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přestože je většina z nás myšlenkami 
již na prázdninách a dovolených, chtěla 
bych vás upozornit na zásadní a důleži-
té téma, které má časový přesah až do  
26. července 2018, a tím je návrh 
Územního plánu hl. m. Prahy (Metropo-
litní plán). Vzhledem k tomu, že pojetí 
Metropolitního plánu je zcela nové a na-
prosto odlišné od současného Územ-
ního plánu hl. m. Prahy, připravili jsme 
na městské části informační materiály, 
které vydal Institut rozvoje a plánování 
HMP a pomohou vám se v návrhu lé-
pe orientovat. Všichni víme, k jak důle-
žitému dokumentu se můžeme vyjádřit, 
protože územní plán je vlastně „záko-
nem“, který na dlouhá léta rozhodne 
z hlediska výstavby o dalším rozvoji, 
nejenom naší městské části, ale celé-
ho hlavního města. Tomuto závažnému 
tématu se věnovala Komise územního 
rozvoje a dopravních vztahů RMČ, Ra-
da MČ a v neposlední řadě i Zastupitel-
stvo MČ. Společně připravili připomínky 
k návrhu Metropolitního plánu za Pet-
rovice. K návrhu máte možnost se vy-
jádřit i vy jako občané, dále pak spol-
ky, instituce a samozřejmě i městská 

část. Pro všechny tyto subjekty je ko-
nečnou lhůtou pro podání připomínek 
ke zveřejněnému návrhu 26. červen-
ce 2018. Návrh Metropolitního plánu je 
zveřejněn na webu Institutu plánování 
a rozvoje Prahy (IPR) http://plan.iprpra-
ha.cz/cs/metropolitni-plan a na strán-
kách Odboru Územního rozvoje MHMP  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/
magistrat/odbory/odbor_uzemniho_roz-
voje/uzemni_planovani/metropolitni_
plan.
S tištěnou podobou návrhu Metropolit-
ního plánu v rozsahu tří map se můžete 
seznámit na úřadu naší městské části 
(blíže viz strana č. 3).

Rovněž důležitým tématem je návrh 
opatření obecné povahy, kterým dojde 
k znovuzavedení zákazu tranzitu náklad-
ní dopravy nad 12 tun v oblasti Říčan. 
Znovuzavedení zákazu této nákladní do-
pravy pro Petrovice, Jižní Město a Horní 
Měcholupy bude znamenat zvýšení po-
čtu kamionů, které budou projíždět přes 
naše území, zejména po Novopetrovic-
ké ulici. Na úrovni starostů všech těchto 
MČ jsme se dohodli na společném po-
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stupu v zájmu našich občanů a podali jsme 
připomínky. 

Během prázdnin by měla být dokončena 
první a druhá etapa rekonstrukce poliklini-
ky. V současné době finišují práce na za-
teplení a následně budeme pokračovat 
ve vstupním vestibulu. Z tohoto důvo-
du bude muset být uzavřen hlavní vchod 
a celý vestibul polikliniky a ke vstupu bu-
dete moci využít služební vchod od parko-
viště. Pokud byste měli zájem seznámit se 
s tím, jak bude poliklinika po rekonstruk-
ci vypadat, můžete si v přízemních pro-
storách polikliniky prohlédnout prezentaci, 
kterou jsme pro vás připravili.

Nezapomněli jsme ani na naše budoucí 
prvňáčky a v průběhu letních měsíců za-
počnou práce na rozšíření kapacity nového 
pavilonu o další dvě třídy. 

Novinkou, která jak doufám přispěje k lep-
ší orientaci v naší městské části, je získání 
orientačních čísel na všechny domy v naší 
městské části, jejich osazení připravujeme 
na letní měsíce a pracovníci úřadu se spo-
jí se všemi vlastníky nemovitostí, aby do-
hodli osazení na jednotlivé domy (blíže viz 
strana č. 4).
Petrovice byly jednou z mála městských 
částí v hlavním městě, která neměla přidě-
lena orientační čísla, a vzhledem k tomu, 

že celková procedura trvala více jak rok 
a půl doufám, že nakonec s majiteli nemo-
vitostí nevzniknou problémy.

Závěrem vám všem přeji krásné prožití 
letních dovolených a načerpání mnoha sil 
do dalších období.

Vaše starostka
JUDr. Olga Hromasová
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V metropolitním plánu nahlédnete  
do budoucnosti
Možná jste si všimli 
barevných plakátů, které 
hlásají, že Praha připravuje 
Metropolitní plán. A možná 
jste si říkali – nu dobrá, ale co 
já s tím? Takový plán velkého 
města je jistě významný, 
velmi odborný a nepochybně 
zajímá plánovače, stavebníky, 
dopravní experty…, ale 
co na tom může změnit 
normální Pražan?
Každý obyvatel má mnoho důvodů se 
o nový územní plán Prahy zajímat. Přinej-
menším někde bydlí, pracuje. Kvalitu je-
ho života přece prostředí ovlivňuje. Raději 
půjde do práce parkem než kolem zpust-
lých průmyslových areálů. Jistě ho zajímá, 
zda v jeho sousedství vyroste moderní 
bytová čtvrť nebo živé obchodně-admini-
strativní centrum. Ještě větší důvod se 
o plán zajímat mají vlastníci nemovitostí, 
jejichž hodnota se přímo odvíjí od prostře-
dí, ve kterém stojí, od dopravní a obchod-
ní obslužnosti a podobně. Zajímat se – to 
je teprve začátek. Mnohem důležitější je, 
že k návrhu plánu, který byl 16. dubna zve-

řejněn, už bude moci každý vznášet své 
připomínky.
Metropolitní plán najdete na webové 
stránce http://plan.iprpraha.cz/. Vypadá ja-
ko mapa v měřítku 1:10 000, ale od ma-
py se v mnohém liší. Nastavuje mantinely, 
jak se může město vyvíjet do budoucna. 
Tam, kde v dnešní mapě najdete třeba roz-
sáhlé průmyslové areály, můžete v Metro-
politním plánu najít obytné čtvrti s parky. 
Plán také určuje charakter lokalit. Jest-
liže dnes žijete ve vilové čtvrti a v plánu 
je toto území vyznačeno jako vilová čtvrť, 
nemůže tam vyrůst administrativní mra-
kodrap. Pokud v Metropolitním plánu na-
jdete v místech, kde vede rozbitá silnice, 
čtyřproudovou dopravní tepnu, nezname-

ná to, že tam zítra začnou dělníci kopat. 
Jisté ovšem je, že na tomto místě nikdo 
nepostaví nové nákupní středisko. Zkrátka 
plán říká, co kde může stát a co nesmí. Ale 
neříká, že se tak určitě stane a už vůbec 
ne hned. Městské části stojí za svými ob-
čany. Důležitou roli v připomínkování plá-
nu mají městské části – ty mohou podávat 
mimo jiné tzv. zásadní připomínky, které 
budou mít výraznější váhu, a o jejich vy-
pořádání bude rozhodovat Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy. Pokud se rozhodnete Metro-
politní plán připomínkovat ve věci důležité 
pro širší okolí nebo celou čtvrť, je vhodné 
konzultovat věcnou připomínku s vedením 
městské části. Je jasné, že mnohé připo-
mínky a návrhy si budou protiřečit a odbor-

Návrh Metropolitního plánu Prahy.
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Orientační čísla v Petrovicích
Jsou pevnou součástí adres, 
jejich přítomnost si však 
málokdy uvědomujeme. 
Přitom systém popisných 
i orientačních čísel má 
v našich zemích mnohaletou 
tradici – první číslování 
domů zavedla už Marie 
Terezie. Způsob číslování 
rozhodně není nahodilý 
a mnohdy může i pomoci – 
například pro rychlejší zásah 
záchranářů.

Tabulky s čísly se umisťují viditelně. Čís-
lo orientační má být podle vyhlášky mini-

sterstva vnitra č. 326/2000 Sb., umístě-
no vždy pod číslem popisným; označení 
popisných, orientačních a evidenčních čí-
sel se má barevně lišit. Popisná čísla se 
označují bílými číslicemi na červené tabul-
ce a orientační bílými na modré; evidenční 
čísla rekreačních staveb jsou černá na žlu-
té tabulce, nouzových staveb zelená.
V některých okrajových čtvrtích orientač-
ní čísla přidělena nejsou. A toto již pro na-
ší městskou část Praha – Petrovice neplatí. 
Orientační čísla vám během letních měsíců 
budou nainstalována na vaše domy či vcho-
dy. Termíny a podrobnější informace budou 
předem zveřejněny na webových stránkách 
MČ Praha – Petrovice. Občanské průkazy si 
kvůli tomu měnit nemusíte, avšak s výmě-

nou občanského průkazu vám již bude auto-
maticky připsáno i číslo orientační.

Ilona Vesecká
oddělení správy majetku

níci budou muset pečlivě posoudit, co je 
možné a účelné. Plán je vlastně dohodou 
všech zúčastněných, která musí vyvážit 
soukromý i veřejný zájem. Žádný podnět 
nespadne pod stůl, protože na dodržová-
ní zákonného procesu dohlíží nezávislý 
dozor – Odbor územního rozvoje Magist-
rátu hl. m. Prahy. Každý se přirozeně zají-
má především o bezprostřední okolí své-
ho bydliště. Tady zná doslova každý dům, 
každý kámen. Stejně tak jsou na tom od-
borníci v městských částech. Proto s nimi 
snadno najdete společnou řeč. Na koho se 
konkrétně obrátit? Na starostu, místosta-
rostu, vedení odboru územního rozvoje, 
případně na vedení odboru, jehož agendy 
se připomínka věcně dotýká – např. na od-
bor životního prostředí, řeším-li park či za-

hrádky; odbor dopravy, týká-li se má při-
pomínka dopravní infrastruktury apod. 
Dokážou nejlépe pochopit vaše připomín-
ky, vysvětlit nedorozumění nebo tlumočit 
vaše připomínky formálně správnou ces-
tou. To totiž není úplně snadné. Připomín-
kování probíhá podle zákona, tudíž každá 
připomínka musí splňovat řadu náležitostí. 
Pokud se nehodláte obrátit přímo na zku-
šeného plánovače nebo právníka, právě 
na městské části najdete podporu.

Informace, výstavy a programy
Tam také získáte přehledného průvodce 
Metropolitním plánem – brožuru, kde na-
jdete přesný harmonogram jeho přípravy 
a odpovědi na spoustu otázek. Dáváte-
-li přednost internetu, pak si prostudujte 

webové stránky http://metropolitniplan.
praha.eu. Ostatně brožuru v on-line po-
době najdete i tam. V informačním cent-
ru CAMP můžete navštívit do konce čer-
vence výstavu, která Metropolitní plán 
představuje. O všech programech k Me-
tropolitnímu plánu se dočtete na webu 
http://metropolitniplan.praha.eu/.
27. června proběhne první fáze projednání 
s veřejností – tzv. společné jednání. Na po-
dávání připomínek k návrhu pak bude cel-
kem 30 dnů – od 27. června do 26. čer-
vence 2018.

zdroj: MHMP

Orientační číslo.
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Rada Městské části Praha 
– Petrovice uspořádala 
dne 25. dubna 2018 pietní 
akt k 73. výročí ukončení 
2. světové války a osvobození 
Prahy na místním hřbitově 
u hrobu obětí světových 
válek a následně u památníku 
padlých v Edisonově ulici. 

Pietních aktů se jako hosté zúčastnili plu-
kovník Emil Kulfánek, I. místopředseda 
Ústředního výboru Českého svazu bo-
jovníků za svobodu, plukovník Jiří Pešta 
za Svaz důstojníků a praporčíků Armády 
ČR, Ing. František Kříž a major Bohuslav 
Kožíšek za 157. základní skupinu Českého 
svazu bojovníků za svobodu Prahy 15 de-
legace Městské policie Prahy 15 pod ve-
dením vrchní komisařky Mgr. Bc. Mirosla-
vy Ulehlové, DiS.
Slavnostní projev přednesl plukovník Kul-
fánek, který v něm vyzdvihl historický od-
kaz československého odboje a jeho ob-

čanů pro naši budoucnost. Vzpomenul při 
projevu válečný osud padlých petrovic-
kých občanů.
Na petrovickém hřbitově žáci 5. A naší 
základní školy Michaela Košátková, Do-
minik Mrha a Adam Morstein přednes-
li báseň Jaroslava Seiferta Píseň o rodné 
zemi a u památníku padlých v Edisonově 
ulici žáci 4. M naší základní školy Viktorie 
Mádlová a Klára Stöhrová přednesli báseň 
Karla Václava Raise Cestička do školy.
Za MČ se zúčastnil místostarosta 
JUDr. André Němec a člen zastupitelstva 

Doc. Otto Semecký, CSc. Důstojného ak-
tu se zúčastnili zástupci pedagogického 
sboru naší základní školy, žáci této školy 
a občané Petrovic. Slavnostní rámec do-
provodila Dechová hudba Říčanka pod ve-
dením pana Bohumila Průchy.
Vzhledem k tomu, že pietní místa jsou vě-
nována obětem první i druhé světové vál-
ky, byl pietní akt zakončen původní česko-
slovenskou státní hymnou.

André Němec
místostarosta

Dobrovolnická akce 
„Ukliďme Česko“ vychází 
z mezinárodně osvědčeného 
modelu „Let's Do It!“. 
V letošním roce se již konal 
pátý ročník, v naší městské 
části jsme tuto akci konali již 
počtvrté.
Před plánováním tohoto 4. ročníku jsme 
prošli na katastru naší městské části ta ve-
řejná prostranství, na kterých není prová-
děn pravidelný týdenní úklid. Na základě 
pochůzky jsme vybrali čtyři úseky, kde byl 
proveden úklid. Shodli jsme se, že vybere-
me stejné úseky, které jsme již uklízeli mi-
nule. Prvním úsekem byla zalesněná stráň 
na západní straně naší městské části ohra-
ničené ze severu Turínskou ulicí směrem 
ke komunikaci podél hostivařské nádrže 
a následně až podél Ramanovy ulice k par-
kovišti u zastávky autobusů Newtonová, 
druhý úsek byl situován podél levého bře-

hu Botiče od ulice Euklidovy směrem pro-
ti proudu, třetí podél pravého břehu Boti-
če od úrovně ragbyového hřiště směrem 
proti proudu až k retenční nádrži za Dob-
rou vodou a čtvrtý podél panelové cesty 
a východní strany sídliště na Dobré vodě 
až k retenční nádrži, kde se všechny sku-
piny sešly. Ti, kteří na svém úseku skončili 
úklid, se připojili ke skupině, která uklízela 
pravý břeh Botiče, který tradičně je vždy 
nejvíce postižen nečistotou. Jedná se vět-
šinou o pet lahve, plastové tašky a pytlíky 
a papírové odpadky.
Od hlavních organizátorů celorepublikové 
akce Spolku Ekosmák a Českého svazu 
ochránců přírody jsme obdrželi pouze zlo-
mek potřebného materiálového vybavení, 
25 párů rukavic a 50 ks pytlů. Ostatní ma-
teriál uhradila MČ ze svého rozpočtu.
Při přípravě této akce jsme oslovili další 
subjekty, které nám s úklidem a materiální 
výpomocí pomohly úklid zajistit. Firma pa-
na Loukoty vypomohla dalším potřebným 

Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Pietní akt k 73. výročí ukončení 2. světové války 
a osvobození Prahy

Ukliďme Česko 2018

Pietní akt.

Úklid Petrovic.

Žáci 5. A recitují báseň Jaroslava Seiferta.
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nářadím, zajistila svoz sebraných odpadků 
k velkoobjemovému kontejneru a připra-
vila ohniště pro závěrečné opékání špe-
káčků. Společnost Acton, s.r.o. sponzor-
sky zajistila přistavení velkoobjemového 
kontejneru a odvoz nasbíraných odpadků 
na řízenou skládku. Buřty za výrobní cenu 
dodalo Řeznictví a uzenářství Petr Novot-
ný.
Akce na našem katastru se uskutečnila 
v sobotu 7. dubna. Sraz jsme měli před 
úřadem v 9 hodin. Sešlo se nás celkem 38 
občanů naší městské části, z toho 8 dětí. 
Řada zúčastněných byla z řad zastupitelů, 
radních, členů komisí a zaměstnanců úřa-
du, celkem 13 osob. Když odečteme děti, 
tak se akce zúčastnilo 17 dospělých osob 
z řad obyvatelů Petrovic, t.j. 0,35 % účast-
níků z dospělých obyvatel přihlášených 
k trvalému pobytu v Petrovicích. Přitom 
informovanost občanů Petrovic byla dalo 
by se říct masivní, akce byla publikována 
ve vývěsních skříňkách, na webu MČ a ro-
zeslána infokanálem. V tomto roce to byla 
nejnižší účast ze všech pořádaných roční-
ků. Nejmladší účastnicí úklidu byla tento-

krát Markétka Brozáková následováná loň-
skou nejmladší Kristýnkou Wittbergovou. 
Účastníci byli seznámeni s bezpečnost-
ními předpisy pro konání této akce, roze-
brali si pracovní rukavice, pytle na odpad-
ky a pracovní pomůcky. Pak se rozdělili 
na jednotlivé skupiny do jednotlivých úse-
ků. Dále všem účastníkům se městská 
část postarala o pitný režim a před odcho-
dem na jednotlivé úseky byly děti vybave-
ny tatrankou.
Za dobu trvání akce bylo soustředěno 
a odvezeno na řízenou skládku celkem  

4 m3 směsného odpadu, 2 m3 biologické-
ho odpadu, 3 kusy pneumatik a jako rarita 
letošního úklidu sedací souprava, která by-
la pohozena vedle Novopetrovické ulice.
Po ukončení úklidu se účastníci soustře-
dili u retenční nádrže na Dobré vodě, kde 
pro ně bylo připraveno ohniště a občerst-
vení – vynikající špekáčky od dalšího spon-
zora akce, řezníka a uzenáře pana Petra 
Novotného, ze zdrojů MČ chleba, pochuti-
ny, alko i nealko nápoje. Spokojení občané 
ještě několik desítek minut po konzuma-
ci občerstvení strávili v družném hovoru. 
K úspěchu akce pomohl i svatý Petr, tak 
krásné a slunečné počasí nám nepřálo 
v žádném z dřívějších ročníků. Byl udělán 
velký kus dobré práce a rozcházeli jsme se 
s přesvědčením, že tuto prospěšnou akci 
v dalším roce opět uskutečníme. Na návrh 
účastníků byl odměněn diplomem nejlep-
šího uklízeče žák druhé třídy naší základní 
školy Matyáš Novotný.

André Němec
místostarosta

Je třeba se posilnit.

Většinou společnosti 
rezonuje blížící se významné 
výročí založení naší 
republiky. 

Při této příležitosti se budou jistě připo-
mínat okolnosti jejího vzniku, budou se 
skloňovat jména významných osobnos-
tí a srovnávat kontexty života před sto le-
ty a dnes. Budeme naslouchat historikům 
a snad i pamětníkům. A leckdo z nás se jis-
tě zamyslí nad pojmem vlastenectví, nad 
tím, jak právě on vnímá svoji zemi, svoji 
vlast a národ, ke kterému patří. Oslavy bu-
dou probíhat ve všech různých institucích, 
v knihovnách, divadlech, muzeích, v kon-
certních síních, na ulicích a také ve ško-
lách. Některé školy snad z povinnosti spl-
ní nějaký projekt, navštíví s dětmi nějakou 
přednášku nebo výstavu a budou mít spl-
něnou povinnost. Mým velkým přáním je 
představa škol, které budou myšlenkou 
oslav opravdu žít, škol, kde učitelé budou 
spolu se svými žáky diskutovat nad myš-
lenkami a hodnotami, které doprovázely 
vznik naší republiky, škol, ze kterých bu-
dou po vyučování vycházet žáci plní odpo-

vědí i otázek a s potřebou rozmlouvat se 
svými rodiči a prarodiči a s chutí objevovat 
paměť svého národa.
Před jistým časem jsem poprvé otevřela 
pro mě jednu z nejkrásnějších kronik, kte-
ré jsem kdy držela v rukou. Kroniku školy 
Petrovické. Tato kronika mapuje chod pet-
rovické školy od roku 1924 do roku 1969. 
Nebudu tu opěvovat krásu a dokonalost 
nejen jazyka, ale i krasopisu učitelů, kte-
ří kroniku psali. Nebudu rozebírat statisti-
ky udávající počty dětí ani přehledy učitelů 
a výčty financí. 
Ráda bych vám nabídla malou ochutnávku 
toho, jak se slavilo námi očekávané stole-
té výročí, když mu ještě ani zdaleka neby-
lo tolik.
Nejstarší zmínka o oslavách založení re-
publiky je v kronice z roku 1924. 
„Den 28. říjen oslaven promluvami tříd-
ních učitelů v obou třídách a sehráním ale-
gorické pohádky od Č. Habarta „Tajem-
ný dub“ školními dítkami zdejší školy dne  
28. října v Sokolovně. Dítky sehrály pohád-
ku velmi pěkně a čistý výnos 500 Kč věno-
ván na zakoupení šicího stroje pro dívky. 
Celkem hrálo 44 dítek. Šicí stroj pro dívky 

zakoupen za 940 Kč, kterýžto obnos opat-
řen byl následujícím způsobem. Dobrovol-
nou sbírkou mezi občanstvem v Petrovi-
cích a H. Měcholupech získáno Kč 200, 
z divadelního představení 500 Kč, chybějící 
obnos 220.- věnovala místní školní rada.“
Slavnosti k různým příležitostem se v pe-
trovické škole pořádaly celkem čas-

Z kroniky školy petrovické 1878

První kronika petrovické školy.
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to. Za zmínku jistě stojí například oslava  
75. narozenin T. G. Masaryka. 
„Dne 7.března 1925 oslaveny byly 75. na-
rozeniny našeho pana prezidenta T. G. Ma-
saryka domácí školní slavností, jejíž pořad 
byl následující. 
1. Zahájení řídícím učitelem
2. Tatíčku starý náš: báseň; žákyně 1.tř. 
M. Rendlová
3. J. S. Machar: T. G. Masarykovi, žák 2.tř. 
F. Sadílek
4. Mazas: Dueto: (2 housle) Žáci J. Sitta 
a Václ. Vojtěchovský
5. Proslov: tř. uč 2.tř.
6. Česká mládež pres.Masarykovi. báseň 
A. Klášter. Přednesla žákyně 2.tř. Nosko-
vá A.
7. Teče voda, píseň; žáci 2.tř.
8. Hymny
V týž den večer pořádaná oslava 75. naro-
zenin pro veškeré občanstvo tělocv. jedn. 
Sokol v Sokolovně.“

U příležitosti desátého výročí obnovení na-
ší samostatnosti probíhaly oslavy celý tý-
den. Krom jiného se v kronice vzpomíná :
„Dne 27. října seřadilo se žactvo obecné 
školy a za ním korporace a spolky v Hor. 
Měcholupech, a v lampionovém průvodu 
došlo k „lípě svobody“ zasazené na návsi 
hornoměcholupské dne 27.dubna 1919. 
Zde dítkami zazpívány písně: Udeřila naše 
hodina a Buď zdráv nám presidente náš“.

Kronika reflektuje mimo jiné celou řadu 
událostí, které byly pro celou společnost 
výjimečné. Jednou z nich bylo úmrtí T.G. 
Masaryka:
„Dne 14. září 1937 zemřel náš nenahra-
ditelný, nezapomenutelný pan president 
– Osvoboditel T.G. Masaryk. První presi-
dent republiky vypustil ve 3 hodiny 29 mi-
nut po půlnoci šlechetnou svoji duši, právě 
když naplnil osmdesát sedm let, šest mě-
síců a sedm dní svého vzácného života.

President Osvoboditel, budovatel naší de-
mokracie a moudrý učitel národa, odešel, 
dobojovav poslední statečný zápas. Celá 
Československá republika a celý vzdělaný 
svět vzpomínají se zarosenýma očima je-
ho slavného díla, v němž bude na věky žíti. 
Jeho světlá postava bude nejkrásnějším 
příkladem veřejného i soukromého života, 
příkladem občanské čistoty a obětavosti.
Jako s pohnutím vzpomínáme doby, kdy 
opustil vlast, aby se vrátil jako její osvo-
boditel, tak si dnes uvědomujeme, že se 
k nám bude v duchovních obměnách věč-
ně vraceti Tomáš G. Masaryk, první česko-
slovenský Nesmrtelný.“

Místo velkolepých oslav 20. výročí založe-
ní republiky se společnost nacházela v na-
pjaté a ponuré mezinárodní situaci. Z kro-
niky se o 28. říjnu 1938 dočteme:
„Dne 28. října v jednotlivých třídách podán 
výklad o významu tohoto dne.“

Ve školním roce 1939–40 byly zápisy udá-
lostí do kroniky z nařízení ministerstva 
školství za doby okupace přerušeny a kro-
nika zapečetěna. Události školy byly zapi-
sovány na listy, které jsou v kronice vlo-
ženy. Školní roky 1940–45 nebyly psány 
rukou, ale strojopisem. Zmínky o 28. říjnu 
a oslavách vzniku republiky v nich nena-
jdeme. 
Z kroniky můžeme o oslavách citovat až 
v roce 1945:
„28. říjen, kdy po sedmi letech mohl opět 
celý českosl. národ svobodně vzpomínati 
tohoto významného národního svátku, ko-
naly se oslavy ve všech místech v osvobo-
zené republice.“
Kronika popisuje průběh celodenních 
oslav na petrovické škole velmi podrob-
ně. Oslavy začaly shromážděním žáků, 
proslovem správce školy a pásmem básní 
a národních písní. Následoval proslov mi-
nistra školství Zdeňka Nejedlého v rozhla-

se a promítání filmů Ze života presidenta 
Osvoboditele a 5. květen.
Z dalších zápisů kroniky je velmi patrná 
změna atmosféry ve společnosti:
„28. října 1949 bylo vzpomenuto společ-
ným shromážděním žactva s vhodným 
programem a proslovem, doplněné posle-
chem školského rozhlasu. 
29. října podepsalo žactvo II. a III. třídy 
a učitelský sbor zdravici general J. V. Stali-
novi k 70. narozeninám.“

V průběhu 50. let se kronika o datu 28. říj-
na nezmiňuje buď vůbec, nebo velmi okra-
jově.

Poslední školní rok, o kterém nám kronika 
přináší zprávy je rok 1968–69.
„Tento školní rok byl zahájen 4. září 1968 
za velmi těžké politické situace v naší vlas-
ti. Od 21. srpna jsou na našem území voj-
ska pěti států Varšavské smlouvy.“
Tato zahajovací věta je jedinou zmínkou 
o celkové situaci v naší zemi. Další zápisy 
v kronice jsou čistě informativního charak-
teru o chodu školy jako takové.

Kronika školy petrovické je krásným dokla-
dem toho, že i zápisy o jedné malé škole 
mohou být svědectvím o životě celé spo-
lečnosti. Což i dokládá i symbolická po-
slední věta celé kroniky:
„21. července 1969 vstoupili první lidé 
na Měsíc. Byli to američtí státní příslušníci 
Armstrong a Aldrin.“

Veronika Balíčková  
a Jana Gabašová

Prvorepublikový krasopis. Listopad 1962.Válečná léta v Petrovické škole.
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… se pro mě od samého začátku nesla 
v duchu překvapení. Poprvé jsem 
byla překvapena, když byla soutěž 
Městskou částí Praha – Petrovice 
vyhlášena. 
Druhé překvapení mi přineslo hlubší zamyšlení nad té-
maty soutěže. Jak bych já sama dokázala literárně zpra-
covat téma „Co mi říká pojem vlastenectví“? A jak se 
dívám na místo, kde žiji? Jak bych vnímala objektivem 
fotoaparátu „Místo, kde vrůstám kořeny?“ Třetí překva-
pení bylo víc než milé. Přišlo ve chvíli, kdy jsem spolu 
s ostatními členy hodnotící komise seděla nad dětský-
mi pracemi, ať už těmi literárními, nebo těmi fotogra-
fickými. Hloubka některých literárních úvah a originalita 
pohledů dětských očí na naše Petrovice mě nejen po-
těšila, ale i obohatila. Poslední, čtvrté překvapení na mě 
čekalo 31. května 2018. Sál Domu občanské vybave-
nosti v Petrovicích totiž zaplnili vítězové celé soutěže. 
Přišli slavnostně oblečení, v doprovodu svých rodin 

a pedagogů. Z rukou paní starostky JUDr. Olgy Hroma-
sové převzaly ceny děti, které navštěvují všechny pet-
rovické školy – ZŠ Praha – Petrovice, Dino Elementary 
School, Gymnázium Altis a také studenti jiných gymná-
zií, kteří v Petrovicích nestudují, ale bydlí. Atmosféru ce-
lého odpoledne doplnily vynikající klavírní výkony slečny 
Zuzany Maršíkové ze ZUŠ Hostivař. 
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem z Měst-
ské části Praha – Petrovice, kteří celou soutěž vymysleli 
a organizovali, rodičům a pedagogům, kteří se věnovali 
spolu s dětmi přípravě soutěžních prací a zejména všem 
dětem, které se soutěže zúčastnily a dokázaly tak, že 
jim není lhostejné místo, kde žijí nebo chodí do školy, 
a slovo vlastenectví že není jen prázdný pojem z učeb-
nic.

Veronika Balíčková 
Komise výchovy,

vzdělávání a sportu RMČ

Vítězové soutěží se starostkou MČ Olgou Hromasovou. Zástupci z vítězné 2.A.

Soutěž ke 100. výročí  
založení ČSR
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1. KATEGORIE (6-7 let), jednotlivci

I. Adéla Gruberová, 7 let 1. A, ZŠ Dopplerova

1. KATEGORIE (3. a 4. třídy)

I. Tomáš Adam, 10 let 4. B, Dino Elementary School

II. Sára Zvadová, 9 let 4. B, Dino Elementary School

Anna Kolková, 10 let 4. B, Dino Elementary School

III. Viktorie Zvadová, 9 let 4. B, Dino Elementary School

4. KATEGORIE (14-15 let), jednotlivci

I. Ondřej Chýle, 14 let 3. A, Gymnázium Budějovická

4. KATEGORIE (9. třídy)

Nebyly zaslány soutěžní práce.

2. KATEGORIE (8-10 let), týmová práce

I. třída 2. A Dino Elementary School

2. KATEGORIE (5. a 6. třídy)

I. Nicola Dvořáková, 12 let 6. tř., ZŠ Dopplerova

II. Eliška Milotová, 12 let 6. A, ZŠ Dopplerova

III. Klára Jandová, 12 let 6. A, ZŠ Dopplerova

2. KATEGORIE (8-10 let), jednotlivci

I. Anna Kolková, 10 let 4. B, Dino Elementary School

II. Hynek Rohan, 8 let 2. M, ZŠ Dopplerova

III. Tereza Chmelová, 9 let 3. B, Dino Elementary School

3. KATEGORIE (11-13 let), jednotlivci

I. Jana Krůtová, 13 let 2. C, Gymnázium Opatov

II. Anna Hronová, 12 let 6. A, ZŠ Dopplerova

III. David Telvák, 12 let 6. A, ZŠ Dopplerova

Anna Vlčková, 11 let 6. B, ZŠ Dopplerova

3. KATEGORIE (7. a 8. třídy)

I. Ondřej Jakub Anděl, 13 let 2. A, Gymnázium Altis

II. Tomáš Kopecký, 12 let 2. A, Gymnázium Altis

III. Ondřej Chýle, 14 let 3. A, Gymnázium Budějovická

Petrovický Dům občanské 
vybavenosti se stal 
v posledním květnovém 
dni dějištěm slavnostního 
ocenění vítězů dvou soutěží, 
které pro žáky petrovických 
škol a gymnázií vyhlásila 
Městská část Praha – 
Petrovice k 100. výročí vzniku 
Československa.

Do soutěží se zapojily děti jak ze ZŠ 
Dopplerova, tak i z Gymnázia Altis a Di-
no Schools, úspěšní byli také dva studenti 
z víceletých gymnázií Budějovická a Opa-
tov, kteří však mají trvalé bydliště v Pet-
rovicích. 
Fotografické soutěže s názvem „Místo, 
kde vrůstám kořeny, aneb Petrovice po-

hledem dětí“ se účastnilo 47 žáků, z toho 
13 dětí bylo zastoupeno týmovou prací tří-
dy 2. A Dino Elementary School. Soutěži-
lo se ve čtyřech věkových kategoriích od  
6 do 15 let a uděleno bylo celkem 10 cen.
Literární soutěže s mottem „Co mi říká 
pojem vlastenectví“ se účastnilo 12 dě-
tí, které soutěžily opět ve čtyřech kate-
goriích, tentokráte dělených podle stupně 
tříd od 3. až do 9. třídy. Uděleno bylo opět  
10 cen.
Pro vítěze byly připraveny diplomy a hod-
notné ceny, které jim při slavnostním vy-
hlášení výsledků osobně předala starostka 
Městské části Praha – Petrovice JUDr. Ol-
ga Hromasová.
Mimo jiné ocenila zejména originalitu pra-
cí, přístup soutěžících k zadaným téma-
tům a promluvila o důležitosti stého výročí 
založení naší republiky.

Za 1. místo v každé soutěžní kategorii 
účastníci soutěží získali fotoaparáty Fu-
jifilm Instax MINI 9 s mini filmem pro  
10 snímků, za 2. místo flash disk SanDisk 
128GB a za 3. místo obdrželi selfie tyče 
s power bankou v rukojeti. Zvláštní cena 
v podobě předplatného zážitkového dne 
v zábavním Parku Mirakulum byla udělena 
za týmovou práci dětem z 2. A Dino Ele-
mentary School.

Eva Šuhájková
infocentrum

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ: 
Místo, kde vrůstám kořeny

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ: 
Co mi říká pojem vlastenectví

Soutěže k 100. výročí  
ČSR mají své vítězeSoutěž ke 100. výročí  

založení ČSR
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Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice

22. února 2018
• Rada MČ schválila novelizaci Směrnice 
č. 8-2018 „Sociální fond a zásady pro jeho 
používání“ v předloženém znění.
• Rada MČ vzala na vědomí informa-
ci o stavu pohledávek za nájemci bytů 
ve svěřené správě MČ v bytech v Morse-
ově ulici č. p. 252 a č. p. 253 a dalších ne-
bytových prostorách.
• Rada MČ vzala na vědomí informace 
starostky MČ, že na základě usnesení Ra-
dy HMP ze dne 06.02.2018 dojde k zame-
zení vjezdu nákladních aut nad 12 m délky 
na Štěrboholskou spojku a na celý Pražský 
okruh, a tím dojde k negativním dopadům 
na dopravu a hlavně na životní prostře-
dí v lokalitě Novopetrovické, Hornomě-
cholupské a Mírového Hnutí. Na toto té-
ma proběhlo jednání starostky MČ Praha 
– Petrovice, starosty MČ Prahy15, sta-
rosty MČ 22 a starosty MČ Prahy 11 dne 

21.02.2018. 22.02.2018 proběhlo jednání 
starostů těchto MČ s projektantem toho-
to dopravního řešení firmou SATRA, kte-
rá tento negativní dopad do shora dříve 
uvedených komunikací potvrdila a v pon-
dělí 26.02.2018 proběhne jednání s nám. 
prim. Dolínkem za účelem sdělení nesou-
hlasného stanoviska dotčených MČ a žá-
dosti o úpravu řešení schváleného Radou 
HMP tak, aby byly eliminovány negativní 
dopady z nárůstů kamionové dopravy při 
průjezdu dotčenými MČ a v naší MČ ul. 
Novopetrovická.
• Rada MČ schválila návrh pozvánky 
na zasedání ZMČ konaného 07.03.2018.
• Rada MČ schválila návrh akcí ke 100. 
výročí Československa a ukončení 1. svě-
tové války. 
• Rada MČ schválila uzavření nových 
Smluv o nájmu hrobového místa na urno-
vé hroby.

• Rada MČ vzala na vědomí závěr hodno-
tící komise ve VZ malého rozsahu na sta-
vební práce „Podpora sociálního bydlení 
v MČ Praha - Petrovice“
• Rada MČ schválila pořadí nabídek ucha-
zečů ve VZ malého rozsahu na stavební 
práce „Podpora sociálního bydlení v MČ 
Praha - Petrovice“

15. března 2018
Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu 
č. 2/2018 a č. 3/2018.
• Rada MČ schválila vyvěšení oznámení 
o záměru pronajmout nebytové prostory 
ve 4.NP budovy polikliniky Ohmova 271, 
Praha 10 – Petrovice.
• Rada MČ schválila organizační zabezpe-
čení akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 
2018.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu kon-
certu zpěváka Pavla Žalmana.

Harmonogram přistavování kontejnerů
Harmonogram přistavování kontejnerů na BIO odpad červenec–listopad 2018

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD–DO

7. 7. sobota ul. Edisonova (slepá část u kostela) 09.00–12.00 hod.

7. 7. sobota ul. Edisonova (před č.p. 51) 09.00–13.00 hod.

14. 7. sobota ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 09.00–12.00 hod.

21. 7. sobota ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 09.00–13.00 hod.

28. 7. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 09.00–12.00 hod.

4. 8. sobota ul. Edisonova (slepá část u kostela) 09.00–12.00 hod.

11. 8. sobota ul. Edisonova (před č.p. 51) 09.00–13.00 hod.

18. 8. sobota ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 09.00–12.00 hod.

25. 8. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 13.00–16.00 hod.

1. 9. sobota ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 13.00–17.00 hod.

8. 9. sobota ul. Edisonova (slepá část u kostela) 09.00–12.00 hod.

22. 9. sobota ul. Edisonova (před č.p. 51) 09.00–12.00 hod.

22. 9. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 13.00–17.00 hod.

29. 9. sobota ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 09.00–12.00 hod.

6. 10. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 09.00–12.00 hod.

13. 10. sobota ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 13.00–17.00 hod.

20. 10. sobota ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 13.00–16.00 hod.

27. 10. sobota ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 13.00–16.00 hod.

3. 11. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 13.00–16.00 hod.

10. 11. sobota ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 13.00–16.00 hod.

17. 11. sobota ul. Edisonova (slepá část u kostela) 13.00–16.00 hod.

24. 11. sobota ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 09.00–12.00 hod.

Termíny svozu nebezpečného odpadu

ZASTÁVKA

ul. Edisonova (parkoviště u Botiče)

so 25. 8. 08.00–08.20 hod.

čt 15. 11. 15.00–15.20 hod.

ul. Dopplerova (parkoviště mezi ZŠ a Dino School)

so 25. 8. 08.30–08.50 hod.

čt 15. 11. 15.00–15.20 hod.

křižovatka ul. Morseova–Voltova

so 25. 8. 09.00–09.20 hod.

čt 15. 11. 16.00–16.20 hod.

křižovatka ul. Edisonova–Galileova

so 25. 8. 09.30–09.50 hod.

čt 15. 11. 16.30–16.50 hod.

křižovatka ul. Morseova–Lessnerova

so 25. 8. 10.00–10.20 hod.

čt 15. 11. 17.00–17.20 hod.

křižovatka ul. Archimédova–Ohmova

so 25. 8. 10.30–10.50 hod.

čt 15. 11. 17.30–17.50 hod.

křižovatka ul. Rezlerova–Voltova

so 25. 8. 11.00–11.20 hod.

čt 15. 11. 15.00–15.20 hod.

ul. Frostova (parkoviště u trafostanice)

so 25. 8. 11.30–11.50 hod.

čt 15. 11. 18.30–18.50 hod.



11

• Rada MČ schválila vyúčtování divadelní 
hry „Můj nejlepší kamarád“.
• Rada MČ schválila návrh konání akce 
Noc s Andersenem 2018. 
• Rada MČ schválila uzavření nových 
Smluv o nájmu hrobového místa na urno-
vé hroby.

29. března 2018
Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu 
č. 4/2018 a č. 5/2018.
• Rada MČ na základě doporučení hodno-
tící komise ve veřejné zakázce na dodáv-
ku služeb „Údržba veřejné zeleně a úklid 
veřejných prostranství v k. ú. Petrovice“ 
schválila uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem.
• Rada MČ na základě doporučení hodno-
tící komise ve veřejné zakázce na staveb-
ní práce – „Doplnění stávajícího oploce-
ní víceúčelového hřiště v Rezlerově ulici“ 
schválila uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis ze 13. 
zasedání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 
26.02.2018. 
• Rada MČ schválila vyúčtování vystou-
pení Jiřího Krampola a Karla Bláhy.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z jed-
nání Kulturní komise RMČ ze dne 
14.03.2018.
 • Rada MČ schválila návrh na pořádá-
ní počítačových kurzů pro seniory na rok 
2018 - jaro. 

12. dubna 2018
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu 
č. 6/2018.
• RMČ schválila účetní závěrku ZŠ Praha 
– Petrovice za rok 2017.
• Rada MČ schválila účetní závěrku MŠ 
Jakobiho za rok 2017.
• Rada MČ schválila konání pietního aktu 
ke státnímu svátku Dne vítězství u pomní-
ku na Petrovickém hřbitově od 11.00 hod. 
a u pomníku v Edisonově ulici od 11.30 
hod. dne 25. dubna 2018.
• Rada MČ schválila návrh pozvánky 
na II. mimořádné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha – Petrovice. 
• Rada MČ schválila uzavření nových 
Smluv o nájmu hrobového místa na urno-
vé hroby.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci 
starostky MČ o jednání s radním hl. m. 
Prahy o financování výstavby domova pro 
seniory.

26. dubna 2018
• Rada MČ vzala na vědomí informaci 
o nutnosti uvést do smlouvy o zřízení věc-
ného břemene mezi MČ Praha – Petrovi-
ce a PREdistribuce, a.s. kromě pozemku 
parc. č. 569/2 také pozemek parc. č. 569/3 
v k.ú. Petrovice.
• Rada MČ schválila umístění přeložky 
přípojkové skříně v ulici Newtonova na po-
zemcích parc. č. 569/2 a 569/3 v k. ú. Pet-
rovice s tím, že oba výše uvedené pozem-
ky budou zapsány do smlouvy o zřízení 
věcného břemene ke vkladu práva do KN.
• Rada MČ schválila ZŠ Praha – Petrovice 
návrh na rozdělení zlepšeného hospodář-
ského výsledku z hlavní činnosti.
• RMČ schválila ZŠ Praha – Petrovice ná-
vrh na rozdělení zlepšeného hospodářské-
ho výsledku z vedlejší činnosti
• Rada MČ schválila MŠ Jakobiho návrh 
na rozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledku z hlavní činnosti.
• Rada MČ schválila MŠ Jakobiho návrh 
na rozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledku z vedlejší činnosti.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis Ko-
mise pro udělování dotací RMČ ze dne 
17.04.2018.
• Rada MČ schválila vyúčtování divadelní 
hry „Šest tanečních hodin“. 
• Rada MČ schválila vyúčtování koncertu 
Pavla Žalmana. 
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu hu-
debního cyklu Petrovické jaro 2018. 
• Starostka MČ informovala členy Rady 
MČ o možnosti požádat o dotaci na nákup 
techniky a instalaci veřejné vysokorych-
lostní WiFi v hodnotě 405 000 Kč s tím, že 
podání žádosti je termín do 15.05.2018. 
• Rada MČ schválila podání žádosti na do-
taci na instalaci veřejné WiFI v objektu po-
likliniky.

10. května 2018
• Rada MČ schválila účetní závěrku za rok 
2017 MČ Praha – Petrovice.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis  
z 19. zasedání Finančního výboru ZMČ  
ze dne 09.05.2018. 
• Rada MČ uložila starostce MČ předlo-
žit návrh Závěrečného účtu za rok 2017 
na nejbližší zasedání ZMČ.
• Rada MČ schválila vyúčtování XVIII. re-
prezentačního plesu MČ Praha – Petrovi-
ce.
• Rada MČ vzala na vědomí informa-
ci o stavu pohledávek za nájemci bytů 
ve svěřené správě MČ v bytech v Morse-

ově ulici č.p. 252 a č.p. 253 a dalších neby-
tových prostorách ke dni 30. dubna 2018.
• Rada MČ schválila vyúčtování vokálního 
souboru „MAMMAS and MAMMAS“. 
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu 
na tematický zájezd seniorů do Kadaně. 

24. května 2018
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změ-
nu č. 10/2018, č. 11/2018, č. 12/2018  
a č. 13/2018.
• Rada MČ vzala na vědomí žádost Sdru-
žení mladých ochránců přírody Českého 
svazu ochránců přírody o odpuštění ceny 
za výpůjčku sálu dne 2. 6. 2018.
• Rada MČ schválila odpuštění ceny 
za výpůjčku sálu DOV dne 2. 6. 2018 pro 
pořádání národního kola soutěže Ekologic-
ká olympiáda. 
• Rada MČ vzala na vědomí zápis Komi-
se bytové a sociální RMČ ze dne 2. května 
2018.
• Rada MČ na základě doporučení hodno-
tící komise ve veřejné zakázce na stavební 
práce „Venkovní fitness hřiště Morseova“ 
schválila uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci 
starostky MČ o postupu prací na zateplení 
objektu polikliniky Ohmova 271 s tím, že 
práce, které byly přerušeny, z důvodu ne-
stabilních částí na východní fasádě pokra-
čují, protože statik již vydal znalecký po-
sudek a stanovil postup technologický při 
zateplování východní částí fasády. 
• Rada MČ schválila uzavření nových 
Smluv o nájmu hrobového místa na urno-
vé hroby.

Zveme všechny občany  
naší městské části na  

XXII. řádné zasedání ZMČ 
Praha – Petrovice, 
které se bude konat 

ve středu  
26. září 2018  
od 18.00 hod. 

ve společenském
sále DOV,

Edisonova 429, 
Praha – Petrovice.

Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Dny bez školních povinností 
se blíží mílovými kroky. 
Děti jsou už natěšené 
na prázdninová 
dobrodružství a dlouhé letní 
dny, kdy se často pohybují 
bez dozoru dospělých. 
Snadno se tak může stát, že hra skon-
čí zraněním. Jednou z rizikových oblas-
tí je pohyb dětí na pozemních komunika-
cích. Je důležité, aby byly seznamovány 
se správným chováním již od útlého věku 
a měli bychom mít stále na paměti, že se 
učí především nápodobou, pomocí vzorů 
v rodině.
Preventivně-výchovná činnost je součástí 
práce Městské policie hl. m. Prahy. A pro-
tože opakování je matka moudrosti, zopa-
kujme si hlavní zásady správného přechá-
zení vozovky:
Zastavte se na okraji chodníku před pře-
chodem pro chodce.
Rozhlédněte se a posuďte hustotu provo-
zu a rychlost vozidel.
Dejte najevo svou polohou na okraji chod-
níku a například mávnutí paží, že chcete 
přejít přes vozovku (doporučuje se před-

pažit ruku s dlaní směrem k přijíždějícímu 
vozidlu).
S řidičem přijíždějícího vozidla navažte 
oční kontakt a zjistěte, zda se i on dívá 
na vás. Řidič, který se na vás nedívá, ob-
vykle před přechodem nezastaví.
Jestliže vozidlo před přechodem zastaví, 
vstupte na přechod pro chodce, a co nej-
rychleji přejděte na druhou stranu vozov-
ky.
V polovině přechodu pro chodce, než 
vstoupíte do protisměrného jízdního pru-
hu, opět zkontrolujte, zda jste přijíždějící-
mi řidiči respektováni a můžete přecháze-
ní bezpečně dokončit (pokud si nejste jisti 
zastavením vozidla, vyčkejte, ale nesnažte 

se vrátit zpět – je to velmi nebezpečné!).
Na širokých a víceproudých silnicích volte 
raději přechod, který má světelnou signa-
lizaci nebo je uprostřed vozovky ochranný 
ostrůvek. Vhodné je také využít nadchodu 
nebo podchodu.
Chodec nesmí vstupovat na přechod, když 
přijíždějí vozidla s právem přednostní jízdy 
vybavená modrými majáky – sanitka, ha-
siči, policie, plynaři a další. Pokud se již 
na přechodu pro chodce nebo na vozov-
ce nacházíte, neprodleně uvolněte prostor 
pro projetí těchto vozidel.
Vozovku s tramvajovým pásem přecházej-
te zvlášť uvážlivě a počítejte s dostateč-
nou časovou rezervou pro její bezpečné 
přejití. A pamatujte, že řidič tramvaje má 
před chodcem přednost!
Pro jistotu připomeňme povinnost ne-
vstupovat do vozovky na přechodu říze-
ném světelnými signály, když svítí červe-
né světlo – stůj!
Nezapomínejme, že každý z nás je účast-
níkem silničního provozu a měl by znát ne-
jen svá práva, ale i povinnosti. 

Městská policie hl. m. Prahy

25. květen je už přes dvacet 
let známý jako Mezinárodní 
den pohřešovaných dětí. 
I v Česku se ročně ztratí 
stovky dětí…
Tento den je vzpomínkou na devítiletou 
Amber Hagerman, která se ztratila v roce 
1996 v texaském Arlingtonu. Malou Am-
ber našli později mrtvou. Ale i v Česku se 
evidují případy, kdy se dítě nikdy nena-
jde… 
Drtivá většina vyhlášených pátrání má na-
štěstí dobrý konec. Dítě se ztratilo v ná-
kupním centru, na veletrhu, na procházce 
v lese, na výletě v cizím městě. Někdy dí-
tě odejde z domova ve strachu z následků 
svého chování. A někdy se stane obětí ne-
hody či trestného činu.
Pohřešování dítěte představuje pro kaž-
dou rodinu velké psychické trauma. Jak 

těmto situacím předcházet ze strany rodi-
čů? Některé zásady budou platit za všech 
okolností:
• komunikujte se svým dítětem, zajímej-
te se o jeho problémy, naslouchejte mu, 
všímejte si změn v jeho chování
• mějte přehled o tom, kde a s kým se va-
še dítě nachází, mějte přehled o jeho den-
ních aktivitách
• vysvětlete dítěti klidným a přiměřeným 
způsobem (v závislosti na jeho věku), jaká 
nebezpečí ho mohou potkat a jak jim mů-
že čelit
• říkejte dítěti, na koho se může obrátit 
s žádostí o pomoc,
dítě by mělo znát linky tísňového volání 
(158, 156), 
• naučte dítě popsat svoje okolí, udat 
svoji pozici, 
• učte děti, že můžou říci kdykoliv „NE“, 
jestliže cítí, že není něco v pořádku,

čas od času všechno výše uvedené dítěti 
zopakujte, 
• zvažte, komu své dítě svěřujete,
• pro případ ztracení nebo zmizení dítěte 
mějte k dispozici aktuální fotografii vašeho 
dítěte (stačí ta v mobilu).
Městská policie Praha má v každém den-
ním i nočním okamžiku na území Prahy ně-
kolik set strážníků. Proto v případě potřeby 
neváhejte a obraťte se jak na tísňovou lin-
ku Policie ČR, tak na tísňovou linku měst-
ské policie 156. Jedná se o minuty, neztrá-
cejte čas. Koneckonců, často se stává, že 
strážníci najdou bezprizorní, vystrašené 
a zmatené dítě dříve, než je pátrání ofici-
álně vyhlášené. 
Vašim dětem popřejme vždy bezpečný ná-
vrat domů.

Městská policie hl. m. Prahy

Umíte správně přejít vozovku?

25. květen – den pohřešovaných dětí

Pražský přechod.

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

od 30.6.2018Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

Lihovar 5 

Chodovec 6

         5 6 3 311 21 31 41 48 55 08 28 48 08 28 48
                6 11 3 301 07 13 19 25 31 37 43 48 53 58 08 28 48 08 28 48Chodovská tvrz 7                 7 11 4 3Litochlebské náměstí 03 08 13 18 23 28 33 38 43 49 55 08 24 39 55 08 28 48

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

Hněvkovského 10  

Modrá škola 11

           10 6 4 307 17 27 37 47 57 10 25 40 55 08 28 48
              11 6 4 407 17 27 37 47 57 10 25 40 55 08 25 40 55Háje

12               12 6 4 4Horčičkova 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55 10 25 40 55
13               13 6 4 4• x Jakobiho 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55 10 25 40 55

1 Sídliště Petrovice 14  

2 Poliklinika Petrovice 15

            14 6 4 407 17 27 37 45 53 10 25 40 55 10 25 40 55
                 15 9 4 401 09 16 23 30 37 44 50 57 10 25 40 55 10 25 40 553 Veronské náměstí 16                 16 9 4 44 Nové Petrovice 04 10 17 24 30 37 44 50 57 10 25 40 55 10 25 40 55

17                  17 9 4 45 x Livornská 04 10 17 24 30 37 44 50 57 10 25 40 55 10 25 40 55
18                 18 9 4 46 Bolevecká 04 10 17 24 31 38 45 52 59 10 25 40 55 10 25 40 55

7 Na Vartě 19  

8 Boloňská 20

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

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

14 x Sklářská 23  

17 x Myšlínská 0

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

2 221 Michelangelova
3 323 SKALKA

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

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

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

orientační doba
jízdy (min)

METROBUS

140 78 74

Graf.: OV6211,OV6209,OV6210     Chron.: 11     Zast.: 770/1     Šabl.: Šablona 29|10 Prázdninový JŘ

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 30.6.2018Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

Michelangelova 5  

x Plošná 6

          5 7 3 310 20 30 37 44 51 59 10 30 50 10 30 50
              6 10 3 306 12 18 24 30 36 42 48 53 58 10 30 50 10 30 50x Mokřanská 7                 7 10 4 3x Myšlínská 03 08 13 19 24 30 36 42 48 54 10 25 41 56 10 30 51

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

Gercenova 10  

Řepčická 11

           10 6 4 301 11 21 31 41 51 11 26 41 56 11 31 51
              11 6 4 401 11 21 31 41 51 11 26 41 56 11 26 41 56Boloňská

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

x Livornská 14  

• Nové Petrovice 15

             14 8 4 401 11 20 28 35 43 50 58 11 26 41 56 11 26 41 56
                15 8 4 405 13 20 27 34 41 48 54 11 26 41 56 11 26 41 561 Poliklinika Petrovice 16                  16 9 4 42 Wattova 01 08 14 21 28 34 41 48 54 11 26 41 56 11 26 41 56

17                 17 9 4 43 Sídliště Petrovice 01 08 14 21 28 34 41 48 54 11 26 41 56 11 26 41 56
18                  18 9 4 44 x Jakobiho 01 08 15 22 29 36 43 50 57 11 26 41 56 11 26 41 56

7 Horčičkova 19  

9 HÁJE 20

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

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

13 x Bachova 23 

14 Litochlebské náměstí 0

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

2 227 Lihovar
3 329 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ

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

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

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

orientační doba
jízdy (min)

METROBUS
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Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

50 39 37

Graf.: P6166,T6164,T6165     Chron.: 16     Zast.: 967/2     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP Prázdninový JŘ

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 30.6.2018Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

4 4 1 1pokračování zastávek 21 21
STRAŠNICKÁ x Janovská 5 5 1 2 243 03 43 03 43
Na Hroudě • Sídliště Petrovice

13 28 43 58 6 4 1 123 23x Nádraží Strašnice 1 Sídliště Petrovice 7 58

6
703 43 4 2 2x Korytná 2 x Morseova 13 28 43 03 36

8 8 3 2 1x Želivecká 4 x Newtonova 13 28 43 06 36 23
9 9 2 2 2Jesenická 7 Horčičkova 13 43 06 36 03 43

x U Lípy 9 Háje 10 10 2 2 113 43 06 36 23Záběhlická škola 10 x Modrá škola
13 43 11 2 2 206 36 03 36x Práčská 11 Brechtova

12
11

1206 36 2 2 2Obchodní centrum Hostivař 12 Šperlova 13 43 06 36
13 13 2 2 2Na Groši 14 Donovalská 13 43 06 36 06 36

Hostivařská 17 Brodského 14 14 3 2 208 28 48 06 36 06 36
Nádraží Hostivař 18 Benkova 15 15 3 2 208 28 48 06 36 06 36Nádraží Hostivař 20 x Pod Chodovem 16 08 28 48 16 3 2 2Gercenova 22 Chodov 06 36 06 36

17 17 3 2 2Řepčická 23 Jarníkova 08 28 48 06 36 06 36
08 28 48 18 3 2 2Boloňská 25 x Na Jelenách 06 36 06 36

x Nádraží Horní Měcholupy 27 KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 19
18

19 3 2 208 28 48 06 36 06 36x Na Křečku 20 08 28 48 20 3 2 206 36 06 36pokračování zastávek ve vedlejším sloupci

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

06 43 23 2 2 206 43 06 43
0

23
0 1 1 123 23 23

1 1
2 2
3 3

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

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

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)



52 38 36

Graf.: P6166,T6164,T6165     Chron.: 16     Zast.: 491/2     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP Prázdninový JŘ

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 30.6.2018Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

4 4 1 1pokračování zastávek 56 56
KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 8 x Nádraží Horní Měcholupy 5 5 3 1 124 43 59 36 36

x Na Jelenách 9 Boloňská
14 29 44 59 6 4 2 216 56 16 56Jarníkova 11 Řepčická 7 59

6
736 4 1 1Chodov 12 Gercenova 14 29 44 31

8 8 3 2 2x Pod Chodovem 14 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 14 29 44 01 32 17 57
9 9 3 2 1Benkova 15 Nádraží Hostivař 00 20 40 02 32 37

Brodského 16 Hostivařská 10 10 2 2 209 39 02 32 17 57Donovalská 17 Na Groši
09 39 11 2 2 102 32 32Šperlova 18 Obchodní centrum Hostivař

12
11

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

Modrá škola 24 x U Lípy 14 14 2 2 209 39 02 32 02 32
Háje 26 Jesenická 15 15 3 2 200 20 40 02 32 02 32Horčičkova 27 x Želivecká 16 00 20 40 16 3 2 2• x Newtonova 29 x Korytná 02 32 02 32

17 17 3 2 22 x Morseova 31 x Nádraží Strašnice 00 20 40 02 32 02 32
00 20 40 18 3 2 23 Sídliště Petrovice 32 Na Hroudě 02 32 02 32

4 Sídliště Petrovice 34 Strašnická 19
18

19 3 2 200 20 40 02 32 02 326 x Janovská 36 STRAŠNICKÁ
00 20 40 20 3 2 2

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

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

1 1
2 2
3 3

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

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

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)
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Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

54 36 34

Graf.: PV7048,V7046,V7047     Chron.: 80     Zast.: 286/5     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP Prázdninový JŘ

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 30.6.2018změna 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 25 Na Padesátém 5     5 1 2 233 04 44 04 44
1 Horčičkova 27 Skalka  

03 18 33 46
  6 4 1 124 244 x Jakobiho 28 x V Rybníčkách 7  

45

6  

  704 44 4 2 25 Sídliště Petrovice 30 x Štěchovická 01 15 30 04 39
8        8 4 2 17 x Janovská 32 Strašnická 00 15 30 46 10 40 24
9       9 3 2 28 x Na Křečku 34 x Pod Rapidem 03 23 43 10 40 04 44

9 x Holoubkovská 35 Murmanská 10    10 3 2 100 20 40 10 40 2410 Na Vartě 37 x Volyňská 
00 20 40

    11 3 2 210 40 04 3911 Boloňská 40 x Vlašimská
12 
11  

  1210 40 3 2 213 Řepčická 42 Orionka 00 20 40 10 40
13        13 3 2 214 x K Lesoparku 43 Flora 00 20 40 10 40 10 40

17 Hostivařská 44 Flora 14       14 3 2 200 20 43 10 40 10 40
18 Na Groši 46 Olšanské náměstí 15     15 3 2 203 23 43 10 40 10 4019 Záveská 47 Rokycanova 16  

03 23 43
    16 3 2 220 x Sídliště Na Groši 49 Černínova 10 40 10 40

17     17 3 2 221 x U Průseku 50 OHRADA 03 23 43 10 40 10 40
18   

03 23 43
    18 3 2 223 Zahradní Město 52 OHRADA 10 40 10 40

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

10
  23 1 1 110 10

0
23 

0
1 1
2 2
3 3

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

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

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)

55 37 35

Graf.: PV7048,V7046,V7047     Chron.: 80     Zast.: 512/4     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP Prázdninový JŘ

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 30.6.2018změna 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

• OHRADA 33 Zahradní Město 5     5 3 1 111 31 51 33 33
2 Ohrada 35 x U Průseku  

08 22 37 49
   6 4 2 213 53 13 533 Černínova 36 x Sídliště Na Groši 7    

49

6 

   729 4 2 15 Rokycanova 37 Záveská 03 18 33 27 59
8     8 3 2 26 x Olšanské náměstí 39 Na Groši 06 22 40 29 59 09 49
9      9 3 2 17 Olšanské náměstí 40 Hostivařská 00 20 40 29 59 29

9 Flora 41 x K Lesoparku 10       10 3 2 200 20 40 29 59 09 4912 Orionka 43 Řepčická 
00 20 40

  11 3 2 229 59 29 5914 x Vlašimská 45 Boloňská
12   
11 

    1229 59 3 2 217 x Volyňská 46 Na Vartě 00 20 40 29 59
13    13 3 2 218 Murmanská 47 x Holoubkovská 02 24 46 29 59 29 59

19 x Pod Rapidem 49 x Na Křečku 14        14 3 2 208 28 48 29 59 29 59
23 Strašnická 50 x Janovská 15       15 3 2 208 28 47 29 59 29 5925 x Štěchovická 52 Sídliště Petrovice 16  

06 26 46
  16 3 2 227 x V Rybníčkách 53 x Jakobiho 29 59 29 59

17        17 3 2 229 Skalka 56 Horčičkova 06 26 47 29 59 29 59
18  

09 31 51
  18 3 2 230 Na Padesátém 58 HÁJE 29 57 29 57

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 19       19 3 2 211 31 51 17 37 17 37x - na znamení 20       20 2 2 211 41 07 37 07 37 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
21     21 2 2 212 42 10 40 10 40
22       2212 42 2 2 212 42 12 42

22
  23 1 1 122 22

0 
23 

  0 1 1 102 02 02
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 (); 5.7.,6.7.2018 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)
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Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

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 14.4.2018
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 14.4.2018
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)
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Tramvaj inspirovaná reálnými 
výmluvami černých pasažérů, 
které nasbírali revizoři 
pražského dopravního 
podniku. To je Vymlouvačka. 
Spolu s kreslenými komiksy 
upozorní, že nemá smysl 
se hloupě vymlouvat, když 
jízdné v pražské hromadné 
dopravě stojí v průměru jen 
10 korun denně.

Vymlouvačka vyjíždí na koleje v rámci 
dlouhodobé kampaně Nejedeš načerno?, 
kterou připravuje hlavní město společně 
s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) 
a organizací ROPID. Ve skutečnosti jde 
o dvě tramvaje. S jednou z nich se cestují-
cí setkají zpravidla na lince číslo 17, s dru-
hou na lince číslo 13.
„Roční kupon na pražskou hromadnou 
dopravu dnes stojí jen 3 650 korun, to je 
v průměru 10 korun denně,“ říká Jaroslav 
Mach z odboru rozvoje a financování do-
pravy Magistrátu hlavního města Prahy 
a dodává: „Vymlouvačku jsme vytvořili 
opravdu na základě reálných výmluv čer-
ných pasažérů, jen některé jsme muse-
li trošku zjemnit, aby byly vůbec publiko-
vatelné. Věřím, že se lidé nad výmluvami 
na Vymlouvačce a ve speciálních komik-
sech pobaví. Nejspíš budou nad některými 
z nich kroutit hlavami, ale odráží to každo-
denní realitu.“
Zájem o roční kupony roste i díky kampani 

Nejedeš načerno?
Cestující si v pražské MHD roční kupony 
oblíbili. Loni si jich poprvé zakoupili přes 
300 tisíc, tedy o cca 28 tisíc více než v ro-
ce 2016. Přesná čísla říkají, že loni si roč-
ní kupon pro pražskou MHD zakoupilo cel-
kem 311 349 cestujících. Pro srovnání, 
předloni to bylo 283 804 cestujících, v ro-
ce 2015 celkem 265 189.
K většímu zájmu o roční kupony přispívá 
i kampaň Nejedeš načerno? s opatřením 
tzv. pokuty za půlku. Už od 23. října 2017 
si černí pasažéři mohou snížit pokutu o po-
lovinu v případě, že si koupí roční kupon 
za 3 650 korun. Opatření je motivuje, aby 
se z nich stali platící cestující.

„Pokutu za půlku od začátku kampaně už 
využilo 2 902 černých pasažérů. Snížili si 
pokutu jen na 400 korun a stali se z nich 
roční předplatitelé pražské hromadné do-
pravy. Tržby z těchto kuponů tak přesáhly 
už 10,5 milionu korun,“ přibližuje vedou-
cí odboru Přepravní kontrola DPP Pavel 
Kurka a dodává: „Jen za loňský rok jsme 
ve spojích Pražské integrované dopravy 
přistihli 273 741 cestujících bez platného 
jízdního dokladu. Od začátku letošního ro-
ku do konce dubna jich bylo přes devade-
sát tisíc.“

zdroj: ROPID

Tramvaj vymlouvačka.

Tramvaj je polepena vtípnými texty – výmluvy cestujících bez jízdnho dokladu.

Jízdenku mi sežral pes!  
Tramvaj Vymlouvačka vyjela do pražských ulic.

INZERCE

Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Čtvrtý ročník Běhu napříč 
Petrovicemi se konal 23. 
května 2018 v dopoledních 
i odpoledních hodinách. Start 
a cíl závodu byl u budovy 
Úřadu městské části Praha 
– Petrovice a pro nejmladší 
závodníky u Základní školy 
Praha – Petrovice.
Závodu se zúčastnilo 367 závodníků a zá-
vodnic ve věku od 2 let do 16 let. 
Zúčastnili se závodníci z Mateřské školy 
Jakobiho, Praha – Petrovice, z Mateřské 
školy Muška, Praha – Petrovice, z Rodin-
ného centra Snopík, Praha – Petrovice, ze 
Základní školy Praha – Petrovice, ze ško-
ly DINO Schools OF Prague a z gymnázia 
Altis s.r.o.

Závodníci byli rozděleni do čtrnácti katego-
rií podle věku, počty závodníků v jednotli-
vých kategoriích byly následující:
• kategorie BATOLATA (do dvou let věku 
dítěte) – 18 závodníků,
• kategorie I – chlapci – 25 závodníků
• kategorie I – dívky – 19 závodníků
• kategorie II – chlapci – 68 závodníků
• kategorie II – dívky – 58 závodníků
• kategorie III – chlapci – 45 závodníků
• kategorie III – dívky – 49 závodníků
• kategorie IV – chlapci – 22 závodníků
• kategorie IV – dívky – 33 závodníků
• kategorie V – chlapci – 32 závodníků
• kategorie V – dívky – 25 závodníků
• kategorie VI – chlapci – 21 závodníků
• kategorie VI – dívky – 8 závodníků
• kategorie VII – chlapci – 2 závodníci.

První tři z každé kategorie obdrželi kromě 
ceny také medaili, podle umístění zlatou, 
stříbrnou nebo bronzovou, prvních šest zá-
vodníků v každé kategorii obdrželo diplom 
s vyznačením umístění ve své kategorii. 
Závodníci z nejmladších kategorií obdrželi 
diplom všichni.
Čtvrtý ročník Běhu napříč Petrovicemi 
společně připravili pracovníci Úřadu měst-
ské části Praha – Petrovice a členové Ko-
mise výchovy, vzdělávání a sportu MČ, 
pracovníci Sokola Petrovice. Bezpečný 
průběh závodu zajišťovala městská policie.

Kristýna Benešová
odbor občanskosprávní

4. Ročník běhu  
napříč Petrovicemi

Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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     kategorie I. chlapci 70 m

1. Lukáš Prel MŠ Jakobiho 13:60

2. David Strapina MŠ Muška 14:00

3. Dominik Schneider MŠ Jakobiho 14:20

     kategorie IV. dívky 300 m

1. Ingrid Blechová ZŠ Petrovice 1:11,50

2. Viktorie Zvadová ZŠ DINO SCHOOL 1:13,40

3. Ema Heralová ZŠ Petrovice 1:13,80

     kategorie I. dívky 70 m

1. Lada Květoňová MŠ Muška 16:00

2. Nela Čechová MŠ Muška 16:30

3. Adéla Medunová MŠ Jakobiho 16:60

     kategorie V. chlapci 500 m

1. Christian Habr ZŠ DINO SCHOOL 2:21,60

2. Maxim Berka ZŠ DINO SCHOOL 2:22,80

3. Tim Helcl ZŠ DINO SCHOOL 2:25,40

     kategorie II. dívky 120 m

1. Agáta Dolečková MŠ Jakobiho 29:40

2. Barbora Medunová MŠ Jakobiho 30:10

3. Šárka Zavadilová MŠ Jakobiho 30:20

     kategorie VI. chlapci 500 m

1. Tomáš Chomát ZŠ DINO SCHOOL 2:16,90

2. Robert Lízálek Gymnázium Altis 2:20,00

3. Jiří Telvák ZŠ Petrovice 2:20,90

     kategorie II. chlapci 120 m

1. Dominik Mareš MŠ Jakobiho 26:40

2. Šimon Matouš MŠ DINO PRESCHOOL 26:90

3. Vendelím Trhoň MŠ DINO PRESCHOOL 28:80

     kategorie V. dívky 500 m

1. Kristina Hampl ZŠ DINO SCHOOL 2:38,30

2. Sophia Egger ZŠ DINO SCHOOL 2:45,00

3. Ella Mařincová ZŠ DINO SCHOOL 2:47,00

     kategorie III. chlapci 300 m

1. Vojtěch Kalva ZŠ Petrovice 1:14,30

2. Oliver Zouhar ZŠ DINO SCHOOL 1:15,90

3. Jakub Schmid ZŠ Petrovice 1:17,10

     kategorie VI. dívky 500 m

1. Josefina Fiberová Gymnázium Altis 2:22,40

2. Anna Trhoňová ZŠ DINO SCHOOL 2:29,60

3. Alžběta Kolková ZŠ DINO SCHOOL 2:29,70

     kategorie III. dívky 300 m

1. Rebeka Hrabánková ZŠ Petrovice 1:14,20

2. Thea Dočkalová ZŠ DINO SCHOOL 1:19,30

3. Nikol Janoušková ZŠ DINO SCHOOL 1:19,60

     kategorie VII. chlapci 1400 m

1. Mikuláš Martin ZŠ DINO SCHOOL 6:32,50

2. Adam Pekař ZŠ DINO SCHOOL 6:37,40

     kategorie IV. chlapci 500 m

1. Kiril Kordenko ZŠ DINO SCHOOL 1:12,30

2. Jan Rádl ZŠ DINO SCHOOL 1:14,90

3. Ortemij Martsi ZŠ DINO SCHOOL 1:15,60

Výsledky závodů

Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Otázka, která zazněla při 
setkání sv. Petra s Ježíšem, 
který se mu zjevil na okraji 
Říma. Bylo to za Neronova 
krutého pronásledování 
křesťanů. Otázka stále platná 
a důležitá v mnoha ohledech 
i po téměř dvou tisících 
letech pro každého z nás. 
Latinsky znamená: „Kam 
jdeš?“.

A nejde jistě jen o fyzický pohyb, ale o ce-
lý životní směr a přemýšlení o něm. A o ra-
dostech a těžkostech a smyslu toho vše-
ho.
Chůze je pro takové uvažování velmi pří-

hodnou okolností. V křesťanství i v jiných 
náboženstvích se cesta, nejčastěji pěší, 
s nějakým přesažným cílem, nazývá pouť.
U nás v petrovické farnosti se často, vedle 
otázky běžné v této době: „Kam pojedeš 
na dovolenou?“, ozývá i: „Tak, kampak le-
tos budete šlapat?“ V minulých jedenácti 
letech jsme vám referovali o etapové pou-
ti za sv. Jakubem z Petrovic až do Španěl-
ska, zvané Camino. Již jsme ji loni, po asi 
4000 km, dokončili, stejně jako stavbu na-
šeho stejnomenného farního domu. Mi-
moto ale každý rok putujeme také po krat-
ších jednodenních trasách, na mariánské 
poutní místo Svatá Hora nebo do svato-
václavské Staré Boleslavi. Letos v létě 
zase vyrazíme do Assisi, „za sv. Františ-
kem“. Ještě jsme tam nebyli, tak jsme 

zvědaví na to, že se až v cíli dozvíme, kam 
jsme to vlastně šli. A to platí o celém na-
šem životě.
Přeji vám všem bezpečné a hezké cesto-
vání, putování a rekreační pobývání v tom-
to létě a celým životem. Třeba se i potká-
me. Nebo kus cesty půjdeme spolu. 
V petrovickém kostele budou od červ-
na do září nedělní bohoslužby vždy 
od 9.30. Další informace najde-
te na naší vývěsce nebo na stránkách 
https://farnost.petrovice.org.
Krásné léto!

Miloš František Převrátil
kněz petrovické farnosti

„Den sedmý, osmá noc“ – tak 
se jmenovalo „trezorové“ 
filmové podobenství režisérů 
Evalda Schorma a Jana 
Kačera z roku 1969. 

Ne, že by ta naše letošní 9. Noc kostelů 
(dále NK) nějak na tento film navazovala, 
nebo s ním vůbec měla něco společného. 
Ale při těch četných mediálních číselných 
hrátkách kolem ročníků NK možná něko-
mu (podobně jako mně) název tohoto fil-
mu přišel na mysl. Pojďme si tedy v těch 
číslech hned zkraje udělat jasno. Pokud 
jste v upoutávkách na letošní NK zazna-
menali zmínku, že se jedná o 10. ročník, 
tak je to sice pravda, ale „fyzicky“ tomu 
tak bylo jenom v brněnské (a částečně 
plzeňské) diecézi. V ostatních diecézích 
(včetně té naší pražské) se tato akce obje-
vila až v roce 2010 a letos se rozhodlo, že 

se to počítání sjednotí v rámci celé Čes-
ké republiky. Někde se mluvilo dokonce  
i o 10. výročí NK v ČR, což už ovšem není 
pravda vůbec nikde – to si musíme scho-
vat až na příští rok. Pro nás je ale důležité, 
že náš petrovický kostelík u toho byl hned 
od začátku a nechyběl ani jednou. Také 
jsme byli na už tradiční afterparty pro po-
řadatele na pražském arcibiskupství spo-
lu s 36 dalšími stejně vytrvalými kostely 
všech církví za tuto aktivitu oceněni.
A jaká tedy byla ta 9. petrovická Noc kos-
telů? Letošní program přilákal 224 ná-
vštěvníků (oproti loňsku tedy nezanedba-

telný nárůst) a troufám si tvrdit, že žádný 
z nich neodcházel zklamaný. Velký úspěch 
měla opět (po šesti letech) další „reinkar-
nace“ někdejší petrovické zámecké pa-
ní Františky z Astfeldu, která prostřednic-
tvím doc. Dany Pickové velmi originálně 
přiblížila zajímavé momenty z historie Pe-
trovic i kostela samotného. Zdatně jí při 
tom sekundovali Luboš Malý s loutnovým 
dobovým doprovodem a talentovaný stu-
dent gymnázia (!) Jiří Rajtr jako moderátor. 
Vyznamenala se i petrovická schola, která 
svůj obvyklý „kostelní“ repertoár tentokrát 
rozšířila i o populární koncert v sále farního 
domu Camino. V samostatném programo-
vém bloku se představil i náš stávající farní 
vikář (kaplan) Ing. Mgr. Miroslav Verčimák, 
který bezpochyby zaujal svým vyprávěním 
o působení na třech kontinentech. Tento 
program navštívila i paní starostka, která 
tím stvrdila svou, již také tradiční záštitu 
nad NK, za kterou jsme velmi vděčni. 
Nejmenší návštěvníci pak opět naplnili 
a velmi oživili již zavedený dětský koutek, 
který byl pod vedením Karolíny Jarešové 
k dispozici již od 16 hodin. 
No, a v „Bufetu na farním zápraží“ také za-
se nakonec nic nezbylo :)
Příští rok do toho jdeme zase!

Miroslav Nedoma
petrovická farnost

Quo vadis?

Noc 9.

Unikátní a působivý historický výklad.

Petrovický zpravodajFARNOST

Ani měsíc nemohl na noci kostelů chybět.
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S výukou tance na jevišti, 
to se petrovští diváci 
dosud nesetkali! Tedy až 
do 28. března t. r. Tento 
den Divadlo Bolka Polívky 
v zastoupení Chantal 
Poullain jako Loly Harisonové 
a Martina Krause v roli 
mladého učitele tance 
Michaela Minettié.
V této vtipně napsané konverzační kome-
dii však diváci velmi brzo pochopili, že ta-
neční výuka je spíše doplňkem a spojova-
cím můstkem k vyjádření lidských povah, 
mezilidských vztahů, upřímnosti, zloby 
a že i naprosto rozdílné povahy mohou 

dojít k vzájemnému pochopení a snaze si 
pomoci. Děj hry se odvíjí v bytě stárnoucí 
vdovy Lily Harisonové, která si pro zpes-
tření pomalu ubíhajících dní najala učitele 
tance. Ukazuje se však, že oba jsou na-
prosto rozdílné povahy, což je zdrojem ko-
mických zápletek. Dobře napsané dialogy 
vyvolávaly upřímný smích v průběhu celé-

ho představení. O úspěch hry se zaslouži-
li oba protagonisté díky vynikající souhře 
a pohybové zdatnosti. Za svůj výkon sklidi-
li dlouho trvající potlesk.

Otto Semecký
předseda kulturní komise RMČ

KULTURAPetrovický zpravodaj

Tuto dlouholetou legendu 
folkové hudby pozvala 
kulturní komise RMČ 
na středu 15. dubna do sálu 
Domu občanské vybavenosti.
Nebylo to první setkání zpěváka a sklada-
tele s petrovickou veřejností. V roce 2008 
jsme poslouchali jeho písně ještě v tehdej-
ším učilišti „SVOBODA“. Letos předsta-
vil svoji skupinu v jiném složení a to: Mi-
chaela Hálková – zpěv, Pavel Malina, Petr 
Novotný, Pavel Lohonka – Žalman – kyta-
ra a zpěv. Bylo to setkání velice příjem-

né a „frontman“ ukázal, že přibývající lé-
ta nic neubrala na jeho zabarvení hlasu 
a přirozeném šarmu. Repertoár písní byl 
bohatý a pestrý. Z těch nejznámějších je 
dobře připomenout alespoň „Do jedné ře-
ky“, „Sen o Berenice“, „Rána v trávě“, 
„Až mně bude“ apod. Veselé písničky se 
střídaly s romantickými, jako např. „Divo-
kej horskej tymiján“, která sklidila veliký 
ohlas. Písně byly prokládány zajímavými 
historkami např. o původu jména Lohonka 
či Žalman. Členové skupiny vydrželi zpívat 
bez přestávky celých 105 minut v plném 

nasazení, což zcela zaplněný sál odměnil 
dlouhodobým mohutným potleskem. Ja-
ko konečné rozloučení si téměř všichni 
přítomní společně s hosty zazpívali lidovou 
píseň „Kdyby tady byla taková panenka“. 
Bylo to milé zakončení celého programu.

Otto Semecký
předseda kulturní komise RMČ

Šest tanečních hodin v šesti týdnech

Pavel Lohonka – Žalman

Pohybově zdatní herci při výuce tance.Chantal Poullain a Martin Kraus.

O Češích se říká: „Co Čech, 
to muzikant“ a soudě 
podle počtu hudebních či 
pěveckých souborů není toto 
rčení daleko od pravdy. 

I my jsme v uplynulých letech v naší měst-
ské části přivítali celou řadu těchto sku-
pin. Mezi nimi i vokální smíšené či čistě 
mužské soubory, jako např. Gentlemen 
Singers. Tentokrát ve středu 25. dubna se 
v našem sále DOV představil čistě ženský 
soubor Mammas and Mammas. Jak ná-

zev vypovídá, je složen z mladých členek 
souboru, které kromě mateřských povin-
ností mají i svoje civilní zaměstnání. Svůj 
program měly rozdělen na dvě části. V té 
první se věnovaly zahraničním, většinou 
americkým autorům a jejich skladbám, 
v té druhé pak interpretaci a úpravě skla-
deb našich autorů. Jako úvodní píseň 
představily petrovskému publiku skladbu 
Christophera Tina BabaYetu. Pak následo-
valy další skladby jako např. „Bridge over 
troubled Water“ nebo „Aurius“ GaltMac 
Dermota a popd. Z našich autorů pak např. 

„Hrom aby do tebe lásko“ Karla Svobody 
a Jiřího Štaidla, nebo píseň Jany Kirchner 
„Miluješ, nemiluješ“, z dalších písní pak 
např. „Naruby“, „Studený nohy“ , „Čím 
dál, tím víc“ a mnoho dalších. Jejich vy-
stoupení působilo velice živě, bylo vidět, 
že ze zpěvu mají radost, a to se přeneslo 
i na diváky. Ti svoji spokojenost vyjádřili sil-
ným potleskem.

Otto Semecký
předseda kulturní komise RMČ

Vokální soubor MAMMAS and MAMMAS
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Zdá se to být neuvěřitelné, 
ale tato akce konaná 
ve spolupráci naší městské 
části a Základní umělecké 
školy Hostivař svým 
zahajovacím koncertem 
dne 10. května již 
po čtrnácté ukázala svoji 
životaschopnost. 
V úvodní části večera se představil sou-
bor KINSKI TRIO PRAGUE ve složení: Ve-
ronika Böhmová – klavír, Lucie Sedláková 
– Hůlová – housle, Martin Sedlák – violon-
cello. Ke svému vystoupení zvolili skladbu 
Antonína Dvořáka „DUMKA“ Trio op. 90. 
Dokonale sladěným výkonem ukázali, že 
Dvořákova hudba je jim blízká a přítomné-
mu obecenstvu poskytli hezký hudební zá-
žitek. Po této skladbě ukázal svoji vyzrálost 
Štěpán Grandisch melodií Roberta Ram-
skilla „SUITA PRO TROMBON“ za klavír-
ního doprovodu Anny Dufkové. Další část 
programu patřila Hostivařskému koncert-
ními sboru pod vedením Lucie Valentové. 
Tento pěvecký dívčí sbor doplněný Mari-
kou Herianovou hrou na příčnou flétnu 
a Denisou Ulmanovou hrou na klavír, velice 
potěšil písněmi „Jede sedlák do mlejna“, 
Jaroslava Krčka, „Teče voda teče“ Zdeňka 
Lukáše, „Šalom“ a skladbou Zdeňka Lu-
káše „Zpívala bych zpívala“. Srdečný po-
tlesk jim byl odměnou. Závěr večera pa-
třil Hostivařskému dechovému orchestru 
pod taktovkou Oldřicha Ledabyla. Jejich 
precizní provedení skladeb L. Bernsteina, 
Paula McCartney a dalších byl krásným za-
končením této prví části čtyřdílného cyk-
lu. Druhý cyklus pokračoval svým progra-
mem 17. května a byl věnován především 
těm mladším interpretům, aby dokázali, co 
se za krátký čas naučili. Nutno konstato-
vat, podle jejich výkonu, že se toho nauči-
li hodně. Úvodní část patřila těm nejmlad-
ším klavíristkám, a to Lauře Petrákové, 
Zuzaně Kabčíkové a Ele Šmejkalové. Ta-
to trojice díky svým anatomickým rozmě-
rům se snadno vešla před jednu kláves-
nici klavíru, aby zahrála skladbu L. Meye 
„La Chasse“. Děvčátka zahrála dílo vel-
mi přesně a a sklidila zasloužený potlesk. 
Jejich výkon byl velmi působivý. Po nich 
nastoupily již vzrostlejší interpretky, ab 
se představily svým houslovým uměním 
a zahrály skladbu G. P. Telemanna „Soná-

ta č.1 D-dur pro dvoje housle“. Že na svůj 
výkon mohou být hrdé, svědčí poznámka 
jednoho z diváků panu řediteli ZUŠ: „Pane 
řediteli, děláte to dobře!“ Dalším sólistou 
byl Petr Folta, jenž roztleskal diváky prove-
dením klavírní skladby J. S. Bacha „Prelu-
dium a Fuga c-moll BWV 857“. Po krátké 
přestávce nastoupily pěvecké sbory Rad-
Hůstka a Hostivařík pod taktovkou Lucie 
Valentové. Dětské sbory doprovázela An-
na Cabrnochová hrou na zobcovou flétnu 
a Zuzana Kožinová hrou na housle a Pet-
ra Hansen na klavír. Posluchačům zpro-
středkovaly děti půvabné texty známých 
písniček jako např. „Panenka“, „Pejsci, 
Kočičky, Prasátka“, „Petrklíč“, „Od jara 
do zimy“ „Houpačka“ a „Zamotaná pís-
nička“ Děti svým zpěvem dovedly navo-

dit velice pohodovou atmosféru. Po tomto 
klidném vystoupení přišel poněkud hlasi-
tější zvukový projev, a to když se dosta-
ly ke „slovu“ bubny neboli bicí nástroje. 
Na této soupravě bubnů se vystřídali tři 
bubeníci, kteří dokázali, že jsou vnímavý-
mi, nadanými žáky. Byli to: Přemysl Pilch, 
Matěj Trefný a Martin Patočka. I přes citel-
né decibely se chlapcům dostalo zaslou-
ženého potlesku. Třetí část cyklu, která se 
uskutečnila 23. května, byla poznamená-
na nepřízní počasí a bouřkami. Ty však zá-
jemce o hezký zážitek neodradily, a ti se 
dostavili v hojném počtu. A dobře uděla-
li! Kvalitní výkony účinkujících ukázaly, jak 
celý cyklus postupně graduje. Úvodní část 
večera patřila Přípravnému smyčcovému 
souboru ZUŠ Hostivař pod vedením Zu-
zany Kožinové. Mladí adepti se pochlubili 
skladbou W. A. Mozarta „Děkovná píseň“, 
a pokračovali skladbami Z. Gola, F.Schu-
berta, Karla Svobody aj. Švecové „Popel-
ka!“. Jednotlivé skladby byly zpestřeny ta-
neční choreografií. Po tomto mladičkém 
souboru se představila dvojice: flétnistka 
Michaela Petrecká a klavíristka Hana Fiše-
rová skladbou C. Bolinga „Irlandaise a Ja-
vanaise“. Po těchto sólistech měli diváci 
možnost se seznámit s Kytarovou skupi-
nou pod vedením Petra Klimy ve složení: 
Lucie Karešová, Zuzana Reiselová, Voj-
těch Urban – kytary, Tereza Maršíková – 
jako host – sopránová kytara, Daniel Ne-
dvěd j. h. akustická basová kytara a Agáta 
Holubová – příčná flétna. Jemné tóny ky-

Petrovické jaro 2018 
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tar umožnily divákům vnímat krásné melo-
die skladeb C. Laupera „Time After Time“ 
v arr. Daniela Nedvěda a A. Piazzola „Li-
bertango“. Závěrem a vyvrcholením pro-
gramu bylo vystoupení Mladšího komorní-
ho orchestru ZUŠ Hostivař pod taktovkou 
Jany Švecové. V jeho provedení pak v pro-
storu společenského sálu zazněly melo-
die skladeb Pachelbela „Kánon D dur!“,  
J. S. Bacha „Koncert pro doje housle D 
moll“ a směs filmových melodií ABBA – 
„Mama Mia“, „Růžový panter“, „Pán prs-
tenů“ a „Piráti z Karibiku“. Celý soubor 
ukázal, co dovede, a za svůj výkon skli-
dil opravdu bouřlivý potlesk celého sálu 
a obecenstvo si vyžádalo ještě dva přídav-
ky. Tak to byl skutečný zážitek a vyvrcho-
lení celého večerního programu. Poslední, 
čtvrtá část hudebního cyklu se uskutečni-
la v úterý 29. 5. s mezinárodní účastí. Hos-
ty byli učitelé hudební školy v Chorvatsku. 
Ti také zahájili úvod programu skladbou 
Antonína Dvořáka „Klavírní trio č. 4 DU-
MKY“. Hráli ve složení Edl Šiljak – hous-
le, Hilda Szecsenyi – violoncello, Milita 
Lasek-Satterwhite – klavír. V jejich hře se 
uplatnil jejich temperament a smysl pro 
přesnost, s jakým Dvořákovu skladbu in-

terpretovali. Odměnou jim byl bouřlivý po-
tlesk. Závěrečnou část programu obstaral 
Pěvecký sbor RadHost pod vedením Lu-
cie Valentové a Hostivařská komorní or-
chestr, který řídil Pavel Trojan. Tato dvě 
tělesa se pochlubila skladbou J. Sibeli-
use „Adante Festivo“, J. Wiliamse „Sui-
ta z filmové hudby“ a mší W. A. Mozarta 
„Missa Brevis“.Úroveň byla opět vysoká, 
všichni přítomní oceňovali kvalitu provede-
ní jednotlivých děl dlouhotrvajícím potles-

kem. V rámci zakončení čtrnáctého roč-
níku předseda kulturní komise poděkoval 
všem pedagogům a vedení školy za jejich 
záslužnou a obtížnou práci s přáním opět 
se setkat na patnáctém jubilejním ročníku 
Petrovické jaro!

Otto Semecký
předseda kulturní komise RMČ

KULTURAPetrovický zpravodaj

D. Homolová, M. Kraus a A. Kulovaná.

Téma „tchýně“ je jedno 
z velice frekventovaných 
mezi mladými lidmi 
ve společnosti a předmětem 
mnoha vtipů, o kterých se 
raději nebudu zmiňovat.

O nastavení zrcadla snaze mnohých ma-
tek ovlivňovat soužití mladých párů se po-
kusil ve své autorské hře Jakub Zindulka 
„Tchýně na zabití“. Tuto hru jsme mě-
li možnost vidět také u nás 6. června t.r 
v podání herců Anny Kulované jako Jindry 
Sedlákové manželky Karla Sedláka, kte-
rého si s chutí zahrál Martin Kraus. V roli 
matky Karla se představila Lucie Zedníčko-

vá a matkou Jindry byla Dana Homolová.
Autorovi se podařilo vcelku věrně zobra-
zit běžnou situaci v mladých rodinách, kde 
jedna tchýně se snaží podpořit toto man-
želství, druhá pak naopak se snaží, aby do-
šlo k rozvodu. Tato konverzační komedie 
dala příležitost vyniknout všem aktérům 
v jejich rolích, a tak smích byl průvodcem 
celého představení. 
Závěr hry byl: Z tchýní se stali andělé a je-
jich duch se vznášel k nebi.

Otto Semecký
předseda kulturní komise RMČ

Tchýně na zabití

Kulturní komise 
RMČ připravuje

19. září  Spirituální kvintet

10. října  Divadelní veselohra „NAOSTRO“
  hrají: K. Kornová, E. Hráská, L. Noha, J. Spal

22. října  Slavnostní koncert ke 100. Výročí vzniku ČSR
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Petrovický zpravodajVOLNÝ ČAS

Málokdo z petrovických 
občanů by si konec dubna 
uměl představit bez již 
tradičního upalování 
petrovických čarodějnic.

Letos se čarodějnické reje konaly 26. 4. 
opět na hřišti a na zahradě Základní ško-
ly Praha – Petrovice. Po několika předchá-
zejících deštivých ročnících přálo letošní 
akci i počasí. Nepršelo, foukalo tak ako-
rát a před zimou pomohly teplejší svetry. 
Odpoledne se neslo v duchu soutěží a her 
v režii Domu UM a akční zpestření přines-

lo vystoupení Cyklo – trial klubu Střední 
Čechy. Zlatým hřebem celého odpoledne 
bylo vyhlášení nejpovedenějších čaroděj-
nických masek a slavnostní zapálení ohně. 
Nejen k opékání buřtů, ale i pro dobrou ná-
ladu a pohodu hrála opět kapela Globus.
Letošní velká účast nás velmi potěšila a již 
vyhlížíme společné čarodějnické setkání 
opět v příštím roce.
Za Komisi výchovy, vzdělávání a sportu

Veronika Balíčková
Komise výchovy,

vzdělávání a sportu RMČ
Na ohni se opékaly špekáčky.

Letošní upálená čarodějnice.Naše malé petrovické čarodějnice.

Petrovické čarodějnice

INZERCE
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Letošní 18. ročník Noci 
s Andersenem se uskutečnil 
z pátku 23. 3. na sobotu 
24. 3. 2018. 

O pohádkově dobrodružnou akci, kterou 
Místní knihovna MČ Praha – Petrovice již 
tradičně připravuje pro petrovické děti, byl 
jako vždy velký zájem. Protože letošní noc 
pro „malé velké“ čtenáře nebyla zasvěce-
na jen světově proslulému pohádkáři Han-
si Christianu Andersenovi, ale i slavnému 
českému malíři a spisovateli Josefu Čap-
kovi, děti si ji opravdu užily. A není divu - 
knížku Povídání o pejskovi a kočičce psal 
a ilustroval Josef Čapek pro svou dceru 
v době, kdy byla právě v jejich věku. Jeli-
kož děti dostaly za úkol přijít v masce kníž-
kou inspirovanou, kočičkami a pejsky se 

to v knihovně jenom hemžilo. A hned po-
té i ve sponzorské restauraci Letem svě-
tem, která dětem připravila chutnou veče-
ři. Po návratu do knihovny bylo opravdu 
těžké v soutěži masek vybírat tu nejhez-
čí. Na programu byla řada dalších soutě-
ží, kdy samozřejmě nechybělo ani hledání 
pokladu. A před spaním se všechny děti 
rády podívaly na příhody pejska a kočič-
ky v jejich animované podobě, kdy vše 
doprovodil svým nezapomenutelným hla-
sem herec Karel Höger. Hezky se pak usí-
nalo mezi knihami. Ráno děti posnídaly 
a na rozloučenou dostaly i pamětní průkaz-
ky. Už teď se jistě všechny těší na knihov-
nickou Noc s Andersenem v příštím roce. 

Eva Šuhájková
infocentrum

VOLNÝ ČASPetrovický zpravodaj

Malí čtenáři.

Krásné odpoledne plné 
překvapení z cest kolem 
celého světa, zábavné 
hry a soutěže, skákací 
hrad a plno dalších 
atrakcí si na hřišti 
a zahradě petrovické 
základní školy mohly užít 
děti z Petrovic i okolí. 

Pestrý a originální program pro ně 
opět připravili zaměstnanci Domu 
Um. Každé dítě si odneslo také ma-
lý dáreček. Přestože se petrovické 
oslavy dětí konaly 30. 5., odnášely si 
děti milé zážitky spojené s Meziná-
rodním dnem dětí, který se slaví té-
měř na celém světě 1. června.

Veronika Balíčková
Komise výchovy,

vzdělávání a sportu RMČ

Den dětí

Místní knihovna nežila jen Andersenem
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Naše mládežnické týmy  
se v celostátních soutěžích 
neumístily hůře než 
na pátém místě.

To z Rugby Klubu Petrovice činí v prá-
ci s mládeží přední klub v České repub-
lice a staví nás to vedle takové kluby ja-
ko RC Mountfield Říčany nebo RC Tatra 
Smíchov. Odměnou za tréninkovou píli 
dětí a jejich výsledky v sezóně bývá vždy 
zájezd na turnaj v zahraničí. Po loňském 
úspěšném vystoupení na turnaji v jižní An-
glii letos hráči přípravek vycestovali do zá-
padní Francie na turnaj v Bethune a opět 
se vrátili s úspěchem. 
Výsledky mládežnických týmů jsou samo-
zřejmě zásluhou dětí, ale i týmu dobro-
volníků, počínaje trenéry a konče dalšími 
z řad rodičů, kteří vytvářejí ad hoc „reali-
zační“ týmy. Děkujeme.
A výsledky? Přípravky hrály závěrečné tur-

naje v sobotu a v neděli 2. a 3. června. 
Nejmenší U8, benjamínci a začátečníci, 
a přesto na turnaji na Slávii 3. místo. Hráči 
U10 na domácím hřišti v Petrovicích potvr-
dili na závěrečném turnaji svoji suvereni-
tu a získali titul přeborníka České repub-
liky. Mladší žáci U12 na turnaji v Přelouči 
jenom díky horšímu skóre 5. místo. 
O týden dříve kadeti v souboji o medaile 
se Spartou obsadili 4. místo. Junioři hráli 

celostátní ligu spojení s RC Tatra Smíchov 
a s výjimkou RC Mountfield Říčany nena-
šli přemožitele. Celkově tedy obsadili dru-
hé místo v ČR.
Úspěchy v domácích soutěžích se logic-
ky promítly i do nominací našich hráček 
a hráčů do reprezentačních výběrů. O na-
šich reprezentantech ale podrobněji příš-
tě, až budeme znát výsledky světových 
her v Klagenfurtu, jichž by se měli zúčast-
nit i hráči z RK Petrovice.
Na závěr mi dovolte, abych vás pozval me-
zi nás na hřiště pod petrovickým zámkem. 
Podívat se i hrát. Zveme všechny věkové 
kategorie, dívky, ženy, chlapce, muže i old 
boys. Nechcete hrát kontaktní formu rag-
by, ale rádi byste zkusili hru se šišatým mí-
čem? Zkuste touch ragby. Hrajeme i mix! 

Václav Amort
Rugby klub Petrovice

V průběhu letošního jara 
jsme se měly možnost zapojit 
do projektu „Multikulturního 
vzdělávání“, který výborně 
zorganizovala Mateřská 
škola Semínko Toulcův dvůr. 

Projekt byl podpořen z prostředků ESF 
a rozpočtu HMP v rámci Operačního pro-
gramu Praha – Pól růstu ČR. Série různých 
velmi zajímavých seminářů s výbornými 
lektory, včetně německého sociálního pe-
dagoga Karla-Heinze Bittla byla završena 
výjezdem do Norimberku, kde jsme měly 
možnost osobně poznat prostředí tamních 
mateřských škol.
Naše skupina se rozdělila do tří předškol-
ních zařízení, z toho dvou bylo zřizovate-
lem město a jedna školka byla katolická.
Norimberk je městem opravdu multikul-
turním, proto i mezi předškolními dětmi 
jsou asi dvě třetiny dětí různých národnos-
tí, až z patnácti zemí, což přináší v práci na-

šich německých kolegyň i kolegů spous-
tu specifických problémů. Musí řešit 
nejen vzájemnou komunikaci, ale i různé 
zvyklosti a odlišnosti ve stravování, např.  
u muslimů a vegetariánů.
Ale zatímco v našich mateřských školách 
musí jeden pedagog zvládnout skupinu až 
28 dětí, v norimberských pracují s počtem 
25 dětí ve třídě tři pedagogové, případně 
asistenti.
Poté, co nás místní kolegové dost podrob-
ně seznámili se systémem fungování a fi-
nancování jejich „Kindergarten“, jsme se 
ujistily, že naše mateřinky nejsou žádný-
mi „Popelkami“. Máme velmi dobře pro-
pracovaný systém stravování a hygieny 
a kvalitně vybavené školičky.
Moc se nám líbila atmosféra mezi tak pes-

trou směsicí dětí a pedagogy. Také měs-
to Norimberk stojí za prohlídku. Jsme rá-
dy, že jsme dostaly možnost poznat, jak to 
chodí „u sousedů“.

Taťána Peřinová a Jana Vyškovská
MŠ Jakobiho

Úspěšné vystoupení mládežnických 
týmů v domácích soutěžích a v zahraničí

Naše zkušenosti z návštěvy mateřských 
škol v Norimberku

Úspěšní ragbisté z Petrovic.

Mateřská škola v Norimberku.

SPORT  |  ŠKOLY
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Minulý měsíc jsme navštívili 
se školou Dům U Kamenného 
zvonu, kde se podle legendy 
údajně narodil Karel IV. 

Jeli jsme metrem a sešli se na stanici 
Staroměstská, ze které jsme pokračovali 
na Staroměstské náměstí. Nejdříve jsme 
fotili památky, fotky jsme poté využili 
k prezentacím. Poté jsme zamířili do gotic-
kých, nově zrestaurovaných prostor a ná-
sledoval workshop, při kterém jsme tvořili 
plakáty s motivy reklam zastiňujících re-

ality zemí, jako je Čína. Všechny to bavi-
lo a mnohým z nás se to velmi povedlo. 
Poté následovala komentovaná prohlídka 
výstavy dvou čínských umělců, která zde 
právě probíhala. Obrazy byly zajímavé a ta-
ké jsme se dozvěděli mnoho o Číně a je-
jí politické situaci. Bylo zajímavé sledovat, 
jak lze spojit klasický prostor s moderním 
uměním. Návštěvu jsme zakončili poděko-
váním a rozchodem. 

Šimon Kůla
sekunda

Jako každý rok jsme se 
i letos loučili s oktávou 
a oktáva s námi posledním 
zvoněním. 

Tomu však předcházelo focení, které ma-
turanti pojali vtipně a oblékli si všelijaké 
kostýmy. Někdo šel za vajíčko, další byl 
převlečený za zápasníka, nechyběly hroz-
ny a ani tygřík. Hlavní zábava měla přijít až 
po focení v podobě posledního zvonění, 
kdy oktaváni pomalují žáky z nižších roční-
ků. To se však letos poprvé vůbec nesta-

lo, protože si oktaváni pripravili tzv. němý 
happening. Převlečeni za všechno možné 
vstupovali do tříd, kde rozehrávali truchlo-
hru pantomimou a do prasátka jim za ni 
studenti sypali drobné mince pro ŠTĚSTÍ. 
To při nich tedy stálo beze zbytku, neboť 
odmaturovali všichni a hlavně výborně. 
Na úplném konci došlo i na slzičky. Takže, 
moje milé děti, vzůru do dospělosti. 

Olga Tůmová
třídní oktávy

Každoroční filmový festival 
Altfest pořádaný naším 
gymnáziem pod vedením 
profesorky Tůmové je 
vesměs příjemnou událostí. 

Z velké části za to může tradičně skvě-
lá atmosféra podmíněná dobrou náladou 
všech zúčastněných (což vlivem vidiny blí-
žícího se konce školního roku nebývá pro-
blémem) a především pak naše vlastní fil-
mová tvorba. Ta letošním rokem dosáhla 
takřka evropského formátu. Snímky rozdě-
lené do tří bloků (na hrané filmy, kulant-
ně pojmenovanou kategorii Pel-mel a po-
hybové filmy) nechaly vyniknout všechny 
talentované filmaře ALTISU.
Porovnáme-li ročník letošní s těmi před-
chozími, vzestupná tendence, co do kva-
lity filmů, je zcela evidentní. Prakticky kaž-

dé závěrečné titulky proběhly promítacím 
plátnem za bouřlivého potlesku či smíchu. 
Teď už můžeme jen čekat, co přinese Alt-
fest příští – laťka je nastavena vysoko.

Tadeáš Štěpán
septima

Petrovický zpravodajPetrovický zpravodaj ŠKOLY

Kde se narodil Karel IV.

Loučení s oktávou

Altfest 2018

Gotika.

To nám to sluší.

Motiv festivalového plakátu.

HLEDÁME ÚČETNÍ
  

pro naši provozovnu na adrese 
Chromservis s.r.o., 

Jakobiho 327, 10900 
Praha 10 – Petrovice. 

Nástup možný ihned. Požadujeme 
bezúhonnost, pečlivost, znalost 
účetních a daňových zákonů, práce 
na počítači v databázovém systému. 
Znalost anglického jazyka je výhodou. 

V případě zájmu nás kontaktujte 
na e-mailové adrese  

m.horova@chromservis.eu
nebo telefonicky  

Horová: 604 277 970

INZERCE



Petrovický zpravodaj


