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• Periodický tisk územního samosprávného 
celku. Vychází 4x ročně v Petrovicích. 
Ročník XXVII, číslo 1, uzávěrka 9. března, 
dáno do tisku 10. dubna, vychází 18. dubna. 
Uzávěrka následujícího čísla 1. 6. 2018  
do 12 hod., vychází 29. 6. 2018.
• Vydavatel: Městská část Praha – Petrovice, 
sídlo Edisonova 429, 109 00 Praha 10,
IČ: 231363 
• Redakce: Jana Kosinová,  
e-mail: kosinova@prahapetrovice.cz,  
RMČ Praha – Petrovice, příjem inzerce: 
Ing. R. Vaculíková, tel.: 274 860 731, 
e-mail: vaculikova@prahapetrovice.cz 
• Registrováno Ministerstvem kultury ČR  
pod značkou MK ČR E 11313 
• Grafika, DTP: KONCEPT DESIGN, s. r. o.
• Za obsahovou a věcnou správnost příspěvku 
odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo 
příspěvky krátit, případně stylisticky upravit.

Náklad 2800 výtisků
Neprodejné

máme za sebou již tři měsíce roku 
2018, ve kterém oslavíme 100. výročí 
vzniku československého státu a konce 
1. světové války. Řekli jsme si, že v Pe-
trovicích bychom tyto vzpomínky chtěli 
spojit s místem, kde žijeme, a s lidmi, 
kteří zde žili, a o nichž se nám podařilo  
získat historické informace či vzpo-
mínky od jejich potomků a příbuzných. 
100. výročí svého vzniku oslaví letos 
i Sokol Petrovice. Ve spolupráci s pe-
trovickými pamětníky a historiky se 
nám podařilo připravit pestrý program 
(viz článek na str. 7) a doufám, že se 
při těchto příležitostech setkáme i s řa-
dou vás petrovických občanů, kteří jsou 
hrdí na místo, kde žijí a kde naši předko-
vé před 100 lety začínali žít v samostat-
ném a demokratickém státu, zakládali 
spolkový život a pak každoročně slavili  
tuto významnou událost. Možná byste 
byli překvapeni při čtení kroniky petro-
vické školy, do jakých detailů kronikáři  
popisovali tyto oslavy a jak si všichni  

dávali záležet na jejich důstojném, ale 
i optimistickém duchu. 

Doufám, že v době, kdy bude vycházet  
toto číslo Petrovického zpravodaje,  
budou mrazivé dny letošní zimy  
nenávratně pryč a budou již v realizaci  
některé akce, se kterými jsme čekali  
na lepší klimatické podmínky. Ráda 
bych vás o nich informovala a součas-
ně požádala o trpělivost a toleranci při 
jejich realizaci.

1. Poměrně rozsáhlou a finančně nároč-
nou akcí je zateplení objektu polikliniky,  
na které naváže rekonstrukce vzdu-
chotechniky a rozvody strukturované  
kabeláže. Rekonstruovány budou rovněž  
vstupní prostory polikliniky včetně 
prodejny potravin a bude vybudován 
vstup do lékárny přímo ze vstupní haly. 
Ve společných prostorách bude instalo-
váno nové úspornější osvětlení, včet-
ně podhledů. Společné prostory budou 

Slovo úvodem

Milí petrovičtí,
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pokryty wifi signálem, který bude zdarma 
k dispozici všem návštěvníkům polikliniky. 
Samozřejmě budou vyměněny i vstupní 
dveře za samootvírací systém, který zlepší 
dostupnost pro starší pacienty, handikepo-
vané a maminky s kočárky.

2. Uspěli jsme s projektem na rekonstruk-
ci zbývajících 2 obecních bytů v Morseově 
ulici 252 a 253 na byty sociální, kde proběh-
ne celková rekonstukce včetně vybavení  
kuchyňskou linkou a základními elektro-
spotřebiči.

3. Vzhledem k tomu, že pan ředitel základní  
školy Mgr. Zeman avizuje nárůst počtu 
žáků v příštím školním roce, bude nutné 
v co nejkratším možném termínu, resp. 
do září letošního roku postavit další tří-
dy pro celkem 60 žáků. Rozhodli jsme se 
rozšířit kapacitu v novém pavilonu, kde je  
prostor pro přístavbu dalších tříd ZŠ. 
Od hl. m. Prahy jsem na tuto dostavbu zís-
kala fin. dotaci ve výši 5 mil. Kč.

4. Doufám, že se nám rovněž poda-
ří dokončit revitalizaci zeleně v lokalitě  
Rezlerovy ulice, kde se v loňském roce 
podařilo upravit stávající a vysadit novou 
zeleň v lokalitě u hřbitova, vybudovat hři-
ště pro pejsky a obnovit přístupové cesty 
u valu a doplnit nový mobiliář. Zbývá do-
budovat workoutové hřiště na nevyužité 
asfaltové ploše, kde by mohla najít novou 
příležitost pro trávení volného času přede-
vším petrovická mládež.

5. Problém, který trápí již delší dobu obyva-
tele na sídlišti Dobrá Voda je nedostateč-
né osvětlení chodníku podél panelového  
domu ve Frostově ulic. Za roky zde vyrost-
la krásná lipová alej, která však v době, kdy 
jsou stromy obalené listím, zcela stíní lam-
py veřejného osvětlení z parkoviště a jiný 
zdroj veřejného osvětlení zde není. Ve ve-
černích hodinách potkávám obyvatele této 
lokality, jak raději než po chodníku ponoře-
nému do tmy jdou po vozovce mezi auty. 
Nechali jsme tedy zpracovat projekt dopl-
nění veřejného osvětlení – celkem by zde 
mělo přibýt 14 nízkých sloupů do předza-
hrádek. Po jednáních, která proběhla zkra-
je roku, je zde vybuduje a bude provozovat 
na vlastní náklady hl. m. Praha.

6. Za domem v Morseově ul. 251 až 253 
bude zahájena co nejdříve výstavba fit par-
ku, který by měl rozšířit možnosti sportov-
ního vyžití jak pro dospělé, tak i pro mlá-
dež. Od hl. m. Prahy jsme na výstavbu 
obdrželi částku 600 tis. Kč.

7. Nezapomněli jsme ani na problémy  
s parkováním. Bohužel k návrhu řešení 
se podle platné legislativy musela vyjádřit  
řada subjektů a v konečné fázi projekt  
musel být schválen i policií ČR, takže 
vlastní realizace se časově protáhla...... 
S teplejším počasím co nejdříve začneme 
s vyznačením míst pro parkování v obytné 
zóně starých Petrovic, čímž zde vzniknou 
místa, na kterých bude možné bez obav 
z pokuty regulérně parkovat. Následně 
pak postoupíme do sídlištní zástavby, kde 
bude realizace složitější, protože se místy 
budou provádět i stavební úpravy.

Doufám, že si někteří motoristé na sídlišti  
Dobrá Voda ještě vzpomenou na zcela uza-
vřené parkoviště u areálu PKVT a.s., které 
se nám po složitých jednáních podařilo zís-
kat od TSK do správy naší městské části 
a otevřít zpět pro parkování obyvatelům síd-
liště. Pravidelně se sem jezdím dívat, zda 
je parkoviště využíváno, a musím konsta-
tovat, že si motoristé na tuto novou mož-
nost rychle zvykli. Ti, kteří zde parkují, vědí, 
že se nedá využívat celá plocha parkoviš-
tě, a to z důvodu zachování místa pro prů-
jezd těžké techniky s návěsem do areálu  
PKVT a.s. Jednala jsem tedy se zástup-
ci PKVT a.s. o možnosti přemístění vjez-
du do areálu tak, aby se uvolnila pro par-
kování celá plocha parkoviště. PKVT 
a.s. zpracovalo v tomto duchu projekt,  
kterým bude vjezd přemístěn do horní  
části areálu přímo z Kurčatovovy ulice, 
dojde ke zbourání provizorního přístřeš-
ku v areálu a vybudování nového vjezdu 
a oplocení. Na parkovišti pak necháme vy-
značit parkovací místa tak, aby mohla být 
maximálně využita celá plocha. Termín  
realizace je červenec 2018. Tolik tedy 
k nejbližším záměrům naší městské části. 

Současně je třeba připomenout, že in-
vestiční záměry mají v Petrovicích i jiné  
subjekty a ne vždy tyto záměry „ladí“ 
s urbanistickými plány Petrovic a vlastní-

ky sousedních nemovitostí. K tomuto té-
matu uvádím bližší informace v článku  
„Neuskutečněné stavební záměry v Pet-
rovicích“ (viz str. 5).

Nemohu na tomto místě nezmínit radost 
z otevření nové pobočky České pošty a.s. 
na Veronském náměstí v objektu prodejny 
Albert. Myslím si, že po dlouhých letech 
„přešlapování“ ze strany České pošty 
a.s. si nové moderní prostředí zaslouží jak 
obyvatelé Petrovic a Horních Měcholup, 
tak pracovnice pobočky a doručovatelky  
(viz článek na str.14).

Mnozí z vás zaregistrovali, že se nám po-
dařilo zprovoznit nové webové stránky. 
Vedla nás k tomu snaha o lepší informova-
nost vás občanů, ale i modernější vzhled 
a využití nových technologií. Chtěla bych 
na tomto místě poděkovat všem, kteří se 
na jejich tvorbě a přípravě podíleli. V sou-
těži o nejlepší webové stránky obcí jsme 
se letos umístili na 3. místě a současně 
jsme byli oceněni i jako „Skokan roku“, 
což je doufám motivací dále vylepšovat 
(viz článek na str. 6). Nic není dokonalé, 
a tak uvítáme i vaše připomínky a náměty, 
které přispějí ke snažší orientaci a lepší in-
formovanosti občanů o dění v Petrovicích.

Závěrem bych ráda vám všem popřála 
hezké jarní dny.

Vaše starostka
JUDr. Olga Hromasová
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Schválený rozpočet městské části Praha – 
Petrovice pro rok 2018
Zastupitelstvo MČ Praha – Petrovice 
schválilo dne 13. prosince 2017 na svém 
zasedání rozpočet městské části jako vy-
rovnaný v příjmové i výdajové části, a to 
v celkové výši Kč 29 201 000 Kč. Celkový 
rozpočet je k dispozici na webových strán-
kách MČ www.prahapetrovice.cz.
Příjmy MČ pro letošní rok činí 
29 201 000 Kč, z toho od hl. m. Prahy 
dostaneme 20 216 000 Kč a ze státní-
ho rozpočtu 195 000 Kč. Z vlastních fon-
dů hospodářské činnosti tvořených pře-
vážně z pronájmu obecních nebytových 
a bytových prostor městská část uvolnila 
5 185 000 Kč. Zbývající část příjmů tvoří 
různé daně a poplatky.
Na údržbu zeleně a veřejných ploch jsme 

vyčlenili částku 3 303 000 Kč. Rovněž je 
nutné opravovat a udržovat komunika-
ce, které jsou ve správě městské části, 
proto jsme vyčlenili na tento účel částku 
1 500 000 Kč.
Na pořádání kulturních představení, kon-
certů a tradičních zájezdů pro seniory ZMČ 
schválilo 1 248 000 Kč.
ZŠ Praha – Petrovice obdrží od měst-
ské části na provoz v roce 2018 část-
ku 6 500 000 Kč a MŠ Jakobiho částku 
2 125 000 Kč.
Letos jsme opět zařadili do rozpočtu pro-
středky na granty. Tyto finanční prostředky 
poskytujeme spolkům a subjektům pracu-
jícím s dětmi, mládeží a dospělými v ob-
lasti sportu, kultury, sociálních a zájmo-

vých aktivit působících na území naší MČ, 
a také římskokatolické farnosti působící 
v naší městské části.
V letošním roce je naplánováno několik 
větších investičních akcí, např. oplocení 
hřiště v Rezlerově ulici, vybudování Fitpar-
ku v Morseově ulici nebo dokončení řeše-
ní dopravy v klidu (parkování).

Iveta Hergottová
radní a předsedkyně FV ZMČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované příjmy MČ Praha – Petrovice v r. 2018

5 185 000

3 605 000

1 500 000 Kč

385 400 Kč

467 000 Kč
1 341 000 Kč

169 400 Kč

6 500 000 Kč

2 125 000 Kč

20 216 000 + 195 000

MHMP a státní rozpočet

Vlastní příjmy průběžně generované MČ 

Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti

3 524 800 Kč

598 000 Kč
650 000 Kč

ZŠ Praha – Petrovice

Ostatní zájmová  
činnost a rekreace

Činnost zastupitelstva obcí

Ostatní výdaje

Komunikace
Pohřebnictví
Investice do MŠ
Investice do ZŠ

MŠ Jakobiho

Péče o vzhled obce a zeleň

Kultura

Činnost místní správy

3 303 000 Kč

8 637 400 Kč

Kompostéry pro MČ Praha – Petrovice  
– výzva k podpisu smlouvy

Zveme všechny občany naší 
městské části na  

XXI. řádné zasedání  
ZMČ Praha – Petrovice, 

které se bude konat 
ve středu 13. června 2018  

od 18.00 hod.  
ve společenském sále DOV,

Edisonova 429,  
Praha – Petrovice.

Vážení petrovičtí občané, 
kteří jste projevili zájem o kompostér zdarma na základě ankety,  
kterou v roce 2016 vyhlásila městská část Praha – Petrovice,  
Vás vyzýváme k podpisu smlouvy o výpůjčce.
Tyto smlouvy můžete podepsat na oddělení správy majetku  
ÚMČ Praha – Petrovice, Edisonova 429, Praha10 – Petrovice.
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Neuskutečněné stavební záměry  
v Petrovicích
V prvním případě se 
jednalo o změnu projektu 
z rodinného domu na dům 
bytový. Vlastník pozemku 
měl vydáno stavební 
povolení na výstavbu 
rodinného domu na rohu ulic 
Edisonovy a Milánské. 
Zahájení stavby rodinného domu pou-
ze předstíral, přesto na stavebním úřa-
du zažádal o změnu stavby před jejím  
dokončením, a to z rodinného domu 
na dům bytový. Současně se na interne-
tu objevila nabídka na prodej těchto bytů, 
aniž by stavební úřad změnu povolil. Se 
změnou rodinného domu na dům bytový 
nesouhlasila jak městská část, tak vlastník 
sousední nemovitosti. Po několika letech 
jednání a odvolávání se ze strany staveb-
níka bylo vydáno konečné rozhodnutí, a to 
zamítavé stanovisko stavebního odboru 
ÚMČ Praha 15. 

Dalším stavebním záměrem, kdy mělo 
dojít ke změně rodinného domu na dům 
bytový, byl projekt v  Ohmově ulici, kde 
vlastník rodinného domu chtěl přestavět 
stávající rodinný dům na dům bytový se 
13 bytovými jednotkami. Městská část po-
dala ve veřejném zájmu, jak písemně, tak 
při ústním jednání, řadu námitek. Napros-
to zásadní námitkou bylo to, že lokalita 
Ohmovy ulice je stabilizovaným územím 
a navrhovaná změna stavby by naruši-
la charakter této lokality a byla v rozporu 
s požadavky na ochranu architektonických 

a urbanistických hodnot v tomto území.  
Městská část má schválenou a zaregist-
rovanou „Urbanistickou studii MČ Praha 
– Petrovice“, která mimo jiné stanoví zá-
sady prostorového uspořádání, kompo-
ziční principy a regulativy výstavby. Jako 
základní kompoziční a prostorové závazky 
jsou stanoveny:
a) respekt k historickému jádru obce a ne-
narušování další masivní zástavbou,
b) omezení stavebních zásahů v novější 
zastavěné části Petrovic, zejména v loka-
litách rodinných domů. 
V těchto lokalitách by měly být navrženy  
stavby, které jsou schopny bezproblémové  
integrace do stávajícího prostředí. Neby-
lo tedy ve veřejném zájmu, aby v zástav-
bě rodinných domů byl postaven bytový 
dům. Pro úplnost uvádím, že s výstav-
bou tohoto bytového domu nesouhla-

sili také vlastníci většiny sousedících  
nemovitostí. Stavební odbor ÚMČ Praha 
15 při svém rozhodování k řadě námitek 
přihlédl a vydal zamítavé rozhodnutí.
Pokud by skutečně došlo k realizaci vý-
stavby obou těchto bytových domů, byl 
by to precedens pro případné další sta-
vebníky, kteří by takovými stavbami zcela 
znehodnotili stávající zástavbu rodinných  
domů v Petrovicích.

Posledním neuskutečněným stavebním 
záměrem byla výstavba výškového domu 
o 19 podlažích, a to v těsné blízkosti Petro-
vického hřbitova (na místě stávající výmě-
níkové stanice Pražské teplárenské a. s.). 
Projekt, ke kterému jsme se jako Rada  
MČ vyjadřovali, výškově i objemově pře-
kračoval regulativy stanovené v „Urba-
nistické studii MČ Praha – Petrovice“.  
V návrhu se počítalo se situováním balkonů 
nad plochu Petrovického hřbitova a jejich 
užívání by mohlo narušovat pietní místo, 
kterým Petrovický hřbitov je. Po několika  
jednáních na Radě MČ investor od to-
hoto záměru upustil. Pražská tepláren-
ská a.s., by sice získala značnou částku 
za prodej nemovitosti, ale tato stavba by 
nebyla rovněž ve veřejném zájmu naší  
městské části.

Olga Hromasová
starostka MČ

Pozemek na rohu ulic Edisonovy a Milánské. Rodinný dům v Ohmově ulici.

Objekt Pražské teplárenské a.s. vedle Petrovického hřbitova.
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Pražské kolo soutěží Zlatý erb bylo  
pro MČ Praha – Petrovice úspěšné
Slavnostní vyhlášení soutěže 
Zlatý erb 2018 a JuniorErb 
2018 za kraj Hlavní město 
Praha se uskutečnilo v úterý 
13. března 2018 v Rezidenci 
primátora hl. m. Prahy. 
Za hlavní město Prahu 
předával diplomy finalistům 
soutěže radní Libor Hadrava.

Zlatý erb je populární soutěž o nejlepší 
webové stránky, elektronické služby měst 
a obcí nebo webové turistické prezenta-
ce. Cílem soutěže je podpořit moderniza-
ci místní a regionální veřejné správy pro-
střednictvím rozvoje informačních služeb 
poskytovaných občanům i specifickým 
skupinám uživatelů s využitím interne-
tu a ostatních elektronických médií, a při-
spět tak k rozvoji kvality života ve městech 
a obcích České republiky. Do letošního 
ročníku Zlatého erbu se přihlásilo 18 praž-
ských městských částí. Celkem bylo hod-
noceno 27 projektů. 
Rozhodli jsme se zvelebit a inovovat naše 
webové stránky a přistoupili jsme za po-
moci firmy Drualas.cz, jmenovitě pana 
Stanislava Mareše, ke zcela jinému de-
signu a zejména přehlednosti a zajištění 
maximálního množství informací v úplně 
novém pojetí našich webových stránek. 
Na jejich náplni se podíleli všichni za-
městnanci úřadu, a to pod vedením paní 
starostky JUDr. Olgy Hromasové. Nové 
webové stránky mají zcela jinou struktu-
ru, která je pro návštěvníky uživatelsky pří-
jemná a plná dostupných informací. A to 
ocenila i letošní porota Zlatého Erbu a na-
še městská část získala hned dva Zlaté er-
by, a to za 3. místo v kategorii – Nejlepší 
webová stránka obce a současně jsme se 
stali Skokanem roku. 
Je to velký úspěch, protože se nám poda-
řilo vyhrát po dlouhých 6 letech. A právě 
proto bychom Vás rádi vyzvali, abyste se 
s námi podíleli na obsahu a náplni stránek 
a nebáli se nám psát své náměty, doporu-
čení, posílali fotografie z akcí, apod. Náš 
web je zde přece pro vás a o vás.

redakce

Diplom pro naší městskou část za 3. místo v soutěži Zlatý erb.

Nejlepší webová stránka města
1. Praha 8
2. Praha 10
3. Praha 12

Nejlepší webová stránka obce
1. Praha – Kunratice
2. Praha – Dolní Počernice
3. Praha – Petrovice

Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba
1. Praha 10: Převod webových stránek do českého znakového jazyka
1. Praha 12: Automatický odpovídač – Chatbot
2. Praha MHMP: Máte nápad
3. Praha 12: Mobilní aplikace „Praha 12 v mobilu“

Skokanem roku se stala  
MČ Praha – Petrovice.

Vítězové Zlatého Erbu 2018
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Oslavy 100. výročí vzniku Československa 
a ukončení 1. světové války v Praze – Petrovicích
Československý stát byl odkazem touhy 
českého a slovenského národa po samo-
statnosti, což se projevilo v mohutných 
masových demonstracích na konci října 
1918. Vznik Československa umožnilo mo-
censké vakuum, které nastalo na sklon-
ku první světové války ve střední Evro-
pě porážkou a rozvratem nejen Rakouska 
-Uherska, ale i Německa a revolucí otřása-
né ruské říše. Po vyhlášení samostatnos-
ti Československa se konaly ve městech 
i v obcích oslavy, slavnostní průvody a bo-
hoslužby. Lid jásal nad nabytou samostat-
ností i nad koncem války.
Od vzniku republiky tomu bude v říjnu 
2018 přesně 100 let a naše městská část 
naplánovala oslavné a vzpomínkové akce 

k tomuto významnému výročí. Po celý rok 
budou v Petrovickém zpravodaji publiková-
ny články k 100. výročí vzniku ČSR a ukon-
čení 1. světové války. Již v tomto čísle se 
dočtete o Petrovicích v době vzniku ČSR 
a trvání 1. republiky od autora PhDr. Jiřího 
Bartoně, který od osmdesátých let minu-
lého století rád shromažďoval informace 
o Petrovicích (a nejen o nich) a jejich minu-
losti. Sepsal dějiny Petrovic a v roce 1994 
redigoval sborník, ve kterém byl materiál 
publikován spolu s texty dvou dalších  
autorů.

redakce

1. února 2018 – 15. května 2018
vyhlášení dvou soutěží pro žáky petrovických základních 
škol a gymnázií:
Fotografická soutěž – Místo, kde vrůstám kořeny, 
aneb PETROVICE POHLEDEM DĚTÍ
Literární soutěž – 100. výročí ČSR očima dětí, aneb CO MI 
ŘÍKÁ POJEM VLASTENECTVÍ

31. května
slavnostní vyhlášení vítězů v sále DOV

23. května 2018
IV. ročník akce Běh napříč Petrovicemi, tentokráte ve zna-
mení 100. výročí vzniku ČSR

21. září 2018 od 19.00 hodin
Beseda v petrovické farnosti Camino nejen pro farníky 
na téma: T. G. Masaryk na cestě k vítězství - přednášející 
Doc., PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

září/ říjen 2018
Besedy pro petrovické ZŠ a gymnázia na téma: 
Zrod a život 1. republiky
přednášející Doc., PhDr. Dana Picková, CSc.

22. října 2018
Slavnostní zasazení Lípy Republiky 
a Lampionový průvod Petrovicemi za účasti 
pamětníků 1. republiky v Petrovicích, žáků petrovických 
základních škol a gymnázií a všech, kteří se chtějí účastnit.

23. října 2018
Slavnostní koncert k výročí republiky – Doležalovo kvarteto 
a Valerie Zawadská v sále DOV.

24.října 2018
Pietní akt k 100. výročí Dne vzniku samostatného  
československého státu spojený s kladením věnců u hrobu 
obětí světových válek na petrovickém hřbitově v 11. hod. 
a u památníku padlých v Edisonově ulici v 11.30 hod.

28. října 2018 od 10.00 hod. 
kostel sv. Jakuba Staršího
Slavnostní mše k výročí republiky s názvem Za vlast

Plánované akce k 100. výročí  
Československa a ukončení 1. světové  
války v Praze – Petrovicích

Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI



8

Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Stoleté jubileum republiky a Petrovice

Od jara roku 1918 konečně 
1. světová válka směřovala 
ke konci. Zatím ještě polykala 
životy. Generálové nechávali 
ve zbytečných bitvách 
padnout až čtvrtmiliony 
mužů a mladíků. Neutěšená 
situace byla i v zázemí. 
Rodiny v Čechách s obavami 
hleděly na listonoše, jestli 
nenese nejsmutnější zprávu 
nebo strašný povolávací 
rozkaz. Zároveň bezradně 
rozmýšlely, kde získat něco 
k jídlu, kde sehnat na topení 
dnes tak přehlížené uhlí nebo 
alespoň dřevo. V zemském 
hlavním městě Praze byly 
potíže ještě o něco citelnější 
než v Petrovicích a okolních 
obcích. Praha tehdy začínala 
až novoměstskými ulicemi  
za mladým městem Nuslemi.

Petrovice příslušely k okresnímu úřadu  
a soudu v Říčanech, berní správou do dal-
šího mladého města Žižkova. V roce 
1910 v místě žilo celkem 442 obyvatel  
ve 49 domech. V roce 1921 to bylo 401 
osob v 53 domech. Státní a občanskou 
správu vykonával úřad „politické obce,“ 
k níž až do roku 1920 náležely také Horní 
Měcholupy. V rámci spojených obcí exis-
toval od roku 1892 sbor dobrovolných ha-
sičů a roku 1903 se v Petrovicích ustavil 
„vzdělávací a podpůrný spolek Pokrok“.
Katastr Petrovic zahrnoval přes 207 hek-
tarů orné půdy, přes 149 ha luk a téměř 
12 ha pastvin, přes 4 ha zahrad a přibližně 
stejně lesních porostů, přes 7 ha neplodné 
půdy, vesměs cest, a jen něco přes 10 ha 
zastavěné plochy. Do úplnosti by zbýva-
lo přičíst místní lomy, dva rybníčky, vodní 
plochu Botiče a hřbitov. Evidentně země-
dělské prostředí obce s velkým hospodář-
ským dvorem u zámku doplňoval pivovar 
s ročním výstavem přes dvacet tisíc hek-
tolitrů a při Botiči vodní mlýn. Roku 1910 
došlo ke zřízení Obecního domu s hasič-
skou zbrojnicí.
Ke vzhledu Petrovic přispěl v roce 1908 

kup místního dvora majitelkou průhonic-
kého velkostatku Marií Antonií, rozenou 
hraběnkou Nostitz-Rhieneck. Jejím man-
želem byl Arnošt Emanuel hrabě Silva  
Tarouca, dodnes známý zejména pro svo-
je dendrologické zájmy. Průhonický zámek 
a park manželé nechali proměnit na repre-
zentační sídlo rodiny hraběte – právníka 
a politika. Petrovice toho času aspirovaly 
na centrum hospodářského vedení celku, 
kterému se ještě tradičně říkalo „panství“.  
Petrovický zámek, dvůr a jakubský kostel 
začaly procházet stavebními úpravami.
Chrám byl lokálií čestlické farnosti u tam-
ního kostela sv. Prokopa. Kněz odtamtud 
přicházel konat pobožnost každou třetí ne-
děli. Petrovický kostel si pod barokním 
překryvem uchoval středověké artefakty. 
Nyní došlo na jejich citlivou opravu a díl-
čí přestavbu celku ve formách pozdní go-
tiky. Barokní helmici věže nahradila čtyř-
boká jehlancová střecha. Sedlová střecha 
lodi byla nově upravena a získala strmé 
štíty. Všechna střešní krytina byla vymě-
něna. Barokní fasádu lodi a sakristie na-
hradilo obložení z lomového kamene. Za-
chována zůstala jen kasulová okna a pás 
omítky okolo nich. Upraveny byly římsy 
a pískovcové kvádry na nárožích. Proměny 
jakoby představovaly tečku za stavebními 
aktivitami hraběcích manželů, započatými 
v 19. století v Průhonicích. Petrovický dvůr 
však již roku 1912 spravoval Ludvík Kol-
ben, současně správce dvora v Karolinu 
u Rychnova nad Kněžnou. Ludvík byl jed-
ním z bratrů technika a podnikatele Emila 
Kolbena.
Světovou válku bezprostředně vyvolal sa-
rajevský atentát na následníka trůnu arci-
vévodu Františka Ferdinanda d’Este a je-
ho choť. Necelý měsíc poté, 26. července 
1914, byla v rakouském císařství vyhláše-
na mobilizace mužů do 37 let. A za dva 
dny Rakousko-Uhersko vypovědělo vál-
ku Srbsku. Obratem následovala série  
obdobných vypovězení mezi mnoha státy. 
Ze zdánlivě lokálního konfliktu tak vznikla 
válka nedozírného rozsahu a stále se pro-
dlužovala. Centrální mocnosti, k nimž ná-
ležely Německo, Rakousko-Uhersko a Tu-
recko, se dostávaly pod sílící tlak armád 
států, nazývaných Dohoda. Ubíhala léta, 
následovaly další a další odvody. Při po-

sledních se již vybíralo z narozených v ro-
ce 1900. Přes tvrdé tresty pro dopadené 
začali naše lesy obývat muži, kteří zběhli, 
nenastoupili ke „svým“ vojenským útva-
rům.
V zázemí sílily zásobovací obtíže. Okresní 
hejtmanství organizovala soupisy a odvod 
zásob obilí a mouky. Chléb nebýval k do-
stání, lidé často pekli placky z kupované 
mouky, mnohdy znehodnocené různými 
přísadami. Stoupaly ceny všeho, ale ze-
jména potravin. Mouka, chléb, cukr a dal-
ší bylo brzy prodáváno pouze proti úřed-
ně přiděleným lístkům, které se vydávaly 
jednotlivcům jen na omezená množství. 
Rozvinul se „černý“ obchod, za nějž hro-
zily velké tresty. Průmyslu chyběly suro-
viny, konaly se nejrůznější sbírkové akce. 
Došlo i na zvony, hodily se na výrobu pat-
ron a jiných „potřeb“. Z petrovické kostel-
ní věže komise 27. března 1917 odebrala 
menší zvon. Náhradou obec dostala sym-
bolických 99 K.
Po císaři Františku Josefovi I. nastoupil 
na vídeňský trůn Karel I. Obyvatelstvo ale 
víc zajímaly úmrtní zprávy z front, návraty 
zmrzačených vojáků a zvětšující se draho-
ta a nouze. V Šeberově zapsali roku 1917: 
„…vůbec platí lidé za věci k výživě ceny 
neslýchané a přemrštěné. Lidé stojí před 
krámy v dlouhých frontách i po celou noc, 
čekajíce až na ně dojde řada… Jaká bída 
je v krmení, svědčí, že zdejší lidé běha-
jí na kousek trávy až na Háje a k Petrovi-
cům, téměř hodinu cesty. Lidé z Michle 
a okolí přepadají bramborová pole a trha-
jí nať uschlou, aby získali pár brambůrků, 
největších dnes jako vlašský ořech. Lid 
s úzkostí hledí do budoucna…“
Roku 1918 v celé monarchii přibývalo hla-
dových bouří a stávek. Vojáci začínali od-
pírat poslušnost. V únoru v jadranském 
přístavu Kotoru a v květnu v českém Rum-
burku došlo k otevřeným vzpourám. Vzá-
pětí byly potlačeny, ale povědomí o nich 
ne. Do českých novin a časopisů přes cen-
zuru pronikaly zprávy o vojenské a politic-
ké situaci. Na východě Evropy v rozlehlém 
bývalém ruském carství docházelo k mno-
hotvárným revolučním převratům, k bo-
jům o moc a charakter států budoucnosti. 
Noví vládci Petrohradu 14. února uzavře-
li jménem Ruska separátní mír s dosavad-
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ním nepřítelem a soustředili se na domácí 
situaci. Na západ Evropy poprvé připlu-
ly útvary amerických vojáků a postupo-
valy proti Německu na straně Dohody. 
Bylo jen otázkou času, kdy unavené Cen-
trální mocnosti uznají bezvýchodnost dal-
šího odporu. Politici Západu již zvažovali, 
jak dál po válce. Naslouchali i hlasům ze 
středovýchodní Evropy, aby byly obnove-
ny samostatné státy český a polský. V Pa-
říži působila exilová Československá ná-
rodní rada, možný zárodek budoucí vlády. 
Balkán se chtěl oprostit z dosavadní pod-
řízenosti centrálním mocnostem. V Římě 
se v dubnu sešly špičky emigrantů na tak 
zvaném kongresu potlačených národů ra-
kousko-uherských… Nová doba si ale žá-
dala moderní státy, republiky. Za nás ji 
proklamoval Tomáš Garrigue Masaryk 
ve Washingtonu v deklaraci, publikované 
jménem prozatímní vlády 18. října v Paříži.
Čeští vojáci vnímali, že z tradiční povin-
nosti stojí na protilehlé straně. Přebíha-
li do zajetí ve státech Dohody. V tamních 
zajateckých táborech zase přibývalo dob-
rovolníků, kteří vstupovali do revolučních 
oddílů dosud neexistujícího státu – česko-
slovenských legií. Bojovali pak, se všemi 
riziky „vlastizrádců“, na straně Dohody. 
Nejpočetnější útvary legií se nacháze-
ly v rozbouřeném Rusku, Vyjednávaly si 
cestu k západním armádám. Jejich hlav-
ní část, složitě odjíždějící po transsibiřské 
železniční magistrále k Tichému oceánu, 

shodou okolností od poloviny května urči-
tou dobu vojensky zasahovala do ruských 
událostí. Zejména na Sibiři postup legií zís-
kal pozornost světových médií a politiků.
Doma byly epicentry kritiky a odporu Pra-
ha a – Vídeň, tamní parlament. Už v lednu 
1918 čeští poslanci v pražském Obecním 
domě přijali „velezrádnou“ Tříkrálovou de-
klaraci. Požadovali autonomii společnou 
pro Čechy a Slováky. Na velkém shromáž-
dění představitelů českého veřejného ži-
vota 13. dubna vyhlásil populární spisova-
tel Alois Jirásek „národní přísahu“ vytrvat 
v úsilí o svobodu a samostatnost. V polovi-
ně května se v Praze tisíce Pražanů, Čechů 
a hostů ze slovanských zemí zúčastnily 
velkých shromáždění k výročí položení zá-
kladního kamene Národního divadla. Snad 
poprvé od roku 1848 se zaplnilo Václavské 
náměstí…
Lidé sledovali dění a zároveň všichni če-
kali na novou úrodu. Slibovala dobré vý-
sledky, ale sklizeň se pro deště opozdi-
la. „Lid z měst vrhá se na pole, rve klasy 
a tahá brambory… Úrodu v polích hlídá 
vojsko, ale ani to nepomáhá.“ Rok 1918 
však přinesl nejenom neutěšenou situ-
aci, stávky a demonstrace, nýbrž také 
těžko vypověditelné naděje, někdy pro-
tichůdné, myšlenky překračující běžný roz-
měr i poznání: mír… vzájemná lidská so-
lidarita… správa věcí našich do vlastních 
rukou… sociální spravedlnost… český 
stát… socialismus… život, jak má být… 

pryč se zbytky feudalismu a s klerikalis-
mem… rovní mezi rovnými… revoluce… 
Praha, naše hlava… demokratická repub-
lika… otevřený svět… moderní kultura… 
V průběhu 28. října 1918 se šířila v oko-
lí Prahy informace, že tam lidé v ulicích 
slaví rozpad Rakouského císařství a uzná-
ní české státní samostatnosti. Vyčetli to 
z tiskových zpráv. Druhého dne nastalo 
všeobecné nadšení. Nedostatek ovšem 
nezmizel ze dne na den. Válku bojující 
strany uzavřely až 11. listopadu a míro-
vé smlouvy se vypracovávaly až do ledna 
1920. V sousedních zemích hrozivě rost-
la inflace. V Rusku se šířila občanská vál-
ka. Zeměmi Evropy otřásalo ještě mnoho 
výbušných událostí. Samotné připojení po-
hraničí českých zemí a Horních Uher – Slo-
venska neprobíhalo všude tak spontánně, 
jako nadšená shromáždění Čechů. Nikdo 
ale nepochyboval, že náš samostatný stát 
je zde, monarchie končí a habsbursko-lot-
rinský rod pozbyl svoje postavení. Revo-
luční národní shromáždění 14. listopadu 
jmenovalo československou vládu v čele 
s Karlem Kramářem a zvolilo T. G. Masary-
ka prvním prezidentem republiky. Když se 
bývalý exulant a nyní prezident Masaryk 
vrátil 20.–21. prosince do vlasti, byl všu-
de triumfálně přijímán. Zápisy z regionu 
dokládají, že 21. prosince vyrazilo do cen-
tra Prahy i mnoho zájemců z jejího jihový-
chodního zázemí.
Začínal život v republice. Členové Sokola 

T. G. Masaryk 21. prosince 1918 na Václavském náměstí.
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XVIII. Reprezentační ples MČ Praha – Petrovice
Rok se sešel s rokem 
a v sobotu 24. února jsme 
se po roce opět sešli, aby 
přátelé tance a společenské 
zábavy strávili příjemný 
večer ve společenském sálu 
Domu občanské vybavenosti 
při XVIII. reprezentačním 
plese Městské části Praha 
– Petrovice. Zcela zaplněný 
sál svědčil o přirozené 
potřebě lidí odložit běžné 
starosti a přijít se pobavit 
nejen hudbou a tancem, ale 
i přátelským povídáním.

Plesový výbor nám kromě tradičně vynika-
jícího tanečního orchestru Josefa Hlavsy 
připravil zcela nový program. Celým ve-
čerem nás provázel Aleš Háma, petro-
vický občan, který nejen zasvěceně před-
stavil všechny účinkující, uvedl s mnoha 
zajímavostmi všechny účinkující a provedl 
nás losováním bohaté tomboly. Vystoupe-
ní tanečního orchestru muselo uspokojit 
všechny tancechtivé účastníky, repertoár 
orchestru je velmi rozmanitý, od dechov-
ky přes muzikály, orchestrální skladby až 
po taneční písničky, zahrál standardní i la-
tinskoamerické melodie. Po úvodním slo-
vu paní starostky JUDr. Olgy Hromasové, 
která krátce přivítala všechny přítomné, 
vystoupil taneční pár z Tanečního klubu 
MZ Dance Team pan Lukáš Chmelík se 
Zuzanou Šťastnou. Tento pár byl finalistou 
mistrovství republiky v roce 2017 a mistry 
republiky v showdance 2017. Ve třech vy-
stoupeních zatančili rumbu, paso doble, 
sambu, jive a street show Bond girl. O půl-
noci vystoupil Taneční klub senioři Petrovi-

ce s ukázkou mexických a řeckých tanců. 
Všechna vystoupení byla odměněna dlou-
hotrvajícím a bouřlivým aplausem, který 
se v mnoha případech vyskytl i během ta-
nečních vystoupení.
Součástí programu byla také bohatá tom-
bola, která se setkala s velkým zájmem. 
Celkem bylo prodáno 800 kusů tombol-
ních lístků a z nich bylo vylosováno 54 vý-
herců hodnotných cen. Již tradičně byla 
vylosována cena útěchy a tou cenou by-
la skutečná prasečí hlava. Zde se přísluší 
znovu poděkovat všem sponzorům, kte-
ří svými hodnotnými dary zatraktivnili ce-
lý večer.

Poděkování za dobře připravenou a vyda-
řenou společenskou akci přísluší také ple-
sové komisi v čele s její předsedkyní paní 
Helenou Stašákovou a všem pracovníkům 
městské části, kteří se na přípravě aktivně 
podíleli. Nás, kteří jsme celou akci připra-
vovali, velmi potěšila a stala se zadostiuči-
něním vřelá poděkování od účastníků ve-
čera při jejich odchodu do svých domovů, 
při kterém byly dámy odměněny nádher-
nou růží. Všichni se již těšíme na XIX. re-
prezentační ples naší městské části.

André Němec
zástupce starostky

Večerem provázel Aleš Háma.

Taneční orchestr Josefa Hlavsy.

Taneční klub senioři Petrovice.
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cvičili v Petrovicích v najatém sále hostin-
ce Gustava Černého. Koncem roku 1918 
měla celá jednota 54 mužů, 25 žen, 14 do-
rostenců, 12 dorostenek, 10 žáků a 24 žá-
kyň. V dubnu 1919 byly slavnostně vysa-
zeny Lípy svobody. Z popudu TJ Sokol se 
5. července konala společně s hasičský-
mi sbory z Petrovic a Horních Měcholup 
a se spolkem Pokrok vzpomínková oslava 

Mistra Jana Husa. Na vrchu Varta byla za-
pálena hranice, proneseny projevy a zazpí-
vány hymny. Šlo o jeden z posledních spo-
lečných podniků, blížilo se osamostatnění 
Petrovic a Horních Měcholup. Vznik Velké 
Prahy v následujících letech posunul hrani-
ce hlavního města republiky až před neda-
lekou Hostivař. Jako místní tečka za pře-
vratovou epochou zazněl v Petrovicích 

v roce 1922 návrh na postavení pomníku 
padlých v 1. světové válce a přistoupilo se 
k jeho realizaci.
 

Jiří Bartoň
 autor je regionální  
historik a publicista
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16. listopadu 2017
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 28/2017.
• Rada MČ RMČ schválila PD „Doplnění 
veřejného osvětlení v ul. Frostova a hra-
niční kámen v městské části Praha – Pe-
trovice.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis ze 
17. a 18. jednání Finančního výboru ZMČ, 
konaného 4. října 2017 a 15. listopadu 
2017 v předloženém znění.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu na rok 
2018 jako vyrovnaný ve výši 28 243 000 Kč 
a uložila starostce MČ ho v zákonné lhůtě 
vyvěsit na úřední desku.
• Rada MČ vzala na vědomí Výroční zprá-
vu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy, 
MŠ Jakobiho 329, Praha 10 za školní rok 
2016/2017 ze dne 14. 11. 2017.
• Rada MČ se věnovala stavu pohledávek 
a uložila zástupci starostky důsledně po-
stupovat dle Směrnice č. 12-2015 při vy-
máhání pohledávek.
• Rada MČ schválila rozpočet na koncert 
Dvořákova kvarteta.
• Rada MČ schválila vyúčtování nákladů 
koncertu Petry Černocké.
• Rada MČ schválila vyúčtování nákladů 
hry Hledání ztraceného ráje.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci sta-
rostky MČ, že MČ Praha – Petrovice ob-
drží finanční podporu na projekt „2. Eta-
pa – Podpora sociálního bydlení v městské 
části Praha – Petrovice“ rámci Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR.

5. prosince 2017
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 30/2017.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu na rok 
2018 MŠ Jakobiho a návrh střednědobého 
výhledu na roky 2018 – 2021.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu na rok 
2018 ZŠ Praha – Petrovice a návrh střed-
nědobého výhledu na roky 2018 – 2021.
• Rada MČ schválila návrh programu 
na XIX. řádné zasedání ZMČ Praha – Pet-
rovice, konaného 13. 12. 2017.
• Rada MČ uložila předsedovi Grantové 
komise RMČ, připravit důvodovou zprávu 
na zasedání Zastupitelstva MČ, a to k bo-
du č. 12 – doplnění „Podmínek pro udělo-
vání dotací MČ Praha – Petrovice“.
• Rada MČ schválila konání XVIII. repre-
zentačního plesu MČ Praha – Petrovice  

na sobotu 24. 2. 2018 od 20.00 hod. v sá-
le DOV. Rada MČ jmenovala plesovou 
komisi, které uložila předložit Radě MČ 
ke schválení rozpočet a organizační zabez-
pečení XVIII. reprezentačního plesu MČ 
Praha – Petrovice.
• Rada MČ vzala na vědomí zápisy Komise 
bytové a sociální RMČ ze dne 27. 11. 2017 
a 4. 12. 2017.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci 
o kontrole plnění usnesení z jednání Ra-
dy MČ.
• Rada MČ schválila vyúčtování koncertu 
bratří Ebenů.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu 
na „Zpívání pod vánočním stromem“.
• Rada MČ schválila rozpočet na „Vánoční 
mši J. J. Ryby“.
• Rada MČ schválila prodloužení nájem-
ních smluv pro nájemce hrobových míst.

22. prosince 2017
• Rada MČ schválila rozpočtové změ-
ny č. 31/2017, č. 32/2017, č. 33/2017 
a č. 34/2017.
• Rada MČ vzala na vědomí návrh obec-
ně závazné vyhlášky o čestném občanství 
a cenách hlavního města Prahy a neměla 
k němu připomínky.
• Rada MČ vzala na vědomí novelu zák. 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.
• Rada MČ schválila nové znění „Řádu ve-
řejného pohřebiště MČ Praha – Petrovice“ 
v předloženém znění s účinností od 1. led-
na 2018.
• Rada MČ schválila vyúčtování nákladů 
akce „Zpívání pod vánočním stromem“.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z jednání 
Kulturní komise RMČ ze dne 14. 12. 2017.
• Rada MČ schválila vyúčtování koncertu 
„Doležalovo kvarteto“.
• Rada MČ schválila vyúčtování koncertu 
„Vánoční mše J. J. Ryby“.

27. prosince 2017
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 35/2017.
• Rada MČ neschválila umístění předáva-
cí schránky na pozemek parc. č. 423/52 
k.ú. Petrovice, a to z důvodu, že se jed-
ná o zábor veřejného prostranství ve frek-
ventované části Petrovic, kde by umístě-
ním schránky byl narušen estetický vzhled 
území.
• Rada MČ vzala na vědomí oznámení 

o zahájení územního řízení a pozvání k úst-
nímu jednání odboru stavebního ÚMČ Pra-
ha 15 ze dne 12. 12. 2017 a uložila Komisi 
územního rozvoje, výstavby a dopravních 
vztahů RMČ zpracovat stanovisko MČ 
Praha – Petrovice k výše uvedenému zá-
měru.

25. ledna 2018
• Rada MČ schválila „Zprávu o činnos-
ti Rady MČ Praha – Petrovice“ za období 
od 13. června 2017 do 31. prosince 2017 
a uložila zástupci starostky předložit zprá-
vu na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha – Petrovice.
• Rada MČ schválila připojení se k akci 
Vlajka pro Tibet 2018, a to vyvěšením ti-
betské vlajky dne 10. 03. 2017 na budově 
úřadu, nebo jiném čestném místě.
• Rada MČ schválila finanční dar ve výši 
2000 Kč na odměny pro děti na akci „Ma-
sopust v Petrovicích“.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu 
na „Recitál Jiřího Krampola a Karla Bláhy“.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu na di-
vadelní hru „Šest tanečních hodin“.

8. února 2018
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 1/2018.
• Rada MČ schválila vyřazení zastaralé-
ho a opotřebovaného majetku z účetnic-
tví a evidence majetku MČ Praha – Pet-
rovice, který je vedený na majetkových 
účtech MČ Praha – Petrovice a majetku 
vedeného v operativní evidenci MČ Praha 
– Petrovice v rozsahu, dle návrhu likvidač-
ní komise ÚMČ Praha – Petrovice ze dne 
5. 2. 2018.
• Rada MČ schválila připomínky k návrhu 
novely Statutu hl. m. Prahy v předloženém 
znění.
• Rada MČ schválila návrh programu MČ 
Praha – Petrovice pro udělení dotací, kte-
rý byl Grantovou komisí RMČ dopracován 
tak, aby byl v souladu s platným právním 
předpisem, a uložila předsedovi Granto-
vé komise RMČ jej předložit na zasedání 
ZMČ.
• Rada MČ schválila vyúčtování přednášky 
o Peru a Bolívii.
• Rada MČ schválila uzavření bezúplat-
né smlouvy o věcném břemeni na umís-
tění předávací stanice do objektu garáže 
ve prospěch MČ Praha – Petrovice.

Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice

Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Informace pro „pejskaře“
Na území MČ Praha – 
Petrovice bylo v roce 2017 
evidováno celkem 370 psů.
Celkem se na místních 
poplatcích ze psů 
evidovaných na území MČ 
Praha – Petrovice vybralo 
242 072 Kč, z čehož 25 % bylo 
odvedeno Magistrátu hl. 
m. Prahy, tj. 60 518 Kč.
Povinností každého občana, který vlast-
ní psa staršího tří měsíců, je podle obec-
ně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. 
Prahy, o místním poplatků ze psů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, splnit do 15 dnů 
od přivedení psa domů ohlašovací povin-
nost k místnímu poplatku ze psů. A to 
na Úřadu městské části Praha – Petrovice, 
odbor občanskosprávní, Edisonova 429, 
v úředních hodinách.
Trvalé označení psa staršího šesti měsí-
ců, chovaného na území hlavního měs-
ta Prahy, je povinné dle ustanovení obec-
ně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. HMP, 
o místním poplatku ze psů.
Čipování je hrazeno chovatelem v plné 
výši. Chovatel má nárok na úlevu od po-
platku vždy ve dvou následujících letech 
po očipování (vždy 350 Kč/rok), poživatelé 
invalidního či starobního důchodu neplatí 
v uvedených letech poplatek žádný.
Další možností, jak trvale označit psa, je 
tetování odborně způsobilou osobou. 
V případě označení tetováním není přizná-
ván nárok na úlevu od poplatku.
Zajištění pravidelného očkování svých svě-

řenců proti vzteklině je zakotveno v záko-
ně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Ten 
stanoví chovateli povinnost předvést zvíře 
ve stáři od 3 do 6 měsíců k očkování pro-
ti vzteklině a poté během doby účinnos-
ti předchozí použité očkovací látky zajistit 
přeočkování, uchovávat doklad o tomto 
očkování po dobu platnosti očkování 
a na požádání jej předložit orgánům vyko-
návajícím státní veterinární dozor. Chova-
tel je povinen zvíře, které poranilo člověka, 
předvést k veterinárnímu vyšetření a pora-
něnému ve lhůtě 48 hodin předat potvrze-
ní o platnosti očkování psa proti vzteklině.
Velmi diskutovanými tématy a předmě-
tem častých sporů mezi „pejskaři“ a ostat-
ní veřejností je znečišťování veřejného pro-
stranství psími exkrementy a dále volný 
pohyb psů a problematika jeho regulace.
Povinnost uklízet psí exkrementy je sta-
novena v § 3 obecně závazné vyhlášky 
č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čis-
toty na ulicích a jiných veřejných prostran-
stvích, ve kterém je uvedeno cit.: „V přípa-
dě znečištění ulice nebo jiného veřejného 
prostranství výkaly zvířete odstraní nepro-
dleně toto znečištění osoba, která je vlast-
níkem nebo držitelem zvířete“. Kontrolu 
dodržování povinností stanovených touto 
obecně závaznou vyhláškou provádí hlídky 
Městské policie hl. m. Prahy, a to v rám-
ci kontrol dodržování veřejného pořádku. 
Hlídky městské policie jsou oprávněné po-
žadovat u každého přestupce předložení 
osobních dokladů ke zjištění nezbytných 
údajů o přestupci.
Volné pobíhání psů na veřejných prostran-

stvích není v současné době na území 
hlavního města Prahy upraveno žádným 
právním předpisem, který by plošně sta-
novil povinnost venčení psů na vodítku. 
Částečně tuto problematiku řeší vyhláška 
č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně ve-
řejné zeleně, kde v příloze č. 1 jsou uve-
deny lokality, kde je volný pohyb psů zaká-
zán. Uvedená vyhláška ještě stanoví také 
úplný zákaz vstupu psů na dětská hřiště 
a pískoviště, a to oplocená i doposud ne-
oplocená, bez výjimky. Regulace volného 
pohybu psů je velice složitou problema-
tikou, která nemá uspokojivé řešení pro 
všechny. Psi jsou v zásadě velmi adapta-
bilní zvířata a je pro ně poměrně snadné 
osvojit si dobré způsoby, záleží tedy vždy 
na majiteli psa, jak ho vychová.
Městská část Praha – Petrovice nabízí 
„pejskařům“ možnost v podobě psího hři-
ště v ulici Rezlerova. Tak neváhejte a přijď-
te si ho se svým miláčkem vyzkoušet.

Kristýna Benešová
odbor občanskosprávní

Petrovice nabízí psí hřiště v ul. Rezlerova.

Nejezdíte s prošlým řidičákem?
Podle informací z Ministerstva dopravy ČR 
si vloni vyměnilo končící řidičský průkaz 
jen 66% motoristů. Znamená to, že v celé 
České republice nyní možná jezdí s neplat-
ným průkazem až 270 tisíc osob. Za tento 
přestupek jim při silniční kontrole hrozí po-
kuta do 2000 Kč, v případě správního říze-
ní až 2500 Kč.
Také letos budou probíhat povinné výmě-
ny řidičských průkazů, kterým končí plat-
nost.
K výměně řidičského průkazu stačí v Praze 
přijít s platným průkazem totožnosti (a sta-

rým řidičským průkazem) do registru řidi-
čů Odboru dopravně správních činností 
Magistrátu hl. m. Prahy (business Center 
Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17,19, Pra-
ha 4, u stanice metra C – Vyšehrad vedle 
Kongresového centra) a přinést jednu prů-
kazovou fotografii. Lze se nechat vyfoto-
grafovat i na místě, ovšem pouze v oteví-
racích hodinách fotostudia.
Lhůta pro vydání nového řidičského prů-
kazu je 20 dnů. V případě, že řidič využi-
je vydání v expresním termínu do 5 dnů, 
vyjde ho výměna na 500 Kč. Za standardní 

výměnu řidič neplatí žádný poplatek, a to 
ani v případě, že mu řidičský průkaz již pro-
padl a on žádá o výměnu po termínu. Úřad 
řidiče za opožděnou výměnu nijak nepoku-
tuje.
Zkontrolujte si tedy raději hned, zda máte 
řidičský průkaz platný.

redakce 
(zdroj Ministerstvo dopravy ČR).
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Petrovice nabízí psí hřiště v ul. Rezlerova.

Blokové čištění komunikací  
v MČ Praha – Petrovice
Vážení občané, 
rádi bychom Vás informovali o termínech 
komplexního úklidu na komunikacích 
v městské části Praha – Petrovice. 
Úklid bude prováděn vždy od 8.00 do 15.00 
hodin. V těchto termínech bude na před-
mětných komunikacích zakázáno zastave-
ní s tím, že dopravní značení bude na ko-
munikace umístěno v časovém předstihu.

Mapové podklady jsou na webových strán-
kách MČ Praha – Petrovice.

redakce

9. 4. 2018 a 24. 8. 2018 na komunikacích:

 • Frostova (vč. parkoviště mezi  
Frostova a Jakobiho) • Jakobiho  
(vč. parkoviště), • Kurčatovova 

• Edisonova (Bellova – Milánská) 
• Edisonova (Hertzova – můstek  

k ul. Euklidova)

10. 4. 2018 a 27. 8. 2018 na komunikacích:

 • Archimédova (Novopetrovická – Ohmova) 
• Rezlerova (vč. parkoviště)  

• Lessnerova (+ parkoviště) • Ohmova (Galvaniho – Archimédova)  
• Bellova • Dopplerova • Morseova (Milánská – Galileova) 

• Galileova • Galvaniho • Janovská  
(Rezlerova – Hornoměcholupská)

12. 4. 2018 a 13. 4. 2018 na komunikacích:

 • Newtonova • Kelvinova • Celsiova • Faradayova • Voltova 
• Lebeděvova • Wattova (Archimedova – slepý konec), 

• Ohmova (Edisonova – Galvaniho), 
• Morseova (Bellova – Galileova) • Galileova (Morseova – Edisonova), 

• Dieselova • Turínská (Dieselova – na konec obytné části), 
• Ampérova • Hertzova • Ramanova (Edisonova k čističce), 

• obytná zóna za mostkem (při ulici Edisonova) • Einsteinova, 
• Grammova • ulice ke kostelu (Edisonova),  

• parkoviště při Morseova – Voltova, 
• parkoviště u zastávky (při ulici Edisonova)

Inzerát je nutno předat 
ve formátu PDF, EPS, AI, nebo 
TIFF v minimálním rozlišení 
300 dpi. Písmo musí být 
vykřivkované. V případě jeho 
grafi ckého zpracování (text 
a případně foto) účtujeme 
položku 800 Kč/hod. + DPH. 
Velikost inzerátu je nutno 
vybrat i podle tvaru.

Pro stanovení ceny za inzerci 
jsou jako spolky rozuměny 
veškeré organizace, které jsou 
závislé na příspěvcích svých 
členů, případně příspěvcích 
městské části.

Máte zájem inzerovat v Petrovickém zpravodaji?

Kontaktní osoba pro přijímání a poskytování informací týkajících se inzerce:
Ing. Radka Vaculíková, tel.: +420 274 860 731, e-mail: vaculikova@prahapetrovice.cz

Ceník inzerce (bez DPH)
Pouze barevná Rozměr v mm Soukromá Podnikatelská Spolky
celá strana / zrcadlo 185 x 244,5 2.500 Kč 5.000 Kč 1.500 Kč
2/3 strany 185 x 160 1.500 Kč 3.300 Kč 900 Kč
1/2 strany 185 x 118 1.250 Kč 2.500 Kč 750 Kč
1/3 strany 185 x 75 750 Kč 1.650 Kč 450 Kč
1/4 strany   90 x 118 625 Kč 1.250 Kč 375 Kč
1/8 strany   90 x 56 320 Kč 625 Kč 190 Kč
1/24 strany   59 x 25,5 80 Kč 160 Kč 50 Kč
Řádková inzerce – šíře sloupku je cca 36 znaků
tučný řádek (první je vždy tučný) 40 Kč
obyčejný řádek 15 Kč
Opakování inzerátu
2x sleva 5 % sleva 5 % sleva 5 %
3x a více sleva 10 % sleva 10 % sleva 10 %

1

Zastupitelstvo MČ 

Praha-Petrovice 

schválilo připomínky 

k návrhu zadání 

Územního plánu HMP 

(Metropolitního plánu)

Petrovický zpravodaj

Periodikum městské části Praha-Petrovice

Ročník XXII., číslo 1 a 2, duben 2013

tupitelstvo MČ 

ha-Petrovice 

válilo připomínky 

ávrhu zadání 

emního plánu HMP

ropolitního plánu)

1

Hrozí Petrovicím 
výstavba JVK?

Nové a nezkreslené 
informace naleznete uvnitř 

tohoto speciálního čísla.

Petrovický zpravod

Periodikum městské části Praha-Petrovice

Ročník XXII., Číslo 3, červen 2013

Zájemcům o inzerci z řad osob soukromých či podnikatelů otiskujeme 
v tomto čísle ceník, který lze dohledat také na www.prahapetrovice.cz 
v kolonce Informace.
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Pobočka České pošty otevřena na Veronském 
náměstí
Dne 1. března 2018 v 8:00 hodin byla 
po dlouhých peripetiích slavnostně ote-
vřena pobočka České pošty, a.s. Praha 
111, která bude sloužit zejména obča-
nům Petrovic a Horních Měcholup. Tato 
pobočka původně sídlila v Milánské uli-
ci, kde byly nevyhovující prostory nejen 
pro klienty, ale i pro zaměstnance. Mož-
ná si ještě pamatujete, že jsme již od ro-
ku 2003 usilovali o otevření pobočky, 
která by byla našim obyvatelům blíže, 
a která by kapacitou a kvalitou služeb vy-
hovovala vyšším nárokům. V rámci pro-
jektu Domu občanské vybavenosti by-
lo pamatováno i na prostory pro Českou 
poštu, avšak v průběhu výstavby se zá-
měr změnil a výstavba byla zastavena. 

Díky paní ředitelce Haně Tmejové se po-
dařilo původní záměr zrealizovat. Sice v ji-
ném objektu, ale i tak v dobré dostupnosti 
pro nás petrovické občany.
Pobočku najdete na adrese na Veronském 
náměstí 403, Praha 10 – Horní Měcholupy, 
v objektu Albert, vedle květinářství a pří-
mo proti supermarketu.
 

Vedoucí je paní Anna Navrátilová a telefon 
na pobočku je +420 954 210 900.
Je zde parkoviště, bezbariérový přístup 
a možnost platby kartou. Služby, které  
nabízí, jsou přijímání listovních zásilek,  
balíkových zásilek a poukázky. Přijímají ba-
lík do ruky. Ukládají balík na poštu. A je 
zde i postfaxová stanice. Doplňkové služ-
by jsou prodej tisku, Western Union, ko-
pírovací služby, sázkový terminál ON-LINE 
a Czech POINT.

redakce

Slavnostní stříhání pásky. Paní starostka JUDr. Olga Hromasová.Moderní zařízení v nové pobočce.

Stává se již hezkou tradicí, 
že Nadace Karla Janečka 
v rámci svého projektu 
#laskavec vyhledává 
a oceňuje ty z našich 
spoluobčanů, kteří nezištně 
konají dobré skutky. 
Lednovým #laskavcem roku 2018 se tak 
například stal ředitel pražské Základní 
umělecké školy Hostivař pan Jiří Stárek.
Za oceněním, s nímž se mj. pojí i finanč-
ní odměna v částce 6 na šestou Kč, je je-
ho nápad, jak ukázat seniorům, že člověk 
může být v každém věku tvůrčí. „Proto-
že děti k nám do umělecké školy chodí 
až odpoledne, řekl jsem si, že dopoled-
ne by mohli školu využívat senioři,“ vzpo-
míná na dobu, kdy právě pro ně vymyslel 
a spolu s ostatními pedagogy založil Aka-
demii III.věku, aneb Akademii umění a kul-
tury Prahy 15. Do prvního turnusu se stu-

dentů v důchodovém věku přihlásilo 127, 
z nichž v červnu 2017 školu řádně absol-
vovalo 116 z nich. Tři roky se s velkým 
zájmem učili hrát na nejrůznější hudební 
nástroje, tancovali, malovali a s velkým 
nadšením hráli divadlo. A dnes už zde stu-
dují další senioři. Dlužno poznamenat, že 
projekt, kterému pan ředitel Stárek věno-
val a nadále zcela nezištně věnuje spous-
tu svého volného času, se podařilo úspěš-

ně realizovat také díky podpoře Městské 
části Praha 15 i Magistrátu hl. m. Prahy, 
kdy se senioři díky finanční dotaci mohou 
na základní umělecké škole kulturně vzdě-
lávat zcela zdarma. I díky tomu se Akade-
mie umění a kultury stala záhy vzorem ne-
jen pro další umělecké školy v Praze, ale 
i po celé republice. S žádostí o poskyt-
nutí know-how se na pana ředitele Stár-
ka už obracejí i obdobné školy ze zahraničí 
a hl. město Praha podle tohoto nápadu již 
otevírá „Akademie“ v dalších typech škol, 
nejen uměleckých. A on své zkušenos-
ti rád (a zdarma) předává dál, zcela v du-
chu filozofie ZUŠ Hostivař: „Škola není pro 
školu, škola je pro život a tím pádem pro 
všechny.“

Eva Šuhájková
http://www.zus-hostivar.cz,  

www.nadacekj.cz

Pan #laskavec Jiří Stárek.

Pan #laskavec Jiří Stárek

Její otevírací doba je:
Po 08.00 – 19.00 
Út 08.00 – 19.00 
St 08.00 – 19.00 
Čt 08.00 – 19.00 
Pá 08.00 – 19.00 
So 09.00 – 13.00
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137 76 72

Graf.: T6743,T6209,T6210     Chron.: 11     Zast.: 458/11     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 15.1.2018Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()
4   4 1 1 1• SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 47 45 45

2 Lihovar 5  

12 Chodovec 6

       5 3 3 307 29 49 05 25 45 05 25 45
             6 9 3 301 09 17 25 33 41 49 53 57 05 25 45 05 25 4514 Chodovská tvrz 7                7 12 4 315 Litochlebské náměstí 00 04 08 12 17 22 27 32 37 42 48 54 01 16 31 46 05 25 44

8               8 8 4 316 x Bachova 00 07 14 22 29 36 44 52 01 16 31 46 04 24 44
9             9 6 4 317 x Mikulova 02 12 22 32 42 52 01 16 31 46 04 24 44

18 Hněvkovského 10  

19 Modrá škola 11

           10 6 4 302 12 22 32 42 52 01 16 31 46 04 24 44
              11 6 4 402 12 22 32 42 52 01 16 31 46 01 16 31 4621 Háje

12               12 6 4 422 Horčičkova 02 12 22 32 42 52 01 16 31 46 01 16 31 46
13               13 8 4 425 x Jakobiho 02 11 19 27 34 42 49 57 01 16 31 46 01 16 31 46

26 Sídliště Petrovice 14  

27 Poliklinika Petrovice 15

             14 8 4 404 12 19 27 34 41 48 54 01 16 31 46 01 16 31 46
                15 10 4 400 06 12 18 24 30 36 42 48 54 01 16 31 46 01 16 31 4628 Veronské náměstí 16                  16 10 4 429 Nové Petrovice 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 01 16 31 46 01 16 31 46

17                17 10 4 430 x Livornská 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 01 16 31 46 01 16 31 46
18                  18 9 4 431 Bolevecká 00 06 13 20 27 35 43 50 58 01 16 31 46 01 16 31 46

32 Na Vartě 19  

33 Boloňská 20

            19 7 4 405 13 20 28 35 43 53 01 16 31 46 01 16 31 46
             20 5 4 403 13 23 34 46 01 16 31 46 01 16 31 4635 Řepčická

21          21 4 4 436 Gercenova 02 17 32 47 02 17 32 47 02 17 32 47
22             22 4 4 438 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 02 17 32 47 02 17 32 47 02 17 32 47

39 x Sklářská 23  

42 x Myšlínská 0

N   N   N 23 3 3 305 25 45 05 25 45 05 25 45
N N N N N N 0 2 2 205 25 05 25 05 2543 x Mokřanská 1 144 x Plošná

2 246 Michelangelova
3 348 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 (); 30.3.,5.7.,6.7.2018 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

METROBUS

144 76 72

Graf.: T6743,T6209,T6210     Chron.: 11     Zast.: 953/8     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 15.1.2018Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()
4    4 1 1 1• SKALKA 53 54 54

1 Michelangelova 5 

2 x Plošná 6

         5 6 3 313 27 34 46 52 57 14 34 54 14 34 54
               6 13 3 302 07 12 17 22 27 32 37 41 45 49 53 57 14 34 54 14 34 543 x Mokřanská 7                7 11 4 35 x Myšlínská 02 07 12 17 22 27 32 37 42 48 54 09 24 39 54 14 34 54

8              8 8 4 37 x Sklářská 00 06 12 19 26 34 43 53 09 24 39 54 14 34 54
9              9 6 4 39 Nádraží Hostivař 03 13 23 33 43 53 09 24 39 54 14 34 54

11 Gercenova 10  

12 Řepčická 11

           10 6 4 303 13 23 33 43 53 09 24 39 54 14 34 54
              11 6 4 403 13 23 33 43 53 09 24 39 54 09 24 39 5414 Boloňská

12               12 6 4 415 Na Vartě 03 13 23 33 43 53 09 24 39 54 09 24 39 54
13               13 6 4 416 Bolevecká 03 13 23 33 43 53 09 24 39 54 09 24 39 54

17 x Livornská 14  

18 Nové Petrovice 15

             14 9 4 402 10 17 24 32 39 45 51 57 09 24 39 54 09 24 39 54
                 15 10 4 403 09 15 21 27 33 39 45 51 57 09 24 39 54 09 24 39 5419 Poliklinika Petrovice 16                16 10 4 420 Wattova 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 09 24 39 54 09 24 39 54

17                  17 10 4 421 Sídliště Petrovice 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 09 24 39 54 09 24 39 54
18                 18 9 4 422 x Jakobiho 03 09 15 21 27 33 40 47 55 09 24 39 54 09 24 39 54

25 Horčičkova 19 

27 HÁJE 20

              19 8 4 402 10 17 25 32 40 48 56 09 24 39 54 09 24 39 54
           20 6 4 404 14 24 34 44 56 09 24 39 54 09 24 39 5428 x Modrá škola

21             21 4 4 429 Hněvkovského 09 24 39 54 09 24 39 54 09 24 39 54
22          22 4 4 430 x Mikulova 09 24 39 54 09 24 39 54 09 24 39 54

31 x Bachova 23  

32 Litochlebské náměstí 0

H   H   H 23 3 3 314 34 54 14 34 54 14 34 54
H H H H H H 0 2 2 214 34 14 34 14 3433 Chodovská tvrz 1 135 Chodovec

2 245 Lihovar
3 347 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 (); 30.3.,5.7.,6.7.2018 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

METROBUS

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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59 37 35

Graf.: T6166,T6164,T6165     Chron.: 16     Zast.: 713/4     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 15.1.2018Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

4 4pokračování zastávek

• STRAŠNICKÁ 28 x Janovská 5 5 2 2 219 51 19 59 19 59
1 Na Hroudě 30 Sídliště Petrovice

03 15 27 39 6 5 1 151 39 392 x Nádraží Strašnice 31 Sídliště Petrovice 7 39

6
719 56 5 2 24 x Korytná 32 x Morseova 03 15 27 52 12 40

8 8 3 2 16 x Želivecká 34 x Newtonova 05 18 44 08 38 35
9 9 2 2 27 Jesenická 37 Horčičkova 14 44 08 38 15 55

9 x U Lípy 39 Háje 10 10 2 2 114 44 08 38 3511 Záběhlická škola 40 x Modrá škola
14 44 11 2 2 208 38 08 3812 x Práčská 41 Brechtova

12
11

1208 38 3 2 214 Obchodní centrum Hostivař 42 Šperlova 14 39 59 08 38
13 13 3 2 215 Na Groši 44 Donovalská 19 39 57 08 38 08 38

16 Hostivařská 47 Brodského 14 14 4 2 212 27 42 57 08 38 08 38
17 Nádraží Hostivař 48 Benkova 15 15 4 2 212 27 42 56 08 38 08 3819 Nádraží Hostivař 50 x Pod Chodovem 16 11 26 41 56 16 4 2 221 Gercenova 52 Chodov 08 38 08 38

17 17 4 2 222 Řepčická 53 Jarníkova 11 26 41 57 08 38 08 38
12 28 43 58 18 4 2 224 Boloňská 55 x Na Jelenách 08 38 08 38

25 x Nádraží Horní Měcholupy 57 KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 19
18

19 3 2 213 28 43 08 38 08 3827 x Na Křečku 20 00 20 40 20 3 2 208 40 08 40pokračování zastávek ve vedlejším sloupci

21 21 2 2 2x - na znamení 12 42 12 4212 42
2212 42 2 2 2 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 12 4222 12 42

19 59 23 2 2 219 59 19 59
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 (); 30.3.,5.7.,6.7.2018 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)



53 39 36

Graf.: T6166,T6164,T6165     Chron.: 16     Zast.: 271/2     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 15.1.2018Informace 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 37 37
• KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 32 x Nádraží Horní Měcholupy 5 5 2 217 57 17 57
2 x Na Jelenách 33 Boloňská

08 31 52 6 3 1 137 373 Jarníkova 35 Řepčická 7 40

6
717 57 5 2 25 Chodov 36 Gercenova 04 16 28 52 12 42

8 8 4 2 17 x Pod Chodovem 38 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 04 19 38 57 11 41 36
9 9 2 2 28 Benkova 39 Nádraží Hostivař 17 46 11 41 16 56

9 Brodského 40 Hostivařská 10 10 2 2 116 46 11 41 3612 Donovalská 41 Na Groši
16 46 11 2 2 111 41 1114 Šperlova 42 Obchodní centrum Hostivař

12
11

1211 41 2 2 215 Brechtova 44 x Práčská 16 46 11 41
13 13 2 2 216 x Prašná 46 Záběhlická škola 16 46 11 41 11 41

18 Modrá škola 48 x U Lípy 14 14 2 2 216 46 11 41 11 41
20 HÁJE 50 Jesenická 15 15 4 2 201 16 31 46 11 41 11 4121 Horčičkova 51 x Želivecká 16 01 16 31 46 16 4 2 224 x Newtonova 53 x Korytná 11 41 11 41

17 17 4 2 226 x Morseova 55 x Nádraží Strašnice 01 16 31 46 11 41 11 41
01 16 33 48 18 4 2 227 Sídliště Petrovice 56 Na Hroudě 11 41 11 41

28 Sídliště Petrovice 58 Strašnická 19
18

19 4 2 203 19 39 59 11 41 11 4130 x Janovská 60 STRAŠNICKÁ
19 41 20 2 2 2

31 x Na Křečku 20 11 4111 41
21 221 2 212 4242pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 12 42 12

2212 42 2 2 2x - na znamení 12 4222 12 42
 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 23 N N N 23 2 2 217 57 17 57 17 57
H - jede jen do zastávky Háje 0 H H H 0 1 1 137 37 37N - jede jen do zastávky Nádraží Hostivař 1 1

2 2
3 3

Soft. CHAPS spol. s r.o. AO svátcích jede jako v neděli (); 30.3.,5.7.,6.7.2018 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)



ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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62 36 34

Graf.: V6967,V6968,V6969     Chron.: 28     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 12.3.2018změna trasy / diversion Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

4 4pokračování zastávek

• HÁJE 32 Strašnická 5    5 2 2 230 54 04 44 04 44
1 Horčičkova 34 x Pod Rapidem  

06 18 30 41
  6 5 1 153 24 244 x Jakobiho 35 Murmanská 7   

41

6  

    704 44 5 2 25 Sídliště Petrovice 37 x Volyňská 05 17 29 53 04 40
8     8 3 2 17 x Janovská 40 x Vlašimská 07 22 40 10 40 24
9       9 3 2 28 x Na Křečku 42 Orionka 00 20 40 10 40 04 44

9 x Holoubkovská 44 Flora 10       10 3 2 100 20 40 10 40 2410 Na Vartě 46 Olšanské náměstí 
00 20 40

  11 3 2 210 40 04 3911 Boloňská 47 Rokycanova
12   
11  

    1210 40 3 2 213 Řepčická 49 Černínova 00 20 40 10 40
13         13 4 2 214 x K Lesoparku 50 Ohrada 00 20 40 55 10 40 10 40

17 Hostivařská 51 x Biskupcova 14      14 4 2 210 25 40 55 10 40 10 40
18 Na Groši 53 x Basilejské náměstí 15        15 4 2 210 25 40 55 10 40 10 4019 Záveská 55 x Malešická 16    

10 25 40 55
    16 4 2 220 x Sídliště Na Groši 56 x Třebešín 10 40 10 40

17      17 4 2 221 x U Průseku 58 x Na Palouku 10 25 40 55 10 40 10 40


10 25 40 55
    18 4 2 223 Zahradní Město 59 Hostýnská 10 40 10 40

25 Na Padesátém 60 Plaňanská 19   
18  

    19 3 2 210 25 43 10 40 10 4027 Skalka 61 Sídliště Malešice 
03 23 43

  20 3 2 210 40 10 4028 x V Rybníčkách 63 SÍDLIŠTĚ MALEŠICE
21  
20  

    2110 40 2 2 230 x Štěchovická 10 40 10 40
22     22 2 2 2pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 10 40 10 40 10 40

x - na znamení 23    23 1 1 110 10 10
 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 0 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 (); 30.3.,5.7.,6.7.2018 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)

67 38 36

Graf.: V6967,V6968,V6969     Chron.: 28     Zast.: 660/4     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 12.3.2018změna trasy / diversion Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

4  4 1pokračování zastávek 38
• SÍDLIŠTĚ MALEŠICE 38 x Štěchovická 5     5 3 1 107 32 56 23 23
1 Sídliště Malešice 40 x V Rybníčkách  F

08 19 31 37
   6 6 2 242 54 03 42 03 422 Plaňanská 42 SKALKA 7    

43

6 

     720 59 5 2 23 Hostýnská 43 Na Padesátém 06 17 30 56 17 49
8      8 3 2 14 x Na Palouku 46 Zahradní Město 09 29 50 19 49 39
9      9 3 2 26 x Třebešín 48 x U Průseku 10 30 50 19 49 19 59

7 x Malešická 49 x Sídliště Na Groši 10       10 3 2 110 30 50 19 49 399 x Basilejské náměstí 50 Záveská 
10 30 50

    11 3 2 219 49 19 4910 x Biskupcova 52 Na Groši
12  
11  

  1219 49 3 2 212 Ohrada 53 Hostivařská 10 30 46 19 49
13        13 4 2 213 Černínova 54 x K Lesoparku 01 16 31 46 19 49 19 49

15 Rokycanova 56 Řepčická 14         14 4 2 201 16 31 46 19 49 19 49
17 x Olšanské náměstí 58 Boloňská 15       15 5 2 201 16 30 42 56 19 49 19 4918 Olšanské náměstí 59 Na Vartě 16   

11 26 41 56
    16 4 2 221 FLORA 60 x Holoubkovská 19 49 19 49

17         17 4 2 224 Orionka 62 x Na Křečku 11 26 43 57 19 49 19 49


12 26 41 56
  18 4 2 226 x Vlašimská 63 x Janovská 19 47 19 47

29 x Volyňská 65 Sídliště Petrovice 19   
18  

      19 3 3 311 31 51 07 27 57 07 27 5731 Murmanská 66 x Jakobiho
11 31

  20 2 1 128 2732 x Pod Rapidem 69 Horčičkova
21  
20  

  2100 30 2 2 236 Strašnická 71 HÁJE 02 32 00 30
22       22 2 2 2pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 02 32 02 32 02 32

x - na znamení 23     23 2 2 212 52 12 52 12 52
 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 0 S S S 0 1 1 122 22 22S - jede jen do zastávky Skalka 1 1F - jede jen do zastávky Flora

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 (); 30.3.,5.7.,6.7.2018 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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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 15.1.2018
Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

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

4    4 2 1• HÁJE 10 40 37
2 Háje 5       5 6 201 14 25 35 45 55 07 37
3 Horčičkova 6      6 6 205 15 25 35 45 55 07 376 x Newtonova 7      7 5 28 x Morseova 05 16 27 38 51 07 37

8     8 4 29 Poliklinika Petrovice 06 21 36 51 07 37
9     9 2 210 Veronské náměstí 09 39

11 Nové Petrovice 10
07 37

    10 2 209 39 07 3712 x Livornská 11     11 2 209 3913 Bolevecká
12    

07 37
212 207 3714 Na Vartě 09 39


53

  13 4 215 Boloňská 00 20 3813   
07 37

16 Boloňská 14    14 4 208 23 38 53 07 37
17 x Nádraží Horní Měcholupy 15      15 4 208 23 38 53 07 3719 x K Dubečku 16     16 4 222 x Dubeček 08 23 38 53 07 37

17      17 4 223 x Lázeňka 08 23 38 53 07 37
18  

53
  18 4 224 x Za Pavilonem 08 23 38

25 Škola Dubeč 19
07 37

    19 3 208 23 40 07 3726 x Winklerova 20      20 3 200 20 4028 x Otakara Vrby
21     

07 37
22140 307 3731 Nádraží Běchovice 00 20

  22 2 238 Obchodní centrum Černý Most 07 3722  
07 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 15.1.2018
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 41 56 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 45 58 18 48

8     8 3 216 Škola Dubeč 13 28 43 18 48
9      9 3 217 x Za Pavilonem 00 23 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 46

46
  13 4 226 Boloňská 01 16 3113 
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 3 206 26 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)

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Ze zápisníku petrovických strážníků
Řidičský průkaz sice nemám, 
ale řídím velmi rád
Když vykonávala 18. ledna autohlídka 
městské policie kontrolní činnost v ulici 
Jakobiho v Horních Měcholupech, všim-
la si ve večerních hodinách přijíždějící-
ho osobního automobilu VW Golf černé  
barvy, který přijel rychlou agresivní jízdou 
a zaparkoval prudkým couváním, při kte-
rém silně narazil do obrubníku a nepoužil 
ukazatel o změně směru jízdy. Hlídka pro-
to pojala podezření ze spáchání přestup-
ků v dopravě, řidiče ztotožnila a vyzvala 
k podání vysvětlení. Pětadvacetiletý muž 
se strážníkům přiznal, že sice velmi rád  
řídí, ale řidičský průkaz nevlastní a má  
vysloveno několik zákazů řízení motoro-
vých vozidel. Řidič komunikoval nekoor-
dinovaně a z jeho dechu byl cítit alkohol, 
což vysvětlil tím, že přijíždí z oslavy, kde pil 
vodku. Provedená dechová zkouška uká-
zala 0,34 promile. Celý případ byl předán 
k dořešení hlídce státní policie.

Nevyhovující technický stav 
vozidla nebyl překážkou 
v jízdě

Na parkovišti u Hostivařské přehrady ne-
ušel pozornosti strážníků muž, který spal 
na zadním sedadle vozu Peugeot 306. Pro-
tože venkovní teploty byly 17. února pod 
bodem mrazu, obávala se hlídka o mužo-
vo zdraví, zaklepala na okno a chtěla pro-
věřit jeho zdravotní stav. Muž uvedl, že 

je v pořádku a přespává ve voze svého  
známého. Kontrolou v databázích ale stráž-
níci zjistili, že je vozidlo ve stavu vylučují-
cím provoz na pozemních komunikacích 
– bez STK, bourané, s prorezlou karoserií. 
Muže poučili, aby s vozem nejezdil, což on  
přislíbil s dovětkem, že nemá řidičský 
průkaz. Když po nějaké době autohlídka  
stejným místem projížděla znovu, viděla 
vůz odjíždět z parkoviště směrem do Pet-
rovic. V Edisonově ulici vůz dojela a k pře-
kvapení strážníků z vozu vystoupil jim  
známý „nocležník“. K identifikaci byl scho-
pen předložit pouze občanský průkaz. Řidič-
ský průkaz neměl, zato měl z důvodu jízdy 
pod vlivem alkoholu vysloven platný zákaz  
řízení. Orientační dechová zkouška byla  
negativní. Událost si k dalšímu šetření pře-
vzala Policie České republiky.

Jiřina Ernestová
kancelář ředitele,

komunikace s médii

Špatné parkování.

START
ZŠ Dopplerova 

hřiště
KATEGORIE VĚK ROČNÍK TRAŤ

9.20 I. chlapci 3 – 4 2015 – 2014 70 m

9.40 I. dívky 3 – 4 2015 – 2014 70 m

10.00 II. chlapci 5 – 6 2013 – 2012 120 m

10.20 II. dívky 5 – 6 2013 – 2012 120 m

10.50 – 11.05 VYHLAŠOVÁNÍ VÍTĚZŮ

START
úřad MČ

KATEGORIE VĚK ROČNÍK TRAŤ

11.10 batolata do 2 let do 2016 30 m

11.20 III. chlapci 7 – 8 2011 – 2010 300 m

11.40 III. dívky 7 – 8 2011 – 2010 300 m

12.00 IV. chlapci 9 – 10 2009 – 2008 300 m

12.20 IV. dívky 9 – 10 2009 – 2008 300 m

12.40 – 12.50 VYHLAŠOVÁNÍ VÍTĚZŮ

START
úřad MČ

KATEGORIE VĚK ROČNÍK TRAŤ

13.40 V. chlapci 11 – 12 2007 – 2006 500 m

14.05 V. dívky 11 – 12 2007 – 2006 500 m

14.20 VI. chlapci 13 – 14 2005 – 2004 500 m

14.35 VI. dívky 13 – 14 2005 – 2004 500 m

14.45 VII. chlapci 15 – 16 2003 – 2002 700 m

14.55 VII. dívky 15 – 16 2003 – 2002 700 m

15.05 VIII. chlapci 17 – 18 2001 – 2000 1400 m

15.15 VIII. dívky 17 – 18 2001 – 2000 1000 m

15.30 – 15.40 VYHLAŠOVÁNÍ VÍTĚZŮ

MČ Praha – Petrovice vás zve na 4. ročník  
běhu napříč Petrovicemi

23. května 2018

PREZENTACE: ÚŘAD MČ, Edisonova 429,
vždy 30 minut před startem příslušné věkové kategorie
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O tom si přišli povídat 
s petrovskými diváky známí 
herci Jiří Krampol a Karel 
Bláha. Setkání se uskutečnilo 
ve středu 14. března t.r. v sále 
DOV. 

Oba dva se stejnou měrou podělili, každý 
podle svého naturelu, o své životní zkuše-
nosti, a herecké zážitky. Je třeba říci, že 
to bylo setkání velice příjemné, plné vese-
lých historek, zážitků i občasných trapasů. 
Neodolatelný vypravěč Jiří Krampol se ne-
zapřel. Karel Bláha pak svá vyprávění do-
plnil známými muzikálovými a operetními  
melodiemi. Dokázal přitom, že i přes své 

sedmé desetiletí zůstal vynikajícím zpěvá-
kem a věk neubral nic na hlasovém pro-
jevu.
Devadesát minut uběhlo jako voda a tak 
se spokojení diváci s oběma protagonis-
ty rozloučili nejen květinami, ale zaslouže-
ným potleskem.

Otto Semecký
předseda kulturní komise RMČ 

Před pár týdny skončila doba 
vánoční a již se přiblížilo jaro 
a Velikonoce. Jak ten čas 
letí... Ty různé časy roku se 
nám střídají jako nádechy 
a výdechy. I v církvi to tak 
prožíváme. A nejhlubším 
nádechem životního 
elánu jsou pro nás právě 
Velikonoce.
Nemyslím tím ani tak pondělní pomlázku, 
jako hlavně to tajemství, které mnohým 
zůstává skryté ještě víc než význam svát-
ků narození Božího Syna. V jeho veřejném 
působení se projevil jako učitel milosrden-
ství, přítel chudých a odmítaných, lékař 
duše i těla, příklad spravedlivého, který se 
nevyhýbá oběti ani konfrontaci s pokryt-
ci. Ti jej nemohli vystát. I dnes má Pravda 
u mnoha lidí málo místa.
Ale protože ji každý máme napsanou 
na vnitřní straně srdce, objevují se stále 
noví a noví hledači Pravdy a milosrdenství, 
nového života, ve kterém není na prvním 
místě sobecký prospěch. I u nás v petro-
vické farnosti se radujeme z přerodů, kte-
ré vidíme v životech mnohých příchozích.
V několika týdnech doby postní jsme se  

letos zvláště modlili, aby Boží moc dovršila 
zrání našich čtyř dospělých katechumenů, 
kteří se rozhodli nechat se pokřtít při boho-
službě v noci po Bílé sobotě, v té noci, kdy 
znovu prožíváme Ježíšovo Zmrtvýchvstání.  
Při této přípravě jsme se za ně a s ni-
mi všemi modlili opakované exorcismy.  
Nelekejte se, nebyla to taková dramata, 
jaká můžete vidět na „akčních“ snímcích. 
Aspoň ne navenek. Nicméně boj se zlem, 
se Zlým, který chce lidem kazit život a brát 
důvěru v Boha, lidi i v sebe samé, ten se 
tady odehrává stále.
Formou exorcismu se modlíme i před 
křtem každého malého dítěte: Všemo-
houcí Bože, poslal jsi svého jednorozené-
ho Syna, aby nás vyvedl z otroctví hříchu 
a učinil z nás tvůj svobodný lid. Pokor-
ně tě prosíme: Zachraň před mocí tem-
noty také toto dítě a dej, ať se na něm 
ukáže moc smrti a vzkříšení tvého Syna.  
Buď s ... po celý život, a až bude pokouše-
n(a) a bude bojovat proti duchu zla, jeho 
(její) silou ať je Kristus. Neboť on s tebou 
žije a kraluje na věky věků.

S Boží pomocí se nemusíme bát. Jeho 
Láska je silnější než zlo, přemáhá i smrt, 
to je velikonoční tajemství. Toto je naše 

velikonoční radost.
Přejeme i Vám pokoj a radost, šťastný  
život. Požehnané Velikonoce!
  

Miloš František Převrátil  
a Miroslav Verčimák, 

kněží petrovické farnosti

P.S.: Velikonoční doba nekončí 2.4.,  
pro nás křesťany pokračuje až do 20.5.!

Jak jde život s Jiřím Krampolem  
a Karlem Bláhou

Velikonoční exorcismus v Petrovicích 

Křest Raye.

KULTURA

FARNOST   |   KULTURA

Program 
připravovaných 
kulturních akcí 
duben – červen 
2018

11., 17., 23. a 29. května

Petrovické jaro

6. června

Divadelní představení:  
Tchýně na zabití 
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O kamarádských vztazích 
mezi muži bylo již mnoho 
napsáno. V našem případě 
se jedná o divadelní hru 
tuniského autora a režiséra 
Erika Asuse, se kterou nás 
dne 28. února t.r. přijelo 
potěšit Divadlo v Rytířské. 
Autor této vtipné a vkusné konverzační 
komedie se snaží naznačit, že i ten nej-
lepší kamarád, ochotný pomoci, se může  

dostat do nepříjemné situace, ze které se  
velice obtížně dostane. Podle ustáleného 
rčení: „Za dobrotu na žebrotu“. Obsah hry 
spočívá v tom, že Bernard v podání Aleše 
Hámy je ženatý s manželkou Nelly (hraje 
Nela Boudová), kterou podvádí a dokonce 
svoji milenku přivede do jiného stavu. Pro-
to požádá Phillippa (hraje Petr Motloch), 
který je dobrák od kosti a žije se svou 
družkou Alicí (hraje Tereza Kostková) a ži-
je s ní ve spořádaném vztahu, o pomoc, 
aby na sebe vzal roli svůdníka. Tím se roz-

táčí kolotoč komických situací a zápletek, 
ve kterých svým výkonem dominuje Aleš 
Háma. Chvílemi se zdá, že na svoji dobro-
tu doplatí Phillippe, ale nakonec se ukáže, 
že lež se nakonec prozradí. Díky všem ak-
térům hry se diváci velice dobře bavili, což 
dali najevo dlouhotrvajícím potleskem.

Otto Semecký
předseda kulturní komise RMČ

Kulturní komise RMČ 
zahájila nový rok 2018 
zorganizováním přednášky 
a besedy o Jižní Americe, 
konkrétně o státech Peru 
a Bolívie. 
Zasvěceným průvodcem se dne 23. ledna 
stala zkušená cestovatelka paní Ludmila 
Puldová. Ta velice zajímavým a přitažlivým 
způsobem dovedla divákům přiblížit nejen 
přírodní krásy těchto velikých států, ale ta-
ké způsob života a jednání obyčejných li-
dí. Vždyť Peru je třetím největším státem 
jihoamerického kontinentu. Díky jemu se 
Evropa mohla seznámit s tak důležitou po-
travinou, jakou jsou brambory! Zvlášť zají-
mavé bylo povídání o jezeře Titicaca, které 
leží ve výšce 3 813 m nad mořskou hladi-
nou a svou částí zasahuje až do Bolívie. 
Neopomněla se zmínit o známém opevně-
ném městě říše Inků Machu Picchu, kte-

ré se nepodařilo objevit španělským do-
byvatelům, kteří v r. 1532 vnikli do Peru.  
Teprve v roce 1911 se podařilo americké-
mu archeologovi H. Birgmanovi tento za-
chovalý útvar objevit. Neméně zajímavé 
bylo i povídání o Bolívii. Tento stát o rozlo-

ze více než 1 mil. km2 tvoří střední část ji-
hoamerického kontinentu s nejvyšším bo-
dem, kterým je vulkán ve výšce 6 542 m. 
Více než polovinu veškerého obyvatelstva 
tvoří indiáni. Přítomné posluchače zaujalo 
také povídání o hlavním městě La Paz, je-
ho dějinách a architektuře. Obohacením 
vědomostí byla i zmínka o místě naroze-
ní prvního Inky, kterým je bájný sluneční 
ostrov Isle del Sol nebo pevnosti Ollanta-
ytambo, místo posledního vítězství Inky 
Manco Capaka nad španělskými vojáky. 
O velkém zájmu svědčily i dotazy k sou-
časné situaci v těchto zemích. Škoda že 
počet návštěvníků byl tentokrát pravděpo-
dobně ovlivněn současně probíhající dis-
kuzí prezidentských kandidátů na televizní 
stanici Prima.

Otto Semecký
předseda kulturní komise RMČ 

Můj nejlepší kamarád

Peru a Bolívie – perly Jižní Ameriky

Machu Picchu.

Aleš Háma, Nela Boudová, Petr Motloch a Tereza Kostková.Aleš Háma a Nela Boudová.
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Masopust a s ním spojené 
masopustní reje dnes 
neznamená pro většinu 
lidí to co dříve, tedy den, 
kdy se naposledy pořádně 
najedí a poveselí před 
čtyřicetidenním postním 
obdobím, které předchází 
velikonočním svátkům. 
Přesto je tento den ve společnosti v po-
sledních letech čím dál oblíbenější. Potvr-
dili to i děti a jejich rodiče v Petrovicích. 
Na letošním Petrovickém masopustu se 
8. února sešly desítky a desítky maškar, 
které za doprovodu herců a hudebníků 
z divadla Sklep procházely Petrovicemi. 
Klíče od městské části maskám propůjčila 
paní starostka Olga Hromasová. Maškary 
se zastavily u Základní školy Praha – Pe-
trovice, u Mateřské školy Jakobiho a na-
konec i u Městského úřadu. Celý průvod 
pak za doprovodu masopustních písniček 

došel až před sál Domu občanské vybave-
nosti v Petrovicích, kde zábava pokračova-
la tancem, soutěžemi a také vyhlášením 
nejpovedenější masky. Program pro děti 
opět skvěle připravil Dům UM. Povedený 
Petrovický masopust je důkazem toho, že 

lidové zvyky a tradice mají své místo a ob-
libu i v dnešní moderní době.

Veronika Balíčková
Komise výchovy,  

vzdělávání a sportu RMČ

Nová sezóna klepe i na dveře 
Rugby Klubu Petrovice. 
Od prvního lednového týdne 
zahájily přípravu hráčky 
a hráči od nejmladších 
po nejstarší kategorie. 
Po prosincovém odpočinku si 
snaží vyladit fyzickou kondici 
a postupně si opět zopakovat 
připomenout základní herní 
návyky a dovednosti.
Česká rugbyová unie letos o něco pozdě-
ji ale v hezkém prostředí Michnovského 
paláce otevřela novou sezónu 9. března 
2018 bilancí té předešlé, roku 2017.
Tradiční součástí ohlédnutí se za minulou 
sezónou je vždy ocenění těch, kteří v rug-
by v České republice v roku 2017 zanecha-
li výraznou stopu, ať jako hráči, rozhodčí, 
trenéři či funkcionáři.
Z Rugby Klubu Petrovice bylo nominová-
no hned několik hráčů, rozhodčích a ak-

cí. V kategorii „Akce roku“ byl mezi tře-
mi nejvýznamnějšími akcemi roku 2017 
v nominaci mezinárodní mládežnický tur-
naj Prague Youth Rugby Festival (PYRF), 
jenž má své významné kořeny právě v Pe-
trovicích díky dlouhodobé spolupráci klubu 
a městské části Praha – Petrovice.
V kategorii jednotlivců byly nominovány 
naše hráčky, Kateřina Nováková a Anežka 
Sládková na titul „Ragbistka roku“, Anež-
ka Sládková a Kristýna Boučková na titul 
„Talent roku 2017 do 20 let“ a Hana Erika 
Radochová na titul „Rozhodčí roku“.
Odborná porota rozhodla, a na slavnost-
ním vyhlášení ocenila titulem ragbistky ro-
ku 2017 Kateřinu Novákovou (Čaky), talen-
tem roku 2017 do 20 let v dívčí kategorii 
byla vyhlášena Anežka Sládková a na dru-
hém místě se umístila Kristýna Boučková. 
Krásné ocenění, k němuž blahopřejeme, 
je jistě především výsledkem tréninkové 
píle oceněných hráček, ale i práce trenérů 
a podpory klubu.

Je namístě podotknout, že do reprezen-
tačních výběrů se dostaly i další perspek-
tivní mladé hráčky do 18 let RK Petrovice, 
Lenka Slavíčková, Michaela Borovská, Te-
reza Baliamisová a Aneta Hrdinová.
Velmi dobře si vedou i chlapci z petrovic-
kého ragbyového oddílu. V reprezentač-
ním výběru juniorů do 20 let jsou Ondřej 
Pelikán a jako host i naše jihoafrická po-
sila Jonathan Britz, v reprezentačním ká-
dru dorostenců do 18 let je náš hráč Ja-
kub Korbel a ve výběru do 16 let pak Patrik 
Ferkl. 
V okamžiku, kdy budete číst tyto řád-
ky, budeme možná již hodnotit výsled-
ky a průběh PYRF na hřišti v Petrovicích, 
na němž budeme tradičně v průběhu ví-
kendu po Velikonočních svátcích hostit tý-
my a hráče v kategorii do 12 let. Na tuto 
část turnaje se přihlásilo hned devět zahra-
ničních týmů z pěti evropských zemí z Ně-
mecka, Rakouska, Polska, Litvy a Moldá-
vie. Ostatní petrovické týmy se se svými 

Petrovický masopust

9. březen 2018 – významný den Rugby Klubu 
Petrovice ve sportovním životě

Průvod maškar za doprovodu herců a hudebníků z divadla Sklep.

SPORT

VOLNÝ ČAS   |   SPORT
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soupeři utkají na dalších hřištích, na nichž 
turnaj probíhá, v Říčanech, na Tatře Smí-
chov a na Spartě. Bude to opět velká spor-
tovní a společenská akce dětí z Petrovic, 
z Prahy a z dalších regionů České republi-
ky, a ze zahraničí. Od 14. dubna již začnou 
domácí turnaje a ligové zápasy, přípravky 
a mladší žáci se zároveň budou chystat 
i na turnaj do Francie.
V dalším čísle Zpravodaje budeme čtenáře 
informovat o výsledcích přeborů republiky 
v mládežnických a dospělých kategoriích, 
jak žen, tak i mužů a nabídneme i poby-
ty na sportovních táborech. Nadále platí, 
zkuste ragby, ragby je sport pro všechny. 
Přijďte mezi nás na hřiště pod petrovickým 
zámkem.

Václav Amort
rugby klub Petrovice

Petrovický zpravodaj SPORT

Možná jste si všimli, že v posledních letech 
jsou treková, respektive krosová kola 
na výrazném ústupu. Tento kdysi velký 
hit je postupně vytlačován "horáky" na 29 
palcových kolech. Pojďme se trochu blíže 
podívat, v čem je zakopaný pes.

Píše se rok 2005 a trekingová kola zažívají dobu své největší slá-
vy. Jsou oblíbená především proto, že získaly pověst „zlaté střed-
ní cesty“ mezi horskými a silničními koly. Konstrukčně jsou tre-
ková kola lehčí v rámu, který je zpravidla užší. Pláště mají větší 
rozměr než u kol horských a navíc jsou treková kola, stejně jako 
horská, vybavena odpruženou přední vidlicí. Když vezmeme v po-
taz, že běžný český cyklista stráví nejvíce času na cyklotrase slo-
žené z okresek, lesních cest a polňaček, tak si prostě musíte říci 
– Jasně, tohle musí být ideální volba. 
Nyní je rok 2018, co se tedy změnilo a jak je možné, že už krosky 
u výrobců tolik nefrčí? 
Odpověď je delší, ale má to logiku. Doba se posunula a techno-
logie taky. Horská kola prošla dietou a výrazně zhubla na váze. 
Dnes již neplatí, že by byl rozdíl mezi horským a trekovým kolem 
v řádu kilogramů, ale spíše ve stovkách gramů. Horská kola byla 
dříve osazována 26“ koly, to dávalo krosovým kolům velkou vý-
hodu na zpevněném povrchu, kde díky větším a tenčím plášťům 
získávali výrazně navrch. Dnes jsou horská kola osazována 29“. 
To mění pravidla hry. Na silnici vám to dá stejné, nebo dokonce 
lepší podmínky než krosové kolo. Ano, můžeme se bavit o vali-
vém odporu, který má trekingové kolo menší díky užšímu pláš-
ti, berte ale na vědomí, že volbou dobrého pláště, a především 
správného nahuštění duše, valivý odpor zásadné snížíte. V lese 
pak horské kolo jasně získává plusové body. Je lépe odpružené, 

je ovladatelnější a při nepřízni počasí vám široká pneumatika ty-
pická pro horská kola dá výhodu v rozbahněném terénu.
Důležitou a nespornou výhodou horských kol je ergonomie rámu. 
U krosových kol tohle téma zůstalo v podstatě neřešené, jedno 
kolo vypadá jako druhé a je vlastně jedno, k jakému výrobci se po-
díváte. Naopak výrobci horských kol v posledních letech hodně 
zapracovali na ergonomii u svých kol. Není to tak, že jeden rám 
je nutně lepší než druhý. Postavu máme každý trochu jinou. Jde 
spíše o pestrost, o možnost volby toho správného řešení pro vás.
Horská kola nyní vládnou, a to zcela po právu. Pokud přemítá-
te nad koupí nového kola, nebo tápete a potřebujete se zeptat 
na konkrétní věci, na které vám nikdo dosud uspokojivě neodpo-
věděl – neváhejte, zastavte se u nás na prodejně. Jsme SkiAnd-
Bike.cz, autorizovaný prodejce značek Scott, Kellys, Author, 
Appach a umíme vám poradit. Na prodejně zařídíme testovací jíz-
du, seřídíme vám kolo na míru a samozřejmě umíme odserviso-
vat téměř všechno, co k nám přivezete.

Soumrak trekových kol

Petrovické hráčky v reprezentačních výběrech.

SkiAndBike.cz
2



24

Petrovický zpravodajŠKOLY

Zápis do Mateřské školy 
(MŠ) Jakobiho pro školní rok 
2018/19 se koná dne  
10. 5. 2018 od 13 do 17 hodin. 
K zápisu do MŠ mohou přijít 
rodiče s dětmi narozenými 
v roce 2013, 2014 a 2015, 
které dosáhnou k  31.8. 2015 
věku tří let. 

K zápisu přijďte s dítětem a s sebou vez-
měte jeho rodný list a váš občanský prů-
kaz.
Ředitelka MŠ stanovila kritéria pro přijímá-
ní dětí, podle nichž bude postupovat při 
rozhodování o přijetí dítěte k předškolní-
mu vzdělávání. Přehled kritérií bude zve-
řejněn před zápisem v budově MŠ. Před-
nostně do MŠ budou přijímány děti, které 
mají místo trvalého pobytu v MČ Praha 10 

- Petrovice (spádová oblast).
Do MŠ se mohou přijímat jen děti, kte-
ré se podrobily stanoveným pravidelným  
očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti 
nákaze imunní, nebo se nemohou očková-
ní podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Jana Beránková
ředitelka mateřské školy

Žáci Základní školy Praha 
– Petrovice, členové 
zájmového kroužku DÁMA, 
v uplynulém období přibližně 
jednoho roku pod vedením 
pana Filipa Karety opět 
získali mnohá ocenění 
v turnajích a soutěžích 
a vybojovali medaile 
v české i mezinárodní 
dámě. Uvádíme zde nejlepší 
výsledky a nejzajímavější 
turnaje, soutěže, přebory 
v roce 2017.
14. – 15.1. Mistrovství ČR žáků v mezi-
národní dámě
Kategorie do 10 let, zlatou medaili získal 
Matěj Oborník a naše bylo ještě 4. místo, 
které vybojovala proti značné chlapecké 
přesile Laura Šefraná.

17. 2. Olympiáda v mezinárodní dámě
Kategorie mladší žáci, zlato získal Matěj 
Oborník a Laura Šefraná byla tentokrát os-
má.

Brno Open
Kategorie mladší žáci, Matěj Oborník byl 
čtvrtý a Matěj Veselý jedenáctý.

12. 5. Přebor škol Prahy 10
Mladší žáci - Matěj Oborník získal bronzo-
vou medaili a na pátém místě byl náš Ar-
tem Blindovskyi.

13. 5. Mistrovství ČR žáků a juniorů
Mladší žáci:
3. místo Artem Blindovskyi
4. místo Matěj Oborník
8. místo Laura Šefraná

Starší žáci:
3. místo získal náš žák Filip Mádl
13.5. Mistrovství ČR družstev dospělých
Filip Mádl je na fotografii vlevo, menší  
z obou hráčů, naše družstvo skončilo  
na 7. místě, Filip měl 4 body ze 7 her.

14. 10. Millenium World Cup – turnaj 
pro dospělé
11. místo Filip Mádl
12. místo Adam Petrášek
Doposud se turnajů dospělých v české dá-

mě zúčastnilo velmi málo dětí, oba kluci ze 
Základní školy Praha – Petrovice zaslouží 
za své úžasné umístění v konkurenci do-
spělých a velmi zkušených hráčů velkou 
pochvalu!

Zápis do Mateřské školy Jakobiho

Zájmový kroužek – DÁMA 

Matěj Oborník vyhrál zlato.

Filip a Adam zaslouží velkou pochvalu.

Mateřská škola Jakobiho, Praha 10 – Petrovice
Vážení rodiče budoucích předškoláčků, ZÁPIS do naší MŠ pro školní rok 2018/19 se koná

10. května 2018
od 13 do 17 hodin

K zápisu přijďte s dítětem a s sebou vezměte jeho rodný list a svůj občanský průkaz.

ZÁPIS

E-mail:
ms.jakobiho@volny.cz

Telefon: 
274 863 977
274 862 631

www.msjakobiho.cz

Těšíme se na vás!
Jana Beránková - 
ředitelka školy,
učitelky a děti
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30. 10. 2017 Společné turnaje kroužků 
Petrovic a Strašnic 
Skupina A
1. Matěj Oborník (Petrovice) 
2. Filip Mádl (Petrovice)
3. Slávek Černý (Strašnice)
4. Jan Macák (Strašnice)
5. Denis Černý (Strašnice)
6. Jakub Nováček (Petrovice)
7. Matěj Veselý (Petrovice)
8. Max Šafraný (Petrovice)

Skupina B
1. Petr Karlík (Petrovice)
2. Bára Podzemská (Petrovice)
3. Mikuláš Hanuš (Petrovice)
4. Martin Motyčka (Strašnice)
5. Filip Šikut (Petrovice)
6. Leonardo Norcia (Petrovice)

11. 11. Strašnický kos
V mladší kategorii
2. Laura Šefraná
3. Matěj Oborník
7. Adam Petrášek
8. Max Šefraný
9. Matěj Veselý
11. Leonardo Norcia
Ve starší kategorii
4. Filip Mádl

25. – 26.11. Mistrovství ČR v české dá-
mě dospělých finále B
3. Filip Mádl
5. Matěj Oborník
Výstižný je popis jednoho z účastníků Mis-
trovství ČR na síti facebook:
Jasnačka, že Horská liga nemohla chy-
bět. Kamil Divácký, Jiřka Frantová, Já-
ra Dvořák. Do čtyřky jsme doplnili Pepou 
Schniererem z Litvínova, který obhajoval 
titul z „béčka“. V sobotu byla kvalifikace. 
Do nedělního finále „B“ postoupili tři naši 
a Jára se prodral do „A“. V B skupině se 

Pepovi zprvu dařilo, pak nastoupili dva klu-
ci z kroužku, který vede Filip Kareta a bylo 
po naději (…)

16. 12. Jablůnka Open 
(26 účastníků bylo rozděleno do 3 kategorií) 
Kategorie mistři
Adam Petrášek 8. místo
Kategorie pokročilí
Matěj Oborník 1. místo
Matěj Veselý 5. místo
Filip Kareta, vedoucí kroužku, člen Asocia-
ce české dámy, velmistr i oblíbený a velmi 

úspěšný trenér.

Mnoho radosti ze hry i z dalších vítězství 
přejí spolužáci, všichni pedagogičtí pracov-
níci i ředitel Základní školy Praha – Petrovi-
ce Petr Zeman.

Petr Zeman
ředitel školy

Turnaje kroužků Petrovic a Strašnic.

INZERCE
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Author bike centrum
Kola Šára

servis a prodej kol Author, Superior, 4ever, Leader Fox,
montáže sad a prodej elektrokol Apach

náhradní díly ■ doplňky ■ pneu ■ duše i do kočárků

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

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

Stálá nabídka kol našich dodavatelů

nzerat_KolaSara.indd   1 29.01.15   9:23

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ,
OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ.
 
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD.
PRÁCE VE VÝŠKÁCH.  

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

PROVÁDÍM REKONSTRUKCE BYTOVÝCH 
JADER A VEŠKERÉ ZEDNICKÉ  
A VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE.
adresa: REZLEROVA 281 PETROVICE
tel.: 777571775

V úterý 16. ledna se v rámci 
odpolední výuky sedmého 
ročníku gymnázia Altis 
uskutečnila první část 
čtyřdílného workshopu. Pod 
záštitou Multikulturního 
centra v Praze byly na školu 
vyslány celkem čtyři 
dvoučlenné týmy, jejichž 
úkolem bylo provést třídní 
kolektiv jednotlivými 
tematickými bloky.

Multikulturní centrum se svou činností ori-
entuje především (jak ostatně napovídá 
název) na problematiku soužití lidí s růz-
ným kulturním pozadím. Nejčastěji se pak 
snaží o osvětu šířenou formou dílen, kur-
zů, seminářů či filmových večerů.

Tématika probíraná v průběhu působe-
ní MKC na gymnáziu Altis však nebyla 
tak široká. Každý z tematických bloků se 
soustředil na pouze jednu dílčí součást 
multikulturní problematiky. Protože řada 
společenských problémů souvisejících 
s migrací a potažmo kulturními změnami 
ve společnosti je dnes umocňována čin-
ností dezinformačních portálů, byla média 
jako taková hojně skloňovaným pojmem. 
Podobné velký prostor byl věnován i ste-
reotypům a tomu, jak pomáhají formovat 
mínění většinové populace a jejich roli při 
formulování prvotních projevů nenávistné-
ho chování vůči menšinám. 
Hosté z MKC při své práci využívali množ-
ství edukativních metod a za celou dobu 
jejich působení jsme se takřka nesetkali 
s klasickou frontální výukou. Téměř veš-
kerá interakce mezi lektory a žáky probí-

hala formou řízeného dialogu nebo skupi-
nového projektu. Vyvrcholením měsíčního 
úsilí byla poslední společná hodina, kdy se 
třída rozdělená do dvou skupin ujala ko-
ordinace tzv. žákovských projektů – sku-
pinových prací na konkrétní téma (spjaté 
s tématikou menšin), jejichž výstupem je 
informační platforma pro studenty jiných 
škol.

Tadeáš Štěpán 
septima

Multikulturní centrum na gymnáziu Altis

INZERCE

Je tu i veselo. Společná řešení.Koncentrace.
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V úterý jsme v rámci 
semináře umění a média 
podnikli se spolužáky další 
exkurzi. Tentokrát ve formě 
návštěvy Českého centra 
v Praze, které v současnosti 
poskytuje svoje prostory 
pro výstavu ke stému výročí 
založení ČSR. 
Společně strávená hodina a půl začala 
krátkou debatou na téma české národní 
povahy. Po krátkém brainstormingu, za-
měřeném na motivy spojené s češstvím, 

jsme se pustili do prohlídky výstavy. Vět-
šina exponátů byla součástí tvorby stu-
dentů Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara Západočeské univerzity v Plzni 
a k našemu překvapení jsme se s nimi 

ve zvolených motivech často shodovali. 
Všudypřítomné hřiby a půllitry uspořáda-
né do rozličných koláží tvořily velmi růz-
norodé prostředí, které (navzdory častým 
tématickým shodám) nechávalo vyniknout 
osobitost jednotlivých umělců. Své vnitřní 
umělce, k nelibosti některých z účastníků, 
musela probudit na konci prohlídky i naše 
skupina- celá prohlídka totiž byla zakonče-
na veselým, ale tvůrčím workshopem. 

Tadeáš Štěpán
septima

Dne 25. 2. 2018 proběhl 
v Národním domě 
na Vinohradech maturitní 
ples letošní oktávy Gymnázia 
ALTIS. 

Vzhledem k tomu, že plesu předcházelo 
několik měsíců příprav a nacvičování ta-
nečních kroků, byli všichni pořádně ner-
vózní: oktaváni spolu s třídní profesorkou, 
rodiče i nejmladší primánci, které čekal 
studentský křest. Své chvilky mediální 
slávy si také novopečení primánci odbyli  
hned zkraje a záhy se pyšnili barevný-

mi stužkami a pamětními listy. Byli pře-
ci oficiálně přijati do rodiny studentstva,  
mezi nás Altistky. Když konečně vypu-
kl ten pravý ples v plné parádě, veškeré 
obavy z pádů na podpatcích, rozmazaného  

líčení, zapomenutého kostýmu na půlnoč-
ní překvapení či zakopnutí při šerpování 
okamžitě zmizely. Ples se mimořádně po-
vedl a myslím, že si ho užili nejen dojatí 
rodiče, z nichž mnozí nechápali, jak moh-
ly jejich děti tak rychle vyrůst, ale i všich-
ni maturanti, pedagogové i hosté. Teď už 
zbývá jen maličkost – odmaturovat… 
Držte nám palce!

Tereza Přibylová, oktáva 
Mgr. Olga Tůmová, třídní 8.A

ALTIS v Českém centru

Plesalo se, plesalo

Jsme Češi!!!

Vzpomínka na primu.

INZERCE



Městská policie hl. m. Prahy
hledá nové strážníky

Náborový příspěvek

plus další
benefity*

Ubytování po dobu
zapracování zdarma

Nástupní plat
po absolvování vstupního
kurzu až:

100 000 Kč

32 000 Kč

nyní máte

100 000,
důvodů, proč pracovat u nás

www.mppraha.cz/nabor
*Veškeré benefity, příspěvky a plat platí po splnění 

   všech podmínek zaměstnavatele! 

P R O

M E T R O P O L I

B E Z P E Č N Ě J Š Í

Od 1. ledna 2018
k nám můžete
nastoupit již od

let18
na základě novelizace  zákona 553/1991 Sb., o obecní policii


