velké pojízdné 
hřiště, doplněný vozem pro cyklisty. Bude 
jezdit kolem hradu Okoř o všech sobotách, 
nedělích a státních svátcích až do 1. lis-
topadu 2015. Na palubě vlaku se i letos 
o děti budou starat hrajvedoucí. Přímo 
ve Slaném je pro rodiny připravena nová 
hra „Cesta za zlatým pokladem“ a cestující 

z Cyklohráčku budou mít nárok na řadu slev, 
třeba v aquaparku ve Slaném nebo místní 
cukrárně. Z Prahy Masarykova nádraží 
vyráží vlak vždy v 09:18 hod. a v 13:18 
hod., nastoupit je možné v Praze také 
v Bubnech, Dejvicích, Veleslavíně a Ruzy-
ni. Zpět ze Slaného jede do Prahy v 11:13 
hod. a 17:13 hod.. Odpoledne mají rodiče 
s dětmi ve Slaném mezi příjezdem a odjez-
dem vlaku dvě a půl hodiny, tedy čas, který 

mohou využít právě k návštěvě aquaparku, 
muzeí nebo nové hře, která dovede děti 
za pokladem. Bližší informace k výletům 
jsou také na webu www.cyklohracek.cz.

Cyklobus do Brd opět vyjíždí
Už třináctou sezonu vyjíždí na svoji trasu 
cyklobus – tradiční pomocník cyklistů, 
kteří rádi vyrážejí do brdských lesů a okolí. 
Zvláštní linka se speciálně upraveným 

Cyklohráček na své trase do Slaného.

Cyklohlídka se dostane všude.

Zásah policie na kolech.
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Hrad Bouzov a Olomoucké tvarůžky                                                                                 

autobusem jezdí v trase Dobřichovice, 
nádraží – Mníšek pod Brdy, nám. – Kytín, 
náves. Linka je v provozu od 4. dubna 2015 
do 4. října 2015.
Na lince cyklobusu platí Tarif PID a cena 
přepravy jízdního kola je 16 Kč bez ohledu 
na vzdálenost.
Vše o přepravě cyklistů v PID: 
www.ropid.cz/cykliste.

Novinky v Tarifu PID od 1. 7. 2015  
Od 1. července 2015 zlevní roční předplatní 
jízdenka na veřejnou dopravu v Praze 
na 3 650 korun, doprovod dětí mladších 
tří let bude v MHD cestovat bez jízdenky 
a platit nebude třeba ani za psa. Všechny 
uvedené změny začnou platit najednou 
a mají zatraktivnit cestování veřejnou do-
pravou v Praze.

Roční kupon zlevní o 1 100 korun
Dosud stála roční předplatní jízdenka pro 
území Prahy 4 750 korun, od 1. července 
2015 ji cestující koupí v tradičních 
předprodejích a v e-shopu Dopravního pod-
niku za 3 650 korun. Pořídit si ji je možné 
jak v elektronické podobě na Opencard, tak 

v papírové podobě k průkazce PID. Začátek 
platnosti kuponu si určí sám cestující na li-
bovolné datum, které mu bude vyhovovat. 
S touto roční jízdenkou je možné cestovat 
v rámci její časové platnosti neomezeně 
po celém území Prahy metrem, tramva-
jemi, autobusy, integrovanými vlaky PID, 
přívozy i lanovou dráhou na Petřín.

Doprovod dětí do tří let nepotřebuje 
jízdenku
Kdokoliv bude cestovat po Praze veřejnou 
dopravou s dítětem do tří let, nemusí si 
od 1. července 2015 kupovat jízdenku. 
Tato novinka se nevztahuje na cestování 
po železnici ani na speciální letištní linku AE. 
Tam je třeba, stejně jako v příměstských 
autobusech za hranicí Prahy, platit jízdné 
jako dosud.
Ve skutečnosti nejde o bezplatnou 
přepravu, ale o zavedení zvláštní ceny jízd-
ného na území Prahy ve výši 0 Kč. Pokud 
chce cestující cestovat za nulovou cenu, 
bude potřebovat speciální průkaz Dítě do 
3 let s aktuální fotografi í, jménem, 
příjmením a datem narození dítěte.
Průkaz získá každý na počkání 

za manipulační poplatek 20 Kč v obvyklých 
předprodejních místech PID od 1. července 
2015. Při jeho pořízení je nutné doložit 
věk dítěte. Průkaz, kvůli rychle se měnící 
podobě dítěte, platí nejdéle 1 rok. Přeprava 
dětí do 6 let i dětských kočárků s dítětem 
je i nadále bezplatná ve všech tarifních pás-
mech PID.

Nebude nutné platit ani za pejsky
Další velmi významnou změnou v tarifu 
je bezplatná přeprava psů. Žádný cestující 
s platnou jízdenkou PID pro území Prahy 
(pásma P, 0 a B) nebo cestující s nárokem 
na bezplatnou přepravu po území Prahy 
nemusí od července za psa ve veřejné 
dopravě platit (mimo vlaky PID a letištní 
linku AE).

Nově nebude nutné platit za psa 
ani v příměstských autobusech PID 
ve vnějších tarifních pásmech za hrani-
cemi Prahy, to se však týká jen držitelů 
časových kuponů pro vnější pásma. 
Ostatní za pejska zaplatí jednorázovou 
cenu 16 korun.

Nicola Šafaříková

Petrovičtí senioři jsou velmi 
zvídaví a tak vedle pravidel-
ných akcí, jako např. nordic-
walking, relaxační cvičení, 
výuka angličtiny či výuka 
na počítačích se zajímají 
i o naši bohatou historii.   
Proto se dne 20. května vydali na delší 
trať za poznáním, a to na hrad BOUZOV. 
Aby však toho nebylo málo, pokračovali 
ještě na jedno místo. Tak jako je Plzeňsko 
charakteristické svým pivem, tak Olo-
moucko svými olomouckými tvarůžky. 
Krátce řečeno: „syrečky“. Proto byla 
využita krátká vzdálenost mezi Bouzovem 
a Lošticemi, kde se tvarůžky vyrábějí, 
k další cestě za poznáním.                                                                                         
Cesta autobusem byla pohodlná, bohužel 
silnice občas ucpané nebo opravované. 
Předem časově dohodnuté prohlídky neby-
lo možno dodržet, trochu se improvizovalo, 
ale nakonec se vše zvládlo. Prohlídka hradu 
byla velice pěkná, průvodkyně mluvila 

zajímavě o některých časových obdobích 
i majitelích hradu. Pro všechny účastníky 
to bylo poučné. Hrad sám o sobě vypadá 
impozantně a dominantně a skutečně 
pohádkově. Není proto divu, že se stal 
předmětem zájmu našich i cizích fi lmařů. 
Byly zde natočeny pohádky jako např. 
„O princezně Jasněnce a létajícím ševci“ či 
„Princezna FANTAGIRO“. První z nich však 
byla v roce 1959 „O medvědu Ondřejovi“.                                      
Tento pohádkově romantický hrad byl po-
staven na začátku čtrnáctého století. 
Od jeho poloviny vlastnili hrad pánové 
z Vildenberka a po nich, od r. 1382, morav-
ský markrabě Jošt. Do konce 15. století 
zde vládli pánové z Kunštátu, kteří hrad 
zvelebili a velmi rozšířili. Dalším držitelem 
byl pak strýček Jiřího z Poděbrad. Speku-
luje se o tom, že se zde budoucí král 
narodil. Později se v držení hradu vystřídalo 
několik šlechtických rodů, kdy hrad chá-
tral a později byl prodán řádu Německých 
rytířů. Pod jejich panstvím se však také 
jeho stav zhoršoval. Teprve v době 

SENIOŘI

Výletníci před hradem Bouzov.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI  |  SENIOŘI
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19. – 20. století, kdy se hrad dostal do ru-
kou arcivévody Evžena Habsburského, byly 
zahájeny rekonstrukční práce. V průběhu 
II. světové války zde sídlili nacisté a od 
konce války je hrad ve vlastnictví státu.  
Odpoledne skupina pokračovala do nedale-
kých Loštic, aby si v muzeu prohlédla 
historii i současnou výrobu syrečků, po-
choutek pro labužníky. Do výrobny není, 
bohužel, z hygienických důvodů dovolen 
přístup veřejnosti. Muzeum je otevřeno 

od podzimu loňského roku. K vidění jsou 
původní zařízení na míchání a odstřeďování 
mléka, jeho sušení, sušení a tvarování 
tvarůžků  apod. K vidění byl i krátký fi lm 
s postupy výroby jak dřívější, tak současné. 
Na závěr prohlídky si mohl každý koupit 
v podnikové prodejně nejrůznější de-
likatesy, což téměř všichni využili.                                                                                                                                         
Olomoucké tvarůžky se vyrábějí již od roku 
1876. Původní manufakturní výrobu zahájil 
Josef Wessels se svou manželkou. V roce 

1897 od nich převzal živnost jejich syn Alois 
Wessels (odtud název společnosti AW, pod 
kterým se prodávají dodnes). V roce 1917 
převzal od něj fi rmu jeho zeť Karel Pivný, 
který výrobu zmodernizoval. Firmu vedl až 
do roku 1948, kdy byla znárodněna. V roce 
1991 byla továrna navrácena potomkům 
původních majitelů.

Otto Semecký
Předseda Kulturní komise RMČ

Jak zhubnout v pase a narovnat záda
Mnoho lidí má dnes 
problémy s páteří. Není to 
nic divného, protože sedavý 
způsob života je opravdu 
velmi rozšířený. Přitom 
bychom tak rádi měli útlý 
pas a napřímená záda.  

Seznámíme vás s jednoduchou technikou, 
kterou před deseti lety vyvinuli odborní-
ci v Japonsku. Stačí se věnovat těmto 
cvikům 5 minut denně a zevnějšek se mění 
opravdu viditelně. Tato technika navrací lid-
ské kostře správné usazení. Mění tělesné 
obrysy, pas zeštíhluje a záda napřimuje.                                                                                  
Knihy s popisem tohoto postupu (metoda 
doktora Fukutsudzi) se prodalo 6 milionů 
výtisků, popis zázračné techniky se však 
vejde do několika vět. Podívejte se na ně, 
možná vám tahle cvičení pomohou vyřešit 
nepříjemné problémy s páteří a nakonec si 
je oblíbíte.

Postup:
1. Smotejte ručník do pevného válečku, 
dlouhého nejméně 40 a silného 7–10 
centimetrů. Váleček omotejte pevnou nití, 
aby se nerozmotával.
2. Posaďte se na dostatečně pevnou 
podložku (postel není vhodná, je příliš 
měkká, lepší je pevná hladká pohovka, 
masážní stůl nebo prostě kobereček 
na podlaze). Svinutý váleček položte pod 
sebe.
3. Pomalu se pokládejte na záda, váleček 
přitom přidržujte rukama napříč pod pasem, 
tak, aby byl přesně pod pupkem - to je velmi 
důležité.
4. Nohy dejte od sebe na šířku svých ramen 
a od kotníků dolů navzájem přibližte, aby se 
palce dotýkaly a mezi patami bylo 20-25 cm.

5. Napřímené natažené paže položte za hla-
vu. Obraťte je dlaněmi k podložce a přibližte 
k sobě tak, aby se malíčky dotýkaly. Je to 
dosti nepohodlná poloha. Pokud se Vám 
nepodaří ruce napřímit úplně, nevadí, 
dejte je tak, jak Vám to jde. Hlavní je, aby se 
dotýkaly malíčky na rukách a palce nohou.
6. V této poloze zůstaňte 5 minut.

Pokud všechno uděláte správně, pocítíte 
sami, jak se Vaše kostra vrací do svého 
přirozeného tvaru a jak se napřimuje. Břicho 
se bude postupně vtahovat a vnitřní orgány 
budou zaujímat optimální polohu. Vstávejte 
opatrně, protože, při tomto cvičení se kosti 
a klouby nepatrně pohybují.
Samozřejmě, že zpočátku je velmi obtížné 
vydržet celých pět minut, začínejte tedy 
postupně. Nejprve prostě ležte 3–5 minut 
na smotaném válečku. Výsledků si okolí 
všimne už po měsíci jednoduchého cvičení!
Je to úžasná alternativa složité rozcvičky 

upevňující páteř. Vyzkoušejte tuto metodu 
a budete se radovat z výsledků. A Vaše 
záda Vám poděkují.
Podělte se o tento užitečný článek o napra-
vující technice cvičení s přáteli.

David Huf

Sedavé zaměstnání ničí naši páteř.
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V prvním březnovém týdnu, 
ve čtvrtek 5. března, měla
petrovická veřejnost příleži-
tost poprvé se seznámit s di-
vadelní společností známého 
fi lmového a divadelního 
herce Pavla Trávníčka.
Hra, ve které se soubor divadla představil, 
měla velice aktuální téma. Jak název 
hry sám napovídá, jedná se o školskou 
problematiku. Děj původní české kome-
die, jejímž autorem je Jaromír Břehový, 
je zasazen do prostředí zemědělského 

odborného učiliště s veterinářským 
zaměřením a řeší problémy mládeže 
typické pro naši dobu prostřednictvím 
učitelského sboru. Vtipnými dialogy au-
tor hry vede diváka k zamyšlení nad 
současnou úrovní mezilidských vztahů, 
prospěchářství, neupřímnosti, ale i solida-
rity, která nakonec zvítězí. 
K úspěchu hry přispěly výkony všech 
herců, k jejichž protagonistům patří 
samozřejmě Pavel Trávníček, ale také 
Uršula Kluková, Kateřina Kornová, Zdeněk 
Havlas, Hana Tunová, Petra Jindrová 
a Monika Fialková. Provedení hry mělo 

značný úspěch a diváci odcházeli domů 
dobře naladěni.

Otto Semecký

Tento oblíbený překladatel, moderátor
a také herec si přišel porozprávět 
s petrovickým, a nejen petrovickým pub-
likem do sálu DOV dne 24. března. 
Svými postřehy a historkami dokázal

 

zaujmout vyprodaný sál téměř po dobu 
dvou a půl hodin.                                                                                                                                 
Hned v úvodu zbystřil pozornost 
motoristů svými vzpomínkami o potížích 
nejenom s nákupem auta, ale také s jeho 
vynětím z evidence vozidel. Perličkou 
vyprávění byla zmínka, že vhodné oje-
té vozidlo koupil právě v Petrovicích. 
Nezůstalo pouze u automobilů, jeho 
akční rádius vyprávění se dotýkal mno-
ha životních a osobních, ale i veřejných 
událostí včetně současného politické-
ho dění. Naprosto plynule přecházel 
z jedné oblasti do druhé v pestrém 
kaleidoskopu. Takže od politiky přešel 

např. k návštěvě hřbitova a hrobu svých 
rodičů, u kterého postávali tak dlouho, 
že mezitím byl hřbitov uzamčen. Ne-
zbývalo než s manželkou vrata, opatřená 
ostrými hroty, přelézt. Posléze však 
zjistil, že se vrata dala lehce vytáhnout 
z pantů. Všímal si také cestování, osla-
bení hodnoty koruny, problémů s pamětí 
apod. Jeho glosování vyvolávalo salvy 
smíchu. A tak není divu, že sto padesát 
minut uběhlo jako voda a návštěvníci 
se opravdu neradi loučili s úžasným 
vypravěčem, který má smysl pro suchý 
humor.

Otto Semecký

Divadelní představení Sborovna 

PhDr. Ivo Šmoldas

PhDr. Ivo Šmoldas.

Pavel Trávníček v hlavní roli.

Sváteční večer letošního 
velikonočního pondělí 
chtěla kulturní komise RMČ 
zpříjemnit petrovským 
občanům koncertem swin-
gové hudby.  
A tak pozvala vynikající profesionální sou-
bor BLUE STAR, který u nás vystoupil již 
potřetí. Sál Domu občanské vybavenosti 
zcela zaplněn nebyl, ale ti, kteří přišli, byli 
jistě spokojeni.
Program byl rozložen na dvě části, 
ve kterých se střídaly melodie 30. a 40. 
let minulého století, a to jak americké, tak 
české provenience. Z českých skladeb si 

návštěvníci připomněli skladby jako např.: 
Slunečnice, Express, Život je jen náhoda, 
V sedmém nebi, Měsíc to zavinil, Vím, 
proč si mně nevšímáš, Oči čokoládové 

(známá z fi lmu Přítelkyně pana ministra 
s Oldřichem Novým a Adinou Mandlovou). 
Kosí fox, Cikánka, Děkuji, bylo to krásné 
a další.
Z amerických skladeb zazněly melodie 
např.: I Got Rhythm, The Cossack Patrol, 
Cherry, Angry a na závěr Alexander’s Rag-
time Band Irvina Berlina. To vše v per-
fektním dobovém provedení s novou 
zpěvačkou.
Ti, kteří přišli, jistě nebyli zklamáni, což 
dali najevo mohutným a dlouhodobým po-
tleskem.

Otto Semecký

Koncert swingovo - taneční skupiny Blue Star

Blue Star to rozjížděli naplno.
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Již jedenáctý ročník 
hudebního cyklu 
PETROVICKÉ JARO  v úterý 
12. 5. tentokráte zahájil 
soubor ZUŠ Praha Modřany 
BIG BAND ZUBB. 

Je třeba říci, že od ředitele ZUŠ Hostivař 
Bc. Jiřího Stárka, který tyto hosty pozval, 
to byla dobrá volba.
Pětadvacetičlenný soubor pod tak-
tovkou dirigenta Ladislava Zámečníka 
se předvedl ve velkém stylu. Jak název 
souboru napovídá, byla posluchačům 
nabídnuta široká škála melodií a skladeb 
jak swingových, tak jazzových. Přítomní  
si tak mohli připomenout skladby např. 
Duke Ellingtona, Bobby Shewa, Ary 
Barrosa, Horace Silvera, Joa Zawinu-
la, Randy Breckera a mnoha dalších.                                                          
Škoda, že hokejový zápas MS Česko – 
Švýcarsko odebral řadu posluchačů. Ti, 
kteří přišli, byli však maximálně spoko-
jeni.
Dvacátý květen byl dnem pokračování 
druhé části hudebního cyklu Petrovické 
jaro. Zahájení se uskutečnilo opět v sále 
Domu občanské vybavenosti ve velmi 
mladistvé a radostné náladě, prezento-
vané deseti mladými děvčaty, kterým 
sekundovali dva chlapci. Ti všichni pod 
vedením PhDr. Petra Svobody reprezen-
tovali Soubor zobcových fl éten ZUŠ 
Hostivař. Přes svůj mladý věk ukázali 
velký smysl pro udržení melodie a ryt-
mu. V jejich podání zazněly skladby např. 
J. I. Lineka „Korunovační intráda“, „Balleto
la gioia“ F. Benedusiho, moravská lidová 
„Sadila, sadila“ česká lidová „Což se 
mně, má milá, hezká zdáš“, J. Uhlíře 
a Z. Svěráka „Voděnka, voděnka“, která 
měla obzvláště velký ohlas a další skladby.
Po této úvodní části se publiku představil  
Kytarový soubor ZUŠ Hostivař pod 
vedením Petra Klímy. V jeho podání si 
posluchači poslechli skladby P. Van Der 
Staaka „Tid Bit“ dále pak španělský tradi-
cionál „EL Burro“, za který hráči sklidili 
veliký potlesk a na závěr vystoupení Kiss 
From A Rose od skladatele Seala.
V další části soubory vystřídal také sólista 
na saxofon Vojtěch Krása, který za do-
provodu paní Petry Hansen na klavír se 
pochlubil perfektním provedením obtížné 
skladby J. S. Bacha „AIR“.

Závěr večera pak patřil Hostivařskému ko-
mornímu orchestru pod taktovkou Pavla 
Trojana, který zahájil skladbou A. Vival-
diho „Concerto per archi e moll RV 133“. 

Po této melodické skladbě následovaly 
„Rumunské lidové tance“, které byly vy-
vrcholením celého večera. Za své prove-
dení sklidil orchestr od zaplněného sálu 
mohutné ovace.
Cyklus hudebního festivalu pokračoval 
v pondělí 25. května jeho třetí částí, ve které 
se představily hudební a pěvecké sbory, 
ale také sólisté. Program zahájil Přípravný 
smyčcový soubor pod vedením Zuzany 
Kožinové a Pěvecký sbor Radhůstka. 
V jejich podáních zazněly skladby 
W. A. Mozarta jako např. „Rozložené 
akordy“ nebo A. Vivaldiho „Čtvero 
ročních období: Jaro, I. věta“. Ve spolu-
práci s Pěveckým sborem Radhůstka si 
posluchači vyslechli pěkné melodie s vtip-
nými texty I. Hurníka „Bim Bam Bum“ či 
P. Jurkoviče „Dračí trampoty“ a „Veselý 
den“. Po tomto velice milém vystoupení 
se představila hrou na zobcovou fl étnu 

Viktorie Machytková skladbami R. Valen-
tina „Sonate I“ a M. Štědroně skladbou 
„ROCK“. Obecenstvo ocenilo její tech-
niku, se kterou zvládla obtížné části par-
titury, spontánním potleskem.
Sólové vystoupení bylo vystřídáno 
Pěveckým sborem Hostivařík. Děti 
potěšily své rodiče a příbuzné známými 
melodiemi lidových písní jako např. „Prídi 
Janík premilený“ či „Kdybys měla má 
panenko“. Největší ohlas pak měla skladba 
E. Hradeckého „Bimbo“ o malém slůněti. 
Po jejich vystoupení se přišel pochlubit 

svou dovedností ve hře na akordeon Se-
bastián Pála. Svou hrou dokázal, že má 
dobré učitele, když zvládl bez jakéhokoliv 
zaváhání skladbu J. S. Bacha „Menuet“ či 
J. Brahmse „Uherský tanec č. 5“ a indic-
kou fantazii M. Augaina a F. Deschampse 
„Fakir“. Dostalo se mu zaslouženého po-
tlesku.
Úspěšný program večera pak zakončil 
Hostivařský koncertní sbor pod vedením  
Lucie Valentové. V jeho podání zazněly 
skladby E. Uriho „Haschivenu“, dále 

Petrovické jaro 

Kytarový soubor ZUŠ pod vedením Petra Klímy.

Sebastián Pála hrající na akordeon.

Pěvecký soubor Hostivařík
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Tato známá zpěvačka 
a moderátorka, pevně spjatá 
s historií Semaforu, se přišla 
dne 3. června podělit o své 
vzpomínky na toto svoje 
životní období s našimi 
spoluobčany, kteří éru 
začátků Semaforu dobře 
pamatují.
Z úvodních slov plyne, že vzpomínání se 
zúčastnili především lidé dříve narození.
Paní Filipovská hned v úvodu navázala 
s přítomnými velice úzký kontakt, a tak 
její vyprávění plynulo velice příjemně. 
Samozřejmě, že nezůstalo jen u její 
činnosti v Semaforu, ale také byla řeč o di-
vadle ROKOKO a  APOLLO  v čele s Jiřím 

Štaidlem, o jejím tatínkovi Františku Fili-
povském, o jejích studiích, o její činnosti 
moderátorské, a to jak v rozhlase, tak v tele-
vizi. Zvláště pak ve spolupráci s Milošem 
Kopeckým, se kterým putovala po českých 
zámcích a hradech. Povídání bylo vhodně 
doplněno známými písničkami, které 
zpěvačku proslavily, jako např. „Včera 
neděle byla“, „Kam letí ten čáp“, 
„Normálně“ nebo „Proč se lidi nemaj 
rádi“. Paní Filipovská se ukázala jako ve-
lice dobrá vypravěčka, která dovedla zauj-
mout a vhodným způsobem připomenout 
i současnou dobu s jejími klady a zápory. 
Ti, kteří přišli, byli jistě s vyprávěním 
a příjemně stráveným večerem spokojeni.

Otto Semecký

O. Máchy „Mariánek“ a „Chodila po poli“, 
M. Raichla „Kočár“ a lidová „Plzeňská 
věž“. Program jistě splnil očekávání 
návštěvníků, kteří odcházeli do svých 
domovů spokojeni.
Čtvrtá závěrečná část se uskutečnila 
ve čtvrtek 28. května. Zahájilo ji Smyčcové 
kvarteto ZUŠ Hostivař ve složení: Tereza 
Horáková, Martin Hejduk – housle, Ma-
rie Cabrnochová – viola a Ondřej Černý 
– violoncello. Soubor se představil prove-
dením Smyčcového kvarteta D dur, 1. věta 
od skladatele C. Francka. Vážnější téma pak 
pokračovalo ve vystoupení klavíristy Egli 
Priftiho, který se představil Chopinovým 
Nocturnem cis moll a Toccatou in C F. Ibra-
hima. Obě skladby v precizním provedení. 
Další část večerního programu probíhala 
v odlehčeném rytmu, na podium nastoupil 
Hostivařský dechový orchestr a Taneční 

soubor. Taneční soubor se při skladbě 
B. J. Thomase „Raindrops Keep Fallin' On 
My Head“ pochlubil taneční kreací, za kte-
rou sklidil zasloužený potlesk.

Po tomto skupinovém vystoupení zce-
la zaplněný sál přivítal dalšího sólistu, 
kterým byl akordeonista Oliver Simon. Je 

škoda, že akordeon je v současné době 
poněkud opomíjen. Oliver Simon naopak 
dokázal, jaké přednosti při dokonalém pro-
vedení harmonika má. Zvláště ve skladbě 
G. Rossiniho „Cavatina“, což je parád-
ní sólo Figara, podal znamenitý výkon. 
Ve veselém tempu pokračovala závěrečná 
část večerního programu, kdy Hostivařský 
dechový orchestr a Taneční soubor se 
se zcela zaplněným sálem rozloučil prove-
dením skladby L. Bernsteina „West Side 
Story – America. Na tuto melodii děvčata 
tanečního souboru předvedla zajímavou 
pohybovou kreaci s deštníky.
Všechna vystoupení měla velice dobrou 
úroveň a my se můžeme těšit na další, již 
dvanáctý ročník Petrovického jara.

Otto Semecký

Pavlína Filipovská

Pavlína Filipovská krásně zazpívala.

Smyčcové kvarteto ZUŠ Hostivař.

Taneční vystoupení za doprovodu skladby „America“. Závěrečný potlesk byl bujarý.
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V měsíci březnu jsme 
pro naše malé čtenáře 
opět uspořádali Noc 
s Andersenem. 

Této akce se zúčastnily děti od 5 do 10 let. 
Odpoledne nám naši strážníci Městské 
policie předvedli u dětského hřiště před 
MČ Praha – Petrovice ukázky sebeob-
rany a bojového umění. Nejvíc byly děti 
nadšené z toho, že si mohly vyzkoušet pou-
ta i obušky. Poté jsme se všichni vyšňořili 

do maškarních masek a takto jsme se vy-
pravili na výbornou večeři, kterou pro nás 
připravila restaurace Letem Světem.
Program ještě ani zdaleka nekončil. 
Na místním hřišti pro děti vystoupila 
šermířská skupina „Páni ze Zvěřince“ se 
svým programem. Vyvrcholením večera 
byla ohňová show, která zaujala i mnoho 
kolemjdoucích. 
Nikdo z nás ani nezpozoroval, že se 
setmělo a nastal čas, kdy jsme se odebrali 
zpět do knihovny, kde si děti sdělovaly 
zážitky z celého odpoledne. Poslední spáči 
usnuli po půlnoci. 
Po sladké snídani děti na rozloučenou 
dostaly diplomy a medaile a se spoustou 
zážitků se za doprovodu rodičů odebraly 
do svých domovů.
Od začátku května do konce června 
pořádáme již tradiční počítačové kurzy 
pro seniory, které budou pro velký zájem 
pokračovat i v podzimních měsících.
Chystáme besedy pro děti i dospělé 
a samozřejmě nebudou chybět ani nové 

knižní přírůstky, které přivezeme v rámci 
„Putovního souboru“ z Městské knihovny. 
V době letních prázdnin bude změněna 

otevírací doba knihovny a výpůjční doba 
bude prodloužena z jednoho na dva 
měsíce.
Všechny informace o akcích a změně 
otevírací doby najdete na našich webových 
stránkách www.prahapetrovice.cz.
Budeme moc rády, že nám i nadále zacho-
váte přízeň.

Vaše knihovnice

Střípky z petrovické knihovny 

Šermířská skupina „Páni ze Zvěřince“.

Před spaním jsme si předčítali.

Otevírací doba knihovny
v červenci a srpnu
pro Infocentrum a místní knihovnu

od 1. července 2015 do 28. srpna 2015

Pondělí  09.00 hod. – 18.00 hod.
Úterý  09.30 hod. – 18.00 hod.
Středa  09.30 hod. – 18.00 hod.
Čtvrtek  09.30 hod. – 18.00 hod.
Pátek  08.00 hod. – 16.00 hod.

V pondělí 6. července zavřeno

V době letních prázdnin mají zapůjčené knihy 
prodlouženou výpůjční lhůtu, a to na 2 měsíce.

INZERCE

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 České spořitelny
Otevřeno: po-pá 10-13 hod. / 14-18 hod. ■ so 9-12 hod.

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

Stálá nabídka kol našich dodavatelů

Děti si odnesly medaile, diplomy, ale hlavně spoustu zážitků.
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DDM Praha 10 – Dům UM ve spolupráci s Komisí výchovy, 
vzdělávání a sportu Rady městské části Praha – Petrovice, 
ZŠ Praha – Petrovice, TJ Sokol Praha – Petrovice připravují  
na zahájení školního roku 2015/2016 tradiční akci „HURÁ 
DO ŠKOLY !!!“ Akce se uskuteční ve středu 2. září 2015, 
od 14.00 do 17.30 hodin před budovou ZŠ Praha – Petro-
vice.

Připravujeme pro Vás širokou nabídku zájmové činnosti, 
informace, možnost zápisu do kroužků, pro děti hry 
a soutěže a nebude chybět skákací hrad. Přijďte si vybrat 
ze široké nabídky zájmových činností pro všechny věkové 
kategorie!!

Těšíme se na Vás!!!

Akce „HURÁ DO ŠKOLY“

Akce petrovické čarodějnice 2015
DDM Praha 10 – Dům UM ve spolupráci 
s Komisí výchovy, vzdělávání a sportu 
Rady městské části Praha – Petrovice, ZŠ 
Praha – Petrovice a TJ Sokol Praha – Petro-
vice připravil tradiční slet čarodějnic s bo-
hatým doprovodným programem, který 

se uskutečnil 29. dubna na hřišti základní 
školy v Petrovicích. Připravené soutěže 
a hry si užilo přes 300 malých čarodějnic 
a čarodějů. Všechny děti dostaly sladkou 
odměnu a památeční placku, v rámci od-
poledního programu byla zvolena letošní 

Miss čarodějnice. Po rituálním zapálení 
hranice taneční skupinou Dafaya z DDM 
Praha 10 – Domu UM hrála k poslechu živá 
hudba. Akci zakončilo vystoupení fi reshow 
skupiny Dafaya.

Jeníček volá z perníkové chaloupky :) Děti měly výstavní kostýmy. Spřádali jsme sítě.

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

Budeme vytvářet obří bubliny. Skákací hrad je oblíbenou atrakcí pro děti.
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V našem pravidelném článku 
se tentokráte budeme 
věnovat vystoupení našich 
mládežnických kategoriích 
v jarní sezoně a naší účasti 
na mezinárodních turnajích.

JARNÍ DOMÁCÍ SEZONA 

Naše mládežnická družstva absolvovala 
náročnou jarní sezonu pravidelnou účastí 
na regionálních turnajích oblasti Čech. 
Nejmladší přípravky U7 a U9 se zúčastnily 
všech pěti ofi ciálních turnajů, starší 
přípravky a mladší žáci hráli na všech svých 
šesti turnajích. Máme radost z vysoké 
účasti našich hráčů, kdy ve všech katego-
riích hrajeme tradičně většinou již se dvěma 
družstvy a v kategorii nejmladší dokonce 
s družstvy třemi. Na turnaji v Sedlčanech 
se dokonce premiérově představila rovnou 
čtyři družstva v kategorii U7! Máme radost 
i ze zlepšeného výkonu našich svěřenců, 
kdy se s výjimkou kategorie U11 ve všech 
kategoriích umísťujeme na špici star-
tovního pole. V kategorii U7 dokonce zce-
la jasně startovní pole ovládáme a jsme 
největší favoriti na první místo na celostát-
ním turnaji. Celostátní turnaje jednotlivých 
kategorií se budou tentokráte odehrávat 
v Brně a ve Vyškově v sobotu 6. června 
tedy po uzávěrce tohoto čísla. Také starší 
žáci již sezonu zakončili účastí na dlouho-
dobém přeboru Čech. V této skupině se 
přebor již hraje jako celoroční soutěž. Naši 
svěřenci nakonec obsadili čtvrté místo 
z pěti účastníků soutěže s bilancí 7 výher 
a 17 proher a na celostátní mistrovství se 
nekvalifi kovali. Přesto jsme s výkony hráčů 
v této kategorii nadmíru spokojeni.

PYRF 2015 
Náš oddíl ve spolupráci s kluby z Říčan 
a Tatry Smíchov uspořádal koncem dubna 
již druhý ročník mezinárodního turnaje 
PYRF 2015. Turnaj byl vypsán pro pět kate-
gorií U7, U9, U11, U13 a U15. Turnaj byl 
okořeněn účastí litevských týmů z města 
Šiauliai, týmů z pražského francouzského 
lycea, z Moravy přijeli hráči Havířova. Naše 
družstva se zúčastnila turnaje ve všech ka-
tegoriích. Kategorie U7 a U13 odehrá-
ly turnaj na našem hřišti v Petrovicích. 
Můžeme se pochlubit, že jsme se zhos-
tili pořadatelství na výbornou. A nejen to, 

nejmladší hráči kategorie U7 opět turnaj 
vyhráli a tak ze dvou ročníků nezná tento 
turnaj jiného vítěze než RK Petrovice. 
Výborného výsledku dosáhli třetím místem 
hráči kategorie U13. V kategorii U11 se 
pod vedením našich trenérů představil 
v zápolení s chlapci poprvé ryze dívčí tým 
složený z hráček několika pražských klubů 
s jasnou převahou našich dívek. Amazonky 
hrály pod označením Girls U12 a dosáhly 
krásného čtvrtého místa v kategorii. Také 
týmy v ostatních kategoriích hrály velmi 
dobře. Těšíme se na další ročník v dubnu 
2016 a věříme, že se nám na turnaj podaří 
nalákat více zahraničních účastníků. 

Frankfurter Rugby Jugend 
Festival 2015 
Počátkem května jsme se s našimi 
svěřenci zúčastnili třídenního zájezdu 
na mezinárodní prestižní turnaj 
do německého Frankfurtu. Turnaje se 
zúčastnily týmy z celkově devíti evrop-
ských zemí a pořadatel po právu označuje 
turnaj za neofi ciální mistrovství Evropy. 
Opět jsme měli družstva ve všech kate-
goriích, a to U8, U10, U12 a U14. Vynika-
jícího úspěchu dosáhli opět ti nejmladší, 
kdy jsme v kategorii U8 obsadili krásnou 
třetí příčku z 18 účastníků ze čtyř zemí. 
Také ostatní vzorně reprezentovali nejen 
náš klub, nýbrž i celou Českou repub-
liku jak po sportovní, tak i po společenské 
stránce. Všechna družstva se umístila 
v horní polovičce startovního pole a hráči 

tak získali neocenitelné zkušenosti, kdy si 
mohli zahrát proti týmům z nejvyspělejších 
rugbyových zemí, jako jsou Anglie, Irsko, 
Wales či Francie.

Sansoucci Cup Potsdam 2015 
Starší žáci Rugby Klubu Petrovice se 
po loňské dobré zkušenosti opakovaně 
zúčastnili v pořadí již 13. Sanssouci-Pokal 
v Postupimi nedaleko Berlína.  Loni to bylo 
v kategorii U14, letos jsme již hráli jako 
U16. S výjimkou Tomáše Pavelky se naši 
hráči narodili v roce 2000 a 2001 a patřili 
jsme tak k mladším účastníkům turnaje 
U16. Na Sanssouci-Pokal se přihlásilo 
17 klubů a více než 50 týmů s přibližně 
600 hráči. Obě hrací plochy byly obleženy 
stany a přístřešky a spolu s rytířskou 
slavností v zámeckém parku patřil turnaj 
mládeže k hlavním událostem ve městě 
23.–24. května 2015.
Turnaj U16 hrálo ve dvou kvalifi kačních 
skupinách celkem 9 týmů, z nichž dva 
nejlepší z každé skupiny se měly utkat 
o stupně nejvyšší.  Píši měly, neboť večer 
bylo toto základní schéma pořadateli 
změněno.
V naší 1. skupině měl nejvyšší ran-
king tým RC Bremen 1860, k němuž byly 
přilosovány týmy SC Germania List Han-
nover, RK Petrovice a Berliner Rugby Club 
II. Druhou skupinu vedl tým Rugbyfreun-
de Oberhavel a dále ji tvořily týmy Rugby 
Klub 03 Berlin, SG Veltener RC 7/Berliner 
SC, Berliner RC I. a USV Potsdam. 

Rugby klub petrovice – mládežnické kategorie

Hráči a trenéři kategorie U16 na turnaji v Postupimi.
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Sobotní program byl kvalifi kační. V so-
botu odpoledne jsme zahajovali s týmem 
Berliner RC II. Všichni naši hráči se snažili 
dodržovat pokyny trenérů a výsledkem 
bylo pro psychiku hráčů důležité vítězství 
10 : 5. Ve druhém utkání jsme narazili na na-
sazené Brémy, s nimiž jsme kvůli vlastním 
chybám zbytečně prohráli 15 : 0. Pikantní 
na tomto zápasu bylo mimo jiné to, že 
Matěj Dymáček se tak jako loni opět ut-
kal se stejným hráčem a opět z toho byla 
naražená žebra, která si ale nevyžádala zdra-
votní asistenci. Pro Matěje to ale byl pos-
lední zápas turnaje. 
O našem nedělním programu se rozhodova-
lo v našem třetím utkání s SC Germania 
List. Po pozorném a obětavém výkonu jsme 

zvítězili 20 : 5 a obsadili ve skupině druhé mís-
to. A měli tak hrát o stupně nejvyšší. Změna 
nedělního rozlosování nám jako prvního 
soupeře přisoudila tým společenství SG 
Veltener RC 7/Berliner SC. Pokud bychom 
vyhráli, tak teprve potom by se otevřel pros-
tor pro souboj o pohárová umístění. Ve ve-
dení v zápasu se střídaly obě strany. Zdálo 
se, že nakonec se štěstěna přikloní na naši 
stranu, protože ještě minutu před koncem 
jsme vedli 15 : 10. Nepozorností na našem 
pravém křídle jsme ale umožnili soupeři vy-
rovnat a po malé přestávce se prodlužovalo 
o 3 minuty s výhodou prvního položení. 
Kvůli vlastní chybě při rozehrání jsme 
neudrželi míč a prohráli 15 : 20. Na turnaji 
jsme tak skončili na 5. místě. Umístění ale 

není rozhodující důvod, proč jsme se tur-
naje zúčastnili. Za prvořadé považujeme 
získané dovednosti, které bychom měli 
uplatnit na domácích turnajích.
Co říci závěrem? Hráči si turnaj užili 
a pochvalovali a vyjádřili přání se turnaje 
příští rok znovu zúčastnit. Přesto, že jsme 
hráli převážně s hráči ročníku 2000, dá se 
říci, že jsme v porovnání se sedmičkově 
zkušenějšími týmy v žádném případě 
neudělali ostudu a herně nepropadli. 
Výsledky a hra našich hráčů byly oceněny 
jak jejich soupeři tak i přihlížejícími z řad 
diváků a hráčů z ostatních klubů. Výsled-
kem naší účasti na turnaji též bylo, že řada 
trenérů německých týmů nám tlumočila 
pozvání na turnaje, které jsou jejich kluby 
v Německu pořádány, a žádali nás o ter-
míny turnajů pořádaných u nás v Petrovicích 
a v Čechách. Kdoví, třeba některé z nich 
přivítáme na 25. ročníku turnaje PICO CUP 
letos na podzim nebo příští rok na PYRF 
2016. 
Domnívám se, že tým U15/U16 Rugby klu-
bu Petrovice slušně reprezentoval svůj klub 
a jeho práci s mládeží a že „Tschechen“ 
zanechali slušný sportovní a společenský 
dojem. Za to bez rozdílu všem hráčům 
Rugby Klubu Petrovice, účastníkům 
13. Sanssouci-Pokal 2015, upřímně 
děkuji. Naše poděkování náleží i rodičům 
hráčů, kteří naši účast na turnaji podpořili. 
Hráli: Anežka Sládková, Matěj Dymáček, 
František Kavka, Jakub Korbel, Jan 
Beneš, František Martínek, David Miřácký, 
Petr Hornát, Jiří Karel a Tomáš Pavelka,
Trenéři: František Pešl a Václav Amort.

Tournoi de la Boucle 
Besancon 2015
Koncem června ještě pořádáme jeden 
zahraniční zájezd, kdy se s kategoriemi 
U8, U10 a U12 zúčastníme velkého 
turnaje ve francouzském Besanconu. 
Tento zájezd je pro naše děti výjimečný 
i tím, že stráví noc před turnajem 
ve francouzských rodinách. 

Propagace sportu
Ve spolupráci s fondem Sport bez 
předsudků v rámci akce „Nahráváme 
všem“ jsme zorganizovali v květnu pro-
pagaci rugby a sportu obecně ve třech 
základních školách v Měcholupech 

a na Jižním městě. Akce proběhly 
úspěšně a děti se dozvěděly nejen 
základní pojmy o rugby, ale zároveň 
i o sportu obecně. V rámci těchto akcí 
se snažíme vštípit dětem, jak důležité je 
pravidelně sportovat. Je jen škoda, že si 
na tento program nenašla čas „naše“ 
petrovická škola.

Nábory
Nábory nových hráčů do našich 
žákovských a dorosteneckých kate-
gorií probíhají průběžně po celý rok. 
Přijímáme děti již ve věku od čtyř let, 
a to jak chlapce, tak i dívky, neváhej-
te se ozvat na telefonní číslo 

602 226 411. Rugby je hra, která pod-
poruje všeobecnou pohybovou aktivitu 
a rozvíjí i charakterové vlastnosti jako 
soudržnost, odpovědnost, dodržování 
disciplíny, odstraňuje rasové a národ-
nostní předsudky. Dětem pomáháme 
zbavit se ostychu a začlenit se do kolek-
tivu.
Veškeré další informace o dění v našem 
klubu jakož i kontakty na trenéry jed-
notlivých kategorií naleznete na našem 
webu www.petrovice.rugby.cz.

Rugby zdar !
Václav Amort a Oto Petrášek

Výprava hráčů a trenérů RK Petrovice na turnaji ve Frankfurtu.
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Petrovická pomlázka 

Pálení čarodějnic v Petrovicích

Všichni naši žáci 
a pedagogičtí pracovníci 
na 31. března 2015 připravili 
v prostorách obou budov 
Základní školy Praha – Petro-
vice další, již čtvrtý, ročník
velikonočního, či spíše 
předvelikonočního, zábavné-
ho odpoledne s výmluvným 
názvem PETROVICKÁ 
POMLÁZKA.  

Dlouho očekávané a připravované od-
poledne zahájili ve 14 hodin pásmem 
básniček, písniček a tanečků žáci 1. tříd. 
Po zahájení mohli návštěvníci utrácet 
na školním velikonočním jarmarku, prohléd-
nout si jarní výstavu dětské výtvarné 
tvorby, zúčastnit se společně s dětmi vý-
tvarných dílen, prohlédnout si slavnostně 
a jarně vyzdobené chodby a učebny v obou 
budovách, zúčastnit se her a zábav. Kdo již 
pociťoval jarní únavu, mohl obnovit energii 
a svůj organismus občerstvit kávou, čajem, 
nealko nápoji a chutnými zákusky, buchta-

mi i koláči ve školních kavárnách. Mnohé, 
zejména mladší až nejmladší návštěvníky, 
zaujalo malování na obličej nebo na mo-
bilní tabuli nebo hry, kdy použili obruče, 
švihadla, házedlo. 
Doslova v obležení se ocitly stánky nebo 
prodejní stolky v obou budovách, kde 
žáci nabízeli k prodeji vlastní výrobky, 
drobné velikonoční dárky, zejména kras-
lice, vlastnoručně vypěstované sazenice, 
perníčky, oseníčka, zápichy do květináčů, 
pomlázky, výrobky z keramické hlíny, 
beránky a zajíčky z různých materiálů 
a různé velikosti. 

Protože jsme Petrovickou pomlázku 
připravovali už čtvrtý rok, vzpomínali jsme 
u projekce fotografi í také na předchozí 
„pomlázky“. 
Děkujeme za návštěvu a milé setkání 
všem rodičům, bývalým žákům i bývalým 
spolupracovníkům a dalším hostům, 
za účast i podporu paní starostce MČ Praha 
– Petrovice JUDr. Olze Hromasové.

Žáci, žákyně
a pedagogičtí pracovníci

Základní škola Praha – Petrovice

Na dlouho připravované 
pálení čarodějnic 
v Petrovicích se těšili chlapci 
a dívky od dvou nebo tří let 
do patnácti, dvaceti, možná 
i starší, samozřejmě každá 
věková kategorie se těšila ze 
zcela jiných důvodů.  
Pálení se jako vždy odehrávalo na hřišti 
Základní školy Praha – Petrovice. Lákaly 
zábavné atrakce, soutěže, vystoupení 
s hořícími šípy, přehlídka čarodějnických 

převleků a masek, příjemné hudební vy-
stoupení, oheň a pečení buřtů. Všechno 
jmenované se povedlo, ale asi nejlepší bylo 
vzájemné potkávání sousedů, známých, 
spolužáků – současných i těch, kteří už 
školu v Petrovicích dokončili. Vzpomínky 
na školu a různé neuvěřitelné historky – 
to je asi při podobných příležitostech to 
nejlepší. Zatímco menší děti soutěžily, větší 
a dospělí vzpomínali, nebo jen tak povídali.
Čarodějnické kostýmy byly originální 
a ozdobené hady a netopýry a doplněné 
čarodějnickými účesy nebo černými 

špičatými klobouky. Oheň, který obětavě 
udržovali bývalí žáci petrovické základky, 
byl vysoký pět metrů. Všichni organizátoři 
z Komise výchovy, vzdělávání a sportu MČ 
Praha – Petrovice, TJ Sokola Petrovice, 
Základní školy Praha – Petrovice a Domu 
UM Praha 10 byli rádi, že žádná z čarodějnic 
neuhořela doopravdy. Všechno dobře do-
padlo a všichni jsme se dobře pobavili, 
popřáli si dobrou noc a zase za rok…

Petr Zeman

Pletli jsme pomlázky.Nejvíc se povedla velikonoční kuřátka.

Viděli jsme i nádherné účesy. Všem čarodějnicím to moc slušelo. K hezké čarodějnici patří pořádný klobouk.
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Běh napříč Petrovicemi
První ročník Běhu napříč 
Petrovicemi je nová petro-
vická sportovní akce, kterou 
společně připravili pracovníci 
Úřadu městské části Praha – 
Petrovice,

někteří členové Rady městské části Pra-
ha – Petrovice, někteří členové našeho 
petrovického zastupitelstva a členové 
Komise výchovy, vzdělávání a sportu MČ 
Praha – Petrovice za vydatné pomoci žáků 
a pedagogů Základní školy Praha – Petro-
vice i některých petrovických občanů.
Při přípravě a realizaci závodů tak spolupra-
covali dobrovolní organizátoři různých pro-
fesí i různého věku od 15 do 80 let. Skupina 
těchto ochotných lidí inspirována pražským 
maratonem a během Praha – Běchovice 
připravila první ročník závodu, jehož trasy 
vedly petrovickými ulicemi. Ředitelem 
závodu a zejména autorem nápadu a mo-
torem i mozkem celé akce byl dlouholetý 
aktivní sportovec a pracovník ÚMČ Praha 
– Petrovice pan JUDr. Ladislav Bakeš. Celý 

závod se konal pod záštitou a za účasti 
a osobní pomoci starostky naší městské 
části paní JUDr. Olgy Hromasové. Bezpečný 
průběh pomáhala zajistit městská policie.
Cílovou skupinou, pro kterou byly závody 
připraveny, byli chlapci a dívky ve věku 3 až 
16 let. Vzhledem k vynikajícím podmínkám, 
které okolí Petrovic nabízí k rekreačnímu 
a kondičnímu běhu, bylo cílem závodu od-
lákat chlapce a dívky od počítačů a tabletů 
a inspirovat je k běhu a sportu. Z těchto 
důvodů se závod uskutečnil v odpoled-
ních hodinách, ve volném čase zájemců 
o závodění.
Všechny připravené a barevně označené 
trasy proběhli 6. května 2015 závodníci 

rozdělení na chlapce a dívky a podle věku 
do čtrnácti kategorií. Začátek byl a první 
startovní výstřel zazněl ve 14.30 hodin, 
závody byly ukončeny a poslední cinkot 
medailí zazněl ve 20.00 hodin. Celá skupina 
organizátorů již nyní promýšlí, jak využít 
a zúročit zkušenosti z prvního ročníku 
závodů, a připravuje již 2. ročník Běhu 
napříč Petrovicemi.
Všem organizátorům patří poděkování 
za příkladnou obětavost, s jakou se 
ve svém volném čase věnovali přípravě 
závodů. Závodníkům děkujeme za skvělé 
sportovní výkony, kterými nastavili laťku 
pro další ročníky závodů.

Petr ZemanNejpočetnější kategorie: dívky 9-10 let.

Boj o první místa byl velmi napínavý.

Výsledková listina I. ročníku 
„Běhu napříč Petrovicemi“ 

Závod se konal 6. 5. 2015 a výsled-
né časy u závodníků, kteří se umístili 
na prvním, druhém a třetím místě jsou 
uvedeny ve vteřinách, v případě dlouhých 
tratí též v minutách. Pořadí závodníků, 
kteří obsadili čtvrté, páté… a další místa, 
zde neuvádíme. Závodů se zúčastnilo 
78 chlapců a dívek. U všech běžeckých 
kategorií byly výkony závodníků velmi 
vyrovnané a časy se liší většinou pouze 
v desetinách vteřin. Z toho je patrné, že 
závodníci vložili do svého výkonu maxi-
mální úsilí.

KATEGORIE I. CHLAPCI
1. Jan Doležal, MŠ Jakobiho, 11,4
2. Jonáš Buřič, MŠ Jakobiho, 13,8
3. David Šperk, MŠ Jakobiho, 15,68

KATEGORIE I. DÍVKY
1. Johanka Vejdělková, MŠ Muška, 
11,08
2. Nikolka Dubaničová, MŠ Muška, 
11,09
3. Lenka Hošková, MŠ Muška, 11,13

KATEGORIE II. CHLAPCI
1. Matyáš Novotný, MŠ Jakobiho, 29,1
2. Martin Tadiál, MŠ Jakobiho, 30,2
3. Patrik Vevera, MŠ Jakobiho, 39,8

KATEGORIE II. DÍVKY
1. Natálie Rychtářová, MŠ Parmská, 26,7
2. Barbora Kavínková, MŠ Jakobiho, 27,3
3. Andrea Kovářová, MŠ Jakobiho, 28,0

KATEGORIE III. CHLAPCI
1.   Jakub Vondra, ZŠ Petrovice,1:18,7
2.   Josef Göbl, MŠ Jakobiho, 1:24,0
3.   Matěj Paták, MŠ Libkovská, 1:27,0

KATEGORIE III. DÍVKY
1. Klára Stöhrová, ZŠ Petrovice, 1:15,8
2. Róza Hosnédlová, ZŠ Petrovice, 
1:18,4
Medaile za třetí místo v této kategorii 
nebyla udělena.
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Petrovičtí dámisté podruhé ovládli republiku
Reprezentanti Základní školy Praha – Pe-
trovice ve fi nále přeboru pražských škol 
v české dámě 2015 Matěj Oborník, třída 
1. M, Laura Šefraná, 2. M, Filip Mádl, 
4. M, Daniel Jurkovič, 8. A, Ondřej Vojta, 

třída 9. A dobré jméno naší školy nejen 
obhájili, ale překonali všechna očekávání 
i nejtajnější sny. Ve fi nále přeboru 
pražských škol v české dámě 2015 naši 
reprezentanti získali pro ZŠ Praha – Petro-
vice 1. místo v celkovém hodnocení 

škol. V hodnocení jednotlivců získal Filip 
Mádl zlatou medaili v kategorii mladších 
žáků a Ondřej Vojta zlatou medaili v kate-
gorii starších žáků. Jiné kategorie nejsou. 
Další medaili, tentokrát bronzovou, pro 
školu vyhrál nositel jména, které je v této 
hře už legendou, Daniel Jurkovič z 8. A
naší školy.
Základní škola Praha – Petrovice tak získa-
la v přeboru pražských škol všechna tři 
možná prvenství – obě kategorie mladších 
a starších žáků a také prvenství v hodno-
cení škol.
Ale to jsme se „teprve rozehráli“… 
Na mistrovství České republiky v kategorii 
mladších žáků získal zlato Matěj Oborník, 
žák první třídy naší školy, a v kategorii 
starších žáků se stal mistrem České re-
publiky Ondřej Vojta z 9. A naší školy.

Ondřej Vojta postoupil až do repub-
likového kola, které vyhrál, umístil se 
na 1. místě, už podruhé, je tedy nyní už 
druhý rok úřadujícím mistrem České re-

publiky v české dámě. Všem je jasné, že 
získat titul mistra České republiky je velmi 
obtížné, snad ještě náročnější je tento 
titul, toto prvenství, následující rok znovu 
obhájit. Ondřeji Vojtovi se to podařilo. 
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci 
školy i městské části Praha – Petrovice. 
Co se o našich reprezentantech píše? Na-
bízíme přetisk článku pana Ing. Václava 
Křišty, předsedy České federace dámy, 
přečtete si – je to zajímavé…

Petr Zeman,
ředitel ZŠ Praha – Petrovice,

a Filip Kareta,
několikanásobný velmistr ČR

a vedoucí kroužku České dámy 
v ZŠ Praha – Petrovice

Ondřej Vojta se plně soustředí na hru.

Ondřej Vojta se plně soustředí na hru.

Filip Mádl (vpravo vepředu).

KATEGORIE IV. CHLAPCI
1.   Tomáš Lukavec, ZŠ Petrovice, 1:01,5
2.   Martin Humeš, ZŠ Jandusů, 1:03,7
3.   Filip Kasan, ZŠ Dubeč, 1:04,9

KATEGORIE IV. DÍVKY
1. Klára Patáková, ZŠ Petrovice, 1:09,2
2. Lucie Vaněčková, ZŠ Petrovice, 1:10,5
3. Karolína Smutná, ZŠ Jandusů, 1:11,0

KATEGORIE V. CHLAPCI
1. Vít Lauer, ZŠ Petrovice, 2:02
2. Kryštof Doleček, ZŠ Petrovice,  2:09
3. Petr Kaiser, ZŠ Veronské nám., 2:11

KATEGORIE V. DÍVKY
1. Julie Provazníková, ZŠ Petrovice, 2:09
2. Kristýna Vojtová, ZŠ Petrovice, 2:13
3. Jana Krůtová, ZŠ Petrovice, 2:36

KATEGORIE VI. CHLAPCI
1. Vojtěch Židův, ZŠ Petrovice, 1:58,3
2. Daniel Jančík, ZŠ Petrovice, 2:24,8
Medaile za třetí místo v této kategorii 
nebyla udělena.

KATEGORIE VI. DÍVKY
1. Kateřina Novotná, ZŠ Petrovice, 2:06
2. Veronika Havlová, ZŠ Petrovice, 2:09
3. Tereza Balíčková, Gymnázium Opatov, 
2:11

KATEGORIE VII. CHLAPCI
1. Jaroslav Jaroš, ZŠ Petrovice, 2:12
2. Miloš Kotek, ZŠ Petrovice, 2:16
3. Vojtěch Bureš, ZŠ Petrovice, 2:26

KATEGORIE VII. DÍVKY
1. Tereza Ptáčková, ZŠ Petrovice, 3:03
2. Leontýna Milena Šubrtová, ZŠ Petro-
vice, 3:06
3. Michaela Steffelová, ZŠ Petrovice, 
3:12
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Zprávičky z Mateřské školičky Jakobiho 329
Co všechno se v mateřské 
škole událo za poslední 
období?

Viděli jsme několik milých divadelních 
představení a úžasný zážitek nám připravila 
Muzika Jiřího Pospíšila.

Moc se nám líbila návštěva sokolníků, při 
které jsme si vyzkoušeli jejich práci s drav-
ci a vůbec jsme se nebáli.
Hasiči, jejich technika a vyprávění se nám 
líbí vždycky. Každý kluk si chce vyzkoušet hasičskou helmu, stříkačku a houkačku 

v autě.
A živá koza ve školce? A ještě spousta 
zvířecích kamarádů, kteří se na nás přišli 
podívat.
Předškoláci si užívali dobrodružství 
na školce v přírodě na Trnávce u Želiva.
A co nás ještě čeká?
Výlety na zámky do Benátek nad Jizerou, 
Ctěnice a Loučně, návštěva dopravního 
hřiště, karneval ke Dni dětí a především 
závěrečné besídky jednotlivých tříd pro 
rodiče.

Rozloučíme se s předškoláky a už se 
budeme těšit na spoustu nových dětí, 
s kterými jsme se seznámili při zápisu.

Jaro – léto – podzim – zima – v naší školce 
je vždy prima.

Barbora Hromířová
učitelka MŠ Jakobiho

Návštěva sokolníků ve školce.

Na výletě.

Děti a hasiči.

Děti zkoumají sovu zblízka.

Kozička ve školce.
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Řečníme na výbornou 

Světová škola na Gymnáziu ALTIS 

Techmánie, Tech – mánie!!!!!!! 

Tajemství knihy

Každoročně se účastníme mezinárodní soutěže Young 
Demosthenes a letos opět báječně.   
Ve všech kategoriích regionálního kola jsme získali medai-
lová ocenění. Dorka Krejčířová ze septimy dokonce vyhrála 
a postoupila do kola celostátního. Takže, velký dík a gratu-
lace!!!

Olga Tůmová
koordinátor soutěží

Altis má za sebou školní rok, 
ve kterém obhajoval certifi kát 
Světové školy – místa, kde se 
pečuje o globální rozvojové 
vzdělávání a charitativní 
projekty.   
Zástupci společnosti Člověk v tísni pod 
záštitou ministerstev školství a zahraničí 
nás navštívili během sportovního do-
poledne Běh pro Afriku, do kterého se 
zapojili žáci většiny ročníků. 

Druhou významnou akcí byla terénní hra 
Multikulti keškování 16. dubna – stu-
denti si formou prožitkového učení za-
hráli na migranty a během osmikilometro-
vé cesty okolo Petrovic museli zdolávat 
nejednu překážku a nesnáz, aby se dostali 
do vytouženého cíle. Seznámili se s ak-
tuálními problémy migrace do EU a s ev-
ropskou imigrační politikou.
Projektování jsme doplnili také návštěvou 
fi lmového představení s problematikou 
národnostních menšin (kino Atlas), kterou 

jsme doplnili besedou s hostem z Člověka 
v tísni, který má osobní zkušenosti s terén-
ní prací v sociálních ghettech. Roční projekt 
jsme završili charitativním odpolednem 
Adopce na dálku 2015 a sbírkou na in-
dickou dívku Zhihanu. Těší nás, že jsme se 
stali jednou ze čtyř pražských škol, které 
se i nadále mohou pyšnit titulem Světová 
škola.

Jan Koliáš
koordinátor projektu

Dne 18. května se studenti 
Gymnázia ALTIS vydali 
na návštěvu letošního 
Evropského hlavního města 
kultury – Plzně.    
Tato návštěva však s kulturou spojena 
nebyla. Studenti našeho gymnázia plnili 
úkoly v rámci mediálního průřezového té-

matu a navštívili science center Techma-
nia. V tomto areálu studenti zhlédli pro-
gram s dokonalou projekcí, ale i si prohlédli 
bývalou halu Škody Plzeň, ve které je 
umístěna řada interaktivních exponátů, díky 
nimž si mohli teoretické znalosti z fyziky 
ověřit a vyzkoušet v praxi. 

Karel Mocek

Studenti naší primy se 
účastnili 14. dubna praktické 
dílny Tajemství knihy – Svět 
médií předchozích milénií 
v dílnách Technického muzea 
v Praze,
kde se seznámili s postupem výroby 
knihy. Pokusili se také o tradiční stínovaný 

krasopis kaligrafi ckým perem. Připraveny 
byly i jednoduché grafi cké techniky a jejich 
tisk. Malí umělci ověřovali, jak náročné je 
knihu vytvořit a možná, že si i pro svou 
vlastní budoucnost zapamatují, že kniha 
je nejen jedno z prvních médií, ale často 
i umělecké dílo.

Olga Tůmová 1. A hlásí splněno.

Laboratoř snů.

ŠKOLY

Jsme v celostátním kole.
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Žehlíme za Vás

ruční žehlení 
pro domácnosti a firmy

...váš čas je dražší než naše služby...

Jan Jokeš 606 706 798
Šárka Kučerová 739 077 779
info@zehlimezavas.cz
www.zehlimezavas.cz
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ALTFEST zčervánkovatěl 

Umění v pohybu – jak obrazy tančí

Jako každý rok jsme na naší 
škole i letos pořádali festival 
studentských fi lmů ALTFEST, 
tentokrát v červené barvě 
a pod taktovkou paní 
profesorky Tůmové jako 
obvykle.   
Letos jsme zvolili nový „systém“ natáčení 
fi lmů – všichni studenti si losovali z několika 

tematických okruhů, podle kterých 
následně zpracovali vlastní náměty. K vidění 
tak bylo celé spektrum nejrůznějších žánrů 
od výukových fi lmů v anglickém jazyce 
přes satiru až po hudební klip. Z dva-
advaceti soutěžních snímků byl divácky 
nejúspěšnější fi lm skupinky studentů ze 
4. A Thug Life.  
Kromě těchto soutěžících snímků jsme 
mohli vidět také pokračování loňského 

vítězného fi lmu Autis 2, který natočili stu-
denti z řad letošních maturantů, jimž jsme 
na našem fi lmovém festivalu, jako každý 
rok, předali maturitní vysvědčení.
Letošní ročník se velmi povedl a doufáme, 
že v příštím roce zvedneme hozenou ruka-
vici ještě suverénněji a posuneme kvalitu 
směrem nahoru.

Tereza Přibylová
studentka 5. A

Zatímco studenti primy 
tvořili knihy, starší spolužáci 
z tercie se pustili v Národní 
galerii do rozpohybování 
obrazů.   

V úvodu žáci uvažovali nad možnostmi 
vnímání fi lmového obrazu. Hledali, co tvoří 
fi lmový jazyk (rytmus, dynamika, barvy, 

světlo apod.). Uvědomili si, jak můžeme 
proměnit fi lmový obraz či zacházet nově 
s již existujícími obrazy. Tak jako Dj mixují 
hudbu, oni sami si vyzkoušeli mixovat obra-
zy... Výstupem z programu byly videoklipy 
(audiovizuální kompozice). Učení hrou, 
hravě, ale s výsledky

Olga Tůmová
vedoucí projektu Svět polostínů.

ŠKOLY

Běh pro dobrou věc 
Sportem ke zdraví i pro dobrou věc, to si vyzkoušeli studenti 
nižších i vyšších tříd gymnázia ve středu 20. května.   
I přes nepříznivé počasí se v počtu 46 (!) běžců sešli 
na charitativní akci Běh pro Afriku. Tento projekt zaštiťuje 
organizace Člověk v tísni. Studenti prostřednictvím běhu 
a svých sponzorů vybrali přes 23 tisíc Kč. Tyto prostředky 
půjdou na stavbu škol v Africe. Všem aktivně zúčastněným 
běžcům i jejich sponzorům patří obrovský dík a uznání. 
BRAVO!

Karel Mocek Zmoklí, ale spokojení.

INZERCE
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Po rekonstrukci znovu otev ená zubní
ordinace Weilova 1270, Praha Hostiva
p ijímá nové pacienty.
Objednávky na tel. ísle: 722 435 728



Otevřeno: Po–Čt: 7–18, Pá: 7–17
Tel.: 274 771 336, 271 075 211, 734 599 034,
petrovice@lekarna7.cz, www.petrovicelekarna.cz

Přijďte si pro výhodné nabídky do naší lékárny.

Lékárny

*  Sleva platí při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, a poskytuje se ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji 
léčivého přípravku. Více informací získáte v jednotlivých Magistra lékárnách nebo na www.magistralekarny.cz.

STANDARDNÍ
DOPLATEK

FORADIL INH.PLV.CPS. 60×12MCG 98 0 Kč 100

LEVEMIR 100IU/ML FLEXPEN 5×3ML 129 0 Kč 100

FRAXIPARINE 0,3 INJ.SOL.10×0,3ML 77 0 Kč 100

NOVORAPID FLEXPEN 100IU/ML 5×3ML 136 0 Kč 100

OMNIC TOCAS 0,4 100×0,4 TBL. 380 0 Kč 100

PRADAXA 110MG 60 TBL. 96 0 Kč 100

PRADAXA 150MG 60 TBL. 96 0 Kč 100

SPIRIVA INH.PLV. CPS.30×18MCG 30 0 Kč 100

NOVOMIX 30 FLEXPEN 100IU/ML 5×3ML 136 0 Kč 100

CLEXANE INJ. 10×0,6ML 48 0 Kč 100

DOPLATEK
PO SLEVĚ

SLEVA
V %

Kompletní seznam produktů se sníženým doplatkem v lékárně.

Mag inzerce Petrovice kveten 2015 v3.indd   1 27.5.15   18:11

K nákupu  
nad 500,- Kč 
získáte s tímto 
kupónem 3 kg 
dřevěného uhlí 

ZDARMA!

1 ks/ 1 osoba/ 1 den 
Platnost kupónu  
do 30. 6. 2015

Kotlový gril Montana
na dřevěné uhlí, grilovací  
plocha cca  46 cm,  
smaltovaný povrch,  
rozměry:   
48 x 55 x 85 cm

1.150,-

Modulový rošt

Kotlový gril Los Angeles
na dřevěné uhlí, grilovací plocha  
cca  47 cm, víko smaltováno,  
teploměr v poklopu,  
rozměry:  59 x 53 x 91,5 cm

3.390,-

Plynový gril Sydney
3 nerezové hořáky, práškově  
lakovaný povrch, hlavní  
grilovací plocha: 60 x 45 cm,  
rozměr: 127 x 60 x 112 cm

6.990,-

Zahradní nábytek Jasmín
konstrukce z hliníku odolného proti korozi, práškově lakováno v antracitové barvě, 
eukalyptové dřevo s certifikátem FSC, roztahovací stůl 180 – 240 x 100 cm,  
stohovatelná židle, polohovací křeslo

Zahradní nábytek Maja/ Neila
stůl Maja, 160 x 90 cm, konstrukce z hliníku odolného proti  
korozi, povrchová úprava práškově lakováno, deska stolu polywood 5.490,-
stohovatelné křeslo Neila, ocelová konstrukce, výplet PE-ratan 895,-

1 x stůl                   8.490,-/ ks

6x židle  2.290,-/ ks

2x poloh. křeslo  3.590,-/ ks

 29.410,-

9-dílný set 27.410,-

ušetříte 2.000,-

Tato nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

k. z. Průhonice – Čestlice
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Petrovický zpravodaj
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