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Vážení a milí spoluobčané, 
letošní druhé číslo Petrovického zpravodaje vychází v době, kdy městská 
část má uzavřené hospodaření za rok 2013 a jsem ráda, že z pozice sta-
rostky mohu konstatovat, že jsme v loňském roce, stejně tak jako v letech 
předchozích, hospodařili s vyrovnaným rozpočtem, což svědčí o rozpočtové 
stabilitě hospodaření naší městské části v současném složitém ekonomic-
kém období. Máme již také Zastupitelstvem MČ schválený rozpočet na 
rok 2014, který je opět v příjmové a výdajové části vyrovnaný, a to v celkové 
výši 26 586 100 Kč. V návaznosti na schválení rozpočtu bylo vyhlášeno gran-
tové řízení MČ Praha-Petrovice na rok 2014 (viz úřední deska a webové 
stránky MČ).
Pro letošní rok činí příjmy MČ 26,586 mil. Kč (viz graf č. 1), z toho od 
hl. m. Prahy obdržíme 15,255 mil. Kč a ze státního rozpočtu částku 151 000 Kč. 
8,088 mil. Kč uvolnila městská část z vlastních fondů hospodářské činnosti 
tak, aby byly zajištěny všechny běžné služby poskytované petrovickým 
občanům. Zbývající část příjmů činí převážně daně a různé poplatky. 

Plánované příjmy MČ Praha-Petrovice v roce 2014

15 255 000,00 + 151 000 Kč

3 092 000,00 Kč

8 088 100,00 Kč

MHMP a státní 
rozpočet

Vlastní příjmy průběžně 
generované MČ

Převod z vlastních fondů 
hospodářské činnosti

Slovo úvodem



3

Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Starostka městské části Praha-Petrovice 
v souladu s ust. § 32 odst. 2 zák. č. 62/2003 
Sb., o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů v platném znění (o volbách do Ev-
ropského parlamentu),
OZNAMUJE:
1. Volby do Evropského parlamentu se bu-
dou konat
• v pátek dne 23. května 2014 
 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu dne 24. května 2014 
 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského 
parlamentu ve volebních okrscích č. 44001, 
č. 44002, č. 44003 a č. 44004 je volební 
místnost v Domě občanské vybavenosti 
MČ Praha-Petrovice, Edisonova 429, 
Praha 10 (společenský sál, vstup z ul. Edi-
sonova). 
Do volebního okrsku č. 44001 patří 
všechna čísla popisná v ulicích:
Archimédova, Ampérova, Bellova, 
Celsiova, Dieselova, Dopplerova, 
Einsteinova, Edisonova, Euklidova, 
Faradayova, Gaussova, Grammova, 

Galileova, Galvaniho, Hertzova, Kelvinova, 
Lebeděvova, Morseova, Novopetrovická, 
Newtonova, Ohmova, Voltova, Wattova 
a dále níže uvedená čísla popisná v ulicích: 
Jakobiho čp. 328 a 329 a Rezlerova 
čp. 280 až 288.
Do volebního okrsku č. 44002 patří 
tato čísla popisná v ulicích:
Lessnerova čp. 261 až 270 a
Rezlerova čp. 272 až 279.
Do volebního okrsku č. 44003 patří 
tato čísla popisná v ulicích:
Rezlerova čp. 289 až 300 a
Rezlerova čp. 302 až 310.
Do volebního okrsku č. 44004 patří 
tato čísla popisná v ulicích:
Kurčatovova čp. 321 až 324,
Frostova čp. 331 až 347 a
Jakobiho čp. 325, 326 a 330.
Volič s voličským průkazem může dle 
ust. § 30 odst. 3 zákona o volbách do Evrop-
ského parlamentu volit v jakémkoli voleb-
ním okrsku na území ČR nebo v jakémkoli 
zvláštním volebním okrsku.
3. Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní občanství 

České republiky platným dokladem 
totožnosti. Volič, který je občanem jiného 
členského státu EU, prokáže po příchodu 
do volební místnosti svou totožnost 
a občanství jiného členského státu EU. 
Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude 
mu hlasování umožněno. Volič, který se 
dostavil do volební místnosti s voličským 
průkazem, je povinen odevzdat tento průkaz 
okrskové volební komisi. Občanům, kteří 
se k volbám chystají, doporučujeme, aby 
se včas přesvědčili, zda mají platný doklad 
totožnosti a popřípadě co nejdříve požádali 
o vydání nového dokladu. Žádost lze podat 
na Oddělení osobních dokladů a evidence 
obyvatel Odboru občanskosprávních agend 
ÚMČ Praha 15, Boloňská 1, Praha 10 - Hor-
ní Měcholupy.
4. Hlasovací lístky budou voličům dodány 
nejpozději 3 dny před prvním dnem 
voleb, tj. 20.05.2014. Ve dnech voleb, tj. 
23. a 24.05.2014, může volič obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.

JUDr. Olga Hromasová
starostka

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Pokud se týká hlavních výdajů (viz graf č. 2), bylo v rozpočtu 
pamatováno na mateřskou školu Jakobiho celkovou 
částkou 2,411 mil. Kč, základní školu 5,9 mil. Kč, na opravy 
a údržbu komunikací, péči o zeleň a vzhled naší městské 
části částkou 4,94 mil. Kč. Celkový rozpočet na rok 2014 
tak, jak jej schválilo zastupitelstvo 12.03.2014, je k dispozici 
na webových stránkách MČ www.prahapetrovice.cz.
Co se týká nutnosti navýšení kapacity petrovické základní 
školy z důvodu nárůstu počtu žáků nastupujících do prvních 
tříd, ráda bych Vás informovala, že nebude možné za tímto 
účelem využít objekt bývalých jeslí Jakobiho 328, jak zastu-
pitelstvo původně zamýšlelo a jak jsem Vás informovala 
v minulém čísle, a to z důvodu nevyhovujících parametrů 
výšky stropů, které stanoví současné obecně technické 
podmínky platné v hlavním městě Praze. Vzniklou situaci 
budeme muset řešit výstavbou nového pavilonu, který 
bude umístěn na pozemku základní školy.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála krásné velikonoční 
svátky s Vašimi blízkými a se všemi tradicemi, které k nim 
patří a doufám, že tento významný křesťanský svátek 
prožijete příjemně, v klidu a duchovně.    

JUDr. Olga Hromasová, starostka

Plánované výdaje MČ Praha-Petrovice v roce 2014

ZŠ Praha-Petrovice

MŠ Jakobiho

Činnost zastupitelstva obcí

Kultura

Ostatní zájmová činnost 
a rekreace

Zeleň

Činnost místní správy

Ostatní výdaje

Komunikace

5 900 000,00 Kč

2 411 000,00 Kč

3 162 000,00 Kč

616 000,00 Kč

8 474 600,00 Kč

2 570 000,00 Kč
170 000 Kč

2 370 000,00 Kč

912 500,00 Kč
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parla-
mentu se budou na území 
České republiky konat ve
dnech 23. a 24. května 2014. 

Dne 23. května 2014 (pátek) se bude hla-
sovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 
24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Právo volit do Evropského parlamentu 
na území České republiky má
• každý občan České republiky, který 
 alespoň druhý den voleb, tj. 24. května 
 2014, dosáhl věku 18 let a 
• občan jiného členského státu EU, který 
 alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů 
 přihlášen k trvalému nebo přechod-
 nému pobytu na území České repub-
 liky, tj. nejméně od 9. dubna 2014.

Volič může hlasovat, pokud je zapsán 
v seznamu voličů do Evropského par-
lamentu a nenastala u něho překážka 
ve výkonu volebního práva, tj. zákonem 
stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení 
svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Žádost o zápis do seznamu voličů 
pro volby do EP
Občan jiného členského státu EU, který 
má právo volit a není veden v dodatku 
stálého seznamu voličů, může požádat 
obecní úřad (úřad městské části), v jehož 
správním obvodu je přihlášen k trvalému 
pobytu, o zápis do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu do 
13. dubna 2014. Tím mu bude umožněno 
hlasovat ve volbách do Evropského parla-
mentu na území České republiky.
Vzhledem k tomu, že 13. dubna 2014 
připadá na neděli, bude v tento den 
na obecním úřadě (úřadě městské 
části) od 8:00 do 16:00 zřízena stálá 
služba, která zabezpečí přijetí žádosti.

Občan jiného členského státu EU podává 
žádost osobně. Při podání žádosti se 
občan prokáže platným průkazem 
totožnosti. Obecní úřad (úřad městské 
části) žadatele o zápis do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, 
tj. do 8. května 2014, informuje o tom, jak 
byla jeho žádost vyřízena.

Vzhledem ke státnímu svátku dne 
8. května 2014 bude v tento den 
na obecním úřadě (úřadě městské 
části) od 8:00 do 16:00 zřízena stálá 
služba, která zabezpečí přijetí žádosti.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze 
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, okrsková volební komise 
hlasování neumožní. To neplatí, pokud 
volič hlasuje na voličský průkaz nebo 
pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí 
ze zvláštního seznamu voličů vedeného 
zastupitelským úřadem nebo potvrzení 
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu v souvislosti 
se změnou trvalého bydliště a prokáže své 
právo hlasovat ve volebním okrsku.

Voličský průkaz
Voličský průkaz vydává obecní úřad 
(úřad městské části) voliči, který je u to-
hoto obecního úřadu zapsán v seznamu 
voličů pro volby do Evropského parla-
mentu a nebude moci nebo nehodlá volit 
ve volebním okrsku, pro který je tento 
seznam veden. Volič, který je zapsán 
v seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu, může požádat o vy-
dání voličského průkazu nejdříve ode 
dne vyhlášení voleb (22. února 2014), a to 
písemným podáním opatřeným úředně 
ověřeným podpisem voliče, doručeným 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, 
tj. do 8. května 2014, obecnímu úřadu. 
Volič může žádost o vydání voličského 
průkazu podat i elektronickými prostředky, 
a to prostřednictvím datové schránky 
nebo e-mailem opatřeným zaručeným ele-
ktronickým podpisem.

Obecní úřad (úřad městské části) nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb (8. května 2014)
předá voličský průkaz osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo jej 
voliči zašle.

Vzhledem ke státnímu svátku dne 
8. května 2014 bude v tento den na
obecním úřadě (úřadě městské části) 
od 8:00 do 16:00 zřízena stálá služba, 
která zabezpečí přijetí žádosti.

Co dělat ve volební místnosti
Volič po příchodu do volební místnos-
ti prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo platným ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem. Volič, který je občanem jiného 
členského státu EU, prokáže po příchodu 
do volební místnosti svou totožnost 
a občanství jiného členského státu EU. 
Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebu-

Víte, že:
Českou republiku v Evropském
parlamentu v současnosti repre-
zentuje 22 europoslanců, po leto-
šních volbách jich bude 21? Celá 
Česká republika je jedním voleb-
ním obvodem, takže kandidáti 
jsou stejní ve všech volebních ob-
vodech.

Víte, že:
občané členských států EU, kteří 
hlasují na území České republiky, 
volí do Evropského parlamentu 
kandidáty zaregistrované v České 
republice?

Víte, že:
ověření podpisu pro účely výkonu 
volebního práva je osvobozeno 
od poplatku?
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de mu hlasování umožněno. Volič, který se 
dostavil do volební místnosti s voličským 
průkazem, je povinen odevzdat tento 
průkaz okrskové volební komisi. 

Jak hlasovat
Volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. Po obdržení úřední obálky, 
popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. V tomto prostoru 
vloží volič do úřední obálky 1 hlaso-
vací lístek. Na hlasovacím lístku může 
přitom zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z kandidátů dává přednost. Jiné 
úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho 
posuzování vliv.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků 
vloží úřední obálku s hlasovacím lís-
tkem před okrskovou volební komisí 
do volební schránky. V prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být 
nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani 
člen okrskové volební komise. S voličem, 
který nemůže sám upravit hlasovací 
lístek pro tělesnou vadu anebo proto, že 
nemůže číst nebo psát, může být v pros-
toru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoli však člen okrs-
kové volební komise, a hlasovací lístek 
za něho v souladu s jeho pokyny upravit, 
vložit do úřední obálky a úřední obálku 
s hlasovacím lístkem vložit do volební 
schránky.

Voliči, který se neodebral do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 
okrsková volební komise hlasování neu-
možní.

Hlasování do přenosné volební 
schránky
Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních, důvodů obecní úřad (úřad 
městské části) a ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi o to, aby mohl hlaso-
vat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. V takovém případě vyšle okrsko-
vá volební komise k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky a výpisem 
ze seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu. Při hlasování postupují 
členové okrskové volební komise tak, aby 
byla zachována tajnost hlasování.

Stěhujete se? 
Pokud volič změní místo trvalého 
bydliště v rámci území České repub-
liky po zápisu do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu, tj. po 
13. dubnu 2014, musí na obecním úřadě 
v místě původního bydliště požádat 
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro 

volby do Evropského parlamentu. Obecní 
úřad (úřad městské části) o tom vydá po-
tvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit 
obecnímu úřadu v místě nového bydliště 
nejpozději do 21. května 2014 nebo v dny 
voleb okrskové volební komise ve volební 
místnosti v místě nového bydliště, kde 
zároveň musí prokázat své právo hlasovat 
ve volebním okrsku (zejména občanským 
průkazem s oddělenými rohy a potvrze-
ním o změně místa trvalého pobytu nebo 
novým občanským průkazem s aktuálními 
údaji).

Pokud volič po návratu na území České 
republiky ze zahraničí, kde byl veden 
ve zvláštním seznamu voličů na zastu-
pitelském úřadě, hodlá hlasovat ve vol-
bách, musí požádat zastupitelský úřad 
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu 
voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí 
vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné 
předložit obecnímu úřadu v místě trvalého 
pobytu nejpozději do 21. května 2014 
nebo v dny voleb okrskové volební komisi 
ve volební místnosti v místě trvalého po-
bytu.

V případě dotazů se můžete obrátit na Úřad 
městské části Praha-Petrovice, a to 
e-mailem na adrese info@prahapetrovice.
cz nebo telefonicky na čísle 274 860 731. 

Další informace naleznete na stránkách 
Ministerstva vnitra www.mvcr.cz v hlav-
ním menu pod ikonkou Informační servis 
v nabídce Volby.

Víte, že:
volič může dát preferenční hlas 
nejvýše 2 kandidátům uvedeným 
na témže hlasovacím lístku, a to 
zakroužkováním pořadového čísla 
kandidáta?

Víte, že:
přenosnou volební schránku 
si můžete objednat na čísle 
274 860 731 během voleb na čísle 
267 900 932?

Termíny svozu bioodpadu v roce 2014

So 12.04. od 13.00 do 16.00 hod. 
ul. Euklidova
u separovaného odpadu

So 26.04. od 13.00 do 16.00 hod. 
ul. Edisonova
před č. p. 51

So 10.05. od 9.00 do 12.00 hod.
ul. Morseova
parkoviště u ul. Bellova 

So 24.05. od 9.00 do 12.00 hod. 
ul. Dieselova
horní část u trafostanice

So 06.09. od 13.00 do 16.00 hod. 
ul. Euklidova
u separovaného odpadu

So 20.09. od 9.00 do 12.00 hod. 
ul. Edisonova 
před č. p. 51

So 04.10. od 9.00 do 12.00 hod.
ul. Morseova 
parkoviště u ul. Bellova 

So 18.10. od 13.00 do 16.00 hod. 
ul. Dieselova
horní část u trafostanice

So 01.11. od 13.00 do 16.00 hod. 
ul. Euklidova 
u separovaného odpadu
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Z činnosti RMČ
Rada MČ Praha-Petrovice 
měla v druhé polovině roku 
pravidelná zasedání 1krát 
za 14 dní, a to vždy v pondělí. 

Celkem proběhlo 14 jednání a kromě 
toho probíhala další dvoustranná opera-
tivní jednání. Rada MČ se při jednáních 
zabývala především oblastí hospodaření 
MČ, školství, polikliniky, dopravy, životního 
prostředí, územního rozvoje, hřbitovem, 
kulturou, nájmy bytů a všemi dalšími 
záležitostmi, které nejsou zákonem svěře-
ny do výlučné kompetence Zastupitelstva 
MČ. Mimo jiné se vyjadřovala ke koncepci 
rozvoje informačního systému pro potřeby 
hl. m. Prahy a městských částí. Projed-
nala rovněž inovaci a aktualizaci webových 
stránek.

Hospodaření MČ
Rada MČ pravidelně projednávala dílčí 
rozpočtové změny, které následně před-
ložila Zastupitelstvu MČ ke schválení, 
přičemž důsledně dbala na to, aby změny
probíhaly v rámci schváleného rozpočtu. 
Zároveň připravila a schválila rozpočet 
na rok 2014, který předložila dne 
12.03.2014 Zastupitelstvu MČ ke schvá-
lení, a to jako vyrovnaný v příjmové 
a výdajové části. Zastupitelstvo MČ tento 
rozpočet schválilo.

Školství
Rada MČ opakovaně žádala o fi nanční 
podporu v rámci Operačního programu 
„Životní prostředí“ na realizaci energeticky 
úsporných opatření v Základní škole Pra-
ha-Petrovice v Dopplerově ulici, aby bylo 
možno zateplit budovu, dokončit výměnu 
oken a dveří, vyzdít zasklené části budovy 
a zlepšit prostředí před budovou školy. 
Dále se zabývala podáním žádosti o poskyt-
nutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR programu „Zeleň do měst“ 
s názvem „Revitalizace stávající a výsadba 
nové zeleně v MČ Praha–Petrovice“.

Poliklinika
Problémy s nedostatečným úklidem a čis-
totou na poliklinice se bohužel vysky-
tovaly i v druhém pololetí, a tak Rada MČ 
po několika jednáních a reklamacích byla 
nucena smlouvu s fi rmou ForsGroup, s. r. o.
ukončit a vypsat opětovně veřejnou zakáz-

ku na úklid polikliniky. Rada MČ byla nuce-
na řešit potíže s uzavíráním smluv a obsa-
zováním nových ordinací, protože pojišťovna 
odmítala uzavřít smlouvy s našimi novými 
lékaři. To se stalo v případě pneumologie 
a dermatologie. 

Doprava
Rada MČ opakovaně řešila připomínky 
dopravní obslužnosti v k. ú. Petrovice. Sta-
rostka s 1. zástupcem opakovaně jednali 
s náměstkem primátora hl. m. Prahy pro 
dopravu a s  představiteli ROPIDu, zatím 
bez pozitivního výsledku.  

Životní prostředí
Rada MČ se i nadále zabývala řešením 
snížení hladiny dopravního hluku a zne-
čistění ovzduší. Rada MČ schválila zadávací 
dokumentaci na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Zimní údržba v k. ú. Petrovice“ 
na zajištění zimní údržby komunikací. 
31. března letošního roku skončila smlouva 
na údržbu veřejné zeleně a úklid veřejných 
prostranství fi rmě Pražské služby a. s. 
a byla vypsána veřejná zakázka malého 
rozsahu na období 2014/2015. Rada MČ 
schválila na základě doporučení hodnotící 
komise výběr zhotovitele, a to fi rmě 
Louka – Tomáš Loukota. Rada MČ dále 
projednávala a schválila umístění a pro-
voz technologie na zlepšení kvality vody 
v Hostivařské přehradě.

Územní rozvoj 
Rada MČ pověřila starostku městské části 
a 1. zástupce starostky, aby se věnovali 
navrhovaným změnám Územního plánu 
hl. m. Prahy, které se týkaly k. ú. Petro-
vice.  Starostka MČ a 1. zástupce starost-
ky byli přizváni k jednání Rady HMP dne 
18.03.2014 za účelem podání vyjádření 
ke změnám územního plánu Z 1415/07 – 
které se týkalo vyhlášení retenční nádrže 
v lokalitě Dobrá Voda  a DUN jako veřejně 
prospěšné stavby. Důvodem pro toto 
vyhlášení bylo zabezpečení efektivní rea-
lizace přestavby a opravy této nádrže. 
Tato změna byla Radou HMP schválena 
a následně bude předána k projednání 
Zastupitelstvu HMP.

Hřbitov 
Rada MČ rozhodla o koupi nových laviček 
a úpravě korun stromů u vstupní aleje 

na hřbitov. Byla dokončena obnova pomní-
ku obětem světových válek v centrální 
části hřbitova, kde k novému žulovému 
podstavci byl doplněn železný ocelový kříž. 

Kultura
Rada MČ i v loňském roce schvalovala Kul-
turní komisi RMČ rozpočty na konání jed-
notlivých kulturních akcí pro naše občany. 
V druhé polovině roku se konala řada 
koncertů, divadelní představení a bylo ob-
noveno i Petrovické posvícení. Pozvánky, 
reportáže a fotografi e z jejich průběhu jsou 
průběžně publikovány v Petrovickém zpra-
vodaji a na webu naší MČ. 

Nájmy a byty
Soustavná pozornost byla věnována do-
končení jednání o opětovném zprovoznění 
restaurace Letem světem. Po mnoha 
rozhovorech byla s bývalým nájemcem 
uzavřena smlouva o vzájemném vyrovnání 
pohledávek a následně k 19. listopadu 
uzavřena smlouva s novým nájemcem 
spol. Bohemia Technology, s. r. o.
Rada MČ rovněž po vypsání záměru 
na pronájem nebytových prostor bývalé 
prodejny potravin uzavřela nájemní smlou-
vu se spol. Allmaster group, s. r. o. Spo-
lečnost připravuje provozovat gurmánské 
bistro. 
Rada MČ sledovala dlužníky a uložila Odbo-
ru správy majetku uzavřít s nimi splátkový 
kalendář. Největším dlužníkem je pan Ne-
voral, který již byt vyklidil a dlužné nájemné 
bude vymáháno právní cestou.
Rada MČ obdržela žádost paní Lacúchové 
o větší nájemní byt. Nyní obývá byt 2 + k. k.,
kde žije s manželem a pěti dětmi. Naše 
městská část větším bytem nedisponuje, 
a tak Rada MČ požádala Magistrát hl. m. 
Prahy o účinnou pomoc. Žádost je zatím 
v jednání.
V několika jednáních Rada MČ schválila 
prodej 12 bytových jednotek v ul. Mor-
seova 251 a vypsala záměr jejich prodeje 
jak na webových stránkách, tak na úřední 
desce. 

Kromě těchto oblastí se Rada MČ za-
bývala dalšími záležitostmi jako např. 
připomínkami ke změnám Územního plánu 
hl. m. Prahy. Projednala nový Organizační 
řád ÚMČ a schválila počet zaměstnanců 
zařazených do Úřadu MČ. 
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Práva a povinnosti držitelů psů
Vážení občané – pejskaři,
měsíc březen se nachýlil ke konci a pro 
většinu z Vás 31. 3. představuje termín 
splatnosti poplatku ze psů. Tedy pominu-
-li ty z Vás, kteří jsou z nějakého důvodu 
od poplatku v daném čase osvobozeni. 
Ti z vás, kteří mají výši ročního poplatku 
ze psa nižší než 600 Kč, mají pouze tento 
jeden termín splatnosti. Plátci nad 600 Kč 
výše ročního poplatku mohou platit 
ve dvou stejně vysokých ročních splát-
kách, a to vždy k 31. 3. a 31. 8. daného 
roku. Musím s potěšením konstatovat, 
že za poslední období se platební morálka 
poplatníků zlepšila, a to zřejmě i z důvodu, 
že se zlepšila komunikace mezi poplatníky 
a Úřadem MČ. Zlepšila se také informova-
nost o právech a povinnostech držitelů psů. 
Je to ovšem běh na dlouhou trať a dá se 
říci, že tento proces téměř nikdy nekončí 
a je třeba o vzájemnou komunikaci stále 
pečovat.  Z tohoto důvodu bych ráda všem 
připomněla, že je třeba mít na paměti je-
dnu z hlavních povinností držitelů psů, a to 
je ohlašovací povinnost. 
Co si pod tímto pojmem představit? 

Ohlašovací povinnost zahrnuje všechny 
změny, které se v životě Vašeho psího 
miláčka odehrají, tedy vše od jeho 
narození, převzetí novým majitelem, 
čipování/tetování, stěhování se se svým 
„páníčkem“, který tímto změní místo 
trvalého pobytu, až po tu povinnost 
nejméně příjemnou, a tou je oznámení 
o úhynu resp. euthanasii, kterou doložíte 
potvrzením veterináře. Všechny změny, 
které takto nastanou, je třeba ohlásit do 
15 dnů ode dne, kdy nastanou, na Odbor 
občanskosprávní ÚMČ Praha-Petrovice. 
Pro ohlášení změn využívejte nejlépe 
písemné komunikace, a to prostřednictvím 
České pošty nebo e-mailem na info@praha-
petrovice.cz nebo hrabakova@prahapetro-
vice.cz. Pro doladění doložení jednotlivých 
dokladů, které se vážou k ohlašovaným 
změnám, můžete využít telefonické (tel.: 
267 900 944) nebo osobní komunikace 
v úředních hodinách.
Závěrem tohoto „psího okénka“ bych 
chtěla poděkovat všem, kteří se neváhají 
zeptat ať již osobně nebo písemně 
v okamžiku, kdy mají jakoukoliv nejas-

nost vážící se k poplatkové povinnosti 
nebo jiným skutečnostem souvisejícím 
s evidencí psů. Zároveň však chci vyz-
vat všechny, kteří tak nečiní, aby věci 
nenechávaly volně plynout s odkazem 
na to, že problém, který se nevyřeší sám, 
nestojí za to, aby byl řešen. Mnozí z Vás 
se tak již v minulosti vystavili, anebo vy-
stavují, značným nepříjemnostem, a to 
v momentě, kdy úřad nemá jinou možnost 
komunikace než prostřednictvím plateb-
ního výměru. Ten, jak je některým již 
známo, představuje až trojnásobek dlužné 
částky a liknavost poplatníků tak může ve-
lice tvrdě potrestat. Věřím, že nebudete 
věci odkládat a že si najdete vždy čas, aby-
ste uvedené změny či opomenutí platby 
místního poplatku ze psů řešili vždy včas 
a úhrady zasílali ve správné výši, abyste 
se tak vyhnuli zbytečným komplikacím. 
Neváhejte se na nás v případě dotazů sou-
visejících s touto problematikou vždy obra-
cet a raději se zeptat i opakovaně na stej-
nou věc, než jednou fatálně pochybit.

Romana Hrabáková
Odbor občanskosprávní

Jaro je tu! A s ním přichází i několik doporučení
Po zimě, která ani nebyla 
skutečnou zimou, jak 
známe od Josefa Lady, jsou 
tu prosluněné dny, které 
nás lákají trávit co nejvíce 
našeho volného času venku. 
Oprášíme kola, koloběžky, inline brus-
le, protože právě tyto věci představují 
příjemnou pohybovou aktivitu, a…
vyrážíme. Ale opatrně! Někdy stačí 
nepatrná chvíle a příjemné se stává 
noční můrou…
Pojďme si společně připomenout několik 
rad, jak zvýšit viditelnost nás, ale hlavně 
našich dětí. Tak i čemu věnovat pozornost 
při první kontrole kola, než vyjedeme.
• Používejte refl exní a fl uorescenční ma-
teriály. Kombinujte je, abyste byli dobře 
vidět za světla i za tmy.
Fluorescenční materiály – zvyšují viditel-
nost za denního světla a za soumraku, 
ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji 
používanými barvami jsou jasně žlutá, 
zelená a oranžová.

Refl exní materiály – odrážejí světlo 
v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až 
na vzdálenost 200 metrů. Výrazně zvyšují 
viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. 
U tmavého oblečení je to jen vzdálenost 
kolem 20 metrů.
• Refl exní prvky umisťujte nejlépe
ke konci rukávů, blízko kolenům a do úro-
vně pasu (cyklisté také na přilbu a kolo).
• Převážně dětem se snažte pořizovat 
oblečení, školní brašny a doplňky opatře-
né refl exními a fl uorescenčními bezpe-
čnostními prvky.
• Předtím než šlápneme do pedálů či 
necháme šlápnout naše děti, prosím, 
zkontrolujme na kolech rám, a to dokona-
le. Není prasklý, ohnutý anebo zrezivělý? 
Není! Báječné, můžeme pokračovat dál 
brzdami. Brzdy brzdí. Co řetěz? Vyčistíme 
a promažeme. Zkontrolujeme si nyní 
řazení (přehazovačka a přesmykač), kon-
trolou bovdenů a ocelových lanek zjistíme, 
že nejsou nikde roztřepená/zkorodovaná. 
Světla svítí. Rám drží. Sedátko sedí. 

Řídítka řídí. Brzdy brzdí. Řetěz nevrže. 
Zvonek zvoní. Přilba nám padne. Zabaleni 
v refl exním a fl uorescenčním materiálu 
jsme také. Tedy? Můžeme vyjet! 
Městská policie Praha Vám všem přeje 
mnoho šťastných chvil a tisíce bezpečně 
ujetých kilometrů.

Zuzana Gašpar
Městská policie hl. m. Prahy

Tisková skupina

I policisté musejí kontrolvat svá kola.
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Poslední dobou se v Petrovicích rozšířil 
nešvar „nájezdů“ mladých lidí, kteří zde 
hledají něco jiného než práci.

Určitě jste už viděli mladšího člověka, obyčejně oblečeného 
v bundě s kapucí na hlavě a batohem na zádech, hledajícího 
na veřejných prostranstvích třeba zbytky cigaret, nahlížejícího 
do popelnic nebo zdržujícího se u laviček, kde bezstarostně 
odpočíváte. Hlídejte si své tašky, kabelky, mobily.
Již jsme několikrát zaznamenali nalezené prázdné peněženky 
a doklady v keřích, dokonce i v naší městské knihovně byla 
okradena paní, mladý muž v kapuci jí sebral kabelku a mo-
bilní telefon. Je důležité v této situaci volat hned Městskou 
policii na telefon 156 a popsat jim zloděje popřípadě směr 
jeho útěku. Také v nedávné minulosti byla jedna žena 
obtěžována v době, kdy chodíme do práce, pravděpodobně 
opilým mužem asijského původu.

I v případě nálezu injekční stříkačky na dětském hřišti, kde 
si hrají děti, a to nejen ty Vaše, volejte strážníky Městské 
policie Prahy 15. Nikdy se nedotýkejte jehly holýma rukama, 
vezměte si například papírový sáček, ubrousek, igelitový pyt-
lík nebo obyčejný list a injekční stříkačku uchopte co nej-
dále od hrotu jehly a v ideálním případě vložte do plechovky 
či plastové láhve, to abyste zabránili dalšímu případnému 
poranění, uzavřete a vyhoďte do odpadkového koše. V situ-
aci, kdy se nedopatřením můžete poranit o injekční 
stříkačku, popřípadě o jehlu, je nutné ranku co nejdéle ne-
chat volně krvácet. Krvácení sníží možnou dávku viru či in-
fekce. Po zastavení krvácení ranku důsledně umyjte vodou 
a mýdlem a ošetřete dezinfekčním roztokem. Poté je nutné 
co nejdříve navštívit svého praktického lékaře, popřípadě se 
obrátit na nejbližší infekční oddělení či hygienickou stanici, 
kde Vám bude sdělen další postup.

Nicola Šafaříková

Chraň sebe a své děti 

Novinky Pražské integrované dopravy
I v tomto čísle našeho zpravodaje Vám 
chceme zprostředkovat několik novinek, 
rad či změn, které Pražská integrovaná do-
prava chystá. 
Nejdříve si připomeňme, že moderní 
technologie nám dokáží zjednodušit 
i naše cestování. QR kódy pomáhají 
zjistit aktuální odjezdy vlaků PID na jed-
notlivých zastávkách. Po načtení kódu 
mobilním telefonem, který má připojení 
na internet, se rovnou zobrazí aktuální 
odjezdy ze zastávky, na které se cestující 
nachází. V současnosti jsou tyto QR kódy 
umístěny na vybraných vlakových zastá-
vkách na lince S7, v nejbližší době budou 
umístěny na celých linkách S7, S1 a S4, 
které jsou z pohledu pravidelnosti pro-
vozu a také současných výlukových akcí 
nejvíce problematické. Předpokládáme, 
že do letošních letních prázdnin by měly 
být tyto vývěsky součástí všech cca 220 
železničních stanic a zastávek PID.
Vývěsky s QR kódem budou na vlakových 
stanicích a zastávkách umístěny vždy 
v místech s ostatními informacemi o PID 
(zastávkové jízdní řády a další tarifní infor-
mace) – tyto vitríny se zpravidla nacházejí 
na místech největší koncentrace cestu-
jících. Pro každou zastávku je vyroben 
unikátní QR kód, který odkáže uživatele 
telefonu přímo na stránku s odjezdy 

z této zastávky v rámci aplikace www.
kdymitojede.cz, kde se zobrazují také 
aktuální odjezdy autobusů PID (prozatím 
mimo Dopravního podniku hl. m. Prahy). 
Konkrétní zastávku si cestující může 
uložit do oblíbených položek, pokud ji 
používá pravidelně, a tyto informace může 
zjišťovat ještě z pohodlí domova, než se 
vydá na cestu.
S jarem přichází i mnoho nových možností 
výletů. Provoz linek Pražské integrované 
dopravy je rozšiřován. Máme možnost 
využívat přívozů přes Vltavu. Přívoz 
s označením P1 můžete využívat ke spo-
jení ze Sedlce do Zámků. Stanoviště 
přívozu v Sedlci se nachází v blízkosti 
železniční zastávky Praha-Sedlec na lince 

S4 nebo v blízkosti autobusové zastávky 
linek č. 340 a 350 Sedlecký přívoz (obě 
linky jedou od stanice metra Dejvická). 
O několik stovek metrů blíže centru města 
jezdí přívoz s označením P2, který spojuje 
Podbabu a Podhoří. Přívoz P3 spojuje Li-
hovar a Veslařský ostrov. Přívoz P5 spojuje 
Císařskou louku (severní okraj) s Výtoní 
i smíchovským břehem. Linka P6 pak spo-
juje Modřany a Lahovice.
Dále Vás zveme na projížďku Brdským 
cyklobusem či Okořským cyklovlakem.
Více informací o těchto linkách naleznete 
na stránkách Pražské integrované dopravy 
také spolu s nejaktuálnějšími změnami.

Přejeme hezké jarní cestování!

QR kódy pomáhají zjistit aktuální odjezdy vlaků PID.
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Senioři, nemalá žijící část populace
V situaci, kdy prognos-
tikové a média pouka-
zují na zhoršující se životní 
situaci rodin s dětmi, 
spoluobčanů s nízkými 
příjmy, 

kteří jsou na pokraji životního minima 
a v neposlední řadě na kupní sílu seniorů 
a invalidních důchodců, jsou zde lidé, kteří 
tuto skutečnost vnímají a dle možností se 
snaží ve svých obcích vytvořit podmínky 
pro možné sdružování se v klubech seniorů 
a kroužcích.  
Právě toto zažíváme my, skupina dříve 
narozené „party“ žen a mužů, kteří chtějí 
pracovat pro tyto spoluobčany bez náhrady. 
K tomu, abychom se mohli sdružovat, 
potřebujeme pochopení té či oné městské 
části Prahy.
Stalo se. Pochopení jsme našli v městské 
části Praha-Petrovice u Rady MČ v čele 
s paní starostkou JUDr. Olgou Hromaso-
vou.
Naprosto nezávazně došlo k několika ne-
formálním schůzkám našich seniorů se 

starostkou MČ JUDr. Olgou Hromaso-
vou a jejím zástupcem doc. Semeckým. 
Ve fi nále se nám dostalo nejenom slyšení 
„radních” v Petrovicích, ale v lednu tohoto 
roku zde začal pracovat taneční kroužek při 
městské části Praha-Petrovice sdružující 
několik nepolitických organizací. Jsou to 
senioři z Petrovic, členové Českého svazu 
bojovníků za svobodu z Prahy 15, členové 
základní organizace 10/28 Aktivních seniorů 
Prahy 15 a také naši spoluobčané Baráčníci.
Zanedlouho se taneční kroužek rozšířil 
i o taneční kroužek České besedy. Taneč-
ní kroužek České besedy se schází kaž-

dé pondělí od 16.00 do 17.20 hod. a taneč-
ní kroužek od 17.30 do 18.50 hod. ve spo-
lečenském sále DOV, Edisonova 429, Praha 
10 - Petrovice. Přijďte mezi nás i jednotlivě 
(partner nebo partnerka není podmínkou), 
podmínkou je jen vhodná taneční obuv 
a pitný režim. 
Zajisté si vyberete tu činnost, která Vás 
zaujme a věříme, že mezi námi najdete 
nové přátele, kteří se snaží nepřipouštět si, 
že je stáří něčím, co nás omezuje v kolek-
tivních činnostech.

Bohuslav Kožíšek, Aktivní senioři P15

Paní starostka s účastníky tanečních. Taneční kroužek České besedy. 

Jste spole enští?

P ij te si popovídat s Ing. Evou Vodi kovou
o dobrovolnictví v seniorském v ku

 7. 5. 2014 od 14 hodin
Beseda prob hne v prostorách Infocentra

Ú adu m stské ásti Praha- Petrovice,
p i velké ú asti v sále DOV, 

Povídáte si rádi?
Už Vám bylo 50, 60, 70 let?

Sta te se dobrovolníkem
v Léko ici

Cht li byste v d t víc o tom:

V DUBNU se ještě můžete těšit na:
15.04.2014 Vycházka po Praze – za poznáním. 
 Z Pohořelce přes Nový Svět na Hradčany. 
 Sraz 9.30 hodin, Nádraží Hostivař, tramvaj 22.

17.04.2014 Velikonoční posezení s živou hudbou – Duo Vanc
 od 15.00 hodin v hasičské zbrojnici Horní Měcholupy.

29.04.2014 Výlet – návštěva zámku Červený Újezd. 
 Sraz 8.00 hodin, Háje, autobus 125 směr
 Smíchovské nádraží.

Na měsíc KVĚTEN připravujeme: 
06.05.2014 Vycházka – Z Hradčan přes Jánský vršek na Malou 
 Stranu. Sraz 8.45 hodin, Nádraží Hostivař, tramvaj 22. 

13.05.2014 Autobusový zájezd – na zámek Litomyšl. 
 Nutno se přihlásit.

20.05.2014 Výlet – Muzeum chmelu Žatec. Sraz v 7.30 hodin, 
 Háje, autobus 125 směr Smíchovské nádraží. 

22.05.2014 Členská schůze v hasičské zbrojnici Horní Měcholupy  
 od 17.00 hodin. 

27.05.2014 Výlet – na zámek Korozluky. 
 Sraz 6.30 hodin, metro Skalka, peron.

Veškeré informace o podrobném programu jednotlivých akcí a srazu 
účastníků získáte každé pondělí v Domě občanské vybavenosti, 
Edisonova 429, Praha 10 – Petrovice od 14.00 do 16.00 hod., kde se 
senioři schází na svých pravidelných schůzkách v přátelském
prostředí. www.aktivni15.estranky.cz.

SDČR ZO 10/28 Aktivní senioři Prahy 15 
Vás srdečně zve na akce, které pořádá.
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Ten, kdo v sobotu 22. března 
letošního roku mezi osmou 
a desátou hodinou večerní 
procházel v okolí petrovic-
kého kostela, se nestačil 
divit. 
Desítky návštěvníků proudily k petro-
vickému kostelu na zcela nevšední akci. 
Petrovický kostel sv. Jakuba Staršího 
byl ten večer ponořen do tmy a jeho 
okolí osvětlovalo téměř 300 světelných 
objektů žáků z keramických kurzů Jany 
a Miloslava Kratochvílových. Díky ochotě 
římskokatolické farnosti, pana faráře otce 
Františka a za pomoci paní starostky 
JUDr. Hromasové, která zajistila speciálně 
pro tento večer zhasnutí slavnostního 
osvětlení kostela, tak měli malí autoři 
možnost vidět svá dílka zcela ojediněle 
ve ztemnělém a krásném prostředí okolí 
petrovického kostela i v kostele samot-
ném. Kostel byl ozářen pouze světelnými 
keramickými objekty a magickou atmo-

sféru tohoto sakrálního prostoru stylově 
dokreslovaly vznešené tóny gregorián-
ských chorálů.
S nápadem, aby děti, jejich rodiče i ostat-
ní návštěvníci získali netradiční zážitek 
a zároveň se seznámili s unikátním 
prostředím petrovického kostela, přišli 
manželé Kratochvílovi, kteří pořádají kera-
mické kurzy v petrovické základní škole, 
ale také na Jižním Městě v keramic-
ké dílně mateřské školy Janouchova 

i na základní škole Milíčov. Spojili všechny 
své žáky a ti vytvořili světelnou podívanou 
nejen pro sebe samé, ale i pro ostatní 
návštěvníky. Množství těch, kteří trávili 
sobotní večer na výstavě a neodradila je 
zdánlivá nepřízeň počasí, předčilo veškeré 
očekávání organizátorů a doufáme, že si 
všichni odnesli nezapomenutelný zážitek. 

Jana Kratochvílová

„Světelná“ výstava u kostela sv. Jakuba Staršího

Kostel svítil jako nikdy. Svítící keramické objekty.

PETROVICKÁ FARNOST
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   Zajíčci, pečení beránci, mazance, malovaná vajíčka,  
květiny, slavnostní obědy, koledníci s pomlázkami…  
nebudou chybět ani v křesťanských domácnostech.  
   Ale přeci jen pro nás Velikonoce znamenají něco většího.  
 
   Vítězství Lásky nad hříchem a nespravedlností,  
                                                                      Života nad smrtí.  
   I jarní příroda to krásně ilustruje.  
Ale nebudu tu dělat kázání. Zvu Vás do kostela sv. Jakuba Staršího. 
A přeji neobyčejně krásné Velikonoce i Vám. 

    
František Převrátil, kněz petrovicko-hornoměcholupské farnosti 

 
 
 

 
 
13. 4. - Květná neděle - 9.00 a 10.30 mše sv. s  žehnáním ratolestí a pašijemi, 
začíná Svatý týden… připomíná se velikonoční vjezd Ježíše na oslíku do 
Jeruzaléma. 
 
17. 4. - Zelený čtvrtek - 18.00 mše sv. s obřady umývání nohou,  
                                          poté modlitební bdění…  
…připomíná se Poslední večeře Ježíše s učedníky, při které dal své 
Tělo v podobě chleba a Krev v podobě vína, pak umyl apoštolům 
nohy a odešel se modlit na Olivovou horu – tam byl zajat. 
 
18. 4. - Velký pátek - 10.00 křížová cesta pro děti v přírodě, 
začátek u kostela 

15.00 křížová cesta v kostele,  
18.00 velkopáteční obřady s pašijemi a uctíváním kříže…  

 …připomíná se Ježíšovo utrpení a smrt na kříži. 
 

19. 4. - Bílá sobota - 9.00 modlitba u Božího hrobu…  
 

21.00 - vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně - svěcení ohně, paškálu, 
křestní obřady … hlavní velikonoční bohoslužba, velmi starobylá, při ní se 
křtí dospělí. 
 

20. 4. – Boží hod velikonoční  -  slavnost Zmrtvýchvstání Páně,  
             mše sv. v 9.00 a 10.30 se žehnáním pokrmů. 
 
21. 4. - Velikonoční pondělí - 9.00 mše sv. 
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XIV. reprezentační ples
MČ Praha–Petrovice 2014

František Ringo Čech

Sobotní počasí 8. února 
připomínalo spíše jarní ob-
dobí nežli hlubokou zimu se 
spoustou sněhu, jak bychom 
mohli očekávat.   

Nicméně plesová sezona nastala, a tak 
i XIV. reprezentační ples městské části 
zahájil místní společenskou sezonu. Zcela 
zaplněný sál svědčil o přirozené potřebě 
lidí odložit běžné starosti a přijít se pobavit 
nejen hudbou, ale i přátelským povídáním.
Plesu se zúčastnila kromě petrovických 
občanů také řada starostů a zastupitelů 
pražských městských částí v čele s rad-
ním hl. m. Prahy, Ing. Jiřím Pařízkem.
Po úvodním slovu paní starostky 
JUDr. Olgy Hromasové, která krátce 
přivítala všechny přítomné, nastoupily 
mažoretky, aby svým vystoupením a svojí 
ženskostí potěšily oko hostů. Jim v zápětí 

předvedla své taneční umění také dvo-
jice výborných tanečníků Eliška Křížová 
a Ondřej Vrátný v ukázce jak standardních, 
tak latinsko-amerických tanců. Velikým 
překvapením bylo vystoupení egyptského 

tanečníka Osamy Mimi Faraga, který se 
blýskl jak náboženským tancem s tyčemi, 
tak tancem s barevnými sukněmi pod 
názvem „tančící derviš“. Jeho víření 
s barevnými suknicemi, které točením 
nabíraly různé tvary, bylo fascinující, a tak 
u přítomných sklidil zasloužený potlesk. 
Samozřejmě, že jednotlivá vystoupení 
byla prokládána tanečními melodiemi, 
které zprostředkoval známý taneční orche-
str Josefa Hlavsy. Součástí programu 
plesu byla také bohatá tombola, v níž jako 
první cena vévodily dvě zpáteční letenky 
do Paříže. Velikého uznání od účastníků 
plesu se dostalo moderátorovi celého pro-
gramu, kterým byl známý herec, hudebník 

a petrovický občan Aleš Háma. Všichni 
velice ocenili jeho vtipný projev, pohoto-
vost a zasvěcený slovní doprovod k jed-
notlivým vstupům. Poděkování za dobře 
připravenou a vydařenou společenskou 
akci patří také plesovému výboru v čele 
s paní Helenou Stašákovou.
Touto cestou chci také poděkovat všem 
dárcům, kteří svými příspěvky do tomboly 
pomohli k její vysoké atraktivitě. O tom, 
že účastníci plesu byli s průběhem večera 
spokojeni, svědčí i jejich návrat do svých 
domovů až s ranním kuropěním.

Otto Semecký
I. zástupce starostky

Tento známý představitel naší hudební, 
divadelní, ale i politické scény si dne 
3. března přišel s petrovickými občany 
popovídat do sálu Domu občanské vy-
bavenosti o svých životních zkušenostech.
Proti očekávání to bylo vyprávění poněkud 
jednostranně zaměřené na jeho cestova-
telské záliby a zážitky, které sdílel se svým 
kamarádem Petrem Novotným a o jeho 
vztahu k ženskému pokolení. Vyprávění 
okořenil specifi ckým slovníkem a několika 

vtipy, které si našly příznivou odezvu mezi 
částí publika. Kromě tohoto vyprávění 
potěšil přítomné dvěma vtipnými písněmi, 
které sám složil a ukázal, že je dobrým ne-
jen zpěvákem, ale i textařem.
Bylo užitečné poznat známou osobnost 
kulturního života i po této stránce.

Otto Semecký
I. zástupce starostky

Paní starostka JUDr. O. Hromasová s Alešem Hámou předávají hlavní výhru.

Tančící derviš.

František Ringo Čech.
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Starostka MČ JUDr. Olga Hromasová
a předsedkyně Komise bytové a sociální RMČ
paní Helena Stašáková

ve čtvrtek 17.04.2014 od 9.00 hod. 
před budovu polikliniky v Petrovicích na 

VELIKONOČNÍ
FARMÁŘSKÝ
JARMARK  

Od pekaře bude pro Vás připraven mazanec a od farmářů 
domácí výrobky a velikonoční speciality. Přijďte si užít 
velikonoční atmosféru. 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU

s v
elik

onoční 

atm
osfé

ro
u

5. května 2014  19.00
společenský sál Domu občanské vybavenosti 

Edisonova 429, Praha 10, Petrovice

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

LEDOVÝ BAJKAL

Kulturní komise MČ Praha-Petrovice 

Vás zve na pořad, který připravil 

cestovatel a fotograf Jiří Skupien

Spole enský sál Domu ob anské vybavenos  
Edisonova 429, Praha 10 - Petrovice.

P edprodej vstupenek v Infocentru Ú adu M ,
tel.: 267 900 946

24. dubna 2014
19:00 hodin 

vstupné 150 Kč

Kulturní komise RM  Praha-Petrovice
Vás zve na vystoupení hudební skupiny

Aleš Háma
a Stigma Kretena



14

Petrovický zpravodajKULTURA



15

Petrovický zpravodaj KULTURA

IVO JAHELKA

2. 6. 2014 v 19 hod.
Sál DOV Praha-Petrovice, Edisonova 429

P edprodej vstupenek na Infocentru ÚM
Praha-Petrovice, tel.: 267 900 946

Vstupné 150 K

Vážení občané - senioři

Kulturní komise Rady MČ Praha-Petrovice pro Vás připravila
poznávací zájezd s

Termín zájezdu 29. května 2014
Sraz v 7:45 na parkovišti v ul. Morseova

Cena zájezdu 150 Kč

Přihlášky do: 22. 5. 2014 v Infocentru ÚMČ, tel.: 267 900 946

PROHLÍDKOU KLÁŠTERA PLASY
A PROBOŠTSVÍ

MARIÁNSKÉ TÝNICE

Kulturní komise RMČ 
po delší odmlce opět 
do svého letošního 
celoročního programu 
zařadila poněkud vážnější 
žánr, nežli je veselé poví-
dání se známým hercem 
či režisérem.  
Interprety zahajovacího programu, který se 
uskutečnil 19. února v sále DOV, byli:
Pavlína Senić – zpěv
Lada Jirásková – klavír
Lenka Musilová – příčná fl étna
Jan Paulík – kytara.
V úvodní části programu, ve které se 
představili Jan Paulík a Lenka Musilová, 
zazněly skladby Herolda Arlena, Tomyho 
Emanuela, Richarda Rodgerse, Billa Hol-
comba, J. S. Bacha a dalších. Většina skla-
deb byla komponovaná pro kytaru a fl ét-
nu, a tak posluchači  mohli vnímat krásný 
souzvuk těchto dvou hudebních nástrojů. 
V mistrném podání zvlášť zaujaly skladby 
J. S. Bacha „Ave Maria“ a „Badinerie“. 

Oba hudebníci ukázali, že své nástroje ovlá-
dají na vysoké úrovni.
Druhou část večera ovládla sopranistka 
Pavlína Senić s Ladou Jiráskovou, která 
ji doprovázela na klavír. Pavlína Senić 
potěšila diváky svým krásným hlasem při 
přednesu árií, např. Rusalky „Měsíčku 
na nebi hlubokém“ ze stejnojmenné opery 
Rusalka, či písně „Heia, Heia“ z Kalmánovy 
operety Čardášová princezna. Hlubokým 
dojmem také zapůsobila v písni A. Lary 
„Granada“ a L. Cohena „Hallelujah“, jejíž 
refrén si při vyvolaném opakování zazpívala 
společně většina přítomných diváků.

Je třeba také ocenit bravurní výkon Lady 
Jiráskové při klavírním doprovodu so-
pranistky, ale také za její sólové provedení 
skladby F. Chopina „Brilantní variace B dur 
opus 12“ a G. Bizeta „Carmen“.
Jako přídavek po velkém potlesku zazněla 
píseň Lízy z muzikálu „My Fair Lady“, 
s kterou se obě dámy s návštěvníky 
rozloučily.
Byl to příjemný večer s hezkou komorní 
atmosférou.

 Otto Semecký
I. zástupce starostky

Večer koncertních melodií a operních árií

Lenka Musilová a Jan Paulík.

Pavlína Senič za doprovodu L. Jiráskové.
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má ve společenském životě 
naší městské části již své 
pevné místo, letos Dům UM
a Komise výchovy a vzdě-
lávání RMČ připravily 
na středu 12. března.
  

Ve společenském sále DOV bylo opravdu 
rušno. Děti v krásných maskách i je-
jich rodiče a prarodiče přivítaly tradiční 
masopustní masky: slaměný, kominík, 
klisna, smrťák, medvěd, kominík, bába 
s husou, které měly pro děti připraveny 
zábavné soutěže. V průběhu odpoledne 
se představily dívky z tanečních kroužků 

Domu UM a jejich vystoupení všichni 
přítomní ocenili velikým potleskem. 
Celé odpoledne děti soutěžily, tančily 
a užívaly si masopustní atmosféru. Volba 
nejhezčí masky byla jako vždy složitá, 
protože vybrat z tolika krásných a ná-
paditých masek tu nejlepší, je opravdu 
těžké. Porota na závěr odpoledne vyhlásila 
vítěze, kterým předala plyšáky a sladkosti.
Na cestu domů pak všichni dostali tradiční 
masopustní koblihu. 
Děkuji všem, kteří pomohli tuto akci 
připravit a organizovat.

 Vlasta Křížová
předsedkyně Komise výchovy 

a vzdělávání RMČ

Petrovický masopust,

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

Nejhezčí masky letošního masopustu. Soutěže vyžadovaly plné soustředění.
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Naše žákovská družstva 
mají za sebou zimní přípravu 
na sezónu jaro 2014. 
Tu naše jednotlivé kategorie (v ragby 
máme liché kategorie, to znamená, že 
v jednom týmu hrají vždy hráči dvou 
ročníků od kategorie do sedmi let U7, přes 
U9, U11, U13, U15, U17 až po juniory, tj. 
hráče do 19 let U19) vyplnily poctivým tré-
ninkem na hřišti nebo na umělém povrchu 
areálu „Na Šancích“ a jednou týdně měla 
družstva tréninky v tělocvičně ZŠ Dopp-
lerova. Všechna družstva zakončí zimní 
přípravu čtyřdenním soustředěním mimo 
Prahu. Docházka byla v zimní přípravě 
dobrá, tak se všichni již těšíme na start 
jarní sezóny, kde bychom v pravidelných 
turnajích a ligových zápasech měli ukázat, 
v čem všem jsme se dokázali přes zimu 
zdokonalit.
Zimní přípravné období bylo zpestřeno 
přípravnými halovými turnaji ve velmi 
pěkném prostředí ve Zbuzanech u Prahy. 
Turnajů proběhlo celkem šest a scházela se 
na nich v podstatě kompletní konkurence 
z oblasti Čech. Na každém z turnajů se 
sešlo přes tři sta dětí hrajících tento krásný 
a všestranný sport. V každé kategorii byly 
týmy rozděleny ještě do tří výkonnostních 
skupin A,B a C. Naše družstva kategorií 
U7, U9, U11 a U13 se zúčastnila turnajů 
všech, družstva kategorií U15 a U17 měla 
jiný tréninkový plán a zúčastnila se turnajů 
třech. Velmi nás potěšila forma našich 
svěřenců. V kategorii nejmladších hráčů 
do sedmi let U7 jsme zcela jasně hráli 
prim. Naše družstvo ve skupině A „Žáby“ 
nejenže s přehledem zvítězilo v posledním 
„fi nálovém“ turnaji 15. března, ba co navíc 

z šesti turnajů zvítězilo ve třech, takže 
v neofi ciálním pořadí se stalo vítězem této 
„zimní ligy“. Pro zajímavost na posledním 
turnaji toto naše družstvo porazilo Spartu 
8:0, Slavii 5:0, Říčany B 5:1, Kralupy 6:3 
a Říčany A 3:1. B družstvo „Pulci“ hrálo 

také na čele své výkonnostní skupiny B. 
V C skupině se pěkně prezentovali naši 
nováčci pod označením „Žížaly“. Také 
další naše žákovské výběry velmi pěkně 
reprezentovaly náš klub i celou MČ Praha– 
–Petrovice. Ve fi nálovém turnaji jsme jak 
v kategorii U9, tak i v kategorii U11 obsadili 
ve skupinách A druhá místa. Hráči katego-
rie U13 především nacvičovali v různých 
sestavách kombinační prvky hry a ani oni 
se v konkurenci neztratili.

Nyní tedy naše družstva čeká jarní sezóna, 
kdy družstva kategorií U7, U9, U11 a U13 
hrají každou neděli regionální turnaje vždy 
na hřišti jednoho z klubů oblasti Čech. 
U kategorií U9 a U11 sezóna vrcholí Ce-
lostátním turnajem a u kategorie U13 Mis-
trovstvím ČR. Na těchto turnajích, které 
se odehrají 14. června, poměříme své síly 
i s týmy z moravskoslezské oblasti.  Kate-
gorie U15 hraje pravidelnou soutěž „Přebor 
Čech“. Nejlepší dva celky následně postu-
pují do fi nálové části o mistra ČR, kde 
měří opět své síly s nejlepšími dvěma 
celky z Moravy. V této kategorii máme 
v týmu většinu hráčů mladšího ročníku, 
tak nám tato sezóna slouží především jako 
přípravná na sezónu 2014/2015, kde již 
hodláme zaútočit na mety nejvyšší.
Kromě pravidelných turnajů pořádáme 
na našem hřišti o Velikonoční neděli mezi-
národní turnaj kategorií U7 a U13 „O pohár 
starostky MČ Petrovice“. Na tento turnaj 
přijedou i naši hosté z Německa a Francie. 
Turnaj je letos zahrnut do celopražského 
projektu PYRF 2014 (Prague Youth Rug-
by Festival). V tomto projektu spojily své 
síly ragby kluby RK Petrovice, RC Tatra 
Smíchov a RC Říčany. Tak jak se naše týmy 
kategorií U7 a U13 představí na našem 
hřišti, tak družstva kategorií U9 a U11 bu-
dou hrát na Tatře a výběr U15 v Říčanech.
Pravidelným zpestřením pro naše hráče 
jsou zahraniční zájezdy. Letos pořádá 
kategorie U15 na závěr sezóny zájezd 
do německé Postupimi a kategorie U7-
U13 do francouzského Besanconu. 
Na těchto zájezdech se zúčastníme mezi-
národních turnajů, kde poměříme své síly 
se zahraničními celky.

Úspěšná zimní příprava žákovských družstev

Vítězné družstvo RK Petrovice kategorie U7 při přebírání cen. RK Petrovice U7 „Žáby“ úspěšně zastavují útok říčanského týmu.

Naše družstva kategorie U7 při 
závěrečném nástupu.
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Ragby je všestranná plně kolektivní hra, 
kde se jednotlivec, kromě základních spor-
tovních návyků, zejména učí disciplíně 
a odpovědnosti vůči kolektivu. Proto 
neváhejte a přijďte se se svými dětmi 
podívat na jakýkoliv trénink (každé úterý 
a čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod.) na naše 
hřiště Grammova ul. č. 2. Nábory probíhají 
celoročně a do klubu přijímáme chlapce 
i dívky od věku čtyř let.  Uvidíte, že se 
Vám a Vašim dětem bude mezi námi líbit. 
Navíc oproti ostatním sportům není ragby 
v dětském věku nijak fi nančně náročný 
sport.
Na závěr uvádíme kalendář sportovních 
akcí odehrávajících se na našem hřišti. 
Kromě mládežnických turnajů Vás zveme 
na ligová utkání družstva mužů a i družstva 
žen, které jako trojnásobný mistr Repub-
liky je perlou našeho sportovního klubu.
Rugby zdar!

Oto Petrášek
Václav Amort

trenéři

Kalendář sportovních akcí 
na hřišti RK Petrovice, Grammova 2

JARO2014

Sobota 12. 4. zápas ligy žen v rugby XV

Neděle 13. 4. 1. liga muži RK Petrovice vs. RC Olomouc 
  od 14.00 hod.

Sobota 19. 4. Easter Cup – utkání reprezentace ČR žen 
  v rugby XV

Neděle 20. 4. PYRF 2014 „O pohár starostky MČ Praha-Petrovice“ 
  turnaj kategorií U7 a U13

Neděle 27. 4. 1. liga muži RK Petrovice vs. SR Mariánské Hory 
  Ostrava od 14.00 hod.

Neděle 4. 5. regionální turnaj kategorie U7 a U9

Sobota 17. 5. turnaj 1. ligy žen v rugby 7´s

Neděle 25. 5. regionální turnaj kategorie U11 a U13 
  od 9.00 do 13.00 hod.

Neděle 25. 5. 1. liga muži RK Petrovice vs. RC Zlín od 14.00 hod.

Neděle 1. 6. turnaj přeboru OPČ – kategorie U15

Sobota 7. 6. dětský den – určeno pro veřejnost
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České pohádky jsou 
v základních školách 
nenahraditelné, protože 
dávají všem dětem jasně 
a jednoznačně návod, co je 
dobré a co špatné. 

Chamtivost, lakota, snaha obelstít a okrást 
jiného člověka – to jsou vlastnosti kritizo-
vané v pohádce Obušku, z pytle ven. Pro 
naše žáky a žákyně ze Základní školy Praha-
-Petrovice ji na konci prvního pololetí, v den 
vysvědčení 30. ledna 2014, skvěle zahrála 
Divadelní společnost Julie Jurištové v kul-
turním sále Domu občanské vybavenosti 
v Praze-Petrovicích. Výbornou herečku 
paní Julii Jurištovou známe všichni z mno-
ha televizních pohádek (Deváté srdce – 

hrála zde s Jurajem Kukurou, Láďo, ty jsi 
princezna – s Janem Hrušínským, atd.), 
ale i z mnoha českých fi lmů pro dospělé di-
váky, kde hrává sympatické ženské posta-
vy. Zde hrála chamtivou a velmi zálud-
nou, zlou hostinskou, vyloženě negativní 
postavu, a šlo jí to také úžasně. Se svým 
manželem, hostinským, podvedli chudého 
muzikanta, slíbili mu jitrnici, ale dostal 
od nich jen „neviditelnou jitrnici“ – tedy 
nedostal vlastně nic. Navíc o něco přišel, 

ukradli mu kouzelný ubrousek a kouzel-
ného beránka. Teprve očarovaný obušek 
hostinského i hostinskou náležitě potres-
tal a zjednal spravedlnost, takže všechno 
dobře dopadlo. Všem dětem se pohádka 
velice líbila také proto, že divadlo s živými 
herci je působivější než fi lm nebo televize, 
na kterou jsou všichni zvyklí.

Petr Zeman
ředitel školy

Během letošní skromné zimy jsme měli alespoň na chvíli 
příležitost pobýt na lehce zasněženém svahu v Plavech díky 
paní učitelce Daně Kosové s jejím týmem dospěláků, kteří 
nám věnovali svůj volný čas a vyrazili s námi do penzionu 

Maxík. Pololetní prázdniny, víkend a den ředitelského volna 
(30. 1. – 3. 2. 2014) jsme tedy strávili na horách.

Žáci a žákyně ZŠ Praha-Petrovice

Obušku, z pytle ven

V Plavech u Maxíka 

Chamtivý hostinský se ženou a muzikant. 

V Plavech u Maxíka při krátkém odpočinku. Na svahu jsme byli hezky vidět.

Všichni z pohádky Obušku, z pytle ven.
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Den sv. Valentýna 

Letošní školní rok se v naší 
Základní škole Praha–Petro-
vice nese v duchu objevo-
vání talentů.

Na podzim jsme byli překvapeni mnoha 
nečekanými talenty díky soutěži Ta-

lent 2013 a na jaře jsme objevili talenty 
další. Tentokrát ryze pěvecké, a to díky 
celopražské pěvecké soutěži  Bubble 
Star. Již letošní první ročník této soutěže, 
pořádané Základní školou Nad Přehradou 

a divadlem Hybernia, ukázal, kolik dětí 
z druhého stupně základních škol chce ne-
jen zpívat, ale i zpívat velmi dobře. 
Na našem druhém stupni se našlo hned 
šest dobrých zpěvaček, které se ctí ob-
stály nejen před porotou, ale i před plným 
sálem posluchačů a velkou konkurencí 

z řad ostatních zpěváků.  Náš obdiv i gratu-
lace patří Barboře Kripnerové ze 7. M, Julii 
Slavíčkové ze 6. A, Veronice Havlové ze 
6. A, Radce Kumprechtové z 9. A , Natálii 
Bendové z 8. A a zejména Alžbětě Vinické 

ze 6. M, která byla pořadateli vybrána jako 
jedna z účastnic Koncertu vítězů, který 
proběhne 11. dubna v Premiere Cinemas 
Hostivař.

Veronika Balíčková
ZŠ Praha-Petrovice

Pod záštitou Žákovského parlamentu probíhal pátek 
14. února 2014 v naší Základní škole Praha-Petrovice 
ve znamení lásky. 

Dana Kosová
ZŠ Praha-Petrovice

Bubble Star aneb zpívající hvězdičky
v ZŠ Praha-Petrovice

ve znamení lásky. 

ZŠ 

Sv. Valentýn v 1. třídě.

Alžběta Vinická, 6. M.

Barbora Kripnerová, 7. M. Veronika Havlová, 6. A.

Termín: duben–červen 2014

Místo: Základní škola
 Praha-Petrovice,
 budova Edisonova 40           
Čas: Pondělí 14:00–15:30

Cena: 1 300 Kč 

Přípravný kurz
francouzského jazyka

pro děti – začátečníky

Přihlášky podávejte na e-mailové adrese: 
agamajazykovavyuka@seznam.cz, tel: 734 559 584,

případně přímo řediteli školy Mgr. Petru Zemanovi, 
petr.zeman@zsprahapetrovice.cz, tel: 739 001 029, 274 861 548.

Základní škola Praha-Petrovice 
ve spolupráci s jazykovou školou Agama pořádá

dě.

Valentýnská srdíčka ozdobila celou školu.
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My, kluci a holky z oddělení 
Třešniček, jsme v únoru vyra-
zili na výlet do soukromého 
terária v Dubči. 

Naši starší kamarádi (děti z Jablíčka 
a Berušky) už terárium navštívili dříve, 
tak jsme věděli, nač se máme těšit. Už 
cesta autobusem pro nás byla zážitek, ale 
protože jsme všichni velcí a šikovní, víme, 
jak se máme v MHD chovat.
Při vstupu do terária nás přivítal…hádejte 
kdo? Lev. Tedy 3měsíční lvíček Mandy. 
Viděli jsme, jak si hraje, prochází se mezi 
návštěvníky, jak ho paní chovatelka krmí 
z lahve jako miminko a hlavně jsme si ho 
mohli pohladit. Ale i ostatní zvířátka se 
nám moc líbila. Želvičky, krokodýli, suri-
katy, gekoni, opičky a hlavně spousta hadů, 
z kterých šel strach. Pan chovatel nám 
o všech krásně vyprávěl a všechno nám 
vysvětlil. Mohli jsme si hada škrtiče pohla-
dit i si ho dát okolo krku. Vůbec jsme se 
nebáli - tedy paní učitelka ano, ale my ne.

Viděli jsme, že se v Dubči o zvířata krásně 
starají a mají je rádi.
Aby to nebylo mladším dětem líto, přijel 
chovatel z terária pan Karel Kerouš se svými 
zvířátky za námi přímo do školky. Nejprve 
nám vyprávěl o ochraně přírody v našem 
okolí a o ošetřování zvířátek v teráriích. Byl 
velmi překvapený, jak některé děti dokázaly 
vyjmenovat zvířata patřící mezi plazy. Jako 
první nám ukázal velkou ještěrku z Aus-
trálie, agamu vousatou. Děti si ji mohly 
pohladit a ty odvážnější si vyzkoušely nosit 
agamu na svém tričku. Pak se mezi námi 

plazila užovka oranžová, která pochází ze 
Severní Ameriky, ale i na koberci ve školce 
se jí líbilo. Děti si mohly pohladit také 
vzácnou užovku bílou a dozvěděly se, že 
po pohlazení bílého hada budou rozumět 
řeči zvířat, jako Jiřík v pohádce o Zlatov-
lásce. Největším mazlem se ukázala kraj-
ta královská, téměř všichni si ji vyzkoušeli 
nosit kolem krku. Za tu trochu strachu to 
stálo a byl to nevšední zážitek.
Jako zlatý hřeb programu se nám ve školce 
předvedl lvíček Mandy. Obešel celou her-
nu mezi dětmi a našel si své oblíbence, 
se kterými se pomazlil. Mandy má ale 
nejraději pana Kerouše, který to s ním umí 
a ví, jak si spolu mohou hrát. I když jsou 
nyní Mandymu jen  čtyři měsíce, je to už 
pořádný lví kluk.
Děti měly z tohoto setkání velký zážitek, 
na který budou určitě dlouho vzpomínat. 
Všem můžeme návštěvu terária jen 
doporučit.

Děti a kolektiv učitelek 
z Mateřské  školy Jakobiho

Návštěva dětí z MŠ Jakobiho v teráriu 
v Dubči a lvíček Mandy ve školce

Učíme se správně čistit zoubky.

Děti byly neuvěřitelně statečné.

Preventivní program 
a projekt VESELÉ ZOUBKY 
byl zaměřen na žáky 1. tříd 
ZŠ Praha-Petrovice. 

Jeho tématem byla správná péče o zuby 
a prevence vzniku zubního kazu. Správný 
postup při čistění zubů si naši prvňáčci 

zdokonalili na modelech lidského chru-
pu. Jak a proč o své zuby pečovat, co je 
potřeba dělat pro své zdraví a správný růst 
zoubků, dětem přiblížily oblíbené postavy 
prostřednictvím zábavně-vzdělávacího fi l-
mu „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“.

Dana Kosová, ZŠ Praha-Petrovice

Projekt Veselé zoubky 

A tady je celá naše „výletnická“ skupinka. Děti pozorují krmení 3měsíčního lvíčka Mandyho.
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HQ reality Vám nabízí 
 
PRODEJ, NÁKUP, SMĚNY NEMOVITOSTÍ 
 

perfektní péči, nadstandardní služby 
spolehlivost, dlouholeté lokální 
zkušenosti, rychlý prodej 
 
Dokážete vyřešit náš rébus? Slevu 1500 
Kč na službu BYT pro každého, komu se 
to podaří. Vyjadřuje náš přístup ke 
klientům: 
 
 
 
 
 

 
Zavolejte nám a budete nadšeni 
 

734 303 426 
info@hqreality.cz 

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ. 
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD.

PRÁCE VE VÝŠKÁCH. 

Kontakt na tel.:
606 662 223, 723 899 561

Kurzy pro žáky čtvrtých a pátých tříd základních 
škol na gymnáziu ALTIS
Již několik let pořádá 
gymnázium ALTIS přípravný 
kurz pro žáky pátých tříd 
základních škol, který je 
má co nejlépe připravit 
na přijímací zkoušky 
na osmiletá gymnázia. 
Mezi rodiči je velmi oblíbený a každý 
rok se hlásí více žáků. Čím si tedy získal 
tak velkou oblibu? Kurz se zaměřuje 
na rozvoj nejdůležitějších dovedností, 
na čtenářskou a matematickou gramot-
nost, a to formou netradiční a pro žáky 
zajímavou. 

Čtenářská gramotnost je navíc vyučována 
a hodnocena dle mezinárodní klasifi kace. 
Ta hodnotí výkon žáka ve třech hladinách. 
Nejméně náročná hladina požaduje 
po žácích dovednost vyhledat v textu 
všechny potřebné informace. Ve druhé 
hladině se požaduje pochopení textu a vy-

vozování závěrů. Ve třetí, nejnáročnější 
hladině, se požaduje prokázání scho-
pnosti dát text do souvislosti s vlast-
ními zkušenostmi. Praktické ukázky jsou 
z oblasti beletrie (literární gramotnost), ale 
i z odborné oblasti (dokumentová gramot-
nost).

Matematická gramotnost se zaměřuje 
především na zvládnutí určitých strategií 

potřebných k vyřešení matematického 
problému, tak aby si žáci mohli poradit 
s méně obvyklými příklady. Rovněž i zde 
pracujeme v kontextu mezinárodních kri-
térií, a proto jsou procvičované úlohy ze 
čtyř matematických oblastí: neurčitost; 
prostor a tvar; kvantita; změna a vztahy.

Pro příští rok jsou připraveny i kurzy pro 
žáky čtvrtých ročníků základních škol. Na-
bízíme kurz krátkodobý (Vím, jak správně 
číst a počítat), ale i dlouhodobý (Kurz 
funkční gramotnosti). Kurzy budou vede-
ny stejným způsobem jako kurz pro žáky 
pátých ročníků. Bližší podrobnosti najdete 
na našich webových stránkách: 
www.altis.cz. 

Na všechny zájemce se těšíme!

Vladimíra Fišerová
ředitelka Gymnázia ALTIS

S úsměvem a radostí.

INZERCE

DOUČÍM
ANGLICKÝ JAZYK

250 Kč za hodinu

Kontakt: +420 739 395 090

K
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Pro soukromé osoby, podnikatele a firmy k okamžitému pronajmutí skladovací prostory v ocelových námořních kontejnerech.

METRANS a.s., Podleská 926/5, 104 00 Praha 10 - Uhříněves e-mail: sklady@metrans.cz, www.metrans.cz

tel.: 267 293 365

• cenově výhodné skladovací prostory
• výběr ze dvou typů skladovacích prostor 14 a 28 m2

• krátkodobé, sezónní i dlouhodobé pronájmy
• skladovací prostory v oploceném areálu s kamerami

Petrovický zpravodaj INZERCE

32 cm

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 hod. • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do 30. 4. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

1300 W 51 cm

s elektrostartem

3,4 PS
2 v 1

2 v 1

EXTRA SILNÁ  
FÓLIE 180 g/ m25 % UV OCHRANA229,-

Průhonice – Čestlice
JIŽ 11 LET NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !

Elektrický vertikutátor a provzdušňovač, 2 v 1
HVLA 1300-32, šířka záběru 32 cm, 1300 W, 18 ocelových proře-
závacích nožů/ 18 pružin, nastavení hloubky řezu, 5 stupňů

Prořezávací pila a nůžky
BAS 3020, benzinový motor 30 cm3, 
1 kW/ 1,4 PS, délka čepele 20 cm, 
síla střihu 18 cm, dosah až  
4 m, hmotnost 6,9 kg

Benzinová sekačka s pojezdem
HB 51 R HW E, šířka záběru 51 cm, výkon 2,5 kW/ 3,4 PS,  
pohon zadních kol, elektrostart, centrální nastavení 
výšky střihu 6 poloh, do vyprodání zásob

Univerzální hnojivo
10 kg,   
pro venkovní  
rostliny, pole,  
trávníky

Trávníkové 
hnojivo  
s odpuzujícím 
účinkem proti 
krtkům 2,5 kg
vhodné pro všechny 
typy trávníků, 
potlačuje výskyt 
mechů

Fóliovník  
Premium
180 x 240 cm,  
max. výška 197 cm,  
stabilní kovový rám, 
extra pevná  
průsvitná fólie,  
3 rolovací okna  
a velké dveře,  
jednoduchá montáž, 
uvedené foto je 
pouze ilustrační

2.390,-

Zahradnický 
substrát
balení 50 l

63,-

VČETNĚ PODLAHY3 x 3 m

STĚNA 28 mm

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene střechy 
250 cm, výška boční stěny 200 cm, materiál severský smrk, včetně kompletní-
ho spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité dveře s kovovým prahem, 
dveřní křídla a okna předmontovány, zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými 
mřížkami, skladem k okamžitému odběru8.990,- 5.890,-

3.990,-

29.990,-

169,-

Typ sklad. prostoru 20´ kontejner 40´ kontejner

Skladovací plocha 14 m2 28 m2

CenCenCenCe a pa ppronájmu (přízemí) 800 Kč / měsíc 1 000 Kč/měsíc

CenCenCCenCe a pa ppronronronájmájmjmu (u (u (u (u 11. 1. 1. patpatpatpatp ro)ro) - 800800800 KKčKčKč/mě//měsíc

* C* C* CC* C* Cenyenyenyeeny jsjjsjsou oo uveuvevedendendeny by by bbezez ez ez z DPHDPHDPHDP
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Vážení přátelé,

jsem velmi poctěna a současně potěšena, že i nad pátým ročníkem projektu Noci kostelů v Praze-Petro-
vicích mohu jako starostka převzít záštitu. V našem středověkém kostele sv. Jakuba Staršího bude na tuto 
událost, která dávno přesáhla rámec petrovické farnosti, určitě vše připraveno s nápaditostí, pečlivostí 
a láskou, kterou její organizátoři – petrovičtí farníci do její přípravy vždy vkládají. 
Noc je v našem denním shonu časem, kdy se zklidníme, odpočíváme a čerpáme nové síly do příštího dne. 
Doufám, že i letošní Noc kostelů v Petrovicích bude pro všechny časem, kdy budete moci v našem kostele 
sv. Jakuba Staršího zklidnit svou mysl duchovním zážitkem, odpočinout si a načerpat i nová poznání. 
Již nyní se těším na osobní setkání s mnohými z Vás.

JUDr. Olga Hromasová
starostka MČ Praha–Petrovice

Petrovická farnost zve kulturní veřejnost na další ročník Noci kostelů, která by měla proběhnout v pátek 
23.05.2014. Toto mimořádné otevření nabízí i náš středověký kostel sv. Jakuba Staršího.

Po zvonění zvonu ze 17. století a mši sv., která začíná v 18.00 hod., bude možnost setkat se s farníky, 
s místním knězem, zúčastnit se přednášek o historii kostela a jeho výzdoby, hudebních i jiných 
programů. Pamatujeme i na děti a na občerstvení.

Nabízíme možnosti osobních rozhovorů i modlitby za Vás. I zmíněná mše bude obětována právě za Vás, 
kteří přijdete.

Podrobnější informace v nejbližších dnech naleznete na vývěskách i na internetových stránkách. 
O programu v Praze-Petrovicích zvláště na stránkách http://farnost.petrovice.org/ a www.nockostelu.cz.

Pojďte tmou ke světlu... a pak vítejte uvnitř.

ZÁŠTITU NAD NOCÍ KOSTELŮ 2014 PŘEVZALI

Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK, 
Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické,

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hl. m. Prahy,

JUDr. Olga Hromasová, starostka MČ Praha-Petrovice 

a další starostové pražských městských částí, měst i obcí

Noc kostelu Petrovice_2014_OK.indd   1 4/4/14   2:54 PM
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