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SLOVO ÚVODEM

Vážení a milí petrovičtí,

prázdniny a dovolené jsou nená-
vratně pryč. Doufám, že jste se 
vrátili odpočatí, zdraví a plni sil do 
všedního života. Mnohým z nás na-
staly starosti se začátkem školního 
roku a našim prvňáčkům seznámení 
se školními lavicemi a prvními po-
vinnostmi. Rada a zastupitelstvo 
městské části si přes léto dopřály 
také trochu volna, ale úplně jsme 
nezaháleli. Zpracovali jsme dva 
nové projekty, na základě kterých 
by mohly do Petrovic přijít další fi-
nanční prostředky ze strukturálních 
fondů Evropské unie. Jedná se o 
projekt na zateplení a výměnu oken 
v mateřské školce Jakobiho s cel-
kovým rozpočtem 5 275 000 Kč a 
o projekt energeticky úsporných 
opatření v objektu ZŠ Dopplerova 
s celkovým rozpočtem 19 mil. Kč. 
Za tyto prostředky by měl být celý 
objekt školy zateplen, měla by být 
vyměněna okna v tělocvičně a sta-
vebně upraveny a izolovány prosto-
ry schodišť, kde dochází k největším 
únikům tepla.
Na tomto místě bych ráda zmínila i 
projekt nového informačního cent-
ra pro  občany, které připravujeme 
v nových prostorách úřadu městské 
části. Jedná se rovněž o projekt ze 
strukturálních fondů EU s celkovým 
rozpočtem 8 mil. Kč, který již prošel 
posouzením a o jeho schválení by 
mělo zastupitelstvo hl.m. Prahy roz-
hodnout 17. září.
Dále již vás nechci unavovat čísly 
ani slovy a přeji vám všem krásné a 
slunečné babí léto plné hub.

           

JUDr. Olga Hromasová
                     staroska
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zdravotní péči pro spádovou oblast 
s více než 30 tisíci obyvatel.
Práce na jejím odstranění probíhaly 
celé léto a budou dle harmonogramu 
ukončeny v měsíci říjnu.
V budově B polikliniky bude po ukonče-
ní likvidace havárie kompletně vyměně-
no potrubí teplé i studené vody včetně 
hlavního vodovodního a teplovodního 
uzlu. Charakter těchto prací si vyžádal 
a ještě vyžádá velkou trpělivost jak ze 
strany lékařů, tak i vás pacientů. Tímto 
se vám zároveň omlouváme za 

Pokračování na straně 4

Vážení spoluobčané, jak jste si jistě 
všimli, již několik měsíců probíhají sta-
vební práce na odstranění havárie vo-
dovodního potrubí na petrovické poli-
klinice. Díky jednání starostky městské 
části JUDr. Olgy Hromasové a pocho-
pení nastalé kritické situace ze strany 
PhDr. Milana Pešáka, radního hlavního 
města Prahy pro oblast zdravotnictví, 
jsme obdrželi na její likvidaci částku ve 
výši 3,5 mil. Kč. Díky rychlému schvále-
ní dotace radou a zastupitelstvem hlav-
ního města Prahy, nebylo nutno uzavřít 
celý objekt polikliniky, která poskytuje 

Jako první přišla na řadu výměna vodorovných rozvodů vody.

Na mnoha místech odpady i voda prosakují z potrubí do zdiva. 
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INZERCE

GLOSA
Prázdniny skončily a 
my už se zase jistě 
všichni těšili na dal-
ší volby. Po těch do 
„europarlamentu“ 
to měly být  volby do 
parlamentu našeho 

- českého. Nemluvím o nich v minulém čase 
proto, že bych nevěřil v jejich konání, jen pro-
zatím není jisté, kdy k volebním urnám pů-
jdeme vybrat ty nejlepší z politiků, abychom 
je zmocnili k tomu, aby nám další čtyři roky 
vládli. Do tohoto čísla jsme Vám připravili 
volební informaci, která ovšem pozbyla na 
aktuálnosti vzhledem ke zrušení voleb. Měla 
Vám usnadnit  projev Vašeho demokratické-
ho práva – volit – nebo i být volen (na někte-
rých kandidátkách totiž můžeme najít i naše 
spoluobčany – bohužel však na místech, kte-
rá jim nedávají šanci na zvolení).  Do korektur 
tohoto čísla nové informace mít nebudeme, 
i když v době, kdy budete mít vytištěný ča-
sopis ve svých schránkách bude snad již vše 
jasnější. Prozatím obě komory parlamentu 
schválily změny Ústavy, které byly potřebné 
pro vyhlášení nového termínu voleb. Tato no-
vela ukládá prezidentovi rozpustit sněmovnu 
na její návrh, který by schválila třípětinová 

většina poslanců. Novelu již prezident i před-
seda vlády podepsali. V dalším kroku musí 
být novela předána Ministerstvu vnitra k pu-
blikaci ve Sbírce zákonů. To by se mělo stih-
nout do úterý 15. 9. – do dne, kdy si (pod-
le schváleného harmonogramu) chce dolní 
komora odhlasovat návrh na své rozpuštění 
podle takto novelizované ústavy. Tím by měla 
být otevřena cesta pro stihnutí dalšího zvažo-
vaného  termínu předčasných voleb - 6. a 7. 
listopadu. Podle ústavy se volby do sněmovny 
musejí konat do 60 dnů po jejím rozpuštění. 
Podle související volební novely je má prezi-
dent vyhlásit nejpozději 50 dnů před jejich 
začátkem. Mnoho času tedy nezbývá.  Ve 
hře jsou však pochybnosti, zda  Miloš Melčák 
nebo případně i jiný poslanec napadne i tuto 
ústavní novelu o rozpuštění sněmovny.  Čas 
mají ale jen do doby  než dolní komora navrh-
ne své rozpuštění prezidentovi a než jí Václav 
Klaus oznámí, že návrhu vyhověl (nejpozději 
ve čtvrtek 17. 9.). Poté již totiž poslanci ztratí 
svůj mandát k podobným krokům. Je smut-
né (nebo spíš legrační), že se stále setkáváme 
s tím, že téměř všechny zákony jsou nedoko-
nalé, při jejich schvalování se již počítá s jejich 
novelou a to nejsmutnější je, že jsou zpraco-
vány tak, aby  mohly skupiny „informova-
ných“ využívat jejich slabin. Ústava České re-
publiky neboli ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve 
znění (rozumějme ve změnách a doplňcích) 

ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 
Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 
Sb. je přeci také jenom zákon se všemi ne-
dostatky, které schválené zákony provázejí. 
A kdo jiný zná slabiny zákonů lépe než jeho 
tvůrci – poslanci. A když se hodí zákon na-
padnout – jeho  nedokonalost to umožňuje.  
Takže klubko je na světě a my můžeme jen 
z povzdálí sledovat snahy o jeho rozpletení. 
V souvislosti s letošními volbami mě zaujal i 
další velmi znepokojivý fakt – stoupající into-
lerance. Chování radikálních frakcí příznivců 
jednotlivých volebních stran se blíží  chování 
fotbalových „Rowdies“. Na předvolebních 
shromážděních se plýtvá jídlem a na hlavy 
politiků se snáší vejce, rajčata a jiné potraviny, 
ale i předměty mnohem tvrdší, o čem svěd-
čila i krvavá rána na spánku předsedy ODS. 
Nepublikovatelné komentáře na vylepených  
předvolebních plakátech, jejich strhávání  a 
přelepování staví naši kulturní a politickou vy-
spělost daleko, velmi daleko za Balkán. Také 
úroveň volebních metod  a předvolebních sli-
bů  má velice diskutabilní úroveň. Komentá-
ře se však prozatím zdržím, abych nepůsobil 
dojmem, že se snažím některou ze stran po-
škodit. Přál bych nám všem po krásném létě  
i pěkný podzim, jen málo zkalený předvoleb-
ními „guláši“ s podobně hořkou příchutí.
                            

Petr Říha

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky v roce 2009 

Na základě usnesení Státní volební komise a v návaznosti na vyhlá-
šení nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 10. září 2009, kterým se 
zrušuje ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního 

období Poslanecké sněmovny, pozbývá platnosti rozhodnutí preziden-
ta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, které se měly konat v termínu 9.  a 10. října 2009.
Městská část Praha-Petrovice touto cestou informuje voliče, kteří si 
podali žádost o vydání voličského průkazu, že tato žádost pozbývá 

platnosti. V případě nově vyhlášených voleb do Poslanecké sněmovny 
bude muset volič žádost o vydání voličského průkazu podat příslušné-

mu úřadu v místě trvalého bydliště znovu.

Jana Kurková, DiS.
tajemnice úřadu MČ

Strhané předvolební plakáty patří i ke koloritu Petrovic
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O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ 

nost KORMAK Praha, s. r. o., K Sokolov-
ně 667, Praha 10. Městská část Praha-
Petrovice v případě demontáže VN na 
katastrálním území Petrovice požaduje 
uvést dotčené pozemky do původního 
stavu po odstranění stavby a v případě 
záborů veřejného prostranství požádat 
Úřad MČ Praha-Petrovice, Odbor správy 
majetku o výpočet místního poplatku za 
zábor veřejného prostranství,

61. zasedání RMČ dne 12. 8. 2009
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila: 
• snížení výměry pronajatých prostor v 
objektu Jakobiho 328, Praha 10, firmě 
Reparoservis, spol. s r. o., a to v souladu 
s nově uzavřenou nájemní smlouvou, 
• stavbu stezky pro cyklisty a pěší v loka-
litě Křeslice - Dobrá Voda jako vlastník 
pozemku parc. č. 563/1 k. ú. Petrovice.
Neschválila:
• nabídku firmy Reparoservis, spol. s r. 
o., Jakobiho 328, Praha 10, na správu 
objektu Jakobiho 328. Městská část Pra-
ha-Petrovice má zaměstnance na správu 
nemovitostí v majetku MČ, a tudíž nemá 
potřebu sjednávat další služby.
Vzala na vědomí:
• informaci starostky MČ JUDr. Hroma-
sové o postupu odstranění vad v Domě 
občanské vybavenosti MČ Praha-Petro-
vice, Edisonova 429. 
• informace starostky MČ JUDr. Hroma-
sové o postupujících pracích na opravě 
havarijního stavu vodorovných a svislých 
rozvodů vody v objektu polikliniky, Oh-
mova 271.
• informaci tajemnice Úřadu MČ o uza-
vření dohody o ukončení nájmu bytu  s 
panem Pavlem Daňkem, Morseova 253  
k 31. 8. 2009.

zahájení v 1. čtvrtletí roku 2010,
• vyúčtování zájezdu pro seniory, který 
se uskutečnil 15. 5. 2009,
• vyúčtování koncertů Petrovického jara 
2009, které se uskutečnily v květnu 
2009
Vzala na vědomí:
• žádost o souhlas s umístěním stavby 
bytových domů na k. ú. Petrovice, parc. 
č. 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22, 23, 23/5, 
stavebníka společnosti Javorský, s.r.o. 
s tím, že uložila předsedovi Komise vý-
stavby, územního rozvoje a dopravních 
vztahů projednat návrh studie stavby 
bytového komplexu v areálu bývalého 
Pivovarského dvora a sdělit Radě MČ své 
závěry.

59. zasedání RMČ dne 1. 7. 2009
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila: 
• návrh rozpočtu akce Kulturní komise 
Rady MČ Praha-Petrovice poznávacího 
zájezdu Kudowa Zdrój, který se uskuteč-
ní dne 28. 8. 2009,
• příspěvek na obědy pro seniory v CSOP, 
Janovská 486, Praha 10, ve výši 13,- Kč v 
době letních prázdnin,
• navýšení počtu dětí v jednotlivých tří-
dách MŠ Jakobiho na 28, čímž celkový 
počet dětí v MŠ činí 112,
• výběr uchazeče pro zpracování zadáva-
cí dokumentace na akci „Zateplení MŠ 
Jakobiho 328, Praha 10“, a to společ-
nost IPI, v.o.s., Strojírenská 34, 591 01 
Žďár nad Sázavou, 

60. zasedání RMČ dne 27. 7. 2009
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila:
• vnitřní stavební úpravy nebytového 
prostoru v 2. NP Domu občanské vyba-
venosti MČ Praha-Petrovice, Edisonova 
429 nájemkyni prostor, pí Marcele Lech-
nerové, a to dle předložené projektové 
dokumentace na zřízení kosmetického 
salonu a solária dle předložené projek-
tové dokumentace,
• stavební úpravy žadateli p. Janu Svo-
bodovi, a to v rozsahu rozšíření vjezdu 
na pozemek,
• vydání souhlasného stanovicka k pro-
jektové dokumentaci ke stavbě „Praha 
11, 15, 22 - Křeslice, Petrovice, Uhří-
něves, ul. Jakobiho, Bellova - demon-
táž venkovního vedení vysokého napětí 
(dále jen VN)”, kterou předložila společ-

XIV. řádné zasedání ZMČ ze dne 10. 
6. 2009

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice

Schválilo:
• uzavření smluv o  převodu bytových 
jednotek v budově čp. 429 při ulici 
Edisonova do vlastnictví jejich kupců a 
pověřuje starostku městské části Praha-
Petrovice uzavřením a podpisem těchto 
smluv,
• závěrečný účet MČ Praha-Petrovice za 
rok 2008 bez výhrad,
• prodej pozemku parc. č. 203/22, o výměře 
14 m2, ostatní plocha v k. ú. Petrovice 
kupujícímu Společenství vlastníků jedno-
tek domu Morseova č. 254 k vybudování 
stání pro kontejnery na tuhý komunální 
odpad,
• předložení projektové žádosti „Snižová-
ní spotřeby energie v ZŠ Praha-Petrovice, 
Dopplerova 351, Praha 10 - Petrovice“ 
s celkovým rozpočtem 18.654.033,- Kč 
včetně DPH v rámci  výzvy k předklá-
dání projektových žádostí v Operačním 
programu Životní prostředí a schválilo 
poskytnutí 10% podílu způsobilých vý-
dajů projektu z rozpočtu městské části 
Praha–Petrovice tj. 1.865.403,30 Kč 
včetně DPH a financování nezpůsobilých 
výdajů.
Uložilo:
• starostce městské části Praha–Petrovice 
podat projektovou žádost v rámci vyhlá-
šené výzvy k předkládání projektových 
žádostí v Operačním programu Životní 
prostředí. 
Vzalo na vědomí:
• informaci starostky MČ JUDr. Hroma-
sové o tom, že Magistrát hl. m. Prahy, 
Odbor územního rozvoje akceptoval 
všechny připomínky MČ Praha-Petrovice 
k návrhu konceptu Územního plánu hl. 
m. Prahy s tím, že do čistopisu konceptu 
Územního plánu hl. m. Prahy bude za-
pracována i nově navržená trasa tram-
vajového vedení mimo lokalitu Archime-
dova.

58. zasedání RMČ dne 15. 6. 2009
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila: 
• návrh pí Markéty Jurečkové na širší vy-
užití velké klubovny v objektu Morseova 
251, s tím, že Rada MČ upozorňuje zá-
jemkyni na připravovanou rekonstrukci 
tohoto domu s předběžným termínem 
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Pokračování ze strany 1
prašnost a hluk s těmito pracemi související. Doufáme, že 
pochopíte danou situaci. Snažíme se pro Vás připravit fun-
gující, moderní a příjemné  prostředí.
Na opravu vodovodního potrubí v budově A, si zřejmě ještě 
dlouho počkáme. Další finační prostředky, byť by měly být 
použity na havárie již nedotaneme. Změnit tento stav může 
jedině podepsání smluv na zvýšené nájemné. Doposud pouze 
7% nájemců ze strany lékařů tak učinilo. Jistě by se nikomu 
z nás nalíbylo aby pronajmem nevydělával ani na opravy a na 
ty by byl nucen si půjčovat. To by byl špatný hospodář….
Ale je tu první vlaštovka. Mnozí se zlobíte proč je uzavřena 
lékarna která je nedílnou součástí zdravotního zařízení. Vý-
klad pana magistra Horáčka se však nezakládá na pravdě. 
Soudní spor mezi magistrem Horáčkem a MČ se sice táhl vel-
mi dlouho, ale nekonec dopadl v neprospěch mag. Horáčka 
a to i u odvolacího soudu kam se obrátil. Dudiž byl nucen po 
prohraném sporu o výši nájmu, lékárnu do patnácti dnů vy-
klidit. Po nutné rekonstrukci kterou provede již nový nájemce 
a to až po výběrovém řízení, zde bude pro vás otevřena nová 
a moderní lékarna. Věřte, že další soudí spory na sebe nedají 
dlouho čekat.
Přesto se najdou spoluobčané, kteří se snaží zničit a ukrást 
vše, na co přijdou. Na nově opravených WC jsou na denním 
pořádku krádeže toaletního papíru, již byla odcizena i sedát-
ka na WC, WC štětky, mýdla, zámky ze dveří a dokonce i 
vodovodní baterie – bez uzavření přívodu vody. Na pánském 
WC některý lapka odmontoval i zásobník na ručníky.
Smutné je, že pokud bude tato činnost pokračovat, budete 
nuceni si toaletní papír, mýdlo a ručníky zřejmě nosit z do-
mova. Prosím, dívejte se kolem sebe a chraňte náš společný 
majetek. 
Mnozí z vás si všimli, že k 31.8. byla uzavřena lékárna v ob-
jektu polikliniky a na dveřích se objevilo oznámení Pharm. 
Dr. Horáčka, které bychom tímto rádi uvedli na pravou míru.  
Nájemce Pharm. Dr. Horáček nedostal od městské části výpo-
věď, jak zavádějícím způsobem v oznámení uvádí, ale byl nu-
cen lékárnu uzavřít a vyklidit po prohraném soudním sporu 
s městskou částí. Přestože se proti rozhodnutí soudu odvolal, 
u soudu neuspěl a původní rozsudek byl potvrzen. Po dobu 

15 let provozoval Pharm. Dr. Horáček lékárnu za jednostran-
ně výhodných podmínek pro něj jako nájemce a odmítal ja-
koukoli dohodu o změně podmínek nájmu a uzavření nové 
nájemní smlouvy, proto byla městká část byla nucena tuto si-

tuaci řešit žalobou a domáhat se svých práv u soudu. Ujišťu-
jeme vás, že v žádném případě nebude lékárna dlouhodobě 
uzavřena. Prostory lékárny je nutno nyní rekonstruovat a to 
vzhledem k tomu, že po dobu nájmu nebyly nájemcem udr-
žovány. Připravujeme zde pro vás v rekonstruovaných pro-
storách otevřít lékárnu na úrovni, která odpovídá moderním 
požadavkům lékárenského provozu a s rozšířenou provozní 
dobou, pokud možno v co nejkratším termínu. 

Zdeňka Novotná
správcová polikliniky

Z důvodu pozdního dodání autorem, příspěvek neprošel 
redakční úpravou, ani jazykovou korekturou.

Každé lékařské pracoviště by v budoucnu mělo být vybaveno 
vodoměry pro přesné měření odběru vody. Cesta k dokonalosti  je složitá, ale výsledek za to stojí.

OPRAVA POLIKLINIKY POKRAČUJE

Opravy rozvodů vody probíhaly mnohdy za provozu 
lékařských pracovišť.
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pohyblivý Betlém apod. Bylo se proto 
na co těšit. A tak v pátek 28. srpna 
se vydal plný autobus za novými po-
znatky. Cesta ubíhala rychle a po ne-
celých třech hodinách jsme překročili 
hranice a viděli, jak pomalu mizí po-
zůstatky celních budov. První trochu 
delší zastávkou bylo místo se známou 
polskou tržnicí. Příliš dlouho jsme se 
zde nezdrželi a pokračovali do města. 
Prvním objektem našeho zájmu byla 
prohlídka  kaple lebek v Czermné.
I když jsme přijeli v době polední pře-
stávky, ochotná řádová sestra nám 
umožnila prohlídku včetně výkladu. 
Kostnice je menší než u nás u Kutné 
Hory, je zde však uloženo přes tři tisíce 
lebek a kostí z obětí třicetileté války a 
moru. Tato kaple patří ke kostelu Sv. 
Bartoloměje se hřbitovem. Pro nás je  
zajímavé, že v tomto kostele nyní pů-
sobí  pan farář Romuald, který před 
lety působil  také v Petrovicích.
Po prohlídce kostnice a hřbitova jsme 
se  přemístili do nedalekého muzea 
zašlých či zanikajících řemesel. Přechá-

zemi. Původní jméno této ještě vsi 
bylo Lipoltov. V 16. století bylo pře-
jmenováno na Bad Kudowa a v r. 1945 
na Kudowa Zdrój. Lázeňství vzniklo 
v 17. století. Léčí se zde nemoci srdce, 
endokrinologické zdravotní potíže a 
chudokrevnost.
Město leží nedaleko důležitého hra-
ničního přechodu s Českou republikou 

– Kudowa Slo-
ne. Kromě lá- 
zeňské péče je 
zde řada zají-
mavostí:
lázeňský park 
z 18. století, 
kaple lebek 
v Czermné  
(v Polsku jedi-
ný a v Evropě 
jeden ze tří 
objektů tohoto 
typu), muze-
um zanikají-
cích řemesel, 
muzeum žáby, 

Kulturní komise připravila pro naše 
spoluobčany poznávací zájezd do dal-
šího lázeňského města Kudowa Zdrój 
a navázala tak na jarní zájezd do ně-
meckého města Oybin, který měl mezi 
účastníky velkou odezvu.
Lázně Kudowa Zdrój (česky Lázně 
Chudova) patří mezi největší a nej-
starší zařízení tohoto typu v Kladské 

Z ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE: LÁZEŇSKÉ MĚSTO KUDOWA ZDRÓJ



www.prahapetrovice.cz . 7 .

KULTURA

zeli jsme po hlinité uježděné cestě, lemova-
né chalupami regionálního stylu. Skanzen je 
tvořen jednotlivými chalupami, v nichž jsou 
ukázky zařízení typu kovárny, pekařství, hrn-
čířství, vyšívání apod. Měli jsme možnost  
ochutnat čerstvý chléb se škvarky, viděli jsme 
výrobu keramické vázy, kterou nám ochotně 
předvedla pracovnice muzea.
K poznávání  toho bylo hodně, ale  času ne-
bylo nazbyt. Čekala nás prohlídka lázeňské-
ho parku, a tak jsme museli pokračovat dále. 
Trošku jsme byli zaskočeni tím, že parkování 
pro autobusy bylo dosti vzdáleno od středu 
města a lázeňského parku. Nehledě na to, 
prohlídku parku si mohli všichni v klidu prožít 
a potěšit se hezkou úpravou.
Zpáteční cesta byla zkomplikovaná dopravní 
nehodou na hlavní trase, a tak se nám cesto-
vání po vedlejších silnicích poněkud prodlou-
žilo. I to však účastníkům zájezdu neubralo 
na dobrých zážitcích.
                                               O. Semecký 

Další akce, které kulturní komise připravuje:

    17. září  hudební pořad „Muzikálové a operetní melodie“  v 18.00 hod.

    12. říjen  koncert kytaristy Vlasty Rédla a jeho hostů   v 19.00 hod.

    20.říjen  Ukázky tance Flamengo a melodie z opery CARMEN  v 19.00 hod.

    2. listopad   koncert Jiřího Schmitzera      v 19.00 hod.                                         

 

Všechny akce se uskuteční v sále nové budovy MČ Praha–Petrovice,
  Edisonova 429. Podrobnější informace budou včas veřejnosti oznámeny.
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V minulém Petrovickém zpravodaji byl 
otištěn fotoseriál ze Základní školy Pra-
ha-Petrovice s názvem „A co vlastně 
celý rok děláme…“ Fotografie se líbi-
ly nejen dětem z obou pracovišť naší 
školy (budova Edisonova a Dopplero-
va), ale mnohé pozitivní ohlasy máme i 
z řad dospělých. Rozhodli jsme se tedy 
vymyslet a zveřejnit druhý díl s názvem 
„A jsme zase na začátku…“ Tento dru-
hý díl má naznačit, co nás čeká na za-
čátku (ale i v průběhu) nového školního 
roku 2009/2010, co chystáme nad rá-
mec běžného vyučování, které akce se 
osvědčily a chceme je zopakovat i letos. 
Domníváme se, že fotografie nejlépe 
vystihují atmosféru pořádaných výletů, 
exkursí, škol v přírodě, závodů, olympi-
ád i běžného každodenního vyučování. 

        Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

A  JSME ZASE NA  ZAČÁTKU……
aneb druhý díl fotoseriálu ze Základní školy Praha-Petrovice

Budeme psát úhledně a bez chyb

Budeme navštěvovat kulturní památky Budeme objevovat

Budeme povzbuzovat reprezentanty naší školy Důležité je brát školu s úsměvem
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Budeme se učit ze všech sil Budeme soutěžit

Počkáme na vlak Počítáme i bez počítadla

Navštívíme muzea Přejdeme bezpečně i přes podezřelé lávky

Zahrajeme si na slepou bábu Budeme se koupat
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Kéž by už zvonilo Nejoblíbenější asi zůstanou přestávky

Pojedeme na výlet Pořádáme akci „Dětský úsměv“

Posvačíme ovoce Snad nikam nespadneme
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Určitě budeme cestovat Uspořádáme další rok Běhu naděje

Uspořádáme turnaj v ČESKÉ DÁMĚ Vydržíme i ve studené vodě

Vytvoříme krásné obrázky a výrobky Zahrajeme si na indiány
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Mgr. Petr Zeman, ředitel školy,
vyučuje převážně na 1. stupni
Mgr. Dana Němcová, zástupkyně ředitele školy,
vyučuje převážně na 1. stupni 
PaedDr. Iva Paloučková, zástupkyně ředitele školy,
vyučuje matematiku a chemii
Monika Humhalová, třídní učitelka 1.M
Mgr. Anna Procházková, třídní učitelka 1.A,
vyučuje také angličtinu
Radoslava Winterová, třídní učitelka 2.M
Mgr. Dana Kosová, třídní učitelka 2.A,
vyučuje také výtvarnou výchovu na 2. stupni
Mgr. Hana Dvořáková, třídní učitelka 3.M,
vyučuje také informatiku na 2. stupni  
Mgr. Libuše Kubečková, třídní učitelka 3.A 
Mgr. Bohumila Foltýnová, třídní učitelka 4.M,
výchovná poradkyně pracoviště Edisonova 40 
PaedDr. Ludmila Lešová, třídní učitelka 4.A,
vyučuje také angličtinu a pěstitelství
Dana Kramářová, třídní učitelka 5.M,
vyučuje angličtinu na 1. a 2. stupni 
Mgr. Drahomíra Bukvová, třídní učitelka 5.A
Mgr. Veronika Balíčková, třídní učitelka 6.A,
vyučuje český jazyk a hudební výchovu na 2. stupni

Metodická sdružení   (předmětová komise - moc komisní,
metodický aktiv - moc aktivní……)

1. + 2. třídy – vedoucí paní Kosová
3. + 4. třídy – vedoucí paní Foltýnová
5. třídy – vedoucí paní Bukvová
MS Jazyková komunikace – vedoucí paní Gabašová
MS Přírodní vědy – vedoucí paní Mašková
MS Společenské vědy – vedoucí pan Vachl
MS Matematika a její aplikace – vedoucí paní Jelínková
MS Výchovy – vedoucí paní Říhová

TŘÍDY A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA-PETROVICE

Mgr. Kateřina Mašková, třídní učitelka 7.M,
vyučuje přírodopis a tělesnou výchovu na 2. stupni
PaedDr. Jana Jelínková, třídní učitelka 7.A,
vyučuje matematiku a fyziku
Mgr. Jana Gabašová, třídní učitelka 8.A,
výchovná poradkyně pracoviště Dopplerova 351,
vyučuje český jazyk a angličtinu na 2. stupni
Ing. Lenka Říhová, třídní učitelka 9.A,
vyučuje matematiku, zeměpis
a hudební výchovu na 2. stupni                                                    
Martin Vachl,
vyučuje dějepis a informatiku na 2. stupni
Mgr. Lenka Kasanová,
vyučuje tělesnou výchovu na 2. stupni
Mgr. Petr Martinů,
vyučuje tělesnou výchovu
a pracovní činnosti na 2. stupni
Michaela Kokšalová, vychovatelka školní družiny
Favzija Zázvorková, vychovatelka  školní družiny
Alena Kováříková, vedoucí vychovatelka školní družiny
Miroslava Tesařová, vychovatelka školní družiny
Helena Logojdová, vychovatelka školní družiny

Zaměstnanci, kteří ukončili pracovní poměr:
Sandra Štajnerová
Mgr. Iva Němcová
Blanka Kočiříková
Květa Štěpánková

Objevili se už první zájemci o přípravu na přijímací 
řízení – přípravné kurzy z matematiky a českého 
jazyka, 5.A + 5.M by vedla paní uč. Kuhnová

1. září 2009 (úterý) v 8.00 začátek školního roku. 
28. září (pondělí) státní svátek.
26. a 27. října (pondělí, úterý) volné ředitelské dny, 28. října (středa) státní svátek, 29. a 30. října (čtvrtek, pátek) 
podzimní prázdniny, výuka pokračuje v pondělí 2. listopadu.
16. listopadu (pondělí) volný ředitelský den, 17. listopadu (úterý) státní svátek.
25. listopadu (středa) od 17 hodin třídní schůzky.
23. prosince (středa) - 1. ledna (pátek) vánoční prázdniny, výuka pokračuje v pondělí 4. ledna 2010.
18. ledna (pondělí) od 17 hodin třídní schůzky.
21. a 22. ledna (čtvrtek, pátek) od 14 do 17 hodin zápis žáků do prvního ročníku v budově Edisonova a v budově 
Dopplerova. 
Do 31. května mohou zákonní zástupci zapsaného dítěte podat žádost o odklad školní docházky o jeden rok.
28. ledna (čtvrtek) ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení.
29. ledna (pátek) pololetní prázdniny a 1. února (pondělí) volný „ředitelský“ den, výuka pokračuje 2. února (úterý).
Uchazeči předají přihlášky (maximálně tři) ke studiu na středních školách (včetně víceletých gymnázií) k podpisu 
řediteli základní školy do 2. března (úterý) a podepsané přihlášky doručí uchazeči nebo jejich zákonní zástupci do 
15. března (pondělí) řediteli příslušné střední školy. 
8. března – 14. března jarní prázdniny, výuka pokračuje v pondělí 15. března.
1. a 2. dubna (čtvrtek a pátek) velikonoční prázdniny,
výuka pokračuje po Velikonocích v úterý 6. dubna.
28. dubna (středa) od 17 hodin třídní schůzky. 
16. června (středa) závěrečné třídní schůzky od 17 hodin.
1.července (čtvrtek) – 31. srpna (úterý) hlavní prázdniny.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-PETROVICE - ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2009/10

Všem našim žákům
přejeme úspěšný i radostný školní rok 2009/2010.
 Pedagogický sbor a ředitel školy Mgr. Petr Zeman.

Telefony: 274861548, 739001029, školní jídelna 274860845
www.zsprahapetrovice, e-mail: petr.zeman@zsprahapetrovice.cz

 pracoviště Edisonova 40 /malá budova, třídy označené „M“/ , pracoviště Dopplerova 351 /velká budova, třídy označené „A“/
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Zápis
do

1. ročníku

21. a 22. ledna 2010 od 14 do 17 hod.

info: 274861548, 739001029

Těší se budoucí spolužáci, pedagogičtí pracovníci a Mgr. 

Petr Zeman, ředitel školy.
Nabízíme:
„školu nanečisto“ – seznamovací akci pro  budoucí žáky  
1. tříd a pro jejich rodiče, akce je zdarma a velmi se osvědčila 
už v minulých letech,

výuku angličtiny již od 1. třídy a další formy rozšíření výuky 
– přidané hodiny angličtiny k povinnému základu a kon-
verzace v anglickém jazyce,

výuku podle vlastního vzdělávacího programu včetně vo-
litelných předmětů - literární seminář, dramatická výchova, 
němčina, domácnost (vaření, nákupy, slavnostní menu…), 
přírodovědná praktika (pokusy, práce v laboratoři, projekty…),

přípravu k přijímacím zkouškám na gymnázia,
nepovinné předměty – florbal, mediální výchovu, 
mimoškolní akce a programy, 
počítačové kroužky a rozšířenou výuku informačních tech-

nologií, pozitivní motivaci k učení formou pololetních stipendií,

 

DÁREK - kufřík s psacími a výtvarnými potřebami

každému zapsanému žákovi.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA-PETROVICE

Gymnázium ALTIS  PETROVICE
Chcete děti naučit dobře cizí jazyk, připravit na přijímačky?

Gymnázium nabízí  výuku AJ a přípravu z ČJ a MA.
www.altis.cz

Pořádáme ve školním roce 2009/10 veřejné odpolední kurzy angličtiny pro děti ve věku od 11-12 let. Příprava na 
cambridgské jazykové zkoušky ESOL (English for Speakers of Other Languages). Naučit se jazyk je věda. My jsme to 

ale vymysleli za vás s Programem 6 P, který zajistí cestu k úspěchu – přijďte a uvidíte.
Kurz AJ bude probíhat týdně 2 x 45 minut, malý počet dětí ve skupině. 

1. semestr v Petrovicích začíná 1. 10. 2009 a končí 29. 01. 2010. Rozřazovací test probíhá 25. 09. 2009 od 15.00 
hod. na adrese: Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice. 

1. semestr v Kunraticích začíná 6. 10. 2009 a končí 29. 01. 1010. Rozřazovací test probíhá 18. 09. 2009 od 15.00 
hod. na adrese: K Libuši 57, Praha 4-Kunratice.

Přihlášky emailem: vedeni@altis.cz. Cena za semestr: 4 200 Kč.

Chcete být úspěšní na přijímačkách a úspěšně studovat  na osmiletém gymnáziu? 
Absolvujte 0. ročník Soukromého gymnázia ALTIS!

Připravíme zájemce z 5. tříd základní školy nejen na přijímací řízení.  
Gymnaziální výuku českého jazyka s individuálním zaměřením na konkrétní potřeby žáka a studium matematiky, 

které bude rozvíjet matematickou kompetenci. 
Kurz bude probíhat od začátku listopadu (3. 11. 2009) do konce března (30. 03. 2010), každé úterý od 16.00 hod. 

do 17.30 hod. na adrese: Soukromé gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, Praha-Petrovice. 
Cena kurzu je 4 800 Kč (1 hodina stojí 120 Kč). 

Přihlášky emailem vedeni@altis.cz  do 23. 10. 2009.
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útvaru – krátkých klipů. Vítězem se stal 
náš student Emil Langr a třída septima A. 
dosáhla na výborné umístění. Vítězství o to 
cennější, že další účastníci pocházeli z od-
borných filmových a uměleckých škol. Této 
soutěži předcházela i soutěž na gymnáziu 
- ALTFEST, kde se prezentovali schopnosti 
našich studentů v oblasti moderní filmové 
počítačové animace, filmové digitální tvor-
by, režie, scénáře a digitálního střihu.
Mnohem vážnější úlohu má naše spolu-
práce s Akademií věd ČR, kde vybraní stu-
denti mohou docházet na pracoviště, řešit 
a konzultovat odborné úkoly z přírodních 

a humanitních věd. Zde je vyjádřen skuteč-
ný potenciál našich studentů a studentek, 
kteří na gymnázium ALTIS přichází po ná-
ročném výběru a jsou rozvíjeny jejich indi-
viduální schopnosti. Školních aktivit tedy 
bylo mnoho, tolik, že naši pedagogové byli 
neustále v permanenci a nebylo jim dovo-
leno, aby intelektuálně strádali. Stále se 
snažíme o rozšíření aktivit našich studen-
tů formou dalších mimoškolních aktivit, 
které napomáhají jejich rozvoji. Od nové-
ho školního roku bychom některé aktivity 
rádi nabídli i veřejnosti – dětem, mládeži i 
dospělým. Jedná se především o anglické 
jazykové kurzy, kde jsme schopni nabíd-
nout naše úspěšné formy a metody práce, 
které přináší absolventům úspěchy. Naučit 
se jazyk je věda. My jsme to ale zvládli a 
například s naším  Programem 6 P je cesta 
k úspěchu jistější (zavítejte a dozvíte se o 
programu 6P více). Pokud chcete, přijďte 
na zápis, vyplňte rozřazovací test a je to! 1. 
semestr v Petrovicích začíná 1.10. 2009 a 
končí 29.01. 2010. Rozřazovací test probí-

nou práci, nabídka mimoškolních aktivit, 
samozřejmostí je výborný a spolupracující 
učitelský sbor a nadstandardní vztahy jak 
mezi žáky, učiteli, ale samozřejmě i mezi 
žáky a učiteli.

Školní rok a aktivity
Velké množství výukových akcí a řada 
vzdělávacích projektů popohnalo školní 
rok velmi rychle dopředu. Studijní výjezdy 
do Itálie, Polska a Slovenska, lyžařský vý-
cvik v Rakousku, mnoho odborných exkur-
zí v ČR zaměstnaly celé gymnázium a zpra-
cování zjištěných informací a poznatků do 

písemné podoby umožnilo procvičit styl i 
gramatiku studentů a studentek. Starší 
studenti a studentky si též vyzkoušeli práci 
asistentů při vyučování mladších ročníků a 
věnovali se dalším aktivitám. Již dlouhodo-
bě spolupracujeme v projektu Adopce na 
dálku, kdy přispíváme na školu dívce v In-
dii. Řada studentů a studentek pomáhala 
při dobročinných akcích „Pomocné tlapky“ 
(pro psí přítele nevidomých), v centru Klo-
kánek organizovala dětský den a pomáha-
la v dalších prospěšných akcích.
Samostatnou kapitolou je účast studentů a 
studentek na soutěžích a setkáních mláde-
že. Máme vítěze Literární soutěže Terezín 
(T. Franěk). Rovněž soutěž „Přijely tanky“ 
byla úspěšná a obě soutěže tak potvrdily 
schopnosti ve stylistice našich studentů a 
studentek. Účastnili jsme se jednání Stu-
dentského OSN  a prezentace názorů a dis-
kuze na zadaná témata. Rovněž jsme obe-
slali s úspěchem i výtvarné soutěže. Velkým 
vítězstvím byla i účast našich studentů na 
soutěži ve tvorbě moderního mediálního 

Maturity jako ukončení roku
Školní rok uběhl velmi rychle a na závěr 
května připadly i maturity naší oktávy. 
Úspěšně odmaturovali, tedy ti, co k maturi-
tě byli připuštěni. Na jednoho studenta při-
padl „černý petr“ a musel si počkat s ma-
turitou na další termín. Inu, když někdo 
nebere na potaz dobře míněné rady, tak 
má o to horší prázdniny.  Úroveň maturit 
byla tradičně vysoká a především v cizích 
jazycích se zaskvělo několik nových hvězd. 
Těžší problém byl vyhodnotit nejlepšího 
maturanta či maturantku. Výkony tří dívek 
byly velmi vyrovnané, nakonec těsně uspě-
la Erika Schwarzová. Vzhledem k dobrým 
výkonům u maturity mohli naši absolven-
ti s klidem vyrazit na zkoušky na VŠ, kde 
dosahují dlouhodobě vysokého procenta 
úspěšnosti.

Přijímací zkoušky
Ještě před vlastní maturitou gymnázium 
žilo přijímacími zkouškami. Oproti minulé-
mu roku je již gymnázium ALTIS více zná-
mé v regionu Prahy 10 a okolí. Potvrdilo 
to právě přijímací řízení, kde byl poprvé 
uplatněn systém tří přihlášek na střední 
školy (včetně přihlášek na víceletá gymná-
zia), který přinesl dosti zmatků pro rodiče 
a žáky. Naším plánem bylo otevřít jednu 
třídu v Kunraticích a jednu třídu v Petro-
vicích. Po prvním kole jsme měli přijatu 
většinu studentů v obou třídách a do dru-
hého kola zbyla jen 3 místa. Celkem tedy 
nastoupí od 1.09. 2009 v Petrovicích 24 
studentů a v Kunraticích také 24 studen-
tů. V Petrovicích tak bude umístěno 6 tříd, 
v Kunraticích již jen 5 tříd. Přijatý počet no-
vých studentů signalizuje zcela jasně, jak 
je vnímáno gymnázium ALTIS u veřejnosti. 
ALTIS, to je dnes synonymum pro špičkové 
výsledky, vynikající vzdělávací a výchov-

Erika Schwarzová - nejlepší maturantka

Erika Schwarzová u maturitmí zkoušky

GYMNÁZIUM ALTIS – PRVNÍ ROK V PETROVICÍCH
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seznámíte s našimi výsledky. Za pozornost 
stojí výsledky v anglickém jazyce, což je 
předmět, kde dosahujeme naprosto špič-
kové úrovně (včetně mezinárodních srov-
nání) Například, při posledním testování 
dosáhli naši studenti tercie (8. r. ZŠ) v me-
zinárodním srovnání již maturitní úrovně! 

Proto jistě nikoho nepřekvapí, že po matu-
ritě mohou naši studenti uspět kromě špič-
kových univerzit v ČR i na renomovaných 
zahraničních univerzitách. Zde se mohou 
plně prezentovat a využít své výborné jazy-
kové znalosti a vysoce nadstandardní vše-
obecné vzdělání.
Pokud budete mít zájem se s námi blíže 
seznámit, využijte den otevřených dveří 
(21. 01.,  4. 02.,  25. 02. 2010) nebo indi-
viduální konzultace. Rozhodli jsme se také 
nabídnout kurz přípravy na přijímací říze-
ní na  gymnázium ALTIS s testy studijních 
předpokladů, které se ale dají využít i jako 
příprava na jiná osmiletá gymnázia.

První rok v Petrovicích tak můžeme hod-
notit jako úspěšný. I když se rekonstrukce 
prostor ve výši 1,8 mil. Kč zaryla hluboce 
do rozpočtu gymnázia, jsou připraveny 
dobré základy pro jeho činnost a půso-
bení.  Komunikace mezi ZŠ a gymnáziem 
se rozvíjí dobrým směrem a je předpoklad 
budovat základy spolupráce při prezenta-
ci školství v Petrovicích. Petrovice jsou na 
okraji Prahy a v krásném prostředí, zaslouží 
si tak i kvalitní základní a střední školství.

                        JUDr. Ing. Jaroslav Fišer
                               jednatel zřizovatele

oblasti jsme zůstali stabilní – nikdo z pe-
dagogů neodešel, naopak, přijali jsme 
další potřebné učitele. Máme stoprocentní 
aprobovanost a kvalifikovanost, pedago-
gové prochází řadou vzdělávacích akcí a 
daří se držet krok s rozvojem společnosti 
i našich studentů a studentek.

Petrovice, hlavní místo činnosti
Gymnázium vzdělává své žáky na dvou 
místech - v Kunraticích a Petrovicích. Hlavní 
činnost se však již odehrává v Petrovicích, 
kde probíhalo i přijímací řízení pro budou-
cí primány. Velmi podrobné informace je 
možno získat na našich webových strán-
kách – www.altis.cz. Zde se také mimo jiné 

há 25. 09. 2009 od 15.00 hod. na adrese: 
Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice. Při-
hlášky emailem: vedeni@altis.cz. Cena za 
semestr: 4 200 Kč.
Stejně tak máme zpracovány další meto-
dické postupy  a programy pro řadu jiných 
předmětů, které jsou výsledkem dlouho-
dobých zkušeností gymnázia ALTIS. Veřej-
nosti tak můžeme nabídnout i vzdělávání 
v oblasti výpočetní techniky, dětem pak 
některé dramatické a taneční útvary. 

Postupný rozvoj materiální základny
Studenti si rychle zvykli na nově zrekon-
struované prostory, které se jim zalíbily, 
zrovna tak jako jejich rodičům či náhod-
ným návštěvníkům. Velmi dobře hodnotí 
činnost jídelny ZŠ a přístup personálu. Po-
stupně se gymnázium vybavuje audiovizu-
ální technikou od LCD projektorů až po 
novou výpočetní techniku. Podle finanč-
ních možností bude rozvoj pokračovat. Je 
to stálý boj mezi financemi do vzdělávání a 
účelným vynaložením investic. Gymnázium 
hospodaří na neziskovém základě (je zříze-
no podle obchodního zákoníku jako s.r.o. 
pro jiné než podnikatelské účely, zároveň 
případný zisk je kontrolován auditem pro 
potřeby přidělování dotací a musí být vlo-
žen zpět do vzdělávání). Z tohoto důvodu 
se nebrání sponzorským aktivitám  a da-
rům, což si naše společnost a podnikatelé 
nedovedou stále osvojit tak, jak je tomu 
zvykem ve vyspělých demokratických ze-
mích na západ od našich hranic. Je to ško-
da, protože především ve vzdělané mladé 
generaci je naše budoucnost a rozvoj.

Pedagogové na gymnáziu
Stále platí, že hlavním faktorem u dobré 
školy jsou její pedagogové a vedení. V této 

Nová prima Soukromého gymnázia Altis v Praze-Petrovicích

Konečně máme maturitní vysvědčení! Nashledanou Petrovice!
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Zdravíme Vás a Vaše děti v novém školním roce. I letos nabízíme celou řadu zájmových útvarů z oblasti výtvarky,  keramiky, 
sportu, hudby, tance a dalších zájmových mimoškolních činností. Nově jsme pro Vás do nabídky zařadili Jógu pro začáteč-

níky, Berušku – cvičení pro rodiče s dětmi od 10 do 24 měsíců a turistický kroužek Krhúti, který se Vám dnes představí.
Celou nabídku zájmových útvarů naleznete na našich internetových stránkách www.dumum.cz . 

Zde můžete sledovat i nabídku akcí pro letošní rok.
Doufáme, že si z naší nabídky vyberete. Přejeme vám příjemně strávené první podzimní dny.

Pracovníci DDM

76. skautský oddíl Krhúti funguje už přes dvacet 
let na Jižním Městě. Za tu dobu jím prošlo 
přes sto členů. Od září 2009 rozšiřuje ve spolu-
práci s Domem UM činnost do oblasti Hostivaře, 
Horních Měcholup a Petrovic. Zájemci z těchto lo-
kalit se budou scházet v objektu Domu UM v Hos-
tivaři.

Pobyt v přírodě, turistika a skautské aktivity jsou 
dnes velmi aktuální v zážitkové pedagogice 
nebo v kurzech týmové spolupráce. Skauting není 
pro každého, ale kluci, kteří chtějí zažít něco dob-
rodružného, stále existují. Právě pro ně je naše 
nabídka určena. Každý týden máme  schůzky. 
Jedenkrát za čtrnáct dní vyrážíme na výpravy. Pu-
tujeme přírodou se stanem. Na kánoích sjíždíme 
české řeky. Táboříme v týpí na sněhu. Soutěžíme 
v zálesáckém vaření, hrajeme hry ve staré Praze, 
vyjíždíme na kolech, chodíme do lanových center, 
jezdíme na dřevárny - bitvy s dřevěnými meči na 
motivy fantasy příběhů. Činnost vrcholí letním tá-
borem v indiánských týpí. Tady se naplno rozběh-
ne etapová hra, největší oddílový podnik. Tábor si 
sami postavíme, sami si vaříme.  

Prohlédni si fotogalerii na www.krhuti.cz. Je ti de-
vět let nebo více? Těšíme se na Tebe ve velkém 
oddíle. Je ti sedm, osm nebo třeba i víc, ale necítíš 
se zatím na program velkého oddílu? Nabízíme ti 
odlehčený program Vlčat.
Rádi Tě mezi sebou uvítáme.

Kontakt na vedoucí:
RNDr. Milan Kvíz
tel.: 220510624, 723181880
e-mail: jana.kvizova@quick.cz

Turistika a skauting – Dům UM ve spolupráci se 76. skautským oddílem Krhúti
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vedlivý. Podle mého názoru podal profesi-
onální výkon například Ondra Volf, Jakub 
Hrbáč, Jakub Khek, Péťa Maršoun a mnozí 
další. Jsem rád, že nám v petrovické škole 
roste silná sportovní generace, která brzy 
bude marně hledat důstojné a rovnocenné 
soupeře. Obdivoval jsem rychlost hráčů, 
obrovské nasazení i vytrvalost a energii, o 
které se mně už ani nezdá, jsem zpocený 
a zadýchaný z běhu delšího než dva me-
try. Obdivuji i výkony diváků z řad nehra-
jících dětí prvního stupně. Jejich fandění 
byl vlastně také úžasný sportovní výkon. 
Fandili tak razantně a hlasitě, že jsem měl 
chvílemi strach, aby se neoloupala omítka 
nebo nepopraskaly parkety. Děkuji organi-
zátorům, hráčům i divákům.“  

                              Miroslava Tesařová,
                 vychovatelka školní družiny

mělo svou herní taktiku. Někdy proběh-
ly přímo na hřišti i krátké, tajné porady. 
V očích dětí se objevila jak radost z vítěz-
ství, tak i zklamání z prohry. 
Jste zvědaví, kdo vyhrál? No, přece všichni, 
kteří se dobře bavili. Blahopřejeme týmu 
4.M, který získal 26 bodů a obhájil tak své 
prvenství z loňského roku. Děkuji všem, 
kteří přispěli dle svých možností k tomu, 
aby se „Turnaj šesti míčů“ uskutečnil. 
Paní Kozelkové a Sokolu Petrovice děku-
jeme za pružné zareagování a poskytnutí 
sokolovny, rozhodčím paní Maršounové, 
Kováříkové, panu Tesařovi a technickým 
pomocníkům z řad žáků 9. třídy Patriku 
Černohousovi, Ivetě Nečasové, Richardu 
Vodolanovi a Lukáši Kubáskovi.

A jaký byl bezprostřední dojem pana ře-
ditele školy Petra Zemana? „Obdivuji, jak 
všichni hráči dokonale vyladili formu právě 
na tento turnaj. Boj to byl tvrdý, ale spra-

Co dělaly děti z prvního stupně ZŠ 
Praha-Petrovice za deštivé, ponuré středy 
24. června 2009 celé dopoledne? Bojovaly 
o získání co největšího počtu bodů a tím 
pádem o prvenství nebo co nejlepší umís-
tění v „Turnaji šesti míčů“. Všichni se na 
tento turnaj připravovali delší dobu. Vy-
mýšleli bojový pokřik, vyráběli dresy a vlaj-
ku. Takto vybaveni a plni očekávání dorazili 
na místo srazu. V 08.00 hodin vše vypuklo. 
Jednotlivé týmy se představily a poté se ro-
zešly na sportovní stanoviště. Naše motto 
„Čestnost a spravedlnost“ naplnilo atmo-
sféru celého sportovního klání. Nikdo ale 
nedaroval soupeřovi nic zadarmo. Bojovalo 
se o každý metr, míč, metu. Mnoho diváků 
nebo právě nehrajících soutěžících fandilo 
z plných plic a poskakovalo tak, že místa 
k sezení nebyla téměř vůbec potřeba. Své 
síly si hráči změřili v kopané, vybíjené, flor-
balu, přehazované, boji o mety a v soutě-
ži „házeči proti běžcům“. Každé mužstvo 

TURNAJ ŠESTI MÍČŮ

Nejmladší žáci při vybíjené na venkovním hřišti. Jeden z osobních soubojů při floorballe v tělocvičně školy.
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CVIČENÍ PRO DĚTI
Přijďte si zacvičit s dětmi (cvičení rodiče a děti) a to 
v pondělí od 16.00 hodin.

Pošlete zacvičit předškolní děti v úterý
od 18.00 - 19.00 hodin.

Cvičí se na nářadí, na balónech, s míčky, obručemi. 
Na závěr cvičení jsou hry a soutěže.

AEROBIC
Přijďte si posílit svaly, srdíčko a rozproudit energii - 
- s aerobikem  
s Luckou ve středu od 19.00 – 20.00 hodin 
s Romanou ve čtvrtek od 20.00 – 21.00 hodin
s Táňou v neděli od 19.00 – 20.30 hodin

BUDOKON
Spojení prvků cvičení se staletou tradicí - jógy a bojových 
umění, která obě dosud nepřekonaným způsobem rozvíjejí  
fyzické zdraví, též i mentální schopnosti prostřednictvím 
sebepoznání - přináší jedinečnou kombinaci pružnosti, síly, 
rychlosti, koncentrace, umění sebekontroly. 
Pondělí 19 – 20 hod.

POWER YOGA
Naučte s naslouchat svému tělu i srdci, 
otevřete mysl, 
staňte se pružnější,
silnější a zdravější,
nechte vyrůst to nejlepší ve Vás ….

Prostě sbalte podložky, opusťte své obýváky s TV 
a brambůrkami (vrátit se můžete kdykoli…) a přijďte na 
zdánlivě jednoduchý tělocvik s báječnými účinky na zdraví 
těla i sílu ducha … 
… to vše ve čtvrtek od 19 do 20 hod.

FIT BALL...
… a záda už mě nebolí!!!

Relaxace, posílení, protažení, koulení – prostě pohoda:
- každé pondělí od 20.00 hod. do 21.00 hod.

Veškerá cvičení
začínají od 7.9.2009

TJ Sokol Petrovice, Bellova 56, Praha-Petrovice
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plánovaných staveb potřebuje ročně 50 
mld. Kč a od Státního fondu dopravní in-
frastruktury dostává o plných 15 mld. Kč 
méně, je nanejvýš nepravděpodobné, že 
by se někde v tajných kuloárech  připra-
vovala souběžně i výstavba kratší varianty 
okruhu.
Pro informaci připojuji seznam členů 
Výkonné rady Sdružení:
  1) PhDr. Karel Šplíchal - předseda   
      Výkonné rady, poslanec PS Parlamen  
      tu České republiky 
  2) Ing. Radovan Steiner - místopředseda   
      výkonné rady, radní hl.města Prahy  
      s gescí za dopravu 
  3) Ing. Karel Vyšehradský - místopřed 
       seda Výkonné rady, náměstek hejtmana   
      Stč. kraje pro dopravu a integrovaný  
      záchranný systém  
  4) Mgr. Pavel Eybert - místopředseda   
      Výkonné rady, senátor 
  5) Pavel Braha, asistent poslance 
  6) Ing. Jiří Haramul, starosta MČ
      Praha-Březiněves 
  7) Ing. Petr Hejl, starosta MČ Praha-
      -Suchdol 
  8) Zdeněk Kotouš, poslanec PS
      Parlamentu České republiky 
  9) Ing.František Laudát, poslanec PS
      Parlamentu České republiky 
10) Prof. Ing. František Lehovec, CSc.,
      Fakulta stavební ČVUT, předseda   
      České silniční společnosti,
      místostarosta Průhonic 
11) Ing. Vít Libovický, člen zastupitelstva   
      obce Jesenice 
12) Prof. Ing. Petr Moos, CSc., děkan   
      Fakulty dopravní ČVUT 
13) Ing. Hana Orgoníková, poslan-
      kyně PS Parlamentu České republiky 
14) Ing. Petr Říha, místostarosta městské 
      části Praha-Petrovice 
15) Ing. Marek Svoboda, PGP Praha 
16) MUDr. Pavel Bém, primátor
      hlavního města Prahy 
17) Ing. Petr Bendl, zvolen jako hejtman   
      Středočeského kraje 
18) Doc. Ing.Ladislav Bína, CSc., profe 
      sor Fakulty dopravní ČVUT 
19) Jan Tvrdý, starosta Zdib

Pokud se, alespoň virtuálně, po úseku 
511 chcete projet již nyní a zároveň se do-
zvědět vše o opatřeních, která mají ochrá-
nit obyvatele kolem trasy od negativních 
vlivů dopravy, navštivte následující odkaz: 
www.ceskedalnice.cz/video/r1-511-vizua-
lizace-2007.

O dalších projednávaných skutečnostech 
Vás budu opět informovat.
                                          
                                         Ing. Petr Říha
Člen Výkonné rady Sdružení pro SOKP

statečných informací a strachu lidí. Z důvo-
du potřeby hledání nejschůdnějšího řešení 
pro realizaci výstavby a zprovoznění všech 
staveb okruhu nejpozději do roku 2015 
vzniklo v roce 2005 Sdružení pro výstavbu 
silničního okruhu kolem Prahy. Sdružení 
řídí Výkonná rada, která vahou autority 
většiny svých členů – a aktivitou ostatních 
– se snaží splnit tento nelehký úkol.
Poslední stav přípravy stavby 511, která 
nás zajímá především, je následující: V září 
loňského roku se uskutečnilo veřejné pro-
jednání, na jehož základě bylo pro stavbu 
vydáno 8. 12. 2008 územní rozhodnutí. 
Proti tomuto územnímu rozhodnutí (dále 
jen ÚR) bylo podáno celkem 163 odvolá-
ní.  Důvodem převážné většiny těchto od-

volání je vyhlášení ochranných hlukových 
pásem podél SOKP. Dne 27. 4. 2009 bylo 
ÚR  včetně odvolání postoupeno na Odbor 
územně správní Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. Předseda sdružení – PhDr. Karel 
Šplíchal oslovil osobním dopisem ministra 
s žádostí  o zohlednění platných územních 
plánů. Předpokládané nabytí právní moci 
ÚR  je v říjnu letošního roku.
V prostoru trasy úseku 511 byl dokončen 
geologický průzkum a připravuje se zadá-
vací dokumentace pro výběr zhotovitele 
projektů pro stavební povolení.  Projek-
tová dokumentace  by měla být  hotova 
v dubnu 2010, vyřízení stavebního povo-
lení bude trvat zhruba rok, takže zahájení 
vlastní realizace stavby se předpokládá ve 
třetím čtvrtletí 2011. 
V následujících měsících se zcela jistě ob-
jeví letáky a jiné tiskoviny spekulující s vý-
stavbou krátké paralelní trasy pod Milíčov-
ským lesem – tzv. JVK. Vzhledem k tomu, 
že Ředitelství silnic a dálnic na financování 

Silniční okruh kolem Prahy (dále jen SOKP) 
je zcela jistě nejvýznamnější dopravní stav-
bou Prahy a Středočeského kraje. Po svém 
dokončení se okamžitě stane nejzatíženější 
dopravní trasou České republiky. Praha to-
tiž nemá odpovídající dopravní infrastruk-
turu velkoměsta 21. století, a tak je jeho 
dokončení netrpělivě očekáváno. V hlav-
ním městě je dnes registrováno téměř mi-
lion aut a dalších čtvrt milionu jich denně 
do Prahy přijíždí ze Středočeského kraje. 
Denně také přes Prahu tranzituje 49 000 
nákladních aut, z nichž téměř polovina 
projede přes Barrandovský most. Celkové 
roční množství vyprodukovaných emisí pak 
dosahuje na území hlavního města závrat-
ných hodnot – 5.646 tun oxidu dusíku a 

19.256 tun oxidu uhelnatého. Těchto ně-
kolik čísel by mělo být dostatečnými argu-
menty pro urychlenou dostavbu SOKP, kte-
rý kromě snížení a rozptýlení emisí přispěje 
i ke snížení hlukové zátěže v centru města 
a snížení množství poletavého prachu.
Celá stavba SOKP, který měří 83 km, je 
rozdělena do 12 úseků, z nichž 5 je již 
v provozu. Nejstarší jsou úseky Slivenec - 
Třebonice a Satalice – Počernice, které byly 
uvedeny do provozu již v roce 1984. Napo-
sled byl  zprovozněn úsek Řepy – Ruzyně 
- v roce 2001. Další tři úseky jsou ve stavbě 
a zbývající čtyři v přípravě. Mezi posledně 
jmenovanými je i úsek 511 Běchovice – D1, 
kterému se na jihovýchodě Prahy přezdívá 
JVD (jihovýchodní dlouhá) a dopravně ob-
slouží i městské části v naší oblasti.
Všechny stavby, a dopravní zejména, jsou 
vždy předmětem sváru mezi investorem 
stavby a jejími odpůrci. Ti se rekrutují z růz-
ných skupin – od zanícených „ekologů“ až 
po vychytralé spekulanty využívající nedo-

KDY PRAŽSKÝ OKRUH VYTVOŘÍ KRUH?

Místo, kde Pražský okruh podchází dálnici D1. Za ní již pokračuje stavba 511 (neboli 
JVD), která obslouží jihovýchod Prahy až k Běchovicím
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• Pasáž Škodova paláce, 
   Jungmannova 29, PRAHA 1
• Průmyslová 615/32, PRAHA 10
• Proboštská 1, PRAHA 6
   - prostřednictvím Callcentra 284 091 888.
 
Termín prvního svozu bioodpadu bude kli-
entovi oznámen formou SMS, e-mailem 
a uvedením na internetových stránkách 
www.psas.cz. Další svozy budou již pro-
bíhat v pravidelném 14denním harmono-
gramu.
 
Cena za službu sběru a svozu bioodpadu 
činí v roce 2009 podle velikosti sběrné ná-
doby celkem 412,- Kč za 120litrovou ná-
dobu a 714,- Kč za 240litrovou nádobu. 
Uvedené ceny jsou včetně DPH. Do celko-
vé ceny služby je zahrnut i pronájem kom-
postejneru. Pro ty zájemce, kteří požádají 
dodavatele služby o zimní uskladnění ná-
doby, bude po 30. 11. nádoba stažena, vy-
čištěna, uskladněna a do 31. 3. následující-
ho roku klientovi opět předána do užívání. 
Tato nadstandardní služba je zpoplatněna 
částkou 150,- Kč ročně za 1 nádobu.
 
Smlouvu o sběru a svozu bioodpadu 
uzavírá společnost Pražské služby, a.s.  
s jednotlivými zájemci, a i když se jedná 
o zpoplatněnou službu, neznamená to, že 
objednavateli služby musejí automaticky 
vzrůstat celkové náklady odvozu komunál-
ního odpadu. Podle některých průzkumů 
lze pečlivým tříděním bioodpadu snížit vá-
hové množství směsného odpadu v nádo-
bě pro komunální odpad až o 19 %, a tím 
i ušetřit výdaje spojené s odvozem tohoto 
odpadu!

Ing. Šárka Doškářová
Pražské služby a. s.

ně nutné navracet organickou hmotu do 
půdy. Každý rok je na skládky ukládáno 
2,5 milionu tun odpadů, z toho 40 procent 
tvoří bioodpady. Tyto odpady mohou být 
vytříděny a zkompostovány. Pražané dnes 
mohou kompostovat na svých pozemcích 
nebo si objednat u Pražských služeb kom-
postejner, hnědou popelnici na bioodpad. 
Materiál se zpracovává v kompostárnách a 
je následně využíván v zemědělství,“ dopl-
nil radní hlavního města Prahy pro oblast 
životního prostředí Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
 Pro shromažďování výše uvedených odpa-
dů Pražské služby nabízejí speciální sběrné 
nádoby hnědé barvy o obsahu 120 nebo 
240 litrů, tzv. kompostejnery. Ty jsou urče-
ny výhradně ke shromažďování např. listí, 
trávy, plevele, zbytků rostlin, čisté zeminy 
z květináčů, dřevní štěpky z větví stromů 
či keřů, spadaného ovoce, zbytků ovoce a 
zeleniny, čajových sáčků a kávové sedliny, 
skořápek od vajec apod. Systém provzduš-
nění kompostejnerů zajistí, aby v nádo-
bách nedocházelo v odkládaných surovi-
nách k hnilobným procesům. Dosavadní 
zkušenosti jenom potvrzují, že se z nádoby 
žádný zápach neline.
 
Kompostejnery jsou obsluhovány společ-
ností Pražské služby, a.s. v pravidelné čet-
nosti 1x za 14 dní s tím, že svoz bioodpadu 
probíhá speciální svozovou technikou pou-
ze ve vegetačním období, tzn. od 1. 4. do 
30. 11. kalendářního roku.
 
Zájemci si mohou uzavřít smlouvu
- elektronicky vyplněním formuláře na ad-
rese www.psas.cz/bio
- při osobní návštěvě kteréhokoliv Zákaz-
nického centra Pražských služeb, a.s., 
v otevírací době v Po a St 8 – 18 a v Út, Čt, 
Pá 8 – 15 h

Magistrát hlavního města Prahy a spo-
lečnost Pražské služby, a.s. navazují na 
skvělé výsledky hl. m. Prahy v oblasti 
systémové separace složek komunál-
ního odpadu a přicházejí s nabídkou 
separace další významné složky ko-
munálního odpadu s jejím následným 
využitím formou kompostování.
 
Jedná se o službu sběru a svozu odpadu 
ze zahrad, údržby zeleně a z domácností. 
Na základě zvýšeného zájmu zajišťuje spo-
lečnost Pražské služby od 8. 6. 2009 svoz 
bioodpadu z domácností již na celém úze-
mí hlavního města Prahy. 
 
„Zájem o tuto službu byl testován v okra-
jových čtvrtích Prahy již v roce 2007, kdy 
se do sběru bioodpadu zapojilo 1100 do-
mácností. O rok později stoupl počet zá-
jemců na dvojnásobek a v letošním roce je 
to již okolo 3000 domácností. Za dva roky 
se vytřídilo více než 2400 tun bioodpadu, 
což není zanedbatelné číslo, a tak se hlavní 
město Praha rozhodlo rozšířit tuto službu 
na celé území Prahy,“ řekl primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Pavel Bém a dodal: „Hlavní 
město bude i nadále podporovat třídění 
odpadu v Praze, protože nám záleží na 
ekologii a životním prostředí.“
 
„V současné době pokračuje alarmující 
eroze, snižování kvality půdy, úbytek orga-
nické hmoty a zhoršování kvality vod. Na 
druhé straně na skládkách končí miliony 
tun bioodpadu, které mohou být zkom-
postovány. S kompostem se do půdy na-
vrací organická hmota, živiny a jedinečný 
humus. V ČR je v současné době ohrožena 
erozí více než polovina zemědělské půdy 
a v nejpostiženějších oblastech činí roční 
smyv půdy 7,5 tuny z hektaru. Je nezbyt-

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY SLUŽBY SVOZU BIOODPADU V PRAZE
JIŽ NA CELÉM ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA!
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Přistavování velkoobjemových kontejnerů    
     v období září – prosinec 2009

ulice Lessnerova
- parkoviště u ul. Ohmova

23. září

ulice Frostova
- parkoviště u trafostanice

23. září

ulice Morseova
- parkoviště u ul. Bellova

7. října

ulice Dieselova
- v horní části u trafostanice

7. října

ulice Rezlerova
- parkoviště naproti č.p. 307

21. října

ulice Edisonova
- slepá část u kostela

21. října

ulice Lessnerova
- parkoviště u ul. Ohmova

4. listopadu

ulice Euklidova
- hráz u rybníka

4. listopadu

ulice Frostova
- parkoviště u trafostanice

18. listopadu

ulice Morseova
- parkoviště u ul. Bellova

18. listopadu

ulice Edisonova
- slepá část u kostela

2. prosince

ulice Dieselova
- v horní části u trafostanice

2. prosince

ulice Rezlerova
- parkoviště naproti č.p. 307

16. prosince

ulice Euklidova
- hráz u rybníka

16. prosince

Výstava petrovického malíře
Vladislava  K A H O U N A 

bude ke shlédnutí ve vestibulu 
Úřadu městské části Praha 15

Boloňská 478/1, 
109 00 Praha-Horní Měcholupy
od 12 října do 6. listopadu 2009 

Výstava je přístupná:
po. a st. 8.00 – 17.30
út. a čt. 8.00 – 15.00

pá. 8.00 – 14.00
vstup volný
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Se začátkem školního roku začaly dětem nejen povinnosti, ale 
také nastal čas na zájmovou činnost. A tak Komise vzdělávání a 
výchovy ve spolupráci s Domem UM, TJ Sokol Petrovice a ZŠ Pra-
ha-Petrovice připravila na 2. září odpoledne plné zábavy s nabíd-
kou mimoškolních aktivit. A zatímco rodiče zapisovaly své ratolesti 
do kroužků u E. a V. Pištěkových, děti si na prostranství před ško-
lou užívaly připravené atrakce – házení na panáka u D. Kozelko-

vé, Othello u E. Křížové a M. Tesařové, malování na asfalt u A. 
Procházkové, skákací hrad u J. Kincla a florbal a dámu u kolegů 
z kroužků Domu UM. Občerstvení  sluncem vyprahlým školákům 
rozdávali D. Přibil a V. Křížová.

RNDr.Vlasta Křížová
předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy

PRÁZDNINY SKONČILY ANEB HURÁ DO ŠKOLY

ŠKOLY
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vyluštěnou tajenku, spolu se svým jménem a telefonním číslem odevzdejte v den
konání Dne zdraví do 11.00 hod ve vrátnici polikliniky. Losování proběhne před

zakončením akce v 15.00 hod. Pro úspěšné luštitele jsou připraveny zajímavé ceny.

Starostka městské části Praha-Petrovice JUDr. Olga Hromasová
a

radní Magistrátu hlavního města Prahy PhDr. Milan Pešák
si Vás dovolují pozvat na

DEN ZDRAVÍ
Kdy: 1. října 2009 od 9.00 hod.

Kde: Poliklinika Ohmova

Celodenní program je určen pro občany všech věkových kategorií, kteří mají zájem 
dozvědět se něco o stavu svého zdraví a vhodné prevenci chorob.

      Kouříte?        Máte vysoký cholesterol?        Co Váš krevní tlak?        Nosíte brýle?
            Bojíte se epidemie prasečí chřipky?        Chcete pomáhat postiženým?
                 Uvolňuje se Vám zubní náhrada?        Chráníte se účinně před HIV?

A co Vaše srdce?

Odpovíme Vám na tyto i další otázky. 
Vítáni budou i rodiče s dětmi, pro které bude připraven doprovodný program.

Těšíme se na Vás
JUDr. Olga Hromasová                                                                                        PhDr. Milan Pešák

P R A  H A
P R A  G U E
P R A  G A
P R A  G
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Nová 1. A se svou třídní učitelkou 
Mgr. Annou Procházkovou

UTEKLO TO...
Prázdniny jsou pryč a již jen tři měsíce zbývají do kapra a bram-
borového salátu. V naší škole jsme nově přivítali 30 prvňáčků. 
Do 21. školního roku vstoupila budova základní školy v Dopplero-
vě ulici a do neuvěřitelného 135. roku se otevřela školní budova 

v ulici Edisonově. Prvňáčky v 1. A  a 1. M přivítala starostka měst-
ské  části   JUDr. Olga Hromasová, místostarosta Ing. Petr  Říha, 
předsedkyně Komise výchovy a vzdělávání RNDr. Vlasta Křížová 
a pochopitelně  ředitel školy Mgr. Petr Zeman se svojí zástupkyní 
pro první stupeň Mgr. Danou Němcovou.  Zástupci městské části 
přivítali i nové studenty prvního ročníku soukromého gymnázia 
Altis, které sídlí v části budovy ZŠ v Dopplerově ulici.

Pouze první školní den mají děti ještě oporu ve svých 
rodičích, kteří ho s nimi prožívají. 

Ve škole zasedlo i 24 žáků prvního ročníku soukromého
gymnázia Altis.

K oslazení prvního školního dne přispěly i čokoládky 
z rukou ředitele školy a jeho zástupkyně.

Ředitel školy Mgr. Petr Zeman vítá prvňáčky v 1. M v Ediso-
nově ulici, jejichž tř.učitelkou je Mgr. Monika Humhalová

Prvňáčci dostali ve svůj první školní den pamětní list
a mnoho dárků.


