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připadá mi, že letošní podzim uběhl 
rychleji, než tomu je obvykle jiné roky. 
Asi to bude tím, že se odehrála řada 
významných událostí v rychlém časo-
vém sledu. Vše začalo počátkem října, 
kdy se v Petrovicích konaly komunální 
i senátní volby. Ráda bych poděkovala 
všem, kteří přišli volit, a to bez ohledu 
na to, koho volili. Rovněž můj dík pat-
ří všem, kteří pracovali ve volebních ko-
misích a prakticky dva víkendy ze svého 
volného času věnovali této prospěšné 
a náročné práci. Většina z vás se s vo-
lebními výsledky již dávno seznámila, 
nicméně jako tradičně přinášíme po-
drobnější informace ohledně Petrovic 
v článku na str. 3. Děkuji rovněž všem, 
kteří mi dali důvěru a umožnili mi tak po-
kračovat v práci pro Petrovice a petro-
vické občany. Velmi si toho vážím a dou-
fám, že se nám společně s členy Rady 
a Zastupitelstva MČ podaří zrealizovat 
vše, co petrovičtí občané potřebují k to-
mu, aby se zde i nadále dobře, bezpeč-
ně a v pohodě žilo. S Programovým pro-
hlášením nově zvolené Rady MČ, které 

obsahuje priority pro příští čtyři roky na-
ší práce, se můžete seznámit na str. 9.
Významné byly i oslavy 100. výročí vzni-
ku Československé republiky. Snažili 
jsme se připravit program akcí k připo-
menutí této tak důležité události v naší 
historii, ať už formou přednášek, člán-
ků, besed, literární a fotografické sou-
těže a výstavou výtvarných prací v rám-
ci Petrovického Picassa (viz str. 27.). 
Vše pak vyvrcholilo v posledním říjno-
vém týdnu oficiálními akcemi, o kterých 
se dočtete na str. 12. V této souvislos-
ti musím vyjádřit určité zklamání z ma-
lé účasti petrovické veřejnosti, protože 
například slavnostní koncert Doležalo-
va kvarteta a nádherný přednes úryvků 
z dopisů Alice Masarykové z vězení své 
matce v podání Valerie Zawadské, byl 
opravdu neopakovatelným zážitkem. 
A trochu mě to i mrzelo v kontextu čte-
ní v petrovické kronice, kde se můžeme 
dočíst, jak petrovičtí každoročně v hoj-
ném počtu oslavovali nabytou svobodu 
a demokracii v samostatném státě, a to 
až do doby německé okupace. Možná 
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Jak voliči volili do petrovického zastupitelstva
Ze 4 664 oprávněných voličů 
přišlo k volebním urnám 
2 121 voličů, volební účast 
byla 45,48 %.

Vítězem voleb do petrovického zastupitel-
stva pro volební období 2014–2020 se sta-
la Občanská demokratická strana (28 %), 
která získala 5 mandátů. Na druhém mís-
tě se umístilo hnutí Starostové a nezávislí 
(20,51%) se 4 mandáty. Sdružení občanů 
Petrovic s podporou Pro Prahu (19,42 %) 
získalo 3 mandáty. Čtvrté místo obsadilo 
hnutí ANO 2011 (13,33 %) s 2 mandáty 
a 1 mandát získala TOP 09 (9,59 %).

Následující tabulka ukazuje podíl odevzdaných hlasů a získaných mandátů ve volbách 2018

Kandidátní listina Hlasy
Počet

kandidátů

Přepočtený
základ

dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných 

hlasů

Počet
mandátů

číslo název abs. v %

1 Občanská demokratická strana 8 030 28,01 15 28 670,00 28,00 5

2 Starostové a nezávislí 5 881 20,51 15 28 670,00 20,51 4

3 Česká str. sociálně demokrat. 1 176 4,10 15 28 670,00 4,10 0

4 KDU-ČSL a nezávislí 1 439 5,02 15 28 670,00 5,01 0

5 ANO 2011 3 823 13,33 15 28 670,00 13,33 2

6 TOP 09 2 752 9,60 15 28 670,00 9,59 1

7 SO Petrovic s podporou pro Phu 5 569 19,42 15 28 670,00 19,42 3

dnešní hektická doba nám nedává dosta-
tek času se nad významem 100. výročí 
zamyslet a projevit svou národní hrdost 
anebo možná život v samostatném státě 
považujeme za samozřejmost.

Za pár dnů máme Vánoce a nezadržitelně 
se blíží konec roku, a přestože je dnešní 
doba uspěchaná, zastavte se, prosím, na 
chvilku a udělejte si čas na své nejbližší 
i na ty, na které vám během roku čas ne-
zbývá.

Milí Petrovičtí, dovolte mi, abych nám 
všem popřála požehnané, klidné, přá-
telské Vánoce, dětem i dospělým ale-
spoň částečně splněná přání a v závěru 
roku pár dní klidu a odpočinku stráve-
ných se svými blízkými.

Vaše starostka
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Petrovičtí voliči.
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Na volební období 2018–2022 členové Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice 
snížili počet zastupitelů, a to ze 17 na 15.
Následující tabulka ukazuje seznam zvolených zastupitelů a počet hlasů, 
které od voličů získali.

Kandidátní listina Kandidát
Navrhující

strana
Politická

příslušnost

Hlasy
Pořadí
zvolení

číslo název
poř.
číslo

příjmení, jméno, 
tituly

věk abs. v %

1
Občanská
demokratická
strana

1
Hromasová Olga
JUDr.

61 ODS ODS 745 9,27 1

1
Občanská
demokratická
strana

2
Slavíček Petr
PharmDr.

53 ODS ODS 658 8,19 2

1
Občanská
demokratická
strana

3
Bambas Pavel
MUDr.

66 ODS ODS 657 8,18 3

1
Občanská
demokratická
strana

4
Neumann Daniel 
Mgr.

25 ODS ODS 545 6,78 4

1
Občanská
demokratická
strana

5 Křeček Jan Ing. 62 ODS ODS 540 6,72 5

2
STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ

1 Hanke Roman MVDr. 51 STAN BEZPP 623 10,59 1

2
STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ

2
Balíčková Veronika
Mgr.

42 STAN BEZPP 614 10,44 2

2
STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ

3 Klinger Bronislav 49 STAN BEZPP 448 7,61 3

2
STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ

4 Čižinská Markéta 69 STAN BEZPP 398 6,76 4

5 ANO 2011 2 Kubišta Vladimír 57 ANO BEZPP 287 7,50 1

5 ANO 2011 5 Sklář Miroslav Ing. 58 ANO BEZPP 282 7,37 2

6 TOP 09 1 Hergottová Iveta 53 TOP 09 TOP 09 314 11,40 1

7
SO Petrovic 
s podporou 
Pro Phu

1 Kříž Fantišek Ing. 58 NK BEZPP 518 9,30 1

7
SO Petrovic 
s podporou 
Pro Phu

3 Křížová Vlasta RNDr. 58 HPP BEZPP 439 7,88 2

7
SO Petrovic 
s podporou 
Pro Phu

6 Meloun Pavel Ing. 56 NK BEZPP 438 7,86
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31. 10. 2018 se konalo ustavující Zastupitelstvo MČ Praha – Petrovice, kde byla zvolena 
starostkou naší městské části JUDr. Olga Hromasová, která bude tuto funkci vykonávat již 
čtvrté volební období.
Dále byla zvolena místostarostka paní Iveta Hergottová, která minulé volební období byla 
členkou Rady MČ. Členové zastupitelstva zároveň stanovili počet členů Rady MČ a následně 
zvolili tajným hlasováním tři další členy.

Na ustavujícím zasedání byli rovněž zvoleni členové Finančního výboru Zastupitelstva 
MČ Praha – Petrovice a členové Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice.

ČLENOVÉ RADY MČ PRAHA – PETROVICE NA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022

JUDr. Olga Hromasová starostka MČ ODS

Iveta Hergottová místostarostka MČ TOP 09

Mgr. Veronika Balíčková členka rady STAN

MVDr. Roman Hanke člen rady STAN

Pharm. Petr Slavíček člen rady ODS

ČLENOVÉ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA – PETROVICE

Ing. Jan Křeček předseda ODS

Ing. Miroslav Nedoma člen KDU-ČSL

Ing. Miroslav Sklář člen ANO 2011

Helena Strašáková člen ČSSD

Ing. Pavel Zikán člen STAN

ČLENOVÉ KONTROLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA – PETROVICE

Vladimír Kubišta předseda ANO 2011

Ing. Jaroslav Čižinský člen STAN

Mgr. David Havelka člen TOP 09

František Šika člen KDU-ČSL

Mgr. Emil Švorc člen ČSSD
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Následně 1. listopadu 2018 zasedala Rada MČ, která schválila rozdělení pracovních oblastí 
a kompetencí jednotlivých členů Rady MČ a složení komisí zřízených Radou MČ na funkční 
období 2018–2022.

ROZDĚLENÍ PRACOVNÍCH OBLASTÍ
A KOMPETENCÍ ČLENŮ RADY MČ

JUDr. Olga Hromasová, 
starostka MČ

Zastupování a reprezentace MČ 
navenek (včetně Petrovického 
zpravodaje, webových stránek 
a Infokanálu MČ), správa 
majetku MČ, veřejná správa, 
oblast územního rozvoje, 
výstavby a dopravy, oblast 
krizového řízení.

Iveta Hergottová, 
místostarostka MČ

Oblast financí (včetně 
rozpočtu MČ) a kultury.

Mgr. Veronika Balíčková, 
členka Rady MČ

Oblast školství, sportu 
a kronika MČ.

MVDr. Roman Hanke, 
člen Rady MČ

Oblast zdravotnictví, dotací MČ 
a oblast životního prostředí 
(včetně péče o veřejná pros-
tranství a pohřebnictví).

PharmDr. Petr Slavíček, 
člen Rady MČ

Oblast bytová, sociální 
a veřejné soutěže.

KOMISE VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ
A SPORTU RMČ

Mgr. Petr Zeman předseda

Jana Beránková členka

Dagmar Kozelková členka

Ing. Lenka Říhová členka

Renata Šedinová členka

Jitka Zelenková členka

KOMISE BYTOVÁ RMČ

Bronislav Klinger předseda

Milana Cvachová členka

David Hloch člen

Mgr. Adam Hromas člen

Magda Staňková členkaKOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A POVODŇOVÁ RMČ

JUDr. Olga Hromasová předseda

Pavel Komanec členka

JUDr. André Němec členka

Bronislav Klinger člen

Ondřej Vojta členka

KOMISE KULTURNÍ RMČ

Iveta Hergottová předsedkyně

Hana Ferencová členka

Ing. Miroslav Nedoma člen

Mgr. Milena Jiříková členka

Ing. Lukáš Komanec člen

Jana Kutičková členka

Ondřej Macura člen

Zdeňka Macurová členka

Ing. Daniela Volejníková členka

Ing. Jiří Stárek člen

KOMISE ÚZEMNÍHO ROZVOJE, VÝSTAVBY 
A DOPRAVNÍCH VZTAHŮ RMČ

Markéta Čižinská předsedkyně

Ing. Milan Němec člen

Vladimír Kubišta členka

Ing. František Kříž člen

Ing. Pavel Meloun člen

Mgr. Daniel Neumann člen

Bc. Pavlína Stejskalová členka

Ing. Pavel Zikán člen

KOMISE SOCIÁLNÍ RMČ

Mgr. Blanka Vildová předsedkyně

Mgr. Martina Bucková členka

Ing. Jaroslav Endršt člen

Zdenka Novotná členka

Zuzana Seyčková členka
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Hlavním cílem je domov pro seniory
Počtvrté za sebou byla 
zvolena starostkou 
MČ Praha – Petrovice 
JUDr. Olga Hromasová. Pro 
ni je to jednak důvěra a také 
vysvědčení práce, s kterou 
jsou petrovičtí občané 
spokojeni. Ale současně 
závazek, aby i následující 
čtyři roky byly úspěšné 
a volební plány a sliby se 
proměnily ve skutečnost.

Bude se nějakým způsobem lišit vaše 
čtvrté volební období ve funkci starost-
ky od těch předcházejících?
Myslím si, že to bude vlastně kontinuál-
ní vývoj. Připomínám, že jsem do petro-
vického zastupitelstva vstoupila v roce 
1998 a postupně jsem se seznamovala, 
co se vše dá pro lidi dělat a co ne. V le-
tech 2002 až 2006 jsem pracovala jako 
uvolněná místostarostka, kdy byl staros-
tou doc. PhDr. Otto Semecký, CSc. Sta-
novila jsem si určité vize, co by šlo změnit, 
co dělat úplně jinak než moji předchůdci. 
Musím říci, že se mi postupně po krocích 
v jednotlivých obdobích podařilo řadu věcí 
udělat, postavit nebo změnit.
Nyní mám jako starostka před sebou je-
diný velký cíl, což je vybudování domova 
pro seniory. Protože si myslím, že už má-
me zabezpečený dostatečný počet míst 
ve školách, školkách, snažíme se starat 
o zeleň, aby byl v městské části pořádek, 
snažíme se udržovat cesty, komunikace. 
V minulých letech se udělalo v Petrovi-
cích více velkých projektů a tento je zatím 
můj poslední, kdy říkám, že domov senio-
rů chceme nejen postavit, což je ten první 
krok, ale hlavně zajistit provoz.

Myslíte si, že tento úkol zvládnete 
v tomto čtyřletém období?
Věřím, že ano. Už jsme na projektu hod-
ně udělali. Máme platné územní rozhod-
nutí, máme už zpracovaný projekt pro sta-
vební povolení a v běhu je stavební řízení. 
Druhým krokem je mít na stavbu dostatek 
investičních prostředků. Věřím, že nás fi-
nančně podpoří magistrát hl. města Prahy, 
protože obecně v Praze chybí tato zaříze-
ní pro seniory. Také budeme žádat magis-

trát, abychom byli zařazeni do celopražské 
sítě těchto zařízení, neboť nebude snadné 
ufinancovat provoz. Měli bychom potom 
dostávat každý měsíc příspěvek na fungo-
vání.

Domov pro seniory není určitě jediný 
cíl vedení městské části v nadcházejí-
cím volebním období…
Samozřejmě! Budeme se snažit, aby se 
Petrovice nezastavěly megalomanskými 
developerskými projekty. Chceme je udr-
žet jako rezidenční čtvrť a budeme se vy-
jadřovat ke každému stavebnímu záměru, 
což se nám doposud dařilo. Chceme nadá-
le zabezpečovat standard klidného a bez-
pečného života v Petrovicích.
Velkým tématem minulého období by-
la nadměrná nákladní a tranzitní doprava. 
Bohužel, Petrovice jsou rozděleny napříč 
komunikací Novopetrovická, což je silni-
ce celoměstského významu 1. třídy. To už 
samo o sobě nese značnou dopravní zá-
těž, ale my jsme se stali nyní lokalitou, kdy 
v důsledku uzavření tranzitní dopravy v Ří-
čanech pro nákladní dopravu k nám přijíž-
dějí kamiony přes spořilovskou spojku. Ta 
je často ucpaná, a tak si kamiony zkracu-
jí cestu přes Jižní Město a Novopetrovic-
kou.
Druhým problémem je firma Metrans 
v Uhřiněvsi, kde je obrovské kontejnero-
vé překladiště a nemalý příliv dopravy jde 
opět přes nás. My jsme začali při řešení 
tohoto problému spolupracovat s vede-
ním Prahy 15 a Uhříněvsi. Dopravní stav-
by, které by odlehčily dopravě zde na ji-
hovýchodě Prahy, jsou už teď v platném 
územním plánu. Praha v tomto nic nedělá. 

Přitom ještě nebyla zpracována projektová 
dokumentace. Toho jsme využili a dohod-
li se s bývalým náměstkem HMP Petrem 
Dolínkem, že převezmeme břímě projek-
tové dokumentace na naše území. Ale za 
předpokladu, že Praha ji podpoří finančně. 
Což se nakonec stalo. Už jsme vypsali jed-
no výběrové řízení na koordinátora staveb.
Projektová příprava směřuje k tomu, že 
by došlo k narovnání komunikace Novo-
petrovické v zákosu u hřbitova, přelože-
ní Hornoměcholupské za val, který je již 
vybudovaný. Takže by se tímto podařilo 
přesunout kamionovou dopravu směřují-
cí do Metransu za tento val a neprojíždě-
la by již obytnou částí. Třetím záměrem 
je v Praze 22 komunikační propojení uli-
ce Františka Diviše, ulice K Dálnici a ulice 
K Lipanům.

Plánuje městská část Petrovice něja-
kou další výstavbu?
My už nemáme žádné pozemky pro vý-
stavbu. Volné pozemky určené k zástavbě 
vlastní majitelka Petrovického zámečku, 
která zatím nemá zájem je prodávat. Prav-
dou je, že my máme dlouhodobě zpraco-
vanou územní studii, jež je platná a zare-
gistrovaná a do budoucna určuje hranice 
zástavby, charakter zástavby apod. Nemě-
lo by se tedy u nás překotně stavět.
Dále chceme dokončit kapacitu parkova-
cích stání v Petrovicích, tzv. projekt dopra-
vy v klidu, kdy jsme navýšili počet stání ve 
starých Petrovicích a teď budeme pokra-
čovat v lokalitách v sídlišti. To bude složi-
tější, protože budeme potřebovat stavební 
povolení a výstavba bude trvat určitě déle, 
než když jsme vyznačili ve starých Petrovi-
cích místa k parkování.

Za redakci Vám děkujeme a přejeme 
hodně úspěchů v další práci pro naše 
Petrovice.

VS
redakce

Starostka JUDr. Olga Hromasová.
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Co byste chtěl/a v tomto volebním období 
dosáhnout jako člen/ka Rady MČ Praha - 
Petrovice v oblasti, kterou máte ve své gesci?
Iveta Hergottová

V následujících čtyřech letech budu zod-
povídat za oblast financí včetně rozpočtu 
a za oblast kultury. Mým cílem je po celou 
dobu prosazovat vyrovnaný rozpočet naší 
městské části a dbát o to, aby vždy byly 
zajištěny finanční prostředky pro bezpro-
blémový chod základní i mateřské školy, 
na údržbu zeleně, komunikací, dětských 
hřišť a samozřejmě na kulturu. Chci pro 
všechny petrovické občany vybírat zajíma-
vá divadelní představení, koncerty různých 
žánrů, přednášky a besedy se zajímavými 
lidmi, výlety pro seniory a další zajímavé 
akce.

Mgr. Veronika Balíčková
Za hlavní cíle považuji vybudování nového 
oplocení celého areálu mateřské školky 
Jakobiho, dokončení modernizace učeben 
základní školy, dokončení obnovy školní-
ho hřiště a proměnu školní zahrady. Tyto 
priority, které jsou závislé především na 
finančních možnostech MČ, však zdale-
ka nejsou jediné. Důležitým cílem je i pro-
hlubování vztahů a spolupráce mezi všemi 
školními subjekty, které v naší MČ půso-
bí. Jedná se o ZUŠ Hostivař, Dům UM, 
Gymnázium Altis, Dino Schools, MŠ Muš-
ka nebo RC Snopík. Žáci, studenti, učite-
lé i rodiče se čím dál tím častěji potkávají 
na různých sportovních i kulturních akcích, 
které jednotlivé školy pořádají. Tato spolu-
práce je často propojena s činností Komi-
se pro výchovu, vzdělávání a sport Rady 
MČ, která je již nedílnou součástí petrovic-
kého života.
Za důležitou považuji také spolupráci 
s TJ Sokol, s petrovickou farností a další-

mi organizacemi a subjekty, které se v Pe-
trovicích účastní výchovy a vzdělávání dě-
tí. Oblast školství patří v naší společnosti 
mezi nejdůležitější. Úroveň vzdělávání, vý-
chova dětí, náplň jejich volného času, ko-
munikace mezi rodiči a vzdělávacími insti-
tucemi, to všechno tvoří předobraz naší 
společnosti v budoucnu. Proto si ze vše-
ho nejvíce přeji, abychom v Petrovicích vy-
chovávali sebevědomé, vzdělané a přede-
vším čestné osobnosti. Věřím tomu, že se 
nám v příštích čtyřech letech podaří vytvo-
řit všechny podmínky pro to, aby tomu tak 
bylo.

MVDr. Roman Hanke

Ve svém druhém volebním období mám 
v gesci zdravotnictví a životní prostře-
dí. V oblasti zdravotnictví chci svojí prací 
přispět k dokončení třetí etapy rekonstruk-
ce a modernizace naší polikliniky v ulici 
Ohmova. Dlouhodobý cíl je obsazení vý-
še zmíněné polikliniky lékaři s odbornost-
mi, které zaručují komplexní zdravotnické 
služby pro obyvatele. V rámci životního 

prostředí chci zachování veškerých ze-
lených ploch v našem katastrálním úze-
mí. Zejména v lokalitě Botiče a Hostivař-
ské přehrady. Je třeba eliminovat snahy 
různých subjektů od komerčního využívá-
ní, a tak zachovat oblast pro klidný odpoči-
nek. Mojí dlouholetou prioritou je ochrana 
naší městské části před developerskou zá-
stavbou, kterou již známe z okolních měst-
ských částí. 

PharmDr. Petr Slavíček

Prioritou číslo 1 je zřízení Domova seniorů 
pro petrovické občany. Již jsme ušli velký 
kus cesty, teď budeme chvilku hledat no-
vé kontakty v souvislosti se změnami na 
magistrátu hlavního města Prahy, protože 
bez jejich podpory a spolupráce to nepů-
jde ani zřídit, ani provozovat. Ale už to bylo 
jednou dohodnuto, tak snad by se nemě-
li bránit.
Priorita číslo 2 je výměna sedaček na poli-
klinice. Ty co tam jsou teď, se tam muse-
ly dát podle tehdy (rozuměj v době rekon-
strukce interiéru) platných předpisů a na 
tomto typu tehdy trval schvalovací orgán 

(hasiči). Jinak by nebyly práce zkolaudo-
vány. Předpisy se naštěstí změnily, a tak 
intenzivně pracujeme ve spolupráci s pa-
ní starostkou a radním Romanem Hankem 
na této výměně, protože to, co tam je ny-
ní, je pro starší lidi za trest… Na tom se 
nedá sedět, natož pak z toho vstát. Poku-
síme se toto realizovat pokud možno do 
konce března příštího roku.

Iveta Hergottová

Mgr. Veronika Balíčková

PharmDr. Petr Slavíček

MVDr. Roman Hanke
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Programové prohlášení Rady městské části 
Praha – Petrovice na funkční období  
2018–2022
Rada městské části Praha – 
Petrovice (dále jen Rada) 
se na svém 1. zasedání dne 
01. 11. 2018 dohodla na 
těchto prioritách na funkční 
období 2018–2022:

Sociální služby a zdravotnictví
Rada MČ i nadále bude pokračovat v re-
konstrukci III. etapy petrovické polikliniky, 
a to výměnou původní vzduchotechniky, 
rozvodů strukturované kabeláže, novém 
úspornějším osvětlení společných prostor 
a vybudováním Wifi sítě pro veřejnost.
Rada MČ postaví Domov pro seniory a za-
hájí jeho provoz.
Rada MČ povede jednání se zdravotními 
pojišťovnami o doplnění lékařských slu-
žeb.
Rada MČ i nadále bude pokračovat ve fi-
nancování a pořádání poznávacích zájez-
dů, počítačových a tanečních kurzů a cvi-
čení pro zájemce z řad seniorů.
Rada MČ i nadále se bude snažit o dal-
ší zkvalitnění života petrovických seniorů 
a bude finančně přispívat na jejich stravo-
vání a péči o ně. 

Financování a hospodaření
Rada MČ bude ctít a zachovávat vyrovna-
ný rozpočet městské části pro jednotlivé 
roky volebního období.
Rada MČ opět připraví projekty, které 
zhodnotí majetek MČ, které budou finan-
covány z grantů, národních nebo evrop-
ských dotací a významně tak uspoří fi-
nanční prostředky z rozpočtu MČ.
Rada MČ bude na webových stránkách 
MČ zveřejňovat výsledky vypsaných ve-
řejných zakázek.
Rada MČ bude i nadále v rámci rozpočtu 
MČ dbát na vyčlenění finančních prostřed-
ků na podporu subjektům, které se stara-
jí o volný čas dětí, mládeže a dospělých.

Doprava
Rada MČ bude nadále připomínkovat Me-
tropolitní plán ve prospěch Petrovic dle 

schválené „Urbanistické studie“ a chránit 
Petrovice před masivní developerskou zá-
stavbou. 
Rada ve spolupráci s městkou částí Praha 
15 a Praha 22 bude pokračovat v projekto-
vé přípravě dopravních staveb, které sníží 
dopravní zatížení Petrovic.
Rada MČ bude pokračovat ve snaze o od-
hlučnění ulice Novopetrovické ulice, a to 
jejím zakrytím.
Rada MČ dokončí realizaci projektu, kte-
rým navýší parkovací místa na sídlištích. 

Školy
Rada MČ bude podporovat kvalitní výu-
ku žáků v ZŠ, podpoří vybavení základní 
a mateřské školy moderními technologie-
mi a vytvoří co nejlepší podmínky učitelům 
a žákům, včetně zajištění dostatečných fi-
nančních zdrojů, potřebných pro provoz 
ZŠ a MŠ.
Rada MČ připraví a zrealizuje, projekt mo-
dernizace školního amfiteátru, výměnu 
povrchu na tenisovém kurtu v areálu ZŠ 
Dopplerova a obnovu zeleně na školní za-
hradě.
Rada MČ zrealizuje nové oplocení a výsad-
bu nové zeleně v MŠ Jakobiho.

Bezpečnost
Pro Radu MČ i nadále bude bezpečnost 
občanů a jejich majetku prioritou,
Rada MČ zajistí častější dohled nad dodr-
žováním dopravních předpisů (motoristy, 
cyklisty a chodci) a zvýšený dohled v mož-
ných rizikových místech v Petrovicích.
Rada MČ zrealizuje přisvětlení přechodů 
k zajištění větší bezpečnosti.

Zachování samostatnosti městské 
části Praha – Petrovice
Rada MČ bude tak jako doposud i nadále 
chránit Petrovice před snahou o slučová-
ní „malých městských částí“ s „velkými“ 
a hájit zachování Petrovic jako samo-
statného samosprávného celku v rámci 
hl. m. Prahy.

Životní prostředí a zeleň
Rada MČ i nadále vyčlení každoročně 
v rozpočtu MČ dostatečné finanční pro-
středky na zajištění údržby veřejné zeleně 
a prostranství a komunikací ve vlastnictví 
MČ.
Rada MČ bude prosazovat zachování ma-
ximálního množství zelených ploch, dět-
ských a sportovních hřišť a odpočinkových 
zón.
Rada MČ podpoří zachování Hostivařské 
přehrady jako přírodního a rekreačního 
místa a nebude souhlasit, aby její využívá-
ní sloužilo k podnikatelským záměrům.

Kultura a petrovická farnost
Rada MČ vyčlení dostatek finančních pro-
středků na pořádání kvalitních kulturních 
akcí dostupných pro petrovické občany 
a bude i nadále spolupracovat s petrovic-
kou farností.

Úřad
Rada MČ i nadále považuje Úřad MČ Pra-
ha – Petrovice za službu občanům, kdy je-
jich žádosti a potřeby budou vyřizovány 
řádně a včas. Občané budou rovněž v co 
nejširší míře s přihlédnutím k platným 
právním předpisům informováni o činnos-
ti úřadu a rozhodování orgánů městské 
části.

Rada MČ Praha – Petrovice
JUDr. Olga Hromasová, starostka MČ
Iveta Hergottová, místostarostka MČ

Mgr. Veronika Balíčková, radní
MVDr. Roman Hanke, radní

PharmDr. Petr Slavíček, radní
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Brožíkův sál, chlouba 
Staroměstské radnice, 
svědek mnoha slavnostních 
událostí naší země, patřil 
v úterý 6. listopadu od 16.00 
hodin Petrovicím!

Městská část Praha – Petrovice zde v mís-
tě, kudy procházely dějiny, udělila čestné 
občanství doc. PhDr. Ottovi Semeckému, 
CSc. V proslovu před samotným aktem 
připomněla starostka JUDr. Olga Hroma-
sová účastníkům v zaplněném sále hlav-
ně propojení pana Semeckého s Petrovi-
cemi, kde léta bydlí a působí. Ať již to bylo 
jeho angažování v místním Sokole v mno-
ha funkcích včetně předsedy celé tělový-
chovné jednoty nebo v komunální politice. 
Dlouhé roky působil v zastupitelstvu i ra-
dě. V letech 2002–2006 byl starostou MČ 
Praha – Petrovice a v období 2010–2014 

pracoval jako první místostarosta. Otto 
Semecký se věnoval hlavně tělovýchově 
a kultuře. Jeho činnost samozřejmě pře-
sáhla Petrovice. Celoživotní láskou mu 
byla atletika, byl známou postavou mezi-
národních a republikových akcí královny 
sportu v roli rozhodčího. V 80. letech mi-
nulého století byl členem vedení Česko-
slovenského atletického svazu. V letech 
1961–1994 působil na katedře tělesné vý-
chovy Vysoké školy ekonomické.
Slavnostní události se zúčastnila rovněž 
náměstkyně primátorky hl. města Prahy 
Eva Kislingerová. Stejně jako ona i přítom-
ní a všichni občané Petrovic – O. Semec-
kému blahopřejí k udělení čestného ob-
čanství MČ Praha – Petrovice.

VS
redakce

Neřekli byste, že oslavil 
již 86. narozeniny. Stále 
zdravotně a duševně svěží, 
energický a činorodý je doc. 
PhDr. OTTO SEMECKÝ, CSc., 
někdejší starosta Městské 
části Praha – Petrovice.

Na začátku listopadu byl poctěn čestným 
občanstvím Petrovic. Tato slavnostní chví-
le se odehrávala v Brožíkově sále Sta-
roměstské radnice a přítomni byli snad 
všichni jeho spolupracovníci z doby jeho 
působení v místním Sokole a na petrovic-
ké radnici.
Při této slávě nebyl čas na nějaké delší po-
vídání, a tak jsme se dohodli, že se sejde-
me později. Stalo se a vznikl následující 
rozhovor.

Začněme vaše životní ohlédnutí trochu 
jinde. Ví se, že vaší celoživotní láskou 
je sport a především královna sportu - 
atletika. Jak jste se k ní dostal?
Atletika byla moje velká vášeň. Přivedl mě 
k ní v měšťanské škole tělocvikář a už jako 
žák jsem koncem války začal závodit. Dě-
lal jsem víceboj, ale ve dvaceti letech jsem 

si poranil koleno a musel jsem přestat. Za-
čal jsem se však věnovat organizační čin-
nosti. Začínal jsem na Českém atletickém 
svazu Středočeského kraje, později jsem 
přešel na ústředí Československého atle-
tického svazu. Udělal jsem si licenci trené-
ra a rozhodčího a rovněž jsem působil jako 
předseda ekonomické komise. Hospodá-
ře svazu jsem dělal asi dvacet let. Vzhle-
dem k této funkci jsem byl současně čle-
nem předsednictva ČSAS.

Jako rozhodčí jsem zažil mj. v Praze mist-
rovství Evropy v roce 1978 a Evropský po-
hár 1987. Jako vedoucí výpravy jsem ab-
solvoval řadu mezinárodních akcí. Coby 
funkcionář jsem v atletice skončil v roce 
1989.

Dlouhá etapa vašeho sportovního živo-
ta je spojena také s Petrovicemi…
To bylo docela logické. Bydlím zde od ro-
ku 1957, kdy jsem se sem přiženil. Původ-

Čestné občanství Ottovi Semeckému

Spíše pomáhat než vrážet kudlu do zad

Po 3 km běhu v roce 1954.Otto Semecký s paní starostkou.

Hudební vložka během obřadu.
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ně totiž pocházím z Uhříněvsi. Dělal jsem 
v Sokole cvičitele a náčelníka, postup-
ně jsem dělal místopředsedu a předse-
du, založil atletický a stolnětenisový oddíl. 
Od roku 1990 jsem pracoval i v ústře-
dí České obce sokolské a v současnos-
ti jsem v předsednictvu Pražské župy – 
Scheinerova. Stále jsem ve výboru Sokola 
Petrovice.

Činností v místní tělovýchově po tzv. 
Sametové revoluci jste se současně za-
čal angažovat v komunální politice. Jak 
k tomu došlo?
Mě bavilo stále něco organizovat, a když 
jsem viděl, že se nabízí možnost praco-
vat pro petrovickou veřejnost, tak jsem 
do toho šel. Od prvních svobodných voleb 
v roce 1990 jsem seděl v zastupitelstvu 
a hned jsem pracoval jako neuvolněný 
místostarosta. V roce 1994 vyhrálo místní 
volby Sdružení občanů Petrovic. Starostou 
byl zvolen Josef Kňourek a já byl jeho zá-
stupcem. Zástupcem starostky (paní Mi-
loslava Lippertová) jsem se stal i v období 
1998–2002. Poté jsem byl starostou v le-
tech 2002 až 2006. Ještě v letech 2010 
až 2014 jsem byl zástupcem starostky 
JUDr. Olgy Hromasové.

Jak vypadaly Petrovice v roce 1990?
Byla to vesnice, i když jsme již správně 
patřili pod Prahu. Bylo potřeba rozšířit vý-
stavbu, protože bytů bylo poměrně málo. 
Když se stavělo Jižní Město, tak Petrovice 
trpěly, protože veškerá automobilová ná-
kladní doprava jela přes nás. Tady se da-
la dohromady dobrá skupina lidí, kteří měli 
zájem pracovat pro občany a obec. Dokla-

dem je skutečnost, že v druhém volebním 
období 1994 až 1998 jsme byli vyhlášeni 
jako nejlepší městská část Prahy. Za mé-
ho starostování – a to se nechci chlubit – 
se mj. postavilo v sídlišti třináct dětských 
hřišť, sportovní hala a tenisové kurty, vy-
bavila se mateřská školka, modernizova-
la škola. Největší stavební boom se udál 
v letech 1990 až 1998, ale hodně se vybu-
dovalo i v posledních třech volebních ob-
dobích za starostování paní Hromasové.

Dalším vaším koníčkem je kultura. Na-
bídka akcí se postupně zvyšovala…
Lidé začali navštěvovat stále více nabí-
zené programy, a to nás v kulturní komi-
si pochopitelně povzbuzovalo. Dnes tady 
máme krásný kulturní sál. Dá se říci, že 

moje angažmá v kulturní oblasti kontinu-
álně přešlo na nové vedení úřadu. Já jsem 
rád organizoval různé akce pro naše obča-
ny a byl jsem potěšen, že to má smysl. 
Jak říkám, když už je člověk na světě, tak 
by měl spíše pomáhat než vrážet kudlu do 
zad.

Teď už máte věk na to, abyste hlavně 
odpočíval. Ale to asi není váš styl…
Stále pomáhám v místním Sokole. Jinak 
nyní se hlavně zabývám hrabáním listí na 
zahradě…

VS
redakce

Obřad se konal v Brožíkově sále na Staroměstské radnici.

Radostné vánoční svátky, 
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů 
v roce 2019 Vám za městskou 
část Praha – Petrovice přeje

JUDr. Olga Hromasová, starostka MČ
Iveta Hergottová, místostarostka MČ
Mgr. Veronika Balíčková, radní
MVDr. Roman Hanke, radní
PharmDr. Petr Slavíček, radní
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Městská část Praha – 
Petrovice letos připravila 
pro občany pestrou 
nabídku akcí, které se 
jistě staly významným 
příspěvkem k důstojnému 
průběhu oslav 100. výročí 
vzniku samostatného 
československého státu. 
Prostřednictvím odborných 
článků publikovaných 
v Petrovickém zpravodaji 
byli občané navíc 
seznámeni nejen s podobou 
a životem Petrovic v roce 
1918, ale také třeba s rolí 
československých legií při 
vzniku 1. republiky a osudy 
petrovických legionářů.

Příležitost vyjádřit svůj vztah k zemi, kde 
vrůstá kořeny, dostala v jubilejním roce 
také nejmladší generace. Připomeňme, 
že do fotografické soutěže na téma „Pe-
trovice očima dětí“ a literární soutěže 
s mottem „Co mi říká pojem vlastenec-
tví“ se zapojilo na 60 žáků a studentů ze 
ZŠ Praha – Petrovice, gymnázia ALTIS 
i DINO Schools of Prague. Městská část 
Praha – Petrovice, která soutěže vyhlá-
sila, odměnila vítěze hodnotnými cena-
mi při slavnostním oznámení výsledků 
31. května v petrovickém DOV. Příleži-
tost vzpomenout výročí republiky ale do-
staly děti i ve IV. ročníku akce Běh napříč 
Petrovicemi, kterého se v květnu účast-
nilo 367 chlapců a dívek ve věku od 2 do 
16 let. Jubileum připomínaly jak diplomy 
s jeho logem, tak i třeba trasy závodu vy-
týčené v barvách naší trikolóry.

Besedy pro děti i dospělé
Na pátek 21. září zorganizovala městská 
část v petrovickém farním centru Ca-
mino besedu na téma T. G. Masaryk - 

Na cestě k vítězství. Doc. PhDr. Marek 
Šmíd, Ph.D., přednášel poutavě o životě 
prvního prezidenta nejen pro zdejší farní-
ky, ale i pro další občany Petrovic. Stře-
da 27. září pak v sále DOV zase patři-
la žákům ZŠ Praha - Petrovice, kdy pro 
ně besedu na téma vzniku samostatné-
ho československého státu měla doc. 
PhDr. Dana Picková, CSc. Bylo skvělé, 
že I když je zvyklá jako historička předná-
šet vysokoškolským studentům, s dět-
mi ze základní školy si také výborně po-
rozuměla.

Koncert k 100. výročí ČSR
Na slavnostní koncert k 100. výročí 
ČSR pozvala občany MČ Praha - Petro-
vice v pondělí 22. října do společenské-
ho sálu místního Domu občanské vyba-
venosti, kde od 19.00 hodin vystoupilo 
Doležalovo kvarteto a Valérie Zawadská. 
Spojení krásné hudby a uměleckého 
přednesu ve špičkovém provedení vyni-
kajícího hudebního tělesa a známé he-
rečky bylo jistě důstojným příspěvkem 
městské části k vrcholícím oslavám pře-
lomových událostí roku 1918.

Lípa republiky a lampiony v Petrovi-
cích
Jubileum 100. výročí vzniku ČSR při-
pomenul 23. října slavnostní akt zasa-
zení lípy republiky na prostranství před 
ZŠ Praha – Petrovice. Účastníkům shro-
máždění zazpívali členové pěveckého 
sboru RadHost ze ZUŠ Praha - Hosti-
vař jak československou státní hymnu, 
tak i naše národní písně Ach synku, syn-
ku nebo Čechy krásné, Čechy mé. Sta-
rostka MČ Praha – Petrovice JUDr. Olga 
Hromasová v úvodním projevu připome-
nula, že právě v prvním roce existence 
samostatného státu lidé s nadšením sá-
zeli lípy na mnoha místech republiky ja-
ko symbol naší státnosti, svobody a de-
mokracie, o které je důležité i v naší 
současnosti nadále pečovat. Mezi shro-

mážděnými nechyběly ani malé děti, 
které se už nemohly dočkat následného 
lampionového průvodu Petrovicemi. Ko-
nal se, přestože mu zima, déšť a vichři-
ce ten den opravdu nepřály. Protože se 
dětem průvod i tak líbil, možná založil 
svou tradici.
 
Pietní akty k 100. výročí ČSR
Městská část Praha – Petrovice ucti-
la výročí vzniku ČSR již tradičně pietní-
mi akty, které se uskutečnily ve středu 
24. října u pomníků obětí světových vá-
lek, a to nejprve na petrovickém hřbito-
vě a poté u památníku padlých v Ediso-
nově ulici. Slavnostní akce k 100. jubileu 
spojené s kladením věnců, které se 
konaly za účasti starostky a zástupců 
MČ Praha – Petrovice, Českého svazu 
bojovníků za svobodu, zástupců Měst-
ské policie hl. m. Prahy, České atlan-
tické komise, sokolské Župy Pražské 
Scheinerova, TJ Sokol Petrovice, Svazu 
vojenských veteránů ČR a Českosloven-
ské obce legionářské, byli přítomni ta-
ké členové rodin petrovických legioná-
řů. Vše probíhalo za doprovodu dechové 
kapely Říčanka pod taktovkou B. Průchy 
a akci obohatilo i velmi hezké recitační 
a pěvecké vystoupení žáků z gymnázia 
ALTIS a Dino Elementary School. Všich-
ni účinkující obdrželi v upomínku odzna-
ky s logem 100. výročí vzniku ČSR v bar-
vách a symbolice městské části.

Mše v petrovickém kostele
Jubileum 100. výročí vzniku samostat-
ného československého státu důstojně 
připomenula také petrovická římskoka-
tolická farnost. Slavnostní nedělní mše 
svatá se konala ve farním kostele sv. Ja-
kuba Staršího právě 28. října 2018 a její 
úmysl byl za vlast.

Eva Šuhájková
infocentrum

Oslavy 
100. výročí ČSR
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Jubileum 100. výročí vzniku 
ČSR připomenul slavnostní 
akt zasazení lípy republiky, 
který se uskutečnil 23. října 
na prostranství před ZŠ 
Praha – Petrovice.
Účastníkům shromáždění zazpívali čle-
nové pěveckého sboru RadHost ze 
ZUŠ Praha – Hostivař českosloven-
skou státní hymnu i naše národní pís-
ně. Starostka MČ Praha – Petrovice 
JUDr. Olga Hromasová v úvodním pro-
jevu připomenula, že právě v prvním ro-
ce existence samostatného státu lidé 
s nadšením sázeli lípy na mnoha mís-
tech republiky jako symbol naší státnos-
ti, svobody a demokracie, o které je tře-
ba i v naší současnosti nadále pečovat. 
Mladou lípu společně zasadili starost-
ka JUDr. Olga Hromasová společně se 
starostou TJ Praha – Petrovice bratrem 
Petrem Štěpánkem a společně s mís-
tostarostou JUDr. André Němcem ho 

ozdobili českou trikolorou. Tato nová 
mladá lípa se stala mladší sestrou lípy, 
která byla zasazena dne 27. dubna 1919 
před kostelem sv. Jakuba Staršího. Této 
lípě je tedy 99 let a dokresluje tak hez-
ký rámec petrovického kostela a farní-
ho domu Camino. Mezi shromážděnými 
nechyběly ani malé děti, které se těši-
ly na následný lampiónový průvod Pet-
rovicemi. Konal se, přestože mu poča-
sí opravdu nepřálo. I přes tuto nepřízeň 
počasí průvod přešel přes přemos-
tění Novopetrovické ulice k Frostově 
ulici. Následně se vrátil k Bellově ulici, 
přes kterou doputoval až do Archimedo-
vy ulice a pokračoval po ní až do Ohmo-
vy ulice. Prošel kolem petrovické polikli-
niky do Edisonovy ulice, kterou se vrátil 
přes Bellovu ulici opět před školu, kde 
byl průvod ukončen. Protože se líbil, 
možná založil i svou tradici.

André Němec

Městská část Praha – 
Petrovice uctila 100. výročí 
vzniku samostatné ČSR.
Na začátek pietních aktů položili k pa-
mátným místům věnce starostka Měst-
ské části Praha – Petrovice JUDr. Olga 
Hromasová a místostarosta JUDr. André 
Němec, delegace Českého svazu bojov-
níků za svobodu vedená I. místopředse-
dou Ústředního výboru Českého svazu 
bojovníků za svobodu plukovníkem Emi-
lem Kulfánkem a Ing. Františkem Kří-
žem, podplukovník Miroslav Tlamicha 
za Českou atlantskou komisi, generál 
Ladislav Kebísek a plukovník Jiří Pešta za 
Svaz vojenských veteránů, za Sokoly sta-
rostka Sokolské župy pražské Scheine-
rovy sestra Renata Čáslavová, starosta 
Tělocvičné jednoty Sokol Praha Petrovi-

ce bratr Petr Štěpánek a členka výboru 
sestra Dáša Kozelková a delegace Měst-
ské policie hlavního města Prahy vedená 
vrchní komisařkou Mgr. Bc. Miroslavou 
Ulehlovou. Následně na hřbitově před-
nesla Klára Tybucová z gymnázia Altis 
báseň Poutník od Fráni Šrámka a stu-
denti Dino Elementary School zazpí-

vali za doprovodu Jamese Carlsona 
na akordeon píseň Modlitba pro Mar-
tu. V Edisonově ulici Hana Grycová za-
recitovala báseň Finále od Fráni Šrám-
ka a Josefína Fibírová báseň Hořký list 
taktéž od Fráni Šrámka, obě předná-
šející byly z gymnázia Altis. Poté stu-
denti Dino Elementary School zazpívali 
píseň Krásný je vzduch za doprovodu 
akordeonu a kytary. Slavnostní projevy 
pronesli plukovník Emil Kulfánek a sta-
rostka JUDr. Olga Hromasová. V nich 
vzpomněli obětí 1. světové války a udá-
losti, které předcházely vzniku samo-
statného Československa a samostat-
ná vznik 28. října 1918. Vyzdvihli nejen 
hlavní osoby zahraničního odboje Tomá-
še Garriqua Masaryka, Edvarda Beneše 
a Milana Rostislava Štefánika, ale připo-

23. říjen 2018: Slavnostní zasazení Lípy 
republiky a lampiónový průvod

24. říjen 2018: Pietní akt k 100. výročí 
Dne vzniku samostatné ČSR

Děti se těšily na lampiónový průvod.

Klára Tybucová přednáší báseň Fr. Šrámka.
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mněli i hlavní osobnosti domácího od-
boje Aloise Rašína, rodáka z Hostivaře 
Antonína Švehlu a Karla Kramáře. Dále 
vzpomenuli Washingtonskou deklaraci, 
byla to deklarace zahraničního odboje 
Čechů a Slováků vyhlašující svrchovanou 
a nezávislou Československou republi-
ku, a dalších smluv. Vyzdvihli úlohu legií 
a Sokola na vzniku samostatného státu. 
Vznik samostatného Československa, 
prosazení svobody, samostatnosti a de-
mokracie jsou atributy, které je stále nut-
né si připomínat a starat se jejich plat-
nost. Na závěr dechová kapela Říčanka 

zahrála původní československou hym-
nu Kde domov můj a Nad Tatrú sa blýská 
a na rozloučenou oblíbenou píseň tatíčka 
Masaryka Ach synku, synku, doma-li jsi. 

Důstojnost aktů byla podtržena přítom-
ností čestné stráže České obce legio-
nářské společně s praporečníky s prapo-
rem Sokolské župy pražské Scheinerovy 
a Českého svazu bojovníků za svobodu 
v historické kroji a uniformě. Přítomni 
byli také členové rodin petrovických le-
gionářů. Přítomní a účinkující obdrželi 
v upomínku odznaky s logem 100. vý-
ročí vzniku ČSR v barvách a symbolice 
městské části.

André Němec

Kladení věnců na hřbitově.

Na závěr petrovických 
oslav 100. výročí 
vzniku samostatného 
Československa 
se uskutečnila dne 
28. října 2018 v kostele 
svatého Jakuba Staršího 
slavnostní mše Za vlast.
Mši celebroval otec Miloš František Pře-
vrátil. Otec František v průběhu mše 
svaté připomenul události spojené se 
vznikem republiky, v promluvě v rámci 
uzdravení slepého Ježíšem Kristem při-
pomněl přítomným, že člověk musí věřit 
a být tím připraven přijmout dar uzdra-

vení, na druhou stranu však má být při-
praven sám potřebným dar poskytnout. 
V průběhu slavnostní mše odměnil otec 
František starostku Městské části Pra-
ha – Petrovice JUDr. Olgu Hromasovou 
plaketou kardinála Miloslava Vlka jako 
výraz ocenění spolupráce mezi farností 
a městskou částí a osobních zásluh paní 
starostky na této spolupráci. Po ukonče-
ní mše svaté pozval otec František farní-
ky a všechny přítomné do farního domu 
Camino na kávu a přátelské posezení.

André Němec

30. říjen 2018: Slavnostní mše k výročí 
republiky: Za vlast

Paní starostka obdržela plaketu.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI | INZERCE

Zkušenosti strážníků ukazují, 
že rodiče pravidla užívání 
parkovišť K+R (Kiss and 
Ride – polib a jeď) před 
školami v naprosté většině 
nedodržují. Buď je neznají, 
nebo se chovají bezohledně 
k ostatním.

V době před začátkem vyučování parkují 
na chodníku, ve druhých řadách, na pře-

chodech pro chodce apod. Místo aby děti 
pouze vyložili a odjeli (doba stání max. 3-5 
minut), doprovází je do školy a někteří i če-
kají, až jim potomek zamává z okna. Ti dal-
ší pak blokují komunikaci nebo vozidlem 
bezohledně brání ve výhledu na přechod 
či prostor před školou. Někteří zastaví pří-
mo v křižovatce a vypustí dítě do provozu. 
Vyskytl se i případ rodiče, který přivážel 
svého potomka ke škole v pyžamu a pan-
toflích, bez dokladů…
Strážníci se snaží v rámci personálních 

možností tyto problematické situace ře-
šit (nenechávají neukázněné řidiče zasta-
vit tam, kde by vznikl zaparkováním pře-
stupek, případně vzniklé přestupky rovnou 
řeší). Tyto situace vznikají především v do-
bě jejich ranního dohledu nad vybranými 
přechody pro chodce. Bezohledným cho-
váním ohrožují tito rodiče-řidiči i bezpeč-
nost dětí, které jsou do školy pěšky.

Jiřina Ernestová
kancelář ředitele MP hl. m . Prahy

Znáte pravidla užívání parkovišť K+R? Polibte 
svého školáka a jeďte…
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125  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9

od 26.11.2018Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()
4   4 1 1 1SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 47 48 48

Lihovar 5  

Chodovec 6

          5 7 3 311 21 31 41 48 53 58 08 28 48 08 28 48
                 6 14 3 303 08 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 08 28 48 08 28 48Chodovská tvrz 7                   7 14 4 3Litochlebské náměstí 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 42 47 52 57 08 24 39 55 08 28 48

8                8 9 4 3x Bachova 02 07 13 19 25 32 39 47 54 10 25 40 55 08 28 48
9                9 7 4 4x Mikulova 01 09 17 27 37 47 57 10 25 40 55 08 25 40 55

Hněvkovského 10  

Modrá škola 11

            10 6 4 407 17 27 37 47 57 10 25 40 55 10 25 40 55
              11 6 4 407 17 27 37 47 57 10 25 40 55 10 25 40 55Háje

12               12 655 4 4Horčičkova 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55 10 25 40
13               13 7 4 4• x Jakobiho 07 17 27 36 44 52 59 10 25 40 55 10 25 40 55

1 Sídliště Petrovice 14  

2 Poliklinika Petrovice 15

             14 8 4 407 14 22 29 37 44 52 59 10 25 40 55 10 25 40 55
                15 9 4 406 13 19 25 31 37 43 49 55 10 25 40 55 10 25 40 553 Veronské náměstí 16                16 1055 4 44 Nové Petrovice 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 10 25 40 55 10 25 40

17                  17 10 4 45 x Livornská 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 10 25 40 55 10 25 40 55
18                 18 10 4 46 Bolevecká 01 07 13 19 25 31 38 45 52 59 10 25 40 55 10 25 40 55

7 Na Vartě 19  

8 Boloňská 20

              19 8 4 407 14 22 29 37 44 52 59 10 25 40 55 10 25 40 55
             20 6 4 407 17 27 37 47 58 10 25 40 55 10 25 40 5510 Řepčická

21             21 455 4 411 Gercenova 10 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40
22          22 4 4 413 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 10 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40 55

14 x Sklářská 23  

17 x Myšlínská 0

       23 3 3 310 28 48 10 28 48 10 28 48
N N N N N N N N N 0 3 3 308 28 48 08 28 48 08 28 4818 x Mokřanská 1 119 x Plošná

2 221 Michelangelova
3 323 SKALKA

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

x- na znamení
- Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
N- jede jen do zastávky Nádraží Hostivař

O svátcích jede jako v neděli (); 24.12.2018,19.4.,5.7.,6.7.2019 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

METROBUS

149 78 76

Graf.: T6743,OV6209,OV6210     Chron.: 11     Zast.: 770/1     Šabl.: Šablona 29|10

125  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9

od 26.11.2018Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()
4       4 2 2 2SKALKA 30 50 30 50 30 50

Michelangelova 5  

x Plošná 6

          5 7 3 310 20 30 37 44 51 57 10 30 50 10 30 50
                6 12 3 303 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 58 10 30 50 10 30 50x Mokřanská 7                 7 12 4 3x Myšlínská 02 06 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 10 25 41 56 10 30 51

8                8 9 4 3x Sklářská 00 06 12 18 24 30 37 44 52 11 26 41 56 11 31 51
9               9 6 4 4Nádraží Hostivař 01 11 21 31 41 51 11 26 41 56 11 26 41 56

Gercenova 10  

Řepčická 11

            10 6 4 401 11 21 31 41 51 11 26 41 56 11 26 41 56
              11 6 4 401 11 21 31 41 51 11 26 41 56 11 26 41 56Boloňská

12               12 6 4 4Na Vartě 01 11 21 31 41 51 11 26 41 56 11 26 41 56
13               13 6 4 4Bolevecká 01 11 21 31 41 51 11 26 41 56 11 26 41 56

x Livornská 14  

• Nové Petrovice 15

             14 8 4 401 11 20 28 35 42 50 57 11 26 41 56 11 26 41 56
                15 10 4 403 09 15 21 27 33 39 45 51 57 11 26 41 56 11 26 41 561 Poliklinika Petrovice 16                  16 10 4 42 Wattova 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 11 26 41 56 11 26 41 56

17                17 10 4 43 Sídliště Petrovice 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 11 26 41 56 11 26 41 56
18                  18 10 4 44 x Jakobiho 03 09 15 21 27 33 39 44 50 57 11 26 41 56 11 26 41 56

7 Horčičkova 19  

9 HÁJE 20

             19 8 4 404 12 19 27 34 42 49 57 11 26 41 56 11 26 41 56
              20 6 4 405 13 21 31 41 51 11 26 41 56 11 26 41 5610 x Modrá škola

21           21 5 4 411 Hněvkovského 01 12 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40 55
22             22 4 4 412 x Mikulova 10 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40 55

13 x Bachova 23 

14 Litochlebské náměstí 0

     23 3 3 310 30 50 10 30 50 10 30 50
H H H H H H H H H 0 3 3 310 30 50 10 30 50 10 30 5015 Chodovská tvrz 1 117 Chodovec

2 227 Lihovar
3 329 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

x- na znamení
- Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
H- jede jen do zastávky Háje

O svátcích jede jako v neděli (); 24.12.2018,19.4.,5.7.,6.7.2019 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

METROBUS
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Graf.: OV6166,T6164,T6165     Chron.: 16     Zast.: 491/2     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

154  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9

od 1.9.2018Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()

4 4 1 1pokračování zastávek 56 56
KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 8 x Nádraží Horní Měcholupy 5 5 2 1 125 45 36 36

x Na Jelenách 9 Boloňská
05 17 29 41 6 5 2 252 16 56 16 56Jarníkova 11 Řepčická 7 40

6
736 5 1 1Chodov 12 Gercenova 03 15 27 52 31

8 8 4 2 2x Pod Chodovem 14 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 04 16 28 43 01 32 17 57
9 9 3 2 1Benkova 15 Nádraží Hostivař 02 20 40 02 32 32

Brodského 16 Hostivařská 10 10 2 2 209 39 02 32 02 32Donovalská 17 Na Groši
09 39 11 2 2 202 32 02 32Šperlova 18 Obchodní centrum Hostivař

12
11

1202 32 2 2 2Brechtova 20 x Práčská 09 39 02 32
13 13 3 2 2x Prašná 22 Záběhlická škola 09 39 54 02 32 02 32

Modrá škola 24 x U Lípy 14 14 4 2 209 24 39 54 02 32 02 32
Háje 26 Jesenická 15 15 4 2 209 24 39 54 02 32 02 32Horčičkova 27 x Želivecká 16 09 24 39 54 16 4 2 2• x Newtonova 29 x Korytná 02 32 02 32

17 17 4 2 22 x Morseova 31 x Nádraží Strašnice 09 24 39 54 02 32 02 32
09 24 39 54 18 4 2 23 Sídliště Petrovice 32 Na Hroudě 02 32 02 32

4 Sídliště Petrovice 34 Strašnická 19
18

19 3 2 209 24 40 02 32 02 326 x Janovská 36 STRAŠNICKÁ
00 20 40 20 3 2 2

7 x Na Křečku 20 02 3202 32
21 221 2 202 3131pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 02 31 02

2201 31 2 2 2x - na znamení 01 3122 01 31
 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 23 23 2 2 201 36 01 36 01 36
N - jede jen do zastávky Nádraží Hostivař 0 N N N 0 1 1 116 16 16

1 1
2 2
3 3

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 28.9.,17.11.,24.12.2018,19.4.,5.7.2019 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)



59 39 38

Graf.: OV6166,T6164,T6165     Chron.: 16     Zast.: 967/2     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

154  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9

od 1.9.2018Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()

4 4 1 1pokračování zastávek 21 21
STRAŠNICKÁ x Janovská 5 5 1 2 247 03 43 03 43
Na Hroudě • Sídliště Petrovice

19 31 43 55 6 4 1 123 23x Nádraží Strašnice 1 Sídliště Petrovice 7 45

6
703 43 5 2 2x Korytná 2 x Morseova 07 19 32 57 03 34

8 8 4 2 1x Želivecká 4 x Newtonova 09 22 35 48 06 36 23
9 9 2 2 2Jesenická 7 Horčičkova 13 43 06 36 03 36

x U Lípy 9 Háje 10 10 2 2 213 43 06 36 06 36Záběhlická škola 10 x Modrá škola
13 43 11 2 2 206 36 06 36x Práčská 11 Brechtova

12
11

1206 36 2 2 2Obchodní centrum Hostivař 12 Šperlova 13 43 06 36
13 13 3 2 2Na Groši 14 Donovalská 08 28 48 06 36 06 36

Hostivařská 17 Brodského 14 14 4 2 208 26 41 56 06 36 06 36
Nádraží Hostivař 18 Benkova 15 15 4 2 211 26 41 56 06 36 06 36Nádraží Hostivař 20 x Pod Chodovem 16 11 26 41 56 16 4 2 2Gercenova 22 Chodov 06 36 06 36

17 17 4 2 2Řepčická 23 Jarníkova 11 26 41 56 06 36 06 36
11 26 41 56 18 4 2 2Boloňská 25 x Na Jelenách 06 36 06 36

x Nádraží Horní Měcholupy 27 KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 19
18

19 4 2 211 26 41 56 06 36 06 36x Na Křečku 20 11 28 48 20 3 2 206 36 06 36pokračování zastávek ve vedlejším sloupci

21 21 2 2 2x - na znamení 06 36 06 3606 36
2206 36 2 2 2 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 06 3622 06 36

06 43 23 2 2 206 43 06 43
0

23
0 1 1 123 23 23

1 1
2 2
3 3

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 28.9.,17.11.,24.12.2018,19.4.,5.7.2019 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)
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62 36 35

Graf.: T6193,T6191,T6192     Chron.: 26     Zast.: 286/5     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

175  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9

od 25.11.2018Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()

4 4pokračování zastávek

• HÁJE 25 Na Padesátém 5       5 2 2 230 54 04 44 04 44
1 Horčičkova 27 Skalka  

06 18 30 41
  6 5 1 153 24 244 x Jakobiho 28 x V Rybníčkách 7   

41

6  

    704 44 5 2 25 Sídliště Petrovice 30 x Štěchovická 05 17 29 53 04 38
8       8 3 2 17 x Janovská 32 Strašnická 07 22 40 08 38 24
9       9 3 2 28 x Na Křečku 34 x Pod Rapidem 00 20 40 08 38 04 38

9 x Holoubkovská 35 Murmanská 10        10 3 2 200 20 40 08 38 08 3810 Na Vartě 37 x Volyňská 
00 20 40

    11 3 2 208 38 08 3811 Boloňská 40 x Vlašimská
12   
11  

    1208 38 3 2 213 Řepčická 42 Orionka 00 20 40 08 38
13         13 4 2 214 x K Lesoparku 44 Flora 00 20 40 55 08 38 08 38

17 Hostivařská 46 Olšanské náměstí 14         14 4 2 210 25 40 55 08 38 08 38
18 Na Groši 47 Rokycanova 15       15 4 2 210 25 40 55 08 38 08 3819 Záveská 49 Tachovské náměstí 16    

10 25 40 55
    16 4 2 220 x Sídliště Na Groši 51 U Památníku 08 38 08 38

17        17 4 2 221 x U Průseku 52 x Pernerova 10 25 40 55 08 38 08 38
18   

10 25 40 55
    18 4 2 223 Zahradní Město 54 FLORENC 08 38 08 38

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 19        19 3 2 210 25 43 08 38 08 38x - na znamení 20        20 3 2 203 23 43 08 39 08 39 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
21       21 2 2 210 40 10 40 10 40
22       2210 40 2 2 210 40 10 40

10
  23 1 1 110 10

0
23 

0
1 1
2 2
3 3

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 24.12.2018,19.4.,5.7.,6.7.2019 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)

65 37 36

Graf.: T6193,T6191,T6192     Chron.: 26     Zast.: 689/4     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

175  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9

od 25.11.2018Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()

4 4pokračování zastávek

• FLORENC 36 Zahradní Město 5     5 2 1 117 42 32 32
1 x Pernerova 38 x U Průseku  

06 18 29 41
    6 5 2 252 12 52 12 523 U Památníku 39 x Sídliště Na Groši 7   

40

6 

   731 5 1 14 Tachovské náměstí 40 Záveská 03 15 27 53 31
8        8 4 2 26 Rokycanova 42 Na Groši 06 19 39 59 01 31 09 49
9       9 3 2 18 Olšanské náměstí 43 Hostivařská 19 39 59 01 31 29

11 Flora 44 x K Lesoparku 10        10 3 2 219 39 59 01 31 01 3114 Orionka 46 Řepčická 
19 39 59

    11 3 2 201 31 01 3116 x Vlašimská 48 Boloňská
12   
11  

    1201 31 3 2 219 x Volyňská 49 Na Vartě 19 39 55 01 31
13        13 4 2 221 Murmanská 50 x Holoubkovská 10 25 40 55 01 31 01 31

22 x Pod Rapidem 52 x Na Křečku 14        14 4 2 210 25 40 55 01 31 01 31
26 Strašnická 53 x Janovská 15         15 4 2 210 25 39 51 01 31 01 3128 x Štěchovická 55 Sídliště Petrovice 16   

05 20 35 50
    16 4 2 230 x V Rybníčkách 56 x Jakobiho 01 31 01 31

17        17 4 2 232 SKALKA 59 Horčičkova 05 20 35 51 01 31 01 31
18    

06 21 36 51
    18 4 2 233 Na Padesátém 61 HÁJE 01 31 01 31

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 19        19 3 2 206 21 41 03 36 03 36x - na znamení 20        20 3 2 201 21 41 06 38 06 38 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
21       21 2 2 2S - jede jen do zastávky Skalka 11 41 09 39 09 39
22  

11 41
    22 2 2 211 41 11 41

23    23 1 1 121 21 21
01 31

 S  S 0 2 2 201 31 01 31
1
0  S

1
2 2
3 3

Soft. CHAPS spol. s r.o. AO svátcích jede jako v neděli (); 24.12.2018,19.4.,5.7.,6.7.2019 jede jako v sobotu ().

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)
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70 41

Graf.: T1558,T1559     Chron.: 9     Zast.: 286/3     Šabl.: Šablona 15|10|TP

240  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: ARRIVA CITY s.r.o.,U Stavoservisu 692/1b,108 00 Praha 10, tel. +420605231110

od 12.9.2018
Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () a NEDĚLE ()

4     4 3 1• HÁJE 10 35 55 37
2 Háje 5      5 5 210 23 35 45 55 07 37
3 Horčičkova 6       6 6 205 15 25 35 45 55 07 376 x Newtonova 7      7 6 28 x Morseova 05 15 25 35 45 57 09 39

8     8 4 29 Poliklinika Petrovice 09 21 34 49 09 39
9    9 2 210 Veronské náměstí 09 39

11 Nové Petrovice 10
09 39

    10 2 209 39 09 3912 x Livornská 11     11 2 209 3913 Bolevecká
12     

09 39
21259 309 3914 Na Vartě 09 39

  13 3 215 Boloňská 19 38 5313  
09 39

16 Boloňská 14      14 4 208 23 38 53 09 39
17 x Nádraží Horní Měcholupy 15     15 4 208 23 38 53 09 3919 x K Dubečku 16      16 4 222 x Dubeček 08 23 38 53 09 39

17     17 4 223 x Lázeňka 08 23 38 53 09 39
18   

53
  18 4 224 x Za Pavilonem 08 23 38

25 Škola Dubeč 19
09 39

    19 3 208 24 44 09 3926 x Winklerova 20     20 3 204 24 4628 x Otakara Vrby
21    

09 39
221 209 3931 Nádraží Běchovice 10 40

  22 2 238 Obchodní centrum Černý Most 09 3722  
09 37

40 x Černý Most 23     23 2 207 37 07 37
42 ČERNÝ MOST 0     0 2 207 44 07 44x - na znamení 1 1 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

2 2 - zastávka s možností přestupu na železniční dopravu
3 - možnost přestupu na vlaky linky S

O svátcích jede jako v neděli ().

3

Soft. CHAPS spol. s r.o. A

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

orientační doba
jízdy (min)

70 41

Graf.: T1558,T1559     Chron.: 9     Zast.: 897/3     Šabl.: Šablona 15|10|TP

240  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: ARRIVA CITY s.r.o.,U Stavoservisu 692/1b,108 00 Praha 10, tel. +420605231110

od 12.9.2018
Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () a NEDĚLE ()

4    4 3 1• ČERNÝ MOST 13 33 53 48
4 Obchodní centrum Černý Most 5       5 5 211 23 33 43 53 18 48
11 Nádraží Běchovice 6     6 6 203 13 23 32 42 52 18 4812 x Hasičská 7       7 6 214 x Winklerova 02 12 22 32 44 56 18 48

8    8 3 216 Škola Dubeč 10 25 40 18 48
9      9 3 217 x Za Pavilonem 00 20 50

18 x Lázeňka 10
18 48

    10 2 220 50 18 4819 x Dubeček 11     11 2 220 5022 x K Dubečku
12    

18 48
212 218 4824 x Nádraží Horní Měcholupy 20 50

  13 3 226 Boloňská 11 31 4613  
18 48

27 Boloňská 14      14 4 201 16 31 46 18 48
28 Na Vartě 15     15 4 201 16 31 46 18 4829 Bolevecká 16      16 4 230 x Livornská 01 16 31 46 18 48

17     17 4 231 Nové Petrovice 01 16 31 46 18 48
18   

46
  18 4 232 Poliklinika Petrovice 01 16 31

33 Wattova 19
18 48

    19 4 201 16 31 46 18 4834 x Morseova 20      20 3 206 28 5036 x Newtonova
21    

18 48
221 218 4839 Horčičkova 20 48

  22 2 240 HÁJE 18 4822  
18 48

x - na znamení 23     23 2 218 48 18 48
 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 0     0 2 218 48 18 48 - zastávka s možností přestupu na železniční dopravu 1 1 - možnost přestupu na vlaky linky S

2 2
3

O svátcích jede jako v neděli ().

3

Soft. CHAPS spol. s r.o. A

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

orientační doba
jízdy (min)
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Městská část Praha – Petrovice rozšiřu-
je možnost plateb za vybrané poplatky 
a služby o platbu kartou, s níž lze nyní za-
platit na pokladně podatelny úřadu, a to 
všemi běžnými platebními kartami. V ná-
sledujících měsících bude v rámci zkušeb-
ního provozu ověřena funkčnost a zájem 
občanů o tuto službu.
V současné době je zprovozněna platba 
kartou u nejčastěji realizovaných operací, 
kartou tedy nově lze uhradit např.:

• Správní poplatky (evidence obyvatel, 
CzechPOINT, legalizace a vidimace 
apod.)

• Místní poplatky (poplatek za psa, za zá-
bor veřejného prostranství, ze vstup-
ného apod.)

• Hrobová místa (platby nájemních smluv, 
ukládání apod.)

• Pokuty a náklady řízení

redakce

Drtivá většina obyvatel 
Petrovic je určitě pyšná 
na naši polikliniku, jejíž 
rekonstrukce probíhala  
od dubna do září 2018. Jen 
zateplení pláště stálo téměř 
24 milionů korun. Další 
nezanedbatelné částky byly 
vynaloženy mj. na výměnu 
hlavních vstupních dveří, 
renovaci prodejny potravin 
a čajů a další vybavení.

Krásná budova se však dlouho netěšila 
z nového kabátu. Již za pět dní po slav-
nostním otevření – večer 8. října – ji ne-
známí vandalové nesmyslně počmárali 
podivnými klikyháky. Sprejeři pod závojem 
anonymity a tmy ničili fasádu budovy a in-
formační tabule svými rádoby výtvory. Řá-
dění těchto »bezmozků« odneslo i něko-
lik rámů plastových dveří. Snad vrcholem 
vandalismu bylo posprejování krásné mo-
zaiky u hlavního vchodu. Řádný a slušný 

občan Petrovic nevěřícně kroutí hlavou, ja-
cí to primitivové ničili budovu, která slouží 
nám všem.
Starostka Petrovic paní Olga Hromasová 
byla rovněž zděšena, když spatřila toto dí-
lo zkázy z »dílny« vandalů, kterým není nic 
svaté. Úřad městské části tak musí učinit 
opatření, aby se sprejování neopakovalo. 
Jak nám řekla, bude se, bohužel, muset 
sáhnout do městské pokladny pro nema-
lou částku, aby byla budova polikliniky pod 
stálým kamerovým dohledem. Přitom se 
tyto peníze mohly využít jinak, třeba na 

další zlepšení života občanů Petrovic.
Policie samozřejmě pátrá po pachatelích 
tohoto trestného činu a žádá současně 
občany, aby si všímali podobných jevů ve 
svém okolí a upozorňovali na ně strážníky 
MP či policisty ČR. 
Přece si tohle nenecháme líbit!

VS
redakce

Na úřadě je možnost platby kartou

To si nenecháme líbit!

Kulturní komise 
RMČ připravuje

Kulturní komise RMČ Praha – Petrovice

si dovoluje pozvat všechny petrovické občany

na přednášku

Ing. Ludmily Puldové o Chile a Velikonočním ostrově 

v úterý 22. ledna 2019 v 19 hodin v sále DOV.

Jedna z prvních platících kartou.

Počmáraná budova polikliniky. Značně poškozená mozaika.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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dovolujeme si Vám představit projekt MHMP, který má pod-
pořit zájem občanů o tříděný odpad, a to formou bezplatné-
ho poskytnutí sad tašek na třídění využitelných složek odpa-
dů. Projekt má za cíl usnadnit obyvatelům třídění odpadů ve 
svých domácnostech a přimět ke třídění i ty, kteří odpad vů-
bec netřídí.
Pohodlné, praktické a vlastně i vzhledově povedené sady se-
paračních tašek míří do Vašich domácností.
Separační sady obsahují čtyři kusy tašek, které barevně odpo-
vídají jednotlivým typům tříděného odpadu. Tašky jsou určeny 
ke shromažďování tříděného odpadu – papíru, plastu, skla a ná-
pojových kartonů. Domácnostem umožní přehledné ukládání 
tříděného odpadu, pohodlné odnesení do kontejnerů a hlavně 
bezproblémové opakované využití. Tašky jsou totiž vyrobeny 
z recyklovaného materiálu a jsou omyvatelné a díky systému 
suchých zipů z nich lze jednoduše sestavit takovou kombina-

ci, která dané domácnosti vyhovuje nejvíce. Tuto sadu tašek si 
můžete vyzvednout na úřadu městské části Praha – Petrovice, 
Edisonova 429/28, Praha 10 – Petrovice – odbor finančně ma-
jetkový a to v úřední hodiny do vydání zásob. Sada tašek bude 
vydána oproti podpisu, jedna sada pro jednu domácnost.

Vážení občané,

Přihlaste se k bezplatné 
službě SMS InfoKanál.

Městská část Praha - Petrovice občanům 
připomíná možnost přihlásit se k odběru 
zdarma zasílaných krátkých SMS s důleži-
tými informacemi o aktuálním dění v Pet-
rovicích. Výhodou služby SMS InfoKanál 
je okamžitá informovanost o všech mi-
mořádných situacích od havárie vody ne-
bo plynu přes dopravní omezení až po 
další, třeba i kulturní události, které jsou 

pro život městské části významné. Služ-
ba je poskytována bezplatně s tím, že 
veškeré náklady hradí městská část. Ob-
čané hradí pouze registrační SMS zpoplat-
něnou podle tarifu jejich operátora. Těm, 
kteří nevyužívají mobilní telefony, lze do-
ručovat SMS i v hlasové podobě na pev-
nou linku. Zájemci se mohou ke službě 
kdykoliv přihlásit nebo z ní naopak odhlá-
sit prostřednictvím registrační či odhlašo-
vací SMS zprávy nebo přímo z webových 
stránek městské části v oddíle Přihlášení 

k odběru SMS: https://www.prahapetro-
vice.cz/prihlaseni-k-odberu-sms. Případ-
né další dotazy na službu SMS InfoKanál 
zodpoví pracovnice Informačního cent-
ra veřejné správy MČ Praha – Petrovice 
(tel:267 900 946, e-mail: knihovna@praha-
petrovice.cz).

Eva Šuhájková
infocentrum

Chcete vědět o všem, co se děje v Petrovicích?

Adventní úprava provozu pražské MHD
Každým rokem v období 
adventu systém Pražské 
integrované dopravy přepraví 
vyšší počet cestujících než 
v průběhu ostatních měsíců.

Jedná se především o soboty a neděle, 
kdy je veřejná doprava zatížena nově ces-
tujícími, kteří přijedou do Prahy nakupovat 
vánoční dárky, případně navštíví celosvě-
tově známé a oblíbené pražské vánoční 
trhy. Prosincové víkendy patří k nejvíce 
zatíženým sobotám a nedělím v průbě-
hu celého roku, proto se již řadu let pro-
voz PID v tomto období této situaci mírně 
přizpůsobuje.

Na lince metra C je o víkendu interval 
5 minut již intervalem standardním, bě-
hem adventu bude zkrácen víkendový in-
terval na 5 minut na zbylých linkách A a B. 
V souvislosti s úpravou intervalu na lince 
A bude upraven i jízdní řád autobusové lin-
ky 119 tak, aby nadále navazoval její spoj 
na každý vlak metra. V souvislosti s před-
vánočními nákupními špičkami budou pak 
o víkendech nasazeny kloubové autobusy 
na linky 188 a 207, které projíždějí kolem 
nákupních center na Pankráci a na Náměs-
tí Republiky.

Souhrn úprav provozu PID během 
adventních víkendů v roce 2018:
metro linka A: 
zkrácení intervalu ze 7,5 na 5 minut 
v sobotu cca od 9:00 do 20:00 
a v neděli cca od 14:00 do 20:00
metro linka B: 
zkrácení intervalu z 6 na 5 minut 
v sobotu cca od 9:00 do 20:00 
a v neděli cca od 14:00 do 20:00
autobusová linka 119: 
zkrácení intervalu na 5 minut 
o víkendech dle linky metra A
autobusové linky 188 a 207: 
nasazeny kloubové autobusy v so-
botu a v neděli
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Svozové společnosti Pražské služby a AVE CZ 
jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz 
odpadu

Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, 
jehož vedoucím účastníkem je spol. Praž-
ské služby, a.s. a vedlejším účastníkem 
svozová spol. AVE CZ zajistí během vá-
nočních svátků svoz směsného a tříděné-
ho odpadu na území metropole.
Program svozu je vytvořen tak, aby nedo-
cházelo k přeplnění nádob a nevznikal ko-
lem nich nepořádek.
 
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2018 bu-
dou zajištěny normální pracovní směny 
a svoz směsného odpadu bude probíhat 
dle příslušných svozových programů, te-
dy jako v běžných dnech. Díky větší zátě-
ži na separačních místech provádíme svo-
zy tříděných složek odpadu v posíleném 
režimu. U tříděného odpadu budeme ve 
dnech 17.–31. 12. 2018 provádět mimo-

Harmonogram přistavování kontejnerů VOK I. pololetí 2019

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD–DO

23. 1. středa ul. Rezlerova (parkoviště naproti č.p. 307) 14.00–18.00 hod.

13. 2. středa ul. Frostova (parkoviště) 14.00–18.00 hod.

27. 2. středa ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 14.00–18.00 hod.

20. 3. středa ul. Edisonova (slepá část u kostela) 14.00–18.00 hod.

3. 4. středa ul. Lessnerova (parkoviště) 14.00–18.00 hod.

24. 4. středa ul. Frostova (parkoviště) 14.00–18.00 hod.

15. 5. středa ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 14.00–18.00 hod.

5. 6. středa ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 14.00–18.00 hod.

19. 6. středa ul. Rezlerova (parkoviště naproti č.p. 307) 14.00–18.00 hod.

Svoz směsného odpadu

21. – 31. 12. 2018

normální svoz 
dle příslušných programů

1. 1. 2019

svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní 
svoz proběhne v následujících dnech

2. 1.–6. 1. 2019

bude probíhat normální svoz 
s případným časovým posunem 

(max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu

21. – 31. 12. 2018

normální svoz 
dle příslušných programů

17. – 31. 12. 2018

mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), 
jinak odvoz dle příslušných

svozových programů

1. 1. 2019

svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní 
svoz proběhne v následujících dnech

2. 1.–6. 1. 2019

bude probíhat normální svoz 
s případným časovým posunem 

(max. 1 den)

řádný svoz skla v kritických oblastech a ji-
nak bude vše probíhat také dle přísluš-
ných svozových programů.

Vánoční stromky
do popelnice nepatří
Vyhozené vánoční stromky nepatří do 
nádob na směsný odpad, protože tím 
snižují jejich kapacitu. V případě, že má-
te veřejně přístupnou popelnici nebo 
kontejner na směsný odpad (např. síd-
liště), lze stromky volně odložit vedle 
nich, ale v ostatních případech (činžovní 
a rodinná zástavba) prosíme o odložení 
vánočního stromků k nejbližším kontej-
nerům na tříděný odpad.

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe 
den před odvozem komunálního odpa-

du, aby nedocházelo k jejich přílišnému 
hromadění po zbytečně dlouho dobu. 
Stromky jsou do vozů na komunální 
odpad nakládány v běžných svozových 
dnech a jejich odvoz bude probíhat po 
celý leden a únor.

Konečná zastávka pro vánoční strom-
ky je u odběratele, který se zabývá 
zpracováním dřeva. Stromky jsou na-
drceny a následně využity např. v za-
hrádkářském průmyslu do kompostu. 
Znečištěné nebo nedostatečně odstro-
jené stromky putují společně se směs-
ným odpadem k energetickému využi-
tí do ZEVO Malešice. Výjimka platí pro 
umělé stromky. Pokud už stromek do-
sloužil, rozhodně nepatří do kontejne-
ru na tříděný či směsný odpad, ale do 
sběrného dvora.
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Slavnostně vyzdobený 
společenský sál petrovického 
Domu občanské vybavenosti 
patřil ve dnech 
10. a 11. září 2018 již 
tradičně konané slavnosti 
vítání nových petrovických 
občánků.
Akce se tentokráte účastnilo 51 dětí, kte-
ré se narodily v období od května 2017 do 
července 2018. Protože děti na akci dopro-
vodili nejen jejich maminky a tatínkové, ale 
nezřídka i prarodiče a další příbuzní, v sá-
le bylo opravdu živo. V uvítacím projevu 
starostka MČ Praha – Petrovice JUDr. Ol-
ga Hromasová připomenula, jak důležitou 
roli ve výchově dětí mají především rodi-
čovská láska a vzdělání. Přítomné ujistila, 
že rodičům chce být městská část nápo-
mocna už místní dostupností kvalitních 
mateřských a základních škol. Mamin-
ky po podpisu do pamětní knihy obdrže-
ly krásnou růži, polštářek se jménem dí-
těte a brožurku pro zápisy nejdůležitějších 
událostí z prvních let jeho života. Dětem 
byly rozdány zlaté pamětní medaile měst-

ské části, z nichž pro děvčátka jich bylo 
32 v červených a pro chlapce 19 v mod-
rých etujích. Městská část jim darovala ta-
ké kazetu se dvěma DVD – videem a foto-
grafiemi z akce, na kterou jednou budou 
jistě s úsměvem vzpomínat.

Jako noví občánci MČ Praha – Petrovice 
byli přivítáni:
Celinová Aneta, Černá Ema, Čubok Jan, 
Doležilová Stella, Eichler Martin, Fojtová 
Amálie, Hanzlíková Darina, Homolová Ro-
zálie, Hrbková Eliška, Hronová Ema, Hruš-
ková Karolína, Jurkovič Vojtěch, Kapko-
vá Denisa, Klíma Jakub František, Klučka 
Tobiáš, Kónya Tomáš, Kuchařová Vanda, 
Kulhánek Tomáš, Langrová Ema, Majero-

vá Nella, Malíčková Tereza, Mouková Klá-
ra, Mynarzová Nikola, Nemec Ondřej, Ok-
tábec Matěj, Palla Filip, Potočková Julie, 
Pravdová Markéta, Průšová Adéla, Půlpán 
Jan, Rottr Milan, Rozenská Sofie, Růžička 
Filip, Slaninová Veronika, Sobotka Adam, 
Stazsko Tobiáš, Straka Antonín, Svoboda 
Filip, Škoudlínová Anna, Šmejkalová Vik-
torie, Štochlová Lucie, Šťastná Zorka, Šur-
ková Viktorie, Švorcová Anna, Táborský 
Matěj, Várka Tomáš, Vítová Gabriela, Vole-
manová Natálie, Vorreiterová Viktorie, Vy-
hnalová Linda, Zayoud Emma.

Eva Šuhájková
infocentrum

Petrovické posvícení, 
které se konalo 14. října 
v areálu ZŠ Petrovice, se 
už tradičně těšilo velkému 
zájmu návštěvníků. Na jejich 
spokojenosti neubral ani fakt, 
že ten den vládnoucí letní 
počasí provázel opravdu silný 
vítr.

Smutek z mnoha ulétlých balonků dě-
tem jistě vynahradila radost z tříhodino-
vého programu plného písniček z Večer-
níčků o Tarbících a Kouzelné školky. Jan 
Vodňanský, který program zahájil straši-
delným povídáním, několika písněmi nos-
talgicky zavzpomínal i na svého kamaráda 
skladatele Petra Skoumala. Dál už celým 
odpolednem provázeli děti klauni Bedřich 
a Božena. Do písniček vtipně zasahovali, 
kouzlili, vyučovali „tanec netanec“ a sna-
žili se na podium přilákat i výtvarnici Bá-

ru Dlouhou – autorku Tarbíků, která opodál 
kreslila s dětmi Tarbíky přímo na nafouk-
nuté balonky.
Děti se radovaly z nejrůznějších atrakcí, 
mezi nimiž nechyběly nafukovací skluzav-
ka, skákací hrad, kolotoč a vláček pro nej-
menší. Pro starší zde byly i Aquazorbing, 
trampolína a střelnice, malovalo se i na ob-
ličeje. Stánky nabízely spoustu dobrot ke 
kávě a čaji, limonády i pivo zaháněly žízeň 
z grilovaných mas, klobásek a langošů.
Po celou dobu starostka MČ Praha – Pe-
trovice JUDr. Olga Hromasová a bývalý 
místostarosta JUDr. André Němec nabíze-
li návštěvníkům posvícenské koláče. Od-
poledne na akci zavítal také senátor Pavel 
Fišer s manželkou. Přátelsky si s ostatními 
popovídal, netajil se se svou láskou k hud-
bě i zpěvu a přislíbil i účast při prosinco-
vém zpívání pod Vánočním stromem.

Radka Vaculíková
redakce

Vítání nových občánků

Petrovické posvícení

Petrovický zpravodaj

Noví občánci se svými rodiči a sourozenci a paní starostkou MČ Olgou Hromasovou.

Program zahájil Jan Vodňanský.

Klaun Bedřich.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Milí čtenáři Petrovického zpravodaje,

v koloběhu dnešní hektické doby se k nám opět blíží Vá-
noce. Jaké asi budou letos? Možná nám v souvislosti 
s vánočními svátky přichází na mysl předvánoční shon, 
shánění dárků pod stromeček a obavy, aby to všechno 
klaplo. Někdy slyším, jak se lidé dají ovlivnit touto myš-
lenkou, a to jim už dopředu znechutí tento svátečný čas. 
Abychom se tomu mohli ubránit, potřebujeme vidět, co 
pro nás tyto svátky znamenají a co je jejich podstatou.
Papež František říká: „Ježíšovo narození je projevem 
toho, že se Bůh zařadil jednou provždy mezi lidi, aby 
nás zachránil, aby nás pozdvihl z pra-chu naši bídy, na-
šich těžkostí a hříchů. Odtud pochází „dar“ betlémské-
ho Dítěte. Přináší nám duchovní sílu, jež nám pomá-
há, abychom se nedali pohltit náma-hami, beznadějí 

a smutkem, protože je to síla, která ohřívá a proměňu-
je naše srdce. Ježíšovo narození nám přináší nádhernou 
zvěst, že nás Bůh nesmírně miluje; tato láska nám umož-
ňuje Ho nejen poznat, ale nám Ho také dává.“
Když přijmeme skutečnost, že jsme obdarování, tak ob-
darovat druhé bude lehké a radostné.
Přejeme Vám, aby tato radost a pokoj naplnily Vaše do-
movy a osvěžily Vaše životy a vztahy s blízkými. Přijďte 
se také podívat do našeho kostela, rádi Vás tam uvidíme.

Miroslav Verčimák a Miloš František Převrátil
kněží farnosti sv. Jakuba

Petrovický zpravodaj FARNOST

24. 12. 2018 Štědrý večer 
16.30 mše sv. zvláště pro rodiny s dětmi

25. 12. 2018 slavnost Narození Páně 
0.00 půlnoční mše svatá 
8.30 a 10.00 mše sv.; kostel otevřen též 12.00-17.00

26. 12. 2018 svátek sv. Štěpána 
10.00 mše sv., kterou sbor místních a hostujících umělců 
doprovodí skladbami z Rybovy vánoční mše; 
kostel otevřen též 12.00 – 17.00

27. 12. 2018 sv. Jana Evangelisty 
18.00 mše sv. s žehnáním vína

28. 12. 2018 čtvrtek, sv. Mláďátek betlémských 
18.00 mše svatá

30. 12. 2018 neděle, svátek sv. Rodiny 
8.30 a 10.00 mše sv., obě s obnovou manželských slibů

31. 12. 2018 poslední den občanského roku 
18.00 mše sv. na poděkování, Te Deum

1. 1. 2018, pondělí, slavnost Matky Boží Panny Marie 
10.00 mše sv.

6. 1. 2018, sobota, slavnost Zjevení Páně – Tří Králů 
10.00 mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy, 
oslava 22.výročí založení farnosti

12. 1. 2019 sobota 
10.00 mše sv. – 23. výročí vzniku farnosti

13. 1. 2018, svátek Křtu Páně 
8.30 a 10.00 mše svatá
Na Štědrý večer a o slavnosti Narození Páně (mimo čas bohoslužeb) bude možno 
si v kostele připálit vlastní lampičky od světla přivezeného z Betléma.
Kromě mimořádného dlouhého otevření 25. a 26. 12. odpoledne (12.00 -17.00) 
je kostel přístupný v době bohoslužeb.
Informace o obvyklém pořádku bohoslužeb a další informace o životě Římskokatolické 
farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Petrovicích najdete na internetových 
stránkách na adrese: http://farnost.petrovice.org

Vánoční bohoslužby
v kostele sv. Jakuba Staršího
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Pondělí 12. listopadu 2018
9.50 hod. – nordic walking

Před desátou hodinou přichází jako první 
účastnice setkání paní Lakosilová a přiná-
ší pro mě nordic walkingové hůlky, abych 
se mohl aktivně zúčastnit dnešní vycház-
ky. Naše seniorky se scházejí celoročně, 
výjimku tvoří pouze letní prázdniny a vý-
razně nepříznivé počasí. Brzy na to přichá-
zejí další účastnice na místo srazu – u na-
ší polikliniky v Ohmově ulici. Jednotlivých 
vycházek se průměrně zúčastňuje okolo 
15 účastnic. „Pančelka“ Lakosilová zapíše 
účast do „třídní knihy“ a dalšího dění se 
ujímá paní Vlasta Ptáčková, kvalifikovaná 
lektorka této metody sportovní aktivity. Na 
začátek jsme utvořili kroužek a provedli řa-
du cvičení, které naše tělesné konstruk-
ce patřičně rozehřály a připravily pro vlast-
ní vycházku. Byla vybrána trasa pochodu, 
od polikliniky směrem k bývalému pionýr-
skému táboru a od něho do hostivařského 
lesoparku. Na jeho vrcholu u altánku pod 
Kozincem jsme udělali v chůzi přestáv-
ku, která byla vyplněna pod vedením lek-
torky dalšími cviky, které byly zaměřeny 
na zklidnění tepu a dýchání včetně cviků 
na uvolnění svalových skupin. Poté jsme 
se dali zase na pochod kolem hornomě-

cholupské školy do Milánské ulice a zpět 
k poliklinice. Zde jsme se rozešli do svých 
domovů s pocitem příjemné únavy a vě-
domím, že jsme udělali něco dobrého pro 
svoji tělesnou schránku.

Středa 14. listopadu 2018
10.00 hod. – cvičení
Čtvrtek 15. listopadu 2018
11.00 hod. – cvičení

Po oba dny se ve společenském sále Do-
mu občanské vybavenosti pod vedením 
zkušených lektorek Hanky Všianské a Da-
nuše Hoškové v každém dni sešlo jede-
náct seniorek, ve čtvrtečním cvičení i je-
den muž, ke společnému cvičení. Každé 
cvičení trvalo jednu hodinu, v průběhu té-
to hodiny bylo provedeno přibližně sto cvi-
ků, které zapojily celé tělo, počínaje prs-
ty na rukou až po prsty u nohou. Jediným 
nástrojem byla karimatka a zpola vypuš-
těný míč, ale hlavně tělo cvičících. Každý 
ze cviků měl svoji důležitost a účel. Střída-
ly se cviky na rovnováhu, kloubní rozsah, 
prodloužení svalového rozsahu, zpevnění 
svalů, výdrž a posílení. Tyto náročné cviky 
byly prokládány uvolňovacími cvičeními. 
Po hodině tvrdé práce se cvičící s uspo-
kojením rozešli do svých domovů s přísli-
bem, že za týden zase přijdou něco udělat 
pro svoje zdraví.

Pátek 16. listopadu 2018
11.30 hod – angličtina pro pokročilé

Před půl dvanáctou jsem čekal spolu se 
svými vrstevnicemi na recepci úřadu 

městské části na lektorku angličtiny. Tyto 
kurzy se již konají několik let a jsou roz-
děleny na podzimní a jarní část. Z důvodu, 
abych nerušil výuku, vyzpovídal jsem pou-
ze lektorku Kristýnku ze společnosti Ob-
zor, jazyková škola. Výuka je zaměřena na 
tzv. sociální angličtinu, frekventantky kur-
zu se seznamují se slovní zásobou na ře-
šení běžných situací, které je mohou po-
tkat v běžném životě – na dovolené, při 
zahraničních zájezdech, při vyřizování růz-
ných situací, zajištění ubytování, nutnosti 
použití zdravotních služeb, zjištění infor-
mací o přepravě a místních památkách 
a spoustu další a další témat. Ale i opačně 
k pomoci zahraničním návštěvníkům při 
jejich návštěvě Česka. Samozřejmě tyto 
znalosti jsou doplněny gramatickými cvi-
čeními k těmto tématům. K výuce nepo-
užívá lektorka žádnou z dostupných učeb-
nic, sama připravuje studijní materiály pro 
téma každé vyučovací hodiny.

Pondělí 19. listopadu 2018
16.45 hod. – taneční pro seniory

V sále Domu občanské vybavenosti se 
sešlo šest tanečnic a tanečníků. Skupinu 
vede pan Petr Vodrážka. Dnes nacvičova-
li americké párové tance třicátých let při 
hudbě ragtime. Tuto formaci si připravují 
na XIX. reprezentační ples Městské části 
Praha – Petrovice.

André Němec

Aktivní seniorky na výletě.

Vznik Jednoty je spojen se vznikem sa-
mostatného československého státu po 
skončení I. světové války v r. 1918.
Po rozpadu habsburské monarchie se po-
sílilo národní uvědomění českého oby-
vatelstva, což podpořilo, mimo jiné sna-
hu o zakládání spolkové činnosti. Tato 
snaha se nevyhnula ani Petrovicím.Dne 
10. listopadu 1918 se z iniciativy tehdej-
šího řídícího učitele Jaroslava Rendla se-

šla ustavující valná hromada k založení 
„Tělocvičné jednoty SOKOL v Petrovicích 
a okolí“. Prvním starostou tělocvičné jed-
noty byl zvolen Emanuel Hanke z Křeslic. 
Místostarostou pak Josef Holý z Petrovic 
a náčelníkem Jaroslav Rendl, řídící učitel 
místní školy. Za členy výboru byli zvole-
ni: Karel Gründwald st., Hanke Antonín, 
Šváb František – všichni z Petrovic, Prá-
šek Josef a Nykodým Emanuel z Horních 

Měcholup a Antonín Zápotocký z Křeslic. 
V průběhu let docházelo samozřejmě k ur-
čitým změnám ve složení výboru, domi-
nantní postavou a hybnou silou až do uza-
vření sokolské činnosti byl Jaroslav Rendl.
Nadšení, znásobené právě získanou svo-
bodou, bylo veliké, a tak hned v počátcích 
během jednoho roku měla jednota 159 
členů: 59 mužů, 25 žen, 26 dorostu, 54 
žactva.

100 let TJ Sokol Petrovice

Týden se seniory

SENIOŘI | VOLNÝ ČAS
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Z počátku se cvičilo v hostinském sále, 
který Jednotě pronajal pan Černý. Hlavní 
náplní byla prostná cvičení a různé drobné 
hry. Za hezkého počasí se cvičilo na louce. 
Činnost Jednoty se stále rozšiřovala, ale 
také pro určité neshody s panem Černým 
bylo rozhodnuto postavit vlastní sportov-
ní stánek. Po hledání byla vybrána parcela 
o rozloze 5.080 m2 za cenu 34 hal./m2. Na 
zajištění potřebné částky na zakoupení po-
zemku byla vypsána dobrovolná bezúroč-
ná půjčka, která vynesla 18 000 Kč. Další 
finanční prostředky bylo potřeba zajistit na 
stavební práce. Jednáním s bankou byla 
upsána hypotéka na 130 000 Kč
Se stavbou se započalo 6. srpna 1921 
a dne 9. října téhož roku, tedy za dva měsí-
ce, byla stavba dokončena. To se podařilo 
díky velké iniciativě všeho členstva, které 
všechny výkopové a zemní práce provádě-
li po večerech a dobrovolně. To je, z hle-
diska dnešních poměrů, něco nepředstavi-
telného. Slavnostní otevření sokolovny se 
pak uskutečnilo 9. června 1922. Součástí 
stavby bylo také jeviště pro pořádání diva-
delních představení.
Nová sokolovna umožnila rozšířit okruh 
činnosti. Byl založen dramatický odbor. 
Díky výnosům z pořádaných her se dařilo 
snižovat dluh na hypotéce. Byla sestavena 
dechová kapela, po ní také sbor tambura-
šů. Pro zlepšení finanční situace a ke krytí 
dluhů, byla, po dohodě s benešovským pi-
vovarem, přistavena v roce 1930 část pro 
pohostinskou činnost.
Třicátá léta, poznamenaná hospodářskou 
krizí, se projevila i na činnosti jednoty. 
Přesto v roce 1934 rozšířila jednota svo-
ji činnost o hokejový odbor, který byl čin-
ný po dobu dvaceti let. K oživení došlo až 
v letech 1937–1938 v období X. Všesokol-
ského sletu. Bohužel nedlouho potom do-
šlo k obsazení republiky německými voj-
sky.
V r. 1941 byla zastavena činnost celé so-
kolské organizace. Sokolovnu obsadila na-
cistická vojska.
Po osvobození se činnost jednoty rychle 
obnovila a do vedení jednoty nastoupila 
mladší generace. Dne 17. června 1945 se 
uskutečnila valná hromada, na které byli 
zvoleni do vedení TJ: starosta – Jaroslav 
Bureš, místostarosta Karel Kindl, náčelník 
Josef Holý. Bylo zahájeno pravidelné cvi-
čení. Uskutečnilo se 7 veřejných cvičení. 
První z nich již 29. července. Činnost jed-
noty se rozšířila i o oddíl kopané. V roce 
l947 se uskutečnila přístavba sokolovny, 

protože dosavadní prostory již nevyhovo-
valy. Budova se rozšířila o přísálí, galerie, 
místnost pro uskladnění nářadí. Práce byly 
vykonány pouze brigádnickou pomocí čle-
nů TJ, kteří pracovali i v noci.Vydatný podíl 
na včasném dokončení díla měl člen výbo-
ru Josef Kňourek, za jehož finanční pomo-
ci bylo zakoupeno moderní vybavení soko-
lovny.
Po únoru l948 se dostavila určitá stagna-
ce, když řada členů výboru jednoty by-
la akčním výborem vyloučena. Postupně 
se však činnost v průběhu padesátých let 
konsolidovala. Došlo k oživení sportovní 
činnosti. Projevuje se zájem o přípravu cvi-
čení na XI. Všesokolský slet., kde vystou-
pilo 49 členů TJ. Kromě veřejných cvičení 
se uskutečňovala představení loutkového 
divadla pro děti. V rámci všeobecné reor-
ganizace sportovního hnutí se součástí TJ 
stal i fotbalový klub Petrovice. Konec pa-
desátých let je charakterizován zvýšenou 
sportovní činností v atletice a sportovní 
gymnastice. Opět brigádnicky byla vybu-
dována běžecká dráha v délce 100 m. Zato 
malou činnost vyvíjel oddíl kopané a lední-
ho hokeje, které byly pro nedostatek zá-
jmu zrušeny.
Počátkem sedmdesátých let se rozšiřuje 
činnost o další sportovní odvětví. Vznikají 
oddíly kulturistiky, malé kopané a cvičení 
rodičů s dětmi. Zvýraznila se také činnost 
oddílu základní a rekreační tělesné výcho-
vy (ZRTV), která se projevila i účastí na 
spartakiádách. Zvýšený zájem o sportovní 
činnost si vynutil potřebu rozšířit cvičeb-
ní prostory. Protože se zvýšil zájem o no-
hejbal a později o tenis, bylo přikročeno 
k přestavbě původního cvičiště na teni-
sové kurty. Další možností byla reciproč-
ní směna pozemků, kdy TJ byla nucena 

pro MNV v rámci obecní výstavby uvolnit 
část cvičiště pro výstavbu výškového do-
mu. MNV nám pak postoupila pozemek 
zvaný „Višňovka“, na kterém byly vybu-
dovány další tenisová hřiště. V roce 1983 
se začalo s výstavbou sportovní haly. Tato 
akce však znamenala zrušení činnosti ve 
vlastním zařízení a přesun do pronajatých 
objektů, především tělocvičen ZŠ Petrovi-
ce a ZŠ Horní Měcholupy. Díky obětavos-
ti trenérů a cvičitelů se podařilo činnost, 
i když v omezené míře, zachovat. Slav-
nostní otevření haly se uskutečnilo 5. říj-
na 1988, v roce 70. výročí založení tělo-
cvičné jednoty. Nové prostory umožnily 
podstatné rozšíření činnosti a vznik no-
vých oddílů, např. jógy, házené pro ženy. 
V té době měla TJ 648 členů. Devadesá-
tá léta byla poznamenána velkou aktivitou 
jak základního cvičení, tak sportovních od-
dílů.
Nové společenské prostředí přineslo i do 
sportovní náplně nová odvětví. Rozšiřuje 
se oddíl floorbalu, zvyšuje se zájem rodičů 
o cvičení rodičů s dětmi zařazují se nové 
formy cvičení, jako ne např. aerobik, Pila-
tes, cvičení na balonech apod. je založen 
oddíl mažoretek, který pod vedením od-
borných cvičitelek sklízí velké mezinárodní 
úspěchy. Nové tenisové kurty včetně na-
fukovací haly umožňují rozšíření nejen zá-
vodního ale i rekreačního hraní.

Hana Minaříková 
náčelnice TJ Sokol Petrovice

Otto Semecký

Sokolové.

100 let TJ Sokol Petrovice

Týden se seniory
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V sobotu 10. 11. 2018 uběhlo 
na den přesně 100 let od 
založení naší organizace 
a proto jsme nemohli vybrat 
na oslavy lepšího dne.

V pátek jsme uspořádali ve spolupráci 
s Veronikou Balíčkovou tradiční výstavu 
děl žáků našich škol „Petrovický Picasso“ 
v naší tělocvičně s tematikou stého výročí 
založení republiky.
V sobotu odpoledne bylo připraveno 
setkání zasloužilých členů našeho Sokola 
z dob minulých. Hosté měli k dispozici ob-

čerstvení a shlédli vystoupení našich žá-
kyň a mažoretek. Strávili jsme společně 
tři hodiny příjemnou zábavou a povídáním.
Oslavy jsme zakončili plesem, kde jsme 
tančili za doprovodu skupiny Kosí bratři, 
jedli a pili. Pro účastníky plesu bylo připra-
veno vystoupení mažoretek a bohatá tom-
bola.
Prostě lidová zábava jak má být.
Doufám, že další výročí bude neméně po-
vedené, jako tohle.

Petr Štěpánek
starosta TJ Sokol Petrovice I.

Dne 21. 09. 2018 se naše 
organizace po roce připojila 
k celorepublikové akci 
„Noc Sokoloven“, kde jsme 
se pokusili ukázat všem 
zájemcům kdo jsme, co 
nabízíme a vše si mohli také 
vyzkoušet.

Odpoledne zahájila náčelnice Hana Mina-
říková v nově zrekonstruované hale a ná-
sledně začalo vystoupení mažoretek, kte-
ré jsou naší pýchou a úspěchy sbírají i na 
mezinárodním poli. Návštěvníci si dále 
mohli prohlédnout výstavu dobových fo-
tografií, kterou připravila sestra Kozelková 
a v tělocvičně si mohli na všech našich ná-
řadích vyzkoušet svoji dovednost, jak dě-
ti, tak dospělí. Venku si děti hráli s bubli-

fukem či kreslili křídami a proháněli se 
mezi kužely. Bublifuk si vyzkoušeli i do-
spělí, kterým se to náramně líbilo. Na te-
nisových dvorcích bylo tak živo, že se tři 
připravení trenéři nestačili otáčet. V deva-
tenáct hodin začalo opékání buřtů, které 
jako každý rok daroval pan Martin Skokan. 
Bohužel odpoledne plné sportu a zábavy 
narušila silná bouřka, která se přihnala po 
dvacáté hodině. Někdo odešel domů, ně-
kdo zůstal v tenisové klubovně. V malé tě-
lovičně se od 19.30 cvičila jóga – pozdrav 
měsíce. Po cvičení se do tělocvičny pře-
sunulo dvanáct lidí, rodiče a děti kde pře-
nocovali.

V sobotu ráno jsme se rozloučili s těmi, 
kteří u nás nocovali a začali s úklidem. My-
slím, že za všechny zúčastněné mohu říci, 

že se akce zdařila a děkuji všem, kteří se 
zúčastnili a zejména těm, kteří se na orga-
nizaci, přípravě a úklidu podíleli.

Petr Štěpánek
starosta TJ Sokol Petrovice I.

Jak jsme slavili 100 let od našeho založení!

Noc sokoloven

Petrovický sokolský dort.

Děti se v tělocvičně náramně bavily.

Petrovický zpravodaj
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… a to nejen slavné stoleté 
výročí naší republiky. Slavil 
i slavné stoleté výročí 
petrovického Sokola.

Proto se komise výchovy vzdělávání 
a sportu rozhodla uspořádat letošní vý-
stavu netradičně v petrovické sokolovně. 
I v letošním třetím ročníku výstavy se se-
šla výtvarná díla z většiny petrovických 
škol. Jak jinak než právě s tématem sto-
letého výročí republiky a Sokola. Návštěv-
níci výstavy si mohli prohlédnout práce ze 

ZŠ Praha-Petrovice, z gymnázia Altis, ze 
ZUŠ Hostivař, z MŠ Jakobiho nebo z Do-
mu Um. Vytvořit z prostoru sokolovny ga-
lerii bylo pro organizátory velkou výzvou, 
ale o to větší potěšení měli, když se jim 
to opravdu podařilo. Vedle klasických ma-
lířských stojanů hrálo hlavní roli také spor-
tovní náčiní, kterému vystavované výtvar-
né práce velmi slušely.
Veřejnost si celou výstavu mohla pro-
hlédnout v pátek 9. listopadu od 9.00 do 
17. 00. Část výstavy pak ještě doprovodi-
la Sokolský ples, který se konal v sobotu 

10. listopadu a byl slavnostním zakonče-
ním oslav.
Děkujeme všem, kteří výstavu navštívili 
a podpořili tak nejen talent a výtvarné tvo-
ření našich petrovických žáků a studen-
tů, ale také snahu o vzájemné potkává-
ní a sdílení na různých krásných místech 
v Petrovicích.

Veronika Balíčková
Komise výchovy,  

vzdělávání a sportu RMČ

Do petrovické sokolovny 
se podařilo vrátit florbal. 
A o tom, že ho děti hrají 
opravdu rády, svědčí výborné 
výsledky, kterými vstoupil 
oddíl Elévové do letošní 
sezóny.

Hráči oddílu TJ Sokol Petrovice I. poměřu-
jí své síly s ostatními soupeři na turnajích
ve středočeské soutěži FIS v kategorii elé-
vů už druhý rok. Po loňské debutové účas-
ti v soutěži se letos sérií vítězných zápasů 
probojovali na špičku tabulky mezi muž-
stva s dlouholetou florbalovou tradicí, jako 
jsou např. Praha Chodov, Praha Střešovi-
ce, Kutná hora nebo Mladá Boleslav.
Nemalou měrou k tomuto úspěchu při-
spělo vítězství na domácím hřišti. Na pod-

zim zažila petrovická sokolovna hned dva 
turnaje, kde domácí neprohráli ani jeden 
zápas a zaslouženě triumfovali. Podpo-
řit naše Petrovické elévy přišlo hodně di-
váků, kteří mohutným fanděním vytvořili 
skvělou sportovní atmosféru.
Florbalový oddíl pod záštitou Sokola ve-

dou dva kvalifikovaní trenéři dvakrát týd-
ně. Pravidelně trénují 30 až 40 dětí růz-
ného věku od 6 let, chlapců i děvčat. TJ 
Sokol Petrovice I se o děti výborně stará, 
pravidelně pořizuje nové pomůcky, spor-
tovní výbavu a děti tak mají v nově zrekon-
struované tělocvičně výborné podmínky 
pro zlepšování svých dovedností a spor-
tovních výkonů. Vzhledem k velkému zá-
jmu dětí a rodičů je v plánu přihlásit do 
soutěže v příštím roce nejen tým elévů, 
ale i družstvo mladších žáků.
Začít trénovat florbal je možné i v průběhu 
sezóny, stačí přijít na kterýkoliv trénink do 
sokolovny v Bellově ulici. Mladší děti tré-
nují v úterý a ve čtvrtek, starší ve čtvrtek.

Roman Žampa
TJ Sokol Petrovice I.

Jak jsme slavili 100 let od našeho založení!

Noc sokoloven

Slavil i Petrovický Picasso

Úspěchy petrovického florbalu

Z prostoru sokolovny se na jeden den stala galerie plná uměleckých děl. Práce děti se opravdu povedly.

Petrovický florbalový tým.

ŠKOLY
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si vyprávěli žáci petrovické 
základní školy během 
projektového vyučování, 
které se neslo v duchu 
oslav stoletého výročí naší 
republiky.

Z učeben prvního stupně se nesly tóny 
písní, které neodmyslitelně patří k čes-
kým dějinám. Ať již to byla krásná lidová 
písnička Ach synku, synku, moudrý David 
a Goliáš nebo pohádková Lásku a pravdu 
lidem přej. Všechny písničky děti nacvičo-
valy s velkým zájmem a nasazením. Nejpr-
ve pod taktovkami svých třídních učitelů 
a učitelek a nakonec pod hlavní taktov-
kou paní učitelky Anny Procházkové, která 
opět dokázala svůj sbormistrovský talent 
a autoritu při vedení více než padesátičlen-
ného dětského sboru. Na chodbách a na 
různých místech ve škole se postupně za-
čaly objevovat výtvarné práce všeho dru-
hu. Od obrázků až po složité a propraco-
vané modely vojenské techniky. Vrcholem 
tvoření pak byla práce školní družiny, kde 
se pod rukama dětí a jejich vychovatelek 
zrodil model českého lva v životní velikos-
ti.
Ve třídách druhého stupně se rodily nejpr-
ve nesmělé nápady a myšlenky, které se 
postupně měnily v hlasitější slova a ta na-
konec byla převedena v činy. Žáci druhého 
stupně si vybrali podle svého zájmu, v ja-
kém období z uplynulých sta let by chtěli 
žít a poté začali s učiteli, kteří byli průvod-
ci jejich skupiny, tvořit a pracovat. Vznikla 
tak zajímavá a obsáhlá prezentace o obdo-
bí 1. republiky, výpravná módní přehlídka 
s kulisami a scénkami, foto příběhy z ro-
ku 1948, které v sobě nesly silná posel-
ství, zajímavý kvíz o roku 1968, autentické 
rozhovory s účastníky demonstrací z roku 
1989 a také taneční vystoupení, které svo-
jí choreografií připomnělo rozpad Česko-
slovenska v roce 1993 a poukázalo na ne-
švary dnešní doby.
Vystoupení pěveckého sboru, jednotlivá 
vystoupení žáků 2. stupně, tradiční bás-
ničku ředitele školy i výstavu výtvarných 
prací svým bouřlivým potleskem ocenili 
všichni, kteří přišli 24. října v 17. hodin do 
sálu Domu občanské vybavenosti v Petro-
vicích, kde děti prezentovaly výsledky své 
práce. Celým vystoupením téměř profesi-
onálně provázeli moderátoři Kristýna Vos-

Příběh naší země…

Zpívali jsme a malovali jsme.

Vyhledávali jsme informace.

Secvičovali jsme přehlídku.
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Příznivé říjnové počasí přálo 
starším dětem ze tří tříd 
MŠ Jakobiho při návštěvě 
Toulcova dvora a programu 
„Koza Róza a její kamarádi“.
Prostřednictvím příběhu se předškolá-
ci seznámili se zvířaty, která nám dávají 
mléko. V učebně nejprve pomohli zbudo-
vat pro zvířata malou farmu a dozvěděli se 
o nich spoustu zajímavostí.
Nejvíce se všichni těšili na návštěvu kozy 
Rózy, krávy Jitky a ovečky Julie i jejich ro-
din na pastvě. Viděli také kozí chlívek, vy-
zkoušeli dojení na dřevěné koze a na závěr 
ochutnali kozí sýr. Dopoledne se zvířátky 
rychle uběhlo a všem se moc líbilo.
Už se těšíme se na další návštěvu.
Čtenářům Zpravodaje přejeme krásné Vá-
noce a hodně štěstí v roce 2019.

Dádina Lazárková
učitelka MŠ

Příběh naší země…

Předškoláci na farmě

Koza Róza a její kamarádi z mateřské školy Jakobiho.

Základní škola Praha-Petrovice, Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice, 

hledá a přijme pedagogické pracovníky na pozici

ASISTENT PEDAGOGA.

Zájemci mohou zaslat své nabídky, za které předem děkujeme, 
na e-mail: petr.zeman@zsprahapetrovice.cz.

Obratem sdělíme veškeré podrobnosti včetně platových podmínek.

ZŠ PRAHA-PETROVICE

ková, Michaela Benešová a Jakub Sucho-
mel.
Naše petrovická základní škola v říjnových 
týdnech zažila výjimečnou tvůrčí atmosfé-
ru a propojila všechny zúčastněné s celo-
národními oslavami. Veliké díky patří všem 
učitelům, kteří s dětmi pracovali, přiblížili 
jim nejrozličnějšími formami určitá zásad-
ní období uplynulých sta let, dokázali dě-
ti motivovat a ukázat jim, že škola nemu-
sí znamenat jen sezení v lavicích. Upřímné 
díky patří rodičům, kteří spolu s dětmi do-

ma cvičili texty, malovali kulisy nebo shá-
něli kostýmy. A významné díky patří také 
dětem za jejich nadšení, pracovitost a zod-
povědnou spolupráci v týmech.
Přála bych si, abychom na projekt Příběh 
naší země rádi a dlouho vzpomínali.

Veronika Balíčková
ZŠ Praha – Petrovice

Tvořili jsme kulisy.
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Věda hrou na VŠCHT

Žáci třídy 5.A navštívili dne 8. 11. v rám-
ci výuky biologie cyklus přednášek Léči-
vé rostliny na VŠCHT. Zajímavé informace 
o životě a hlavně využití rostlin ze světa 
i naší přírody byly doplněny obrazovými 
prezentacemi. Zamysleli se nad využitím 
léčivek v minulosti a dnes, seznámili se 
s léčivkami i s využitím psychoaktivních lá-
tek v medicíně.
Věděli jste, že hlavní léčivkou u nás z čele-
di miskovitých rostlin je kmín? Používá se 
nejen jako koření, ale i v konzervárenství, 
likérnictví a farmacii. V ČR se kmín pěstu-
je přibližně na 1000 ha s průměrným výno-
sem 0,5 tun na 1 ha. A ročně se spotřebu-
je přibližně 1400 t kmínu!

Workshop Sběratelé kostí 
v Hrdličkově muzeu člověka 
na PřF UK (24. 10.)

byl tentokrát určen pro žáky předmaturit-
ního ročníku. Všichni se společně pokusi-
li složit z jednotlivých kostí celou lidskou 
kostru, seznámili se s pohlavními rozdíly 
na kostře a zjišťovali, co lze z kostí oprav-
du zjistit – stáří, pohlaví, infekční nemoci, 
úrazy, vývojové vady.

Mgr. Yvona Šlégrová
Mgr. Olga Tůmová

 

Biologie zábavně

Kmín – naše hlavní léčivka.

Gymnázium ALTIS – příklad 
dobré praxe!
Na začátku listopadu navštívili Gymnázi-
um Altis studenti z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy, kteří studují obor uči-
telství chemie. Laboratorní cvičení v kvar-
tě bylo realizováno ve stylu badatelsky 
orientované výuky a žáci zkoumali tepel-
né změny při různých reakcích. Teoretic-
kou hodinu na téma kyseliny zhlédli v sex-
tě. Po hospitaci ve zmíněných hodinách 
následovala reflexe s RNDr. Petrem Dist-
lerem, Ph.D., vyučujícím chemie našeho 

gymnázia. Budoucí učitelé ocenili zejména 
aktivní a tvůrčí činnost žáků a jejich pozitiv-
ní vztah k chemii.
Což přičítáme k dobru zejména nadšené-
mu a vitálnímu kolegovi Distlerovi a píše-
me za jedna!

Mgr. Olga Tůmová

Studenti monitorují studenty

Dehydratační účinky kyseliny sírové.

Author, Superior, 4ever, Leader Fox,
elektrokol Apach

METRO C (Háje) Kosmická 744 u Čes. spořitelny
Otevřeno: po–pá 10–13 h / 14–18 h ■ so 9–12 h

objednávky na kolasara@kolasara.cz ■ www.kolasara.cz

nzerat_KolaSara.indd   1 29.01.15   9:23

V roce 2019 nás najdete na www.renobike.cz

INZERCE
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ORIGINÁLNÍ PIZZA 
DO 30 MINUT U VÁS! 
Poctivá, domácí pizza  
(italské i americké těsto)

Vyzkoušejte náš jedinečný česnekový 
dip na okraje, k pizzám o velikosti 
32 cm a 40 cm zdarma!

Sleva 20% na osobní odběr.

Sleva 10% na www.pizzacomeback.cz 
po zadání hesla „comeback.petrovice“ 
do kolonky pro vouchery 
(platí při objednávce nad 200 Kč, 
do 15.1.2019).

Doprava zdarma!

Další akce na Facebooku 
a Instagramu.

Morseova 412, Praha – Petrovice 
www.pizzacomeback.cz 

V úterý 16. října 2018 se žáci gymnázia vypravili 
místo klasické výuky do centra Prahy, aby 
navštívili sídla výkonné a zákondárné moci 
představitelů České republiky.

Pod vedení profesora Koliáše si tak prohlédli budovu Úřadu vlády, 
Senátu, Pražský hrad a zavítali do prostor Poslanecké sněmovny. Ak-
ce proběhla v souvislosti s oslavami 100. výročí založení samostatné 
československého státu.V rámci exkurze se tak seznámili s místy, 
ve kterých se rozhoduje o důležitých a podstatných zákonech a sku-
tečnostech.
První zastávkou byla Strakova akademie, sídlo vlády České republi-
ky. Poté studenti zamířili do horní komory Parlamentu ČR. V Senátu 
pak navštívili Valdštejnskou zahradu, na jejíž půdě probrali výsledky 
právě proběhlých senátních voleb a vysvětlili si pravomoce, kterými 
Senát disponuje. Ze Senátu se přesunuli do Thunovského paláce, 
který je domovem Poslanecké sněmovny. Tam nás průvodce prove-
dl historií naší dolní komory a vysvětlil její místo v ústavním systému 
České republiky. Poslední zastávkou byla návštěva Pražského hradu, 
sídla českých králů, panovníků a prezidentů.
Nakonec jsme navštívili bohatou výstavu Dotyky státnosti 
1918-2018. Prima exkurze, mnoho zážitků.

Alex Asgari, 7.A
Mgr. Olga Tůmová

Biologie zábavně

Koridory moci
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Primární varianta loga s rámečkem

Primární varianta loga bez rámečkem


