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Periodikum městské části Praha-Petrovice

Je pozitivní zjištění, že i organizace 
UNESCO si váží práce lidí dříve naroze-
ných a jako výraz uznání jejich významu 
vyhlásila rok 2012 jako Mezinárodní rok 
seniorů.
Každý z nás by si měl vážit lidí, kteří  
v minulosti, na vrcholu svých sil, pro 
společnost udělali velice mnoho a naše 
generace může výsledků jejich práce 
využívat. (Bohužel někdy i zneužívat.) 
Měla by proto pro ně něco udělat.
K této myšlence se připojilo i vedení 
naší městské části. Jsme přesvědčeni, 
že nejenom lékařská věda je schopna 
lidský věk prodloužit, ale pro zdraví člo-
věka je důležitý pravidelný pohyb.
Proto také naše městská část v rámci 
letošního Mezinárodního roku seniorů 
vybudovala na dvou sídlištních místech 
cvičební stroje, na kterých si mohou, 
ale nejen oni, protáhnout a procvičit 
svaly svého těla.
Je to soubor šesti a sedmi vybraných 
cvičebních zařízení, zaměřených na 
individuální svalové skupiny, potřebné 
pro udržování tělesné kondice.
Oficiální otevření se uskutečnilo ve čtvr-
tek 24. května na hřišti mezi petrovickou 
poliklinikou a ulicí Lessnerova za znač-
ného zájmu seniorů. Ti měli možnost, 
pod vedením profesionální cvičitelky, si 
jednotlivá zařízení vyzkoušet, což také 
ihned využili. Všech šest strojů je vybrá-
no tak, že umožňují procvičení a posílení 
všech důležitých svalových skupin.

Druhé hřiště s těmito stroji je vybudo-
váno na sídlišti Dobrá Voda, které mají 
obyvatelé tohoto sídliště volně k dispo-
zici. Musíme upozornit, že cvičební stro-
je jsou určeny pro občany starší 15 let!
Pro větší názornost připojujeme zobra-
zení jednotlivých strojů se základními 
popisy jejich účelu:

Stroj CX 03 – je pro zlepšování oheb-
nosti a pohyblivosti ramenních kloubů, 
cvičit 3–5 minut
Stroj CX 04 – je pro posilování nohou, 
3 x 10 –12 opakování, výdech s tlakem 
od sebe

ROK 2012 – SVĚTOVÝ ROK SENIORŮ
SLOVO STAROSTKY

Vážení a milí spoluobčané,

čas utíká jako voda, pomalu se blíží léto a je 
tu třetí číslo Petrovického zpravodaje. Petro-
vice v poslední době zažily mnoho kulturních 
akcí. Všechny byly velice úspěšné a zpestřily 
život v naší malé městské části.
Snad nejvýznamnější akcí, která se zde 
udála, bylo Petrovické jaro. Od 14. do  
25. května jsme se mohli těšit z krásné 
hudby, kterou nám cyklus Petrovické jaro 
přinesl. Letos to byl již devátý ročník. Více 
o vydařených koncertech se dočtete na  
straně 14.
Neméně úspěšný byl i koncert skupiny Spiri-
tuál kvintet. Sál domu občanské vybavenosti 
jak se říká „praskal ve švech“ a pro všechny 
to byl krásný zážitek.
A nejen hudbou žily v poslední době Petrovi-
ce, ale i tancem. Komise výchovy a vzdělávání 
RMČ společně s Domem UM uspořádala již 
3. ročník taneční nepostupové soutěže Tan-
čím, tančíš, tančíme v Petrovicích (více str. 19).  
Účast byla nečekaná, tančilo 40 souborů, 
což bylo skoro 500 tanečníků a k radosti nás 
všech petrovické mažoretky obsadily 1. místo  
v kategorii „Dospělí“.
S pohybem se myslelo nejen na mladé, ale  
i na ty starší.  24. května se na hřišti mezi ulicí  
Lessnerova a petrovickou poliklinikou uváděly 
do provozu cvičební stroje pro seniory. Vše 
probíhalo v rámci letošního Mezinárodního 
roku seniorů. Obdobné hřiště s cvičebními 
stroji je i na Dobré Vodě a pro podrobnější in-
formace bych Vás chtěla odkázat na úvodní  
článek.
Úspěchy slavil i petrovický ženský tým rag-
by. 19. května na našem ragbyovém hřišti 
obhájily ženy z RK Petrovice mistrovský titul  
v Rugby 7´s, první místo si nenechaly ujít ani 
v 10´s, kde vyhrály titul již 25. března.
A protože se blíží konec školního roku a letní 
prázdniny, poslední týden v červnu oceníme 
nejlepší žáky ZŠ Praha-Petrovice.
V petrovické poliklinice byla dokončena další 
etapa rekonstrukce rozvodů a stoupaček v pa-
vilonu A a rovněž rekonstrukce celého suterénu  

pokračování na straně 2
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polikliniky včetně všech úprav společných prostor a sociálního zařízení.  
V nejbližší době připravujeme rekonstrukci zatím nevyužitých prostor v sute-
rénu budovy A, ze kterých by měly vzniknout ordinace pro dva nové lékaře.
Na prázdniny jsou naplánovány rekonstrukce ve školách, aby děti mohly 
s novým školním rokem přijít i do lepšího prostředí. Bude se provádět 
kompletní rekonstrukce podlah v přízemních třídách budovy Edisonova. 
V budově Dopplerova bude vybudována celá nová třída z části stávající 
chodby. Proběhnou opravy a výměna podlahových krytin na chodbách 
a ve třídách. Dále bude zrekonstruována část stávajících jeslí na jedno 
kompletní oddělení pro předškolní děti, které by mělo pojmout cca  
24–28 dětí, což znamená 3 prostory – jídelnu, ložnici a hernu včetně 
kompletního zázemí, toalet apod.

Další dobrou zprávou je, že po právě dokončené výměně povrchů v ulici 
Ampérova začala od 31. května výměna poloviny dlažby v ulici Einsteinova.
Kulturních akcí bude v létě pomálu, a tak bych Vás chtěla pozvat ales-
poň na koncert, který přípravujeme na říjen. Soubor Musica Dolce Vita 
nám představí „Hudbu královen“ a my se snad sejdeme k poslechu od-
počatí a naplněni energií z letních dní.
Ráda bych Vám na závěr popřála pohodové léto, hezkou dovolenou se 
spoustou prosluněných dnů a pro Vaše děti vydařené prázdniny.

JUDr. Olga Hromasová,
starostka

pokračování ze strany 1...

OSLAVY KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Za slunného počasí se 9. května usku-
tečnil slavnostní akt k 67.  výročí ukon-
čení II. světové války. Pamětníci si připo-
mněli hrůzy válečných bojů a lidských 
obětí. Oběti na životech přinesli také 
petrovičtí občané.
Slavnostní pokládání věnců se uskuteč-
nilo nejdříve v 10.30 hod. na místním 
hřbitově a v 11.15 hod. u pomníku 
padlých v Edisonově ulici. O nesmysl-
nosti válečných útrap se v úvodu zmínil 
pplk. Ing. Miroslav Tlamicha, tajemník 
ÚR Občanské iniciativy Čech, Moravy a 
Slezska. Na něj navázala starostka MČ 
JUDr. Olga Hromasová, která vřelým 
projevem především k přítomným dě-

tem připomněla 9. květen jako závěreč-
ný den bojů o Prahu a osvobození Prahy 
od německých okupantů.
Oba řečníci vyslovili naději a přání do 
budoucnosti, která bude již bez válek a 
sporné záležitosti mezi národy se budou 
řešit vzájemnou domluvou. Oslav se také 
zúčastnili jako čestní hosté zástupci ob-
čanských sdružení a to plk. Ing. Jiří Pešta, 
předseda Svazu vojenských veteránů ČR, 
plk. Miroslav Prokop, místopředseda Ob-
čanské iniciativy Čech, Moravy a Slezska, 
plk. Ing. Václav Prokeš, čestný předseda 
Svazu důstojníků a praporčíků armády 
ČR, Věra  Vrkočová a Miroslav Mařík za 
Český svaz bojovníků za svobodu. Za 

městskou část byl přítomen také zástup-
ce starostky doc. Otto Semecký. Důstoj-
ný slavnostní akt byl zakončen českou a 
slovenskou státní hymnou.

O. Semecký

ROK 2012 – SVĚTOVÝ ROK SENIORŮ

Stroj CX 05 – zvyšuje pohyblivost hor-
ních i dolních končetin, 
3 x 10 –12 opakování
Stroj CX 06 – posiluje ohebnost be-
derní oblasti, 3 x 2 minuty
Stroj CX 07 – zvyšuje pohyblivost dol-
ních končetin, cvičit 5 –10 minut
Stroj CX 08 – posiluje paže, nohy, 
zadní část břicha, 3 x 10 –15 opakování
Stroj CX 09 – posilování svalů pasu  
a koordinace těla, 3 x 2 minuty
Stroj CX 10 – posilování svalů ramen, 
zad a břišních svalů, 3 x 12 opakování
Stroj CX 11 – posilování svalů paží, 
hrudníku a zad, 3 x 10 opakování, vý-
dech s přítahem nahoru
Věřme, že tato zařízení, hrazená z pro-
středků městské části, budou využívána 
plně ke svému účelu.

Klub Seniorů

V rámci Mezinárodního roku seniorů 
se v průběhu dubna za podpory Komi-

se bytové a sociální a Komise kulturní 
ustavil Klub seniorů, v jehož tříčlenném 
vedení jsou: Květa Panošová, Libuše 
Finkousová  a Ing. Josef Tomek. 
I když od jeho vzniku neuplynulo mnoho 
vody, má se čile k světu. Všichni senioři  
jsou zváni k pravidelnému posezení  
u kávy a k různým programům vždy ve 
čtvrtek od 14.00 hodin v místnosti na 
ÚMČ. Kromě toho každý čtvrtek dopo-
ledne od 10.00 h je rehabilitační cvičení 
v sále DOV. Kromě těchto aktivit Klub 
uspořádal úspěšnou besedu o bezpeč-
nosti, ve které je příslušníci Městské po-
licie seznámili s možnými nástrahami, 
jako je např. možnost přepadení, odci-
zení peněz apod. Dále byli upozorněni 
na nekalé praktiky podvodníků, kteří se 
za vymyšleným cílem snaží vniknout do 
bytu a v nestřeženém okamžiku odcizí 
peníze nebo jiné cennosti. To vše bylo 
dokladováno konkrétními případy.
Další zajímavou akcí, která se uskuteč-
nila ve čtvrtek 31. května, byla zajímavá 

přednáška známého historika PhDr. Jiřího  
Bartoně o starší historii Petrovic.

Důležité upozornění

Upozorňujeme zájemce o rehabilitační 
cvičení, že poslední hodina před prázd-
ninami se uskuteční 28. června a první  
po prázdninách 13. září, opět od 
10.00 hodin.

O. Semecký

pokračování ze strany 1...
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Zakrslý králíček patří mezi zvířátka, která se těší stále větší oblibě. Je milý, přítulný a snadno se ochočí. Mnohý se naučí přiběhnout k Vám 
na zavolání jako pejsek nebo kočička. Nemusíte s ním chodit několikrát za den na vyvenčení ani na procházky. Se zakrslým králíčkem si 
ani neznepřátelíte sousedy, které by třeba nepříjemně štěkající pejsek mohl stále rušit.
Pro začínající chovatele těchto roztomilých zvířátek anebo pro ty, kteří by si ho chtěli teprve pořídit, mám několik užitečných rad. Zakrslý 
králíček se nechová v páru, ale pouze jako samotář. A protože má rád soukromí, dáme mu k používání malou boudičku, nejlépe s ote-
víratelným víkem. Boudička by měla mít rozměry 70  x  50  x  50  cm, kterou mu vysteleme hoblinami.
Králíčci se rádi živí senem, zeleninou, ovocem, tvrdým pečivem, ale také mají rádi oves, ječmen a pšenici. Pozor však na to, aby tyto 
zrniny nebyly mořené, tj. ošetřené před setím!
A aby si mohli králíčci obrušovat zoubky, které stále dorůstají, někdy i přerůstají, dáme jim na okusování větvičky dřevin, kousky kůrek 
tvrdého chleba apod.
Nesmíme zapomínat ani na misku s pitnou vodou!
Při dobré péči je zakrslý králíček naším vděčným společníkem a zejména mezi dětmi nachází čím dál tím více obdivovatelů.

MVDr. Ota Ondráček

CHCETE MÍT DOMA ZAKRSLÉHO KRÁLÍČKA?

Milí čtenáři,
i v tomto čísle Vám přinášíme některé novinky a změny Pražské inte-
grované dopravy. Uvádíme opět ty nejdůležitější, které by se mohly 
týkat občanů Petrovic.
Přemýšlíte-li, jak zpestřit jarní či letní dny sobě a třeba i dětem, na-
bízíme Vám projížďku Pražským motoráčkem po krásné trati Prahy. 
Trasa a zastávky Pražského motoráčku jsou: Praha hl. n. – Praha-
-Smíchov severní nást. – Praha-Žvahov – Praha-Jinonice – Praha-
-Cibulka – Praha-Stodůlky – Praha-Řepy. Motoráček bude jezdit  
každou sobotu a neděli v období od 28. 4. do 28.10.2012 a dále ve 
státní svátky 5. 7., 6. 7. a 28. 9. 2012. Pokud si budete chtít vyrazit 
na zajímavou procházku dále z Petrovic, historický motorový vůz je 
krásná nabídka. Navíc ve spojích Pražského motoráčku platí jízdní 
doklady PID, a není tedy nutné platit další jízdenku. Po dohodě s ob-
sluhou vlaku je také možné v Pražském motoráčku přepravit jízdní 
kolo bez poplatku.
Dále bychom Vás chtěli upozornit na vlakovou linku S41, která je 
provozována téměř výhradně na území Prahy, kde zajišťuje pro-
pojení několika městských částí (Prahy 6, 7, 9 a o víkendu také  
Prahy 10) a města Roztoky. Linka využívá úseky železničních tratí, 
jež byly dříve určené pro nákladní dopravu. Linka je v provozu od 
16. dubna 2004. V prosinci 2010 byl zahájen víkendový provoz linky  
S41 v prodloužené trase do stanice Praha-Hostivař. V budoucnu 
se plánuje výstavba nástupišť napojených na stanici metra Depo 
Hostivař. Tato investiční akce by měla být součástí modernizace že-
lezniční stanice Praha-Malešice a přilehlých traťových úseků, které 
v budoucnu umožní ještě vyšší využití těchto „nákladních spojek“ 
pro osobní dopravu.
Také bychom Vás chtěli upozornit, že zastávka Hostivařská se pro 
autobusové linky 122 a 181 ve směru Opatov přemisťuje do ulice 
Švehlovy, do zastávky linky 154 ve směru Skalka. Tato změna trvá 
od 9. 5. do 30. 6. 2012. Je tomu tak z důvodu rekonstrukce vodo-
vodního řadu v ulici Hostivařská.
Více informací o mimořádných změnách, výlukách anebo také  
o Pražském motoráčku a jiné tipy pro cestování Pražskou integrova-
nou dopravou naleznete na internetových stránkách PID: 
www.ropid.cz
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POZVÁNKA NA SPORTOVNĚ-SPOLEČENSKOu 
AKCI REPREZENTuJÍCÍ VAšI MĚSTSKOu ČÁST

Ve spolupráci se sportovním klubem R TEAM si Vás dovoluji oslovit 
a pozvat na společensko-sportovní akci v rámci štafetového závodu 
„Metropolitní štafetový závod městských částí“. Tento  
závod se koná dne 6. 7. 2012 na naší městské části Praha-Velká Chuchle 
jako součást 6. ročníku „Czech BiGMAn FeStiVAl – prAHA“,  
jehož vrcholem je závod MS BIGMAN (kombinace terénního  
a dlouhého triatlonu ve dvou po sobě následujících dnech).
Štafetový závod se uskuteční na vzdálenostech 1,9 km plavání  
(3 okruhy), 100 km silniční cyklistika (5 okruhů), běh 21,1 km  
(4 okruhy) s tím, že závodníci se mohou libovolně střídat vždy po 
dokončeném okruhu. Štafetové týmy jsou tří–pětičlenné bez rozdílu  
pohlaví, více informací na www.czechbigman.cz/Štafety  
(http://www.czechbigman.cz/prazsky-metropolitni-stafetovy-zavod), 
kde je ke stažení i elektronická přihláška.
V rámci duchu fair play respektujme základní pravidlo, že závodníci 
našich štafetových týmů jsou občané žijící trvalým bydlištěm na našich 
městských částech.

Mgr. Martin Melichar,
starosta MČ Praha - Velká Chuchle

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

MČ Praha - Velká Chuchle
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Psal se pátek 1. 6. 2012 – jako obvykle Den dětí 
a letos navíc i termín Noci kostelů (NK). A nervy 
pořadatelů té petrovické Noci dostávaly pořádně 
zabrat. Ani v poledne ještě nedorazily tyče k tee-
-pee (pro dětský koutek), objednané již na před-

chozí den. Chyběla i zadaná pamětní razítka, speciální číslo informačního zpravodaje pro ná-
vštěvníky NK a několik dalších „drobností“.  Pán Bůh má ale Petrovice zřejmě opravdu rád, a tak 
i v tomto naprosto dokonale zrežírovaném thrilleru se dostavil kýžený happyend. Tyče přivezli ze 
Mšena kolem 14. hodiny - tedy půl hodiny před plánovaným zahájením stavby tee-pee. Razítka 
jsme si vyzvedli v 16.55 (5 min před zavírací dobou). A první várka zpravodaje se tiskla a komple-
tovala půl hodiny před začátkem hlavního programu NK. Úplně všechno se ovšem nepovedlo. 
Kvůli technickým problémům v důsledku nepříznivého počasí totiž odpadl avizovaný 1. petrovický  
videomapping, takže případným zájemcům se omlouváme a slibujeme, že náhradní termín re-
alizace bude včas oznámen. Horší počasí naštěstí nijak znatelně neovlivnilo program ani účast  
v premiérovém dětském koutku. A už vůbec ne celkovou návštěvnost, která tentokrát vystoupala 
téměř k 500 vstupům (!!!), což je nový rekord. A to nejsou započítáni návštěvníci, kteří případně 
zavítali pouze na dětský program nebo do dobře zásobeného bufetu. Možná v tom svou roli 
sehrála i ta podivuhodná okolnost, že v celopražském a středočeském průvodci NK dostal náš 
kostel číslo 100 a ještě navíc pozici na prostřední dvoustránce, na které se tato tučná brožura 
otvírá v podstatě automaticky, takže náš program byl těžko k přehlédnutí. Pomohla možná  
i nečekaná publicita v celostátních médiích (MF DNES, ČT). Snad nebude příliš troufalé doufat, že 
nikdo z toho zástupu návštěvníků neodcházel zklamán. Vždyť prakticky po celý večer byl kostel 
naplněn do posledního místa a zaznamenali jsme i případy, kdy ti, kteří v rámci své pouti po 
pražských kostelech původně přišli jen na určitý časový úsek či bod programu, tak nakonec setr-

Novinky NK – dětské hemžení kolem tee-pee na farní louce a Ars Antiquitatis –
foto autor a J. Němcová

Od začátku dubna se stará 12 nových uklízecích strojů na elektrický pohon o čistotu hlavního  
města. Jak v centru, tak i v ostatních městských částech, jsou k vidění nové vysavače ve 
známých barvách Pražských služeb, jejichž „nejmilejší potravou" jsou papír, umělé hmoty, 
nedopalky od cigaret, plechovky a také nepatrné částečky polétavého prachu PM10. 
„Na čistotě Prahy je co zlepšovat. Koncentrace mnoha osob v metropoli, jakou Praha je, klade  
vysoké nároky i na její úklid. Nové moderní vysavače, které umí vysát i jemný prach, což je 
častá příčina zdravotních potíží, úklid o krůček usnadní a zlepší,“ řekl primátor hlavního měs-
ta Prahy Bohuslav Svoboda (ODS).
„Uklízecí čety, které den co den zametají ulice hlavního města Prahy, často vykonávají namá-
havou, nepohodlnou a nehygienickou práci, a tak jsme se rozhodli v roce 2008 nasadit zcela 
nové uklízecí stroje – vysavače na městské odpadky, které se staly užitečným pomocníkem  
v boji proti nepořádku,“ vzpomíná generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman a dodává: 
„Nově pořízené vysavače na elektrický pohon tak rozšiřují naší současnou flotilu 12 komunál-
ních vysavačů o dalších 12 strojů. Potkat je zatím bylo možné zejména v centru Prahy, ale od 
dubna jsou k vidění již na většině území města.“
„Stroje na elektrický pohon jsou méně hlučné než starší modely se spalovacím motorem a 
lze je tedy s výhodou použít i ve večerních hodinách, kdy slábne provoz v ulicích velkoměsta. 
Neprodukují také žádné škodlivé emise. Navíc uklízecí čety dokážou díky konstrukci vysavače 
odstranit prach a špínu mezi zaparkovanými vozidly,“ řekl radní Radek Lohynský (ODS).
Stroje jsou samojízdné, což zvyšuje jak komfort pro obsluhu, tak výkonnost pracovních sku-
pin Pražských služeb. Výdrž baterií je více než 8 hodin intenzivní práce a za směnu zvládne 
vysavač vyčistit 8 km plochy.
V Praze dne 29. 5. 2012

Miroslava Egererová
tisková mluvčí, Pražské služby, a. s.

POHLEDNĚJšÍ uLICE A ČISTšÍ VZDuCH DÍKY NOVÝM 
KOMuNÁLNÍM VYSAVAČŮM PRAžSKÝCH SLužEB

vali až do závěrečného požehnání (tedy i 4 hodiny 
v kuse). Jistě k tomu přispěl i pečlivě připravovaný 
a profesionálně odvedený kulturní i odborný pro-
gram. Včetně další novinky v podobě comebacku 
někdejší petrovické zámecké paní Františky z Ast-
feldu, která ústy doc. D. Pickové velmi originálně 
přiblížila zajímavé momenty z historie Petrovic. Vše 
bylo navíc umocněno dobovou hudbou i kostýmy 
souboru Ars Antiquitatis. Během večera tak mohli 
návštěvníci porovnat dva formálně i obsahově od-
lišně pojaté a při tom kompatibilní historické výkla-
dy. Dlužno zmínit, že i ten již tradiční a spíše kunst-
historicky zaměřený v provedení Terezie Šikové byl 
opět naprosto profesionální a při tom poutavý a 
strhující. A také „vyprodaný“. A nejinak tomu bylo 
i při vystoupení flétnového souboru Canari pod ve-
dením P. Svobody a místní farní scholy. 
Takže pořekadlo: „Do třetice všeho dobrého“ se 
naplnilo i v případě Noci kostelů v Petrovicích. Za 
to patří velké díky všem organizátorům a účinku-
jícím (na kompletní jmenný seznam už zde bohu-
žel nezbývá místo) a také podpoře ÚMČ v čele se 
záštitou pí starostky. Letošní NK opět potvrdila, že 
atraktivní program je možné připravit výhradně  
z vlastních zdrojů a snad i pomohla k tomu, aby 
návštěvníci odcházeli s vědomím, že nenavštívili  
jenom nějaký skansen, ale prostor naplněný  
živým a fungujícím společenstvím.

M. Nedoma

Reportáž ČT z petrovické NK můžete shlédnout na:
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-

-krestansky-magazin/212562215600008
Podrobnější zpravodajství z NK (včetně foto) 

najdete též v následujícím čísle (33) 
farního zpravodaje Lastura nebo na webu:
www.nockostelu.cz/index.php?pg=307  

a http://farnost.petrovice.org

thriller s happyendem
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PETROVICKÁ FARNOST

                          

 

 

 

                 Velmi  úspěšná  a  známá  folková  skupina 
             opět odemkne alespoň na krátký čas bohatou     
pokladnici svých podmanivých a osobitě 

aranžovaných písní, které navíc předvede v původní 
sestavě.    Stane se tak v rámci turné Klíče u příležitosti        30. výročí vzniku  

skupiny a 10 let po ukončení její činnosti.  
                 A první pražský koncert tohoto turné se uskuteční právě u nás v Petrovicích  

v úterý 25. září 2012 od 19 hod.  
v sále Domu občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice     

     (Edisonova 429a). 
     Koncert  pořádá    Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího  ve  spolupráci        
s MČ Praha-Petrovice jako benefici, jejíž výtěžek bude věnován na výstavbu Farního centra. 
Vstupenky v ceně od 270 Kč lze získat od 21. června v předprodeji na faře (Edisonova 17, 
tel: 222 956 361) a to každý čtvrtek od 16 do 18 hod. nebo rezervovat e-mailem na: 
benefice@petrovice.org.  Zbylé vstupenky na místě před koncertem za ceny od 300 Kč.  

   Písně a hudební tvorba skupiny KLÍČ jsou inspirovány především středověkými a renesančními tématy. 
V jejím repertoáru však je obsažen i moderní folk, současný šanson a také cikánské melodické prvky 
a občas i hudba lidová. K nejznámějším písním patří především „Pohár a kalich“, „Omnia vincit amor“, 
„Víno“ a „Třináctka“. Skupina je mj. držitelem 2 zlatých desek a také „Zlaté Porty“ za její celkový přínos pro 
českou folkovou hudbu. V roce 1988 získala na celostátním finále Porty v Plzni „Cenu diváků" a v roce 
1990 obdržela „Autorskou Portu“ za píseň „Omnia vincit amor“. 

    Další informace na: http://agentura.studioklic.cz, www.prahapetrovice.cz a  http://farnost.petrovice.org 

se vrací Legenda 
KLÍČ 
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O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ

34. zasedání rMČ 
ze dne 21.03.2012

rada městské části 
praha-petrovice

Schválila:
•  zakoupení 2 ks aktivních monitorů/

odposlechů pro zajištění hudebních 
produkcí,

•  na základě doporučení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek 
na „Údržbu veřejné zeleně v k. ú. Pe-
trovice a úklid veřejných prostranství“ 
pořadí uchazečů následovně:

 –  1. Uchazeč č. 17 Tomáš Loukota – Louka,
 –  2. Uchazeč č. 4 TV FACILITY Group, a. s.,
 –  3. Uchazeč č. 7 ZAHRADA PRAHA s. r. o.,
•  přidělení grantového příspěvku pro 

SK Florbal klub Petrovice, RK Petrovi-
ce, TJ Sokol Petrovice, TK Calipso,

•  přidělení grantového příspěvku pro 
Římskokatolickou farnost u kostela  
sv. Jakuba Staršího na opravu dřevě-
ných žaluziových okenic,

•  nákup interaktivní tabule a nákup 
mříží do nářaďovny v tělocvičně dle 
žádosti ředitele Základní školy Praha-
-Petrovice, 

•  kroniku MČ Praha-Petrovice za rok 
2011 v celém znění a požaduje dopl-
nění fotodokumentace do konečného  
výtisku.

Vzala na vědomí:
•  zprávu komise pro otevírání obálek a 

hodnocení nabídek k veřejné zakázce  
„Údržba veřejné zeleně v k. ú. Petro-
vice a úklid veřejných prostranství“,

•  zápis z jednání Grantové komise MČ 
Praha-Petrovice ze dne 19.03.2012,

•  informaci JUDr. Němce o jednání sta-
rostů „malých“ městských částí ke 
zjednodušení a zefektivnění správy  
v hl. m. Praze, která se konala 19. 3.  
v MČ Praha-Suchdol,

•  informaci 1. zástupce starostky  
doc. Semeckého: 

 1.  byl založen Klub seniorů při  
MČ Praha-Petrovice dne 07.03.2012 
a ustaven Výbor klubu ve složení: 
Květa Panošová, předsedkyně Vý-
boru klubu, Libuše Finkousová, 
členka Výboru klubu a Ing. Josef 
Tomek, člen Výboru klubu,

 2.  Klub seniorů se bude scházet pra-
videlně každý čtvrtek od 14.00 do 
16.00 hod. a to v prostorách ÚMČ 
Praha-Petrovice, 

 3.  informaci o nejbližších plánovaných 
akcích – rehabilitační cvičení pod 
vedením rehabilitačního pracovní-

ka, kurzy počítačové gramotnosti, 
promítání filmů, cvičení paměti, 
odborné přednášky. V průběhu mě-
síce dubna budou osazeny cvičební 
stroje pro zlepšení pohybové zdat-
nosti seniorů,

•  že v soutěži Zlatý erb o nejlepší webové  
stránky měst a obcí v hl. m. Praze se 
v kategorii webové stránky měst a 
obcí hodnocené mezi malými měst-
skými částmi MČ Praha-Petrovice  
umístila na 3. místě a v kategorii, kde 
byly společně hodnoceny webové  
stránky velkých i malých městských 
částí, obsadila 3. místo v kategorii 
nejlepší elektronické služby,

•  informaci 1. zástupce starostky  
doc. Semeckého o výsledku služební 
cesty do Kudowy Zdróje:

 1.  jednání se starostou Czeslawem 
Krecichwostem s tím, že základní 
spolupráce bude zahájena v oblasti 
sportovní, dle nabídky ze strany Ku-
dowy Zdróje uspořádat jednodenní 
přátelská setkání s týmy z jednot-
livých škol ve fotbale, a to ve spo-
jitosti s pořádáním ME ve fotbale  
v Polsku, 

 2.  dále v oblasti kulturní, a to výměna 
koncertních akcí pěveckých sborů  
s tím, že do programu Petrovického 
jara v roce 2013 bude již zařazena 
účast sboru z Kudowy Zdróje,

 3.  příprava výměnných akcí se seniory 
v rámci Mezinárodního roku seniorů.

35. zasedání rMČ 
ze dne 11.04.2012

rada městské části 
praha-petrovice

Schválila:
•  vyúčtování koncertu Evy Pilarové, 
•  termín oslav 67. výročí osvobození ČSR  

s tím, že pokládání věnců se uskuteční  
dne 9. května 2012 v 10.30 hod. na 
hřbitově a 11.15 hod. u pomníku 
padlých,

•  nákup 10 ks cvičebních podložek  
a 10 ks overbalů pro seniory,

•  obsah Petrovického zpravodaje  
č. 2/2012 do tisku,

•  návrh rozpočtu Komise výchovy a 
vzdělávání na akci „Pálení čaroděj-
nic“,

•  vyúčtování akce Komise výchovy  
a vzdělávání „Petrovický masopust“,

•  zřízení věcného břemene ve pro-
spěch Pražské plynárenské, a. s., a to 
na uložení plynovodu na pozemcích 
parc. č. 545, 546/2 a 544 v k. ú. Pe-

trovice v délce 46 m dle geometric-
kého plánu společnosti Gekos s. r. o.  
č. 952-189/2010, 3172-189/2010, 
687-189/2010 ze dne 15.11.2010,

•  zveřejnění záměru pronájmu místností 
A4.34, A4.25, A4.22, A4.18 a A4.17 
v objektu polikliniky Ohmova 271,  
Praha 10 – Petrovice.

Vzala na vědomí:
•  zápis z 15. jednání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva městské části Praha-Pe-
trovice konaného dne 02.04.2012, 

•  zápis Komise životního prostředí a po-
vodňové – zpráva o místním šetření 
ze dne 26.03.2012.

uložila: 
•  Mgr. Švorcovi vyvěsit záměr záboru  

cca 96 m2 v patiu polyfunkčního 
domu Edisonova 429 ke zřízení re-
staurační zahrádky od 01.05.2012 na 
úřední desce.

pověřila:
•  JUDr. Němce, aby se zúčastnil setkání  

starostů „malých“ městských čás-
tí, které se koná dne 12.04.2012  
v 17.00 hod. v Čakovickém zámečku.

36. zasedání rMČ 
ze dne 23.04.2012

rada městské části 
praha-petrovice

Schválila:
•  nákup 50 ks židlí pro vybavení sálu 

DOV,
•  objednání údržby a nákupu IT v roz-

sahu nabídky fy Power Systems s. r. o. 
ze dne 23.04.2012 s alternativou an-
tivirového systému ESET a souhlasí  
s uzavřením servisní smlouvy na IT 
se společností Power Systems s. r. o. 
v rozsahu cenové nabídky ze dne 
19.04.2012,

•  prodloužení, uzavření nájemních 
smluv pro nájemce hrobových míst  
v předloženém znění,

•  využívání znaku MČ Praha-Petrovice 
v periodiku „Hlasatel“ MČ Praha 15 
v rubrice „Naši sousedé“, pokud zde 
budou otištěny informace týkající se 
naší MČ.

Vzala na vědomí:
•  zápis z jednání Kulturní komise RMČ 

ze dne 11.04.2012,
•  informaci starostky JUDr. Hromasové 

o zamítnutí žaloby žalobkyně pí Bosá-
kové (biolaboratoř) na neplatnost vý-
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povědi ze strany MČ Praha-Petrovice, 
a to v celém rozsahu,

•  informaci starostky JUDr. Hromasové 
o možnosti uveřejňování informací  
v periodiku „Hlasatel“ MČ Praha 15 – 
rubrika „Naši sousedé“.

37. zasedání rMČ 
ze dne 07.05.2012

rada městské části 
praha-petrovice

Schválila:
•  návrh rozpočtu akce „Tančím, tančíš, 

tančíme v Petrovicích“,
•  vyúčtování akce „Pálení čarodějnic“,
•  nákup sedáků pro pacienty do spo-

lečných prostor 1. PP v pavilonu A  
v počtu 14 ks.

Vzala na vědomí:
•  výpověď z nájemní smlouvy, která byla 

doručena ÚMČ Praha-Petrovice dne 

24.04.2012. Důvodem pro podání 
výpovědi z nájemního vztahu je sku-
tečnost, že přes dlouhodobé jednání 
s VZP se nepodařilo firmě Socrates 
medical s. r. o. uzavřít smluvní vztah 
na poskytované zdravotnické výkony 
a péči pro obor diabetologie,

•  žádost o pronájem v 1.PP v objektu 
polikliniky Ohmova 271 na pronájem 
místností č. A0.31 – A0.36 na pro-
vozování podiatrické a rehabilitační 
praxe,

•  žádost o pronájem místností č. A0.51 
až A0.54, A0.08 a A0.09 pro provo-
zování pneumologické ambulance,

•  že MČ obdržela žádost k zahájenému  
řízení EIA na výstavbu obytného souboru  
„Výstavní II“ Praha 11 -  Háje a ukládá  
Komisi územního rozvoje, výstavby  
a dopravních vztahů neprodleně  
projednat zaslaný podklad a předlo-
žit v termínu stanovisko RMČ, aby ve 
lhůtě bylo zasláno stanovisko MČ.  

Členové RMČ berou na vědomí po-
zvánku na jednání Komise územního 
rozvoje, výstavby a dopravních vzta-
hů, které se bude konat ve středu 
09.05.2012 ve studovně Infocentra  
v 18.00 hod.,

•  informaci starostky MČ, že dne 
26.04.2012 schválilo ZHMP rozdělení 
rezervy pro městské části hl. m. Prahy 
s tím, že MČ Praha-Petrovice nebyla  
schválena žádná investiční dotace  
z rezervy,

•  uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou na místnosti A4.34, A4.25, 
A4.18 a A4.17 v objektu polikliniky 
Ohmova 271, Praha-Petrovice se spo-
lečností MOKRIŠ Urologie s. r. o.

Nabízíme Vám - Instalatérské práce - voda, topení, plyn, kanalizace, solární systémy 

                           - Klimatizace, odvětrání, vzduchotechnika        -  Strojní čištění kanalizace, kamerové zkoušky

                           - Rekonstrukce bytů, koupelen, poradíme Vám, jaké zvolit zařizovací předměty

                           - Domácí vodárny, zajištění vrtaných studní, čištění studní  - havarijní služba nonstop: po-ne, svátky

  Mobil: 608 612 160, 773 201 078    Pohotovost: 773 201 078    E-mail: lacinatzb@seznam.cz

INZERCE

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

 Provozní doba od 7:00 do 18:00, individuální hlídání dětí po domluvě. V případě zájmu 
plánujeme i víkendový provoz. 

 Program a zaměstnání dětí zajišťují kvalifikovaní pedagogové s odpovídajícími 
zkušenostmi dle platných standardů.  

 Hovoříme rusky, německy, anglicky.  
 Stravování zajišťujeme. 

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

Zveme všechny holky a kluky, kteří mají zájem o:  
 

 klasický balet 
 lidový tanec (6-13 let) 
 moderní tanec (6-13 let) 
 kankán (8-15 let) 
 tanečky pro nejmenší (3-4 roky) 

 

Kroužky zahájí svoji činnost od 1.4.2012 v dětském centru Palouček v Křeslicích. 
Kroužky jsou vedeny diplomovanou umělkyní  a členkou souboru Národního divadla 
v Praze s dlouholetou praxí. Bližší informace na tel. čísle 739 067 653. 

!!VYKLidíme Váš bYT, 
pozůstalost, sklep či půdu!!

LEVNĚ
777 227 840
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Cesta byla dlouhá, ale stála za to!

SEZNÁMENÍ S BRuSELEM A AMSTERODAMEM

Odjet na pár dní z Čech za krásami Evropy 
by se chtělo každému. Ale když s Vámi jede 
dalších čtyřicet, ať už spolužáků nebo úplně 
cizích lidí, se kterými se později seznámíte, 
není to jednoduché. Obzvlášť když jste uči-
tel a máte za úkol všechny v pořádku přivézt 
zpět. Proto si myslím, že pan učitel Damašek 
a paní učitelky Balíčková a Jelínková měli ku-
ráž, že se do toho pustili a výlet uskutečnili. 
Jsem jim za to vděčná. Kdo z nás všech by 
se dostal za brány evropského parlamentu a 
viděl na vlastní oči místo, kde zasedají páni 
poslanci z většiny evropských zemí? Ovšem 
po dvanácti hodinách v autobuse to také 
není legrace, když jste toho moc nenaspali 
a máte reprezentovat pražskou městskou 
část Petrovice. Každý dělal, co mohl, aby 
se choval co nejlépe. Uvnitř jsme se setka-
li s panem Pavlem Černochem a paní po-
slankyní Roithovou. Hodně mne potěšilo a 
hlavně zaujalo, když pan Černoch řekl, že 

umí mluvit čtrnácti jazyky. Paní Roithová se 
mi zdála příjemná a jistě je dámou ve svém 
oboru. Zbytek dne a celý druhý den byl vě-
nován prohlídce města Brusel. Jedna část je 
převážně moderní a nachází se v ní Evrop-
ská rada, komise a parlament. Mne nejvíce 
zaujala historická část a velice se mi líbila 
Mini-Evropa, kde je vybudován i staroměst-
ský orloj. Nevynechali jsme ani Atomium.  
Z mnoha tun kovu vytvořený model atomu 
byl větší, než jsem myslela. Poslední den vý-
letu jsme přejeli z Bruselu do Amsterodamu, 
který leží za hranicemi v Nizozemí. Cesta 
proběhla hladce až na prudký déšť, který 
trochu kazil atmosféru. Po příjezdu ale pře-
stalo pršet. Uchvátily mne pověstné nahnu-
té domky, které s největší pravděpodobností 
za několik set let spadnou. Škoda, že tomu 
nelze nijak zabránit. Procházka městem byla 
velmi příjemná a člověk se dozvěděl mnoho 
nového. Pak jsme přišli k domu Anny Fran-

kové, jež byla židovka a za 2. světové války 
se zde společně se svou rodinou ukrývala. 
Její příběh mne velice oslovil a jsem ráda, 
že jsem onen dům mohla vidět na vlastní 
oči. Musela to být velmi těžká doba, kterou 
má generace nezažila, ale i tak. Nevyne-
chali jsme ani květinový trh, kde se to jen 
hemžilo všelijakými květinami, ale hlavně 
tulipány. Nakonec přišel čas, abychom výlet 
završili plavbou po kanálech. Škoda jen, že 
opět pršelo. Plavbu to ale nezkazilo a všich-
ni si ji užili. A to už byla vlastně poslední 
tečka za celým výletem. Po nezbytném ná-
kupu holandských sýrů a po dvanácti hodi-
nách cesty jsme zatleskali řidičům, učitelům  
i sami sobě, jelikož se výlet opravdu vydařil. 
Myslím, že to mohu říci i za své spolužáky 
a učitele.

Martina Leciánová, 
8. A

Z CESTOVNÍCH DENÍKŮ

Nejen my učitelé, ale především děti se  
k naší velké spokojenosti vrátily plné zážitků 
a dojmů. O celém výletu by se jistě dalo na-
psat mnohé, ale myslím si, že nejhodnotněj-
ší, nejvtipnější a nejvýstižnější jsou záznamy  
v cestovních denících účastníků zájezdu  
… (nabízím alespoň malou ochutnávku):
… „První rozchod v Bruselu byl na náměstí, 
ve kterém jsme viděli „čůrající“ děti. Ná-
městí bylo velké a hezké. Koupila jsem si 
tam vafle, které byly velmi dobré...“
… „Jsme v Europarlamentu. Musíme projít 
detektorem kovu. Si snad nemyslí, že  zrov-
na my bychom u sebe měli mít bombu? No, 
člověk nikdy neví. Jen mám obavy, abych 
nepípla kvůli rovnátkům. Proto jsem se ra-
ději naučila větu „I have a braces“. V pře-
kladu: „Mám rovnátka.“…

… „Dojeli jsme k Atomiu. Lilo jako blázen, 
ale co. Překvapilo mě, že je tak obrov-
ské.  Bylo to úžasné. Vyjeli jsme výtahem 
nahoru a viděli jsme nádherný výhled do 
všech stran, hned kousek od nás byla taky  
Mini-Evropa…“
… „Pak jsme se vydali na cestu do centra 
Bruselu. Cestou jsme se stavili v katedrále 
sv. Michala, která se hrozně podobala Notre 
Dame. Nakonec jsme došli na náměstí Gran-
de-Place, které bylo opravdu překrásné.  
S Johčou jsme si tam daly vafli a den jsme 
zakončily celý upatlaný od čokolády…“
… „Se třetím dnem jsme opustili náš ho-
tel, nasedli do autobusu a vyjeli do Amste-
rodamu, kde jsme se podívali, jak se vy-
rábějí dřeváky. Také jsme viděli parkoviště 
kol…“

… „Potom následovala výprava lodičkou po 
kanálech. To bylo taky suprový. A i když to 
bylo suprový, tak to nebylo nejlepší….“
… „Víte, kolik má Amsterodam kanálů? 
Ne? Já taky ne. Zapomněl jsem to….“
… „Já, protože mě příběh Anny Frankové 
zaujal, jsem šla na prohlídku jejího domu. 
Viděla jsem pracovnu jejího otce, její pokoj, 
místa, kde trávila čas, když v domě pracovali 
dělníci…dokonce jsme prolézali i tou skříní, 
za kterou měli úkryt. Bylo to úžasné a já se 
vžila do její role. Musela to mít strašně těž-
ké…“
… „Každý, kdo si tuto cestu zaplatil, očeká-
val, že zažije něco, co nikdy předtím nezažil, 
že uvidí něco, co nikdy předtím neviděl. Ta-
hle cesta určitě nikoho nezklamala…“

Mgr. Veronika Balíčková

Krásné bruselské náměstí 
s gotickou radnicí. Lodí po Amsterodamu.

Před Evropskou komisí. S paní poslankyní Roithovou. Zábava v parku Mini-Evropa.



www.prahapetrovice.cz . 9 .

šKOLY

 PETROVICKÝ šPLHAVEC 2012

V úterý 17. dubna jsme obnovili ve spolupráci s Domem dětí a mládeže tradici soutěže ve šplhání pro žáky I. stupně – „Petrovického špl-
havce“. Za každou třídu k závodu nastoupila max. čtyři děvčata a čtyři chlapci. Všech 74 „šplhavců“ doprovázelo hlasité fandění a podpora 
spolužáků. Atmosféru vytvořili báječnou a výkony soutěžících byly výborné. 

L. Kasanová,
A. Procházková

I. kategorie – dívky
 1. místo Veronika Klásková (1. A) 5:19
 2. místo Aneta Línková (1. A) 9:33
 3. místo Nela Mazuchová (1. M) 10:03

I. kategorie – hoši
 1. místo Matyáš Mendl (1. A) 3:97 
 2. místo Jan Lazar (1. A) 6:22
 3. místo Jiří Telvák (1. A) 6:60

II. kategorie – dívky
 1. místo Tereza Košátková (2. A) 6:29
 2. místo Tereza Logojdová (3. A) 6:36
 3. místo Julie Kovářová (2. E) 6:84

II. kategorie – hoši
 1. místo Vítek Lauer (3. A) 4:05
 2. místo Jiří Pazdera (3. A) 4:46
 3. místo Radim Brož (2. A) 5:23

III. kategorie – dívky
 1. místo Pavla Říhová (5. M)  8:79
 2. místo Kamila Pitřincová (5. M) 8:83
 3. místo Majda Šulcová (5. M) 8:86

III. kategorie – hoši
 1. místo Milan Žalud (5. M)  7:14
 2. místo Filip Lazar (5. A) 7:30
 3. místo Jan Provazník (5. M) 8:19
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TuRNAJ šESTI MÍČŮ

Každoročně v květnu organizujeme Turnaj šesti míčů. 
Žáci prvního stupně mohou změřit síly v přehazované, 
vybíjené, míčové bitvě, basketbalu, florbalu a kopané.  
Druháci a třeťáci letos absolvovali jen poslední tři zmí-
něné sporty, zato museli odehrát více zápasů.
Na zahájení turnaje si každá třída připravila originální 
pokřik, vlajku s názvem týmu i maskota. Pak „boje“ 
mohly začít. I v letošním roce se role rozhodčích dobře 
zhostili žáci 9. A a 8. A. Některé zápasy např. v kopané 
či florbalu skončili nerozhodně a o vítězi pak rozhodo-

valy pokutové kopy, resp. nájezdy. Úžasná atmosféra, 
výborné výkony a zapojení všech 216 žáků jsou jasným 
signálem, že děti mají pohyb rády, že umí prožívat nejen 
vítězství a porážky, ale radovat se i ze hry samé, a to je 
opravdu dobře.

L. Kasanová

Závěrečné vyhlášení výsledků. Vítězné družstvo ze 4. A.

2. A a 2. M. Šmoulové z 1. A.

Kopaná 5. A versus 5. M. Vybíjená 1. A a 1. M.
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Soft. CHAPS spol. s r.o.O svátcích jede jako v neděli ().

orientační doba
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Pomalu se blíží konec školního roku. Vyhlíží-
me slunečné dny, prázdniny, dovolenou, čas 
odpočinku a čerpání nových sil. 
V tomto školním roce se nám podařilo za-
řadit do nabídky dva nové zájmové útvary, 
a to Zumbu v DDM v Hostivaři a kroužek 
Animace v ZŠ Praha-Petrovice. Od září pra-
videlně pracovalo přes 45 zájmových útvarů 
v DDM v Golfové, v ZŠ Praha-Petrovice a  
ZŠ Hornoměcholupská. 
Z větších akcí proběhlo např. v září Hurá do 
školy – přivítání nového školního roku, v říj-
nu Podzimní radovánky – zamykání lesa na 
zimu pro předškolní děti a jejich rodiče, v lis-
topadu Adventní dílny pro kolektivy dětí ze 
ZŠ, do prosincových akcí přibyla premiérově 
Mikulášská, v březnu Petrovický masopust –  
maškarní s tancem a soutěžemi, v dubnu 
Pálení čarodějnic – soutěže, táborák s živou 
hudbou, v květnu 3. ročník nepostupové 
taneční soutěže „Tančím, tančíš, tančíme 
v Petrovicích“, 30. května Den dětí „Ve 
filmu“ a 4. června Co umíme – přehlídka 

činnosti zájmových útvarů. Většina akcí je 
realizována ve spolupráci s Komisí výchovy a 
vzdělávání RMČ Praha-Petrovice, ZŠ Praha-
-Petrovice a TJ Sokol Petrovice. Během roku 
také proběhly dvě výtvarné soutěže, tématy 
byly „Hravý podzim“ a „Moje léto“ pro děti 
z mateřských i základních škol. Dále probí-
haly tradiční pondělní a sobotní výtvarné 
dílny v ZŠ Praha-Petrovice a v DDM, turna-
je v klubu Chodba. Na tyto akce a mnoho 
dalšího se můžete těšit i v příštím školním 
roce 2012/2013, do akcí přibydou sobotní 
semináře a do nabídky zájmových útvarů 
bychom rádi zařadili Jojování. 
Na léto jsou připraveny tábory příměst-
ské i mimopražské, v provozu budou také 
otevřené kluby: „Chodba“ v Hostivaři  
23.07. – 27.07., „Hnízdo“ ve Strašni-
cích 13.08. – 17.08., „803“ v Uhříněvsi  
27.08. – 31.08., na všech pracovištích od 
13.00 do 19.00 hod. Na našich interneto-
vých stránkách (www.dumum.cz)  naleznete  
bližší informace i o volných místech na 

letní tábory. Koncem měsíce června bude 
k dispozici přehled kroužků na školní rok 
2012/2013.
Akce pro veřejnost Hurá do školy s na-
bídkou mimoškolních aktivit se uskuteční  
5. září odpoledne před budovou Zš  
v Dopplerově ul. 
Přejeme Vám krásné léto, prázdniny, tábory, 
dovolené a děkujeme Vám za Vaši celoroční 
přízeň.
Těšíme se na Vás ve školním roce 2012/2013.

Pracovníci DDM

. 11 .

VOLNÝ ČAS

Pracoviště Hostivař – Petrovice

Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel./fax 274 862 574

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 10 - DŮM  UM 
POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23/623,100 00 PRAHA 10, E-MAIL: INFO@DUMUM.CZ 

HTTP://WWW.DUMUM.CZ
TEL.,FAX: 274 772 081, MOBIL: 603 178 820
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Ve dnech 21.- 28. 4.  jsme se se studen-
ty SG ALTIS vydali na jih: dlouhá ces-
ta autobusem přes Maďarsko, Srbsko 
a Makedonii byla vykoupena krásným 
pohledem na zasněžený Olymp. Obec 
Leptokarie, místo našeho ubytová-
ní, leží na úpatí Diova trůnu a stala se 
vhodným východiskem pro naše pozná-
vací výlety po stopách Alexandra Make-
donského:

První den jsme navštívili pravoslavné 
kláštery v Meteorách: svěží jarní zeleň 
krásně podbarvila velkolepá skaliska se 
staroslavnými chrámy. 
Cesta do Verginy ke hrobu Filipa Ma-
kedonského nám připomněla jeden  

z největších archeologických objevů  
20. století.
Korunou naší antické cesty byla návštěva 
delfské věštírny s horou Parnas a Apol-
lónovým chrámem. 

Na místě slavné bitvy u Thermopyl jsme 
si u sochy spartského krále Leonida 
udělali krátkou zastávku pro fotogra-
fování. Poznali jsme, že jako nositelé 
řeckého pojmu gymnázium nás touha 
po poznání a po svobodě s našimi an-
tickými předky spojuje.

Mgr. Jan Koliáš

EXPEDICE ZA ANTIKOu DO SEVERNÍHO ŘECKA
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ALTFEST 2012
Tato významná společenská událost 
se uskutečnila 4. června 2012 v čase  
9.00 –13.00 hodin v multifunkčním  
centru v Petrovicích pod taktovkou  
prof. Tůmové.
Potěšilo nás na třináct nových filmů, per-
fektní znělka, kterou vytvořil Filip Zangi 
ze 7. A, i svižná upoutávka z dílny Vero-
niky Valínové, taktéž ze 7. A, a již jme-
novaného Filipa.
Altfest byl rozdělen do tří kategorií: škol-
ní filmy, edukativní filmy a vlastní tvorba. 
Oproti loňskému Altfestu se nevyhlašo-
vala první tři místa v každé kategorii, ale 
pouze dvě. O těch rozhodovala odborná  
porota, sestavená z řad pedagogů, hosta  
ze zastupitelstva MČ dr. Křížové a také 
nás studentů.
Za vstupné, které se vybíralo již od  
18. 5., se nakoupilo občerstvení a věcné 
odměny.

Starost o občerstvení si vzala za své 
sexta pod dohledem jejich třídní,  
prof. Davidové. 
Své místo v programu mělo i předávání 
vysvědčení maturantům v první části, di-
plomů za reprezentaci ALTISU a úspěšné 
absolvování anglického modulu v úvodní  
části a nakonec i předávání cen tvůr-
cům vítězných filmů, kterými se stali:  
v 1. kategorii studenti 6. A za Berlín, ve 
druhé studenti 3. A za Alžbětu Báthory. 
Cenu za autorský počin si odnesli kluci 
R. Kříž, J. Kordík, S. Plešr a P. Krautwurm 
z 5. A za klip MAMINA. Tento klip vyhrál 
i cenu diváků. Nesmíme však zapome-
nout zmínit i dva další skvělé filmy a to 
Simpsonovi z Petrovic 3. B a Cobykdyby 
Filipa Zangiho. BRAVO!!

J. M. Vorlová, 
studentka 4. A

FEST–FEST–ALTFEST
4. června 2012 ožily prostory multi-
funkčního centra v Petrovicích. Studenti 
a pedagogové gymnázia ALTIS se zde 
sešli, aby strávili dopoledne v příjemné 
atmosféře studentského filmového festi-
válku ALTFEST 2012. Součástí přehlídky 
minifilmů z tvorby studentů nižšího i vyš-
šího gymnázia bylo i slavnostní předávání 
maturitních vysvědčení čerstvým matu-
rantům. Letos byl slavnostní akt rozšířen 
ještě o ocenění absolventů anglických 
modulů a poděkování studentům –  
úspěšným reprezentantům  gymnázia na 
poli badatelském. Smích, pohoda, uvol-
něná atmosféra a filmová dílka, která 
nejen bavila. BRAVO a NA VIDĚNOU za 
rok !

Mgr. Olga Tůmová
Viktorie – pěvecký talent.

Maturanti se loučí.

Šťastné maturantky.

Autoři oceněných filmů.

Absolventi anglických modulů.
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VÍTĚZSTVÍ A POSTuP DO CELOSTÁTNÍHO KOLA SOČ 2012 V KuTNÉ HOŘE

Ze školního kola ročníkových prací studentů SG ALTIS byly letos nominovány práce těchto 
studentů nejprve do okresního, poté do krajského kola:

1.  Dopady ekonomické krize na společnost EKOSPOL a objasnění úspěchu její podnikatel-
ské strategie – Evžen Korec, 6. A

2. Vincenc Dvořák – Filip Jelínek, 6. A
3. Model inteligentního domu – Matěj Klíma, 8. A
4. Simplifying the Language on English Book – Richard Vaněk, 5. A. 

Ve středu 25.04.2012 jsme tedy celí rozechvělí zamířili, jak velí tradice, do DDM Spekt-
rum, kde celopražské klání studentů každoročně  probíhá. Obsazovali jsme letos „pouze“  
4 obory činností, a proto jsme si říkali, že bodovat bude obtížné. Dopoledne jsme obha-
jovali power-pointovými prezentacemi a potili se pod náporem ostrých otázek ze strany 
poroty. Nervozita stoupala, sázky na umístění se měnily. A výsledek?  Tři první a jedno třetí 
místo a postup do celostátního kola!! Gratulace!

Zpracovala Mgr. Olga Tůmová 

A je to doma, vítězové – zleva R. Vaněk, 
M. Klíma, prof. Tůmová, F. Jelínek, E. Korec.

Čekání na vyhlášení.

V dubnovém zpravodaji jsem informovala 
o velkém úspěchu Soukromého gymnázia 
ALTIS v celorepublikovém testování čte-
nářské gramotnosti v minulém školním 
roce. Naše septima (3. ročník střední ško-
ly) se umístila na prvním místě, když její 
výsledek byl 88 procent (ostatní gymnázia 
měla výsledek 71 procent).

V letošním školním roce jsme přihlásili do 
tohoto testování naši sextu a septimu. Žáci 
sexty vykázali nejlepší výsledek ze všech 
zúčastněných škol (jejich výsledek byl  
90 procent, ostatní gymnázia měla vý-
sledek 68 procent). Septima se umístila 
hned na druhém místě v tomto celore-
publikovém testování (jejich výsledek byl  
81 procent, ostatní gymnázia měla výsle-
dek 71 procent).

Pro lepší orientaci přikládám grafy demon-
strující jejich výsledky.

PaedDr. Vladimíra Fišerová,
ředitelka SG ALTIS

POSTAVENÍ SEPTIMY (3. ROČNÍK) V TESTU ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI – 
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

2. MÍSTO V CELOREPUBLIKOVÉM MĚŘENÍ.

POSTAVENÍ SEXTY (2. ROČNÍK) V TESTU ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI – 
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

1. MÍSTO V CELOREPUBLIKOVÉM MĚŘENÍ.

CELOREPuBLIKOVÉ TESTOVÁNÍ 
ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI – 

OPĚTOVNÉ VÍTĚZSTVÍ 
SOuKROMÉHO GYMNÁZIA 

ALTIS
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Druhým koncertem tohoto cyklu bylo vystoupení dětí ZUŠ Třešť. Ty 
se dne 17. května představily jako dobří propagátoři dnes již bohužel 
opomíjené hry na akordeon. Pamětníkům jistě nemusím připomínat 
skupiny zpěváků s harmonikou, časté vystupování harmonikářů ve sdě-
lovacích prostředcích, ale i na zábavách. Mezi nejznámějšími byl v té 
době např.  Beda Lak. V neposlední řadě si pamatujeme krásné kreace 
bratří Blahníkových ve filmu čtyřicátých let minulého století Nebe a 
dudy.
Harmoniku – tento hudební nástroj jsme ještě v našem Petrovickém 
jaru nepřivítali. O to zajímavější bylo očekávání, jak se tento mladý dva-
cetičlenný soubor ve svém vystoupení představí. Je třeba konstatovat, 
že dokázal svými výkony zaujmout plné hlediště. Melodie jednotlivých 
skladeb souzvučely velice pěkně. Před jejich vystoupením představil 
tento již zmíněný nástroj v sólovém provedení mladý, ale již vyzrálý 
hudebník Michal Polák.
Nezůstalo však pouze u poslechu akordeonů. Na závěr večera se publi-
ku představil pěvecký dětský sbor  HOSTIVAŘÍK pod vedením sbormis-
tryně Lucie Valentové.
Cyklus Petrovického jara pokračoval třetí částí, ve které jsme přivítali 
Literárně dramatický sbor ZUŠ Hostivař doprovázený Přípravným smyč-
covým souborem ve hře „Kocour v botách“. Tato hra, všeobecně zná-
má, byla komponována jako malý muzikál, s kombinací živé i reprodu-
kované hudby. Vystoupení bylo opravdu hezké, všechny děti se snažily 
uvést co nejlépe. Ve své roli kocoura v botách pohybově excelovala 
teprve desetiletá Kristina Breadonová, které dobře sekundoval dvanác-
tiletý Josef Bánovec. O úroveň provedení měly také zásluhy učitelky  
V. Dřevikovská a Z. Kožínová. Diváci odměnili výkony herců dlouhodo-
bým potleskem ve stoje, tzv. „standing ovation“.
V druhé části večera se představil pěvecký sbor rodičů ZUŠ RadHost 
pod vedením Lucie Valentové skladbou Zdeňka Lukáše: „Pocta tvůr-
cům“, kterou skladatel věnoval kulturním velikánům své doby, kterými 
byli Michelangelo, Rembrandt a Picasso. Jak jsme již zvyklí z dřívějších 
vystoupení, provedení bylo opět prvotřídní.

Čtvrtý, závěrečný koncert se uskutečnil v pátek 25. května. Největší 
část programu zajišťovali hosté ze Städtische Musikschule Passau. Za-
čátek i závěr pak členové ZUŠ Hostivař.

V úvodu večera vystoupil přípravný pěvecký sbor RadHůstka. Děti pod 
vedením sbormistryně Lucie Valentové potěšily přítomné publikum mi-
lými písněmi jako např.: Rozpočítány, Ukolébavka pro panenku, Kolo-
toč a směsí lidových písní.
Prostřední část koncertu zajišťovaly děti  z německého Passau, jejichž pro-
střednictvím chtěla škola posluchačům ukázat pestrost a rozsah tamní  
výuky. A tak následoval sled skladeb pro klavír, housle, zobcové flétny, 
pozoun, kytary a v neposlední řadě i akordeon. Všichni hráči ukázali 
přesnost provedení a jejich výkony byly přijaty velkým potleskem.

Na závěr vystoupení německých hostů byla slavnostně podepsána do-
hoda o společné spolupráci mezi ZUŠ Hostivař a Städtische Musikschule  
Passau.

V závěrečné části večera si plně obsazený sál Domu občanské vybave-
nosti poslechl krásné skladby B. Brittena – Simple Symphony a F. Schu-
berta – Simfonie č. 5 B dur – Allegro Vivace v brilantním provedení Hos-
tivařského komorního orchestru pod taktovkou dirigenta Pavla Trojana.

Diváci odcházeli z koncertu domů plni krásných dojmů, a tak se může-
me těšit na další, již jubilejní, desátý ročník Petrovického jara.

O. Semecký

CYKLuS PETROVICKÉHO JARA

Letošní 25. duben byl svátkem pro milovní-
ky tradicionálního hudebního žánru. Přivítali 
jsme u nás slavný pěvecký soubor SPIRITUÁL 
KVINTET.

I když současný počet členů souboru neod-
povídá jeho názvu, je třeba uznat, že tento 
soubor, založený v roce 1960, neustále patří 
mezi špičková tělesa tohoto zaměření. Je to 
zajisté také zásluhou jeho zakladatele, ne-
stárnoucího a stále aktivního Jiřího Tichoty.
Zcela zaplněný sál Domu občanské vybave-
nosti plně vnímal ladící hlasy zpěváků i výko-
ny kytaristů ve známých skladbách. Namát-
kou vyjmenujme z dlouhého programu ty 
nejznámější. Např. Čerstvý vítr, Svět s námi 
houpá, Pláč, Zem, kde stále svítá, Mlýny, 

Řeky babylonské, Širý proud, Krutá válka, 
Abel nebo Kain, Hříšnej svět atd.
Na závěr, jako přídavek po dlouhodobém 
potlesku, si diváci poslechli lahodnou, zná-
rodnělou píseň F. L. Čelakovského Pocestný. 
Hodnotné texty i melodie zanechaly v po-
sluchačích ještě po dlouhou dobu krásnou 
vzpomínku.

O. Semecký

SPIRITuÁL KVINTET
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Vážení občané, 
Kulturní komise RMČ pro Vás připravuje na 

říjen koncert skupiny Musica Dolce Vita „HuD-
BA KRÁLOVEN“, a to v kostele sv. Jakuba 

Staršího. Přesný termín Vám včas oznámíme 
ve vývěskách. Těšíme se na Vaši návštěvu.

O. Semecký

POZVÁNKA

Za poznáváním se tentokrát petrovičtí senioři vydali do západočeského 
kraje na hrad a zámek Klenová. Ten je mimo jiné známý také tím, že 
se zde v roce 1564 narodil významný cestovatel, spisovatel a hudebník 
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Ten byl po bitvě na Bílé hoře v roce 
1621 společně s dalšími českými pány popraven.
Hrad Klenová je poprvé připomínán v roce 1291, kdy jej vlastnil Bo-
huslav z Klenové. Hrad stál opodál stezky, která vedla od královského 
města Klatovy do Bavorska. Páni z Klenové patřili k významným čes-
kým rodům a na hradě vládli až do poloviny 16. století. V roce 1553 
koupil panství Jiří Harant z Polžic a Bezdružic. Harantové zde působili 
až do prvé poloviny 17. století. Na panství se pak vystřídalo mnoho 
majitelů. Roku 1838 koupil panství bohatý měšťan František Václav 
Veith, jehož bratr byl mecenášem vynikajícího malíře Josefa Navráti-
la. V roce 1951 převzal Klenovou československý stát jako význam-
nou kulturní památku. Prohlídka byla pro všechny poučná a zajímavá, 
zvláště výzdoba sálů od J. Navrátila.
Po skončené prohlídce a procházce romantickou zříceninou se skupina 
přesunula do blízkého města Klatovy. Také zde bylo hodně zajímavých 

zážitků. Nejen náměstí s Černou věží a radnicí, ale také jezuitský kos-
tel, v jehož podzemí  se nacházejí známé katakomby. Zde v druhé 
polovině 17. století bylo pohřbeno 200 zesnulých členů jezuitského 
řádu. Důmyslný ventilační systém umožnil mumifikaci těl přirozenou 
cestou. Bohužel v průběhu let tento systém byl poškozen, a tak v sou-
časné době prostory uchovávají 38 mumifikovaných těl, o které pečují 
konzervátoři. Účastníci zájezdu měli také možnost vidět vnitřek vyba-
vení (i když pouze na videu) barokní lékárny „U Bílého jednorožce“  
z roku 1776, jejíž původní zařízení patří mezi poslední tři lékárny toho-
to druhu v Evropě. Lékárna je také uznávanou světovou památkou na 
seznamu UNESCO. Na náměstí měli naši cestovatelé příležitost  shléd-
nout  přehlídku bojových vozidel americké armády z válečných let a 
pokládání věnců u příležitosti 67. výročí osvobození Klatov americkou 
armádou 4. května 1945. Byl to užitečný zájezd, který pomohl účast-
níkům rozšířit či osvěžit svoje znalosti.

O. Semecký

HRAD A ZÁMEK KLENOVÁ
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Vosková Kateřina, Šáfrová Martina, Moráv-
ková Petra, Krütznerová Sandra, Valentová 
Karolína, Bendová Barbora, Krütznerová 
Adriana, Urbanová Hana, Sládková Radana, 
Volfová Kristýna, Pellarová Marie, Matoušo-
vá Jana, Javůrková Adéla, Vítovcová Anna, 
Mottlová Jana, Himlová Martina, Klimán-
ková Iveta, Svobodová Lucka, Kráčalíková 
Alžběta, Radochová Hana Erika, Dimmerová 
Martina, Fialová Dagmar, Krütznerová Gábi-
na, Bubáková Kateřina, Škvorová Nikola
Trenéři: Pavel Hodan a Richard Krützner
Dlouhodobě dobré výsledky našeho týmu 
žen jsou důsledkem tvrdé tréninkové pří-
pravy, která je jak časově tak finančně velmi 
náročná. Proto patří velké poděkování lidem 
a sponzorům, kteří podporovali náš tým  
v cestě za zlepšením, ve kterém bychom 

chtěli pokračovat i v následující sezóně. Zá-
roveň bychom rádi do našeho týmu pozvali 
zájemkyně o náš krásný olympijský sport, 
který je v současnosti na vzestupu. 
Více informací o našem týmu na 
www.petrovice.rugby.cz/zeny
Děkujeme

Pavel Hodan,
trenér RK Petrovice
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žENY RuGBY KLuBu PETROVICE MISTRYNĚMI ČR 2012
Poslední 9. turnaj Mistrovství ČR „sevens“ žen sezóny 
2011/2012 se konal za letního počasí ve výborné rag-
byové atmosféře na hřišti RK Petrovice 19. 5. 2012. 
Tento turnaj rozhodl o konečném pořadí v soutěži 7´s. 
Hráčky RK Petrovice vyhrávaly tuto sezónu, co se dalo, 
a tak získaly titul jak v soutěži MČR 7´s tak i v soutěži 
10´s!!! Zajímavý dojem v sezóně zanechal i B team 
Petrovic, který do poslední chvíle bojoval o páté místo.
Po turnaji se odehrály přátelské zápasy žen 7´s a na-
konec i zápas mužů XV proti kvalitnímu soupeři z Ně-
mecka. Na závěr celého dne výborně zahrála skupina 
Libertin. Reportáž z celého turnaje byla uvedena na 
ČT4 v pořadu České ragby a je možné ji vidět na in-
ternetu v archivu ČT.

TÝM Z V R P BODY

1 RK Petrovice A 24 23 0 1 70

2 RC Sparta Praha 24 21 0 3 68

3 RC Dragon Brno 24 16 0 8 56

4 RC Vyškov 24 14 0 10 52

5 RC Tatra Smíchov 24 8 1 15 41

6 RC Přelouč 24 8 0 16 40

7 RK Petrovice B 24 7 1 16 39

8 RC Slavia Praha 24 7 0 17 38

9 SR Mariánské Hory 24 3 0 18 27

Konečné pořadí soutěže žen 7´s v sezóně 2011/2012

MISTRYNĚ ČR 2012

PŘÍPRAVKY A žÁCI RK PETROVICE NA KONCI SEZóNY 2011/2012
V posledním čísle Petrovického zpravodaje 
jsme veřejnost a příznivce ragby v Petrovi-
cích informovali o aktivitách dětí a trenérů 
mládeže před zahájením jarní části sezóny 
2011/2012. 
Od té doby děti odehrály 7 turnajů a dlužno  
říci, že se v soutěži neztratili ani nejmenší 
hráči, kteří (nebo jejich rodiče) ztratili obavy 
z ragby, ani ti starší, kteří mají již nějaké her-
ní zkušenosti. Pozitivním zjištěním je nárůst 

počtu hráčů RK Petrovice v kategoriích pří-
pravek U7 – U11, což je příslibem pro již na-
stávající herní období a pro družstva mladších 
a starších žáků.  Je to výsledek obětavé práce 
trenérů přípravek a jejich spolupráce s rodiči 
a snad i toho, že se informace o práci pet-
rovických trenérů mládeže dostávají více na 
veřejnost. O tom, že v přípravkách budeme 
mít po dvou týmech, se nám ještě v loňském 
roce nemohlo zdát. Myslíme, že tomuto tren-

du napomohla i spolupráce s městskou částí, 
která propagaci dětského a mládežnického 
ragby věnuje pozornost a ve sportovním vy-
žití dětí vidí významnou preventivní aktivitu. 
Po delší době se nám podařilo přitáhnout  
k pomoci při organizaci turnajů a klubových 
akcí s dětmi i větší počet rodičů. I jim patří 
poděkování za dosažené výsledky. Poděko-
vání patří trenéru Luboši Michaličkovi, který 
za pomoci Václava Pešíra st. doslova vydupal 

Sezóna 2011/2012
1. místo Ženy 7´S
1. místo Ženy 10´S

Sezóna 2010/2011
1. místo Ženy 7´S
2. místo Ženy 10´S

Sezóna 2009/2010
1. místo U19 7´S
2. místo Ženy 7´S
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Turnaj Petrovice – U9 28.04.2012. Turnaj Petrovice – U7 28.04.2012.

Turnaj na Spartě – U13 29.04.2012. Turnaj na Tatře – U11 27.05.2012.

ze země tým starších žáků. Tým zatím platí 
nováčkovskou daň, ale v příštím roce bude 
posílen o skupinu šesti hráčů, kteří přejdou 
z mladších žáků do vyšší herní kategorie. 
Spolupráce se „Slávisty“ je také dobrá, tak-
že se můžeme v příštím období těšit na lepší 
výsledky. Za pozornost jistě stojí, že v rám-
ci soutěže Oblastního přeboru Čechy má  
RK Petrovice jako jediný z neextraligových 
klubů tým hráčů do 15 let. 
Přesuny hráčů do vyšších věkových kategorií 
se ale týkají všech týmů a jejich konsolidace 
proběhne na letním soustředění, tradičně po-
slední víkend v srpnu. Na Pico Cupu v polovi-
ně září v Petrovicích a na Rakovnickém pohár-
ku v Rakovníku se ukáže, jak jsme se stačili 
sehrát a připravit se na nové herní období. 
Před tím se ale celá mládežnická ekipa hráčů 
RK Petrovice ve věku od 6 do 15 let s dopro-
vodem dospělých zúčastnila 10. června 2012 
jubilejního 25. ročníku Tournoi de la Boucle 
ve francouzském Besanconu, kam jsme byli 
místním klubem L´Olympique de  Besancon 
pozváni. Ale o tom až v příštím čísle Petrovic-
kého zpravodaje. 
Na prvním turnaji starších přípravek a mlad-
ších žáků 15. dubna v Petrovicích jsme hostili 
i hráče, jejich rodiče a trenéry z Rugby Klubu 
Heusenstamm. Mladší žáci skončili na tur-
naji na třetím místě, naši hosté po vítězství 
nad Spartou Praha skončili šestí.  Na tur-
naj starších přípravek se přihlásilo 9 týmů,  
RK Petrovice obsadil v této kategorii 6. místo. 
Mladší přípravky hrály v týž den svůj turnaj na 
hřišti RC Slavia Praha. V nejmladší kategorii 
U7 jsme nasadili dva týmy, Žáby a Pulce. Oba 
týmy hrály se zaujetím a mezi 12 týmy skončily  
Žáby na 5. místě a Pulci byli sedmí. 
Druhý regionální turnaj jsme hráli 22. dubna 
v Říčanech, tentokrát za účasti všech katego-
rií. Výsledek mladších žáků ovlivnila neúčast 
některých opor a ze šesti týmů jsme skončili 

až na 5. místě. Lépe si vedli hráči starší pří-
pravky; z osmi týmů nakonec 4. místo. Pří-
jemně překvapili hráči mladších přípravek. 
Tým hráčů do 9 let skončil třetí, v nejmladší 
kategorii byly na třetím místě také Žáby, Pulci 
obsadili celkově 13. pořadí. V ten samý den 
se v Petrovicích konal i turnaj starších žáků. 
Na hráče Říčan a Sparty jsme nestačili, škoda, 
že se tým nesešel kompletní.
Třetí turnaj nejmladších hráčů se hrál 29. 4. 
na hřišti v Petrovicích. Na hřišti bylo opravdu 
plno. V nejmladší kategorii, kde hrálo celkem 
16 týmů, si tentokrát polepšili Pulci. Jde o tým 
složený z nejmladších hráčů ve věku 5 a 6 let 
a skončili na celkovém 9. místě. Zkušenější  
Žáby skončily čtvrté. V kategorii hráčů do  
9 let jsme přihlásili rovněž dva týmy – Zbroj-
noše a Rytíře. Nakonec se Zbrojnoši ukázali 
lepší než  Rytíři, Zbrojnoši byli třetí a Rytíři ob-
sadili osmé místo z celkem deseti týmů.
13. 5. byl pořadatelem následujícího turnaje  
hráčů do 7 a do 9 let RC Tatra Smíchov.  
V turnaji hráčů do 9 let se utkalo 13 týmů. 
Petrovičtí Zbrojnoši tentokrát skončili na  
7. místě a Rytíři byli desátí. V nejmladší kate-
gorii obsadily Žáby 6. místo a Pulci skončili na 
10. místě z celkového počtu 14 týmů. Mladší 
žáci a starší přípravky měli svůj turnaj na hřišti 
RC Slavia Praha. Turnaj se vydařil mladším žá-
kům, kteří skončili na druhém místě.
Dalším turnajem, kde se setkávají všechny 
týmy mladších žáků a přípravek, byl tur-
naj 20. 5. v Přelouči. Tradičně jsme obsadili 
všechny kategorie, v U7 a U9 jsme přihlá-
sili po dvou týmech. Dařilo se zejména nej-
mladším hráčům. Oba týmy se probojovaly 
do finálové skupiny a petrovické Žáby svoje 
snažení dovedly do vítězného konce, když 
v turnaji obsadily první místo. Pulci skončili 
nakonec na šestém místě. Starší, devítiletí, 
měli rovněž všechny předpoklady pro přední  
umístění. V zápase s RC Tatra Smíchov až 

po prodloužení prohráli 0:1 a skončili čtvrtí. 
Ze hřiště odcházeli se slzami na tvářích, ale 
za předvedený výkon na turnaji si zasloužili  
pochvalu. Turnaj hráčů do 11 let a do 13 let 
byl obohacen o účast moravských družstev 
z Brna a z Vyškova. Hráči starší přípravky  
z deseti týmů skončili na šestém místě, mladší  
žáci, opět nekompletní, skončili ze sedmi 
týmů na šestém místě.
V posledním květnovém víkendu hráli mladší 
žáci a starší přípravky turnaj na hřišti RC Tatra  
Smíchov. V kategorii hráčů do 11 let jsme po-
prvé postavili dva týmy – Klokany a Kačery. 
Za Klokany hráli hráči, kteří se v této kategorii 
objevují v základní sestavě. Tomu odpovídal  
i jejich velmi dobrý výkon. Díky prohře  
s domácími skončili až na čtvrtém místě, 
byť získali stejný počet bodů jako třetí Říča-
ny. Tým Kačerů, složený z mladších hráčů, 
obsadil šesté místo. Slabou chvilku v utkání 
proti domácím si vybrali i hráči mladších žáků  
RK Petrovice a zbylo na ně pouze čtvrté místo.
Cyklus regionálních turnajů Oblastního pře-
boru Čechy jsme uzavřeli turnajem v Kralu-
pech nad Vltavou 4. června. Na závěr sezóny 
se ve velmi dobrém světle ukázali nejmenší; 
petrovické Žáby skončily na druhém místě, 
Pulci na 15. místě, Zbrojnoši na druhém mís-
tě, Rytíři na 12. místě, U11 na 6. místě a U13 
na čtvrtém místě. 
Všem, kteří byli RK Petrovice a zejména tý-
mům přípravek a žáků v uplynulé sezóně 
nějakým způsobem nápomocni, děkujeme a 
budeme se těšit z pokračující podpory a spo-
lupráce. Naším přáním je, aby se po trávníku 
v „Zeleném údolí“ a na hřištích našich sou-
peřů prohánělo ještě více našich hráčů, dětí, 
které mají o sport a o ragby zájem a nebojí se 
pohybu. Přijďte mezi nás, nebojte se, vždyť 
ragby je sport pro všechny. 

Václav Amort, 
Oto Petrášek
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VOLNÝ ČAS

DEN DĚTÍ

Oslava Dne dětí proběhla za krásného slunečného odpoledne dne 30. května na hřišti ZŠ Praha-Petrovice. Komise výchovy a 
vzdělávání RMČ, Dům UM, ZŠ Praha-Petrovice a TJ Sokol Petrovice připravily pro děti soutěže s filmovou tématikou (S čerty 
nejsou žerty, Dívka na koštěti, Hvězdné války, Piráti z Karibiku…), sladkosti a balíček s překvapením a samozřejmě skákací hrad. 
Úvod a závěr akce obstaraly petrovické mažoretky, které za své vystoupení sklidily zasloužený potlesk.
Děkuji všem, kteří dětské odpoledne připravili a zrealizovali a přeji Vám všem pohodové léto plné slunce a zábavy.

Vlasta Křížová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 26. DuBNA 2012

Průvod masek 
a ocenění nejkrásnějších čarodějnic a čarodějů.

Celý program vyvrcholil zapálením ohně, 
upálením čarodějnice a opékáním buřtů.

Odpoledne bylo plné čarodějnických soutěží. Létalo se na koštěti.
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VOLNÝ ČAS

TANČÍM, TANČÍš, TANČÍME V PETROVICÍCH

Již 3. ročník taneční nepostupové soutěže Tančím, tančíš, tančíme v Petrovicích se konal v sobotu 19. května ve společenském 
sále DOV městské části Praha-Petrovice. Pro velký zájem soutěžících pořadatelé tentokrát akci rozdělili na dvě části – dopolední  a 
odpolední. Během dne se na parketu vystřídalo téměř 40 souborů (což představovalo skoro 500 soutěžících) všech věkových ka-
tegorií od tříletých dětí až po dospělé tanečnice a tanečníky, kteří předvedli pětičlenné porotě rozličné styly jako jazz dance, show 
dance, scénický tanec, mažoretky, street dance, hip hop, disco… Nejvíce bodů získala TS Naděje s vystoupením Harpagonie, 
kategorie Děti II a TS Destiny Jičín s vystoupením Rio De Janeiro, kategorie Junioři. Soutěže se již tradičně zúčastnily petrovické 
mažoretky a  se svým vystoupením Olympia obsadily v kategorii Dospělí první místo. Blahopřejeme.
Konferování se ujal ředitel DDM Praha 10 pan Roman Urbanec, poháry a ceny tanečníkům předávala paní starostka JUDr. Olga 
Hromasová a předsedkyně Komise výchovy a vzdělávání RMČ Vlasta Křížová. 
Děkuji všem organizátorům za skvěle připravenou akci.

Vlasta Křížová



www.prahapetrovice.cz. 20 .

STŘÍPKY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Stav komunikace v ul. Galileova před opravou a po dokončení oprav.

Propad země v parku u hřbitova. Poškozen vodovodní řad. Jáma byla zhutněna a oprava dokončena v půli června.

Oprava dlažby v ul. Ampérova před a po dokončení.


