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končí období čtyř let, kdy jsem jako sta-
rostka městské části se svými kolegy 
v Radě a Zastupitelstvu MČ spravovala 
naši městskou část. Zažili jsme společ-
ně řadu pozitivních věcí, a to zejména 
když se dařilo realizovat připravené pro-
jekty a řešit problémy každodenního ži-
vota městské části. 
Po celé čtyřleté funkční období sta-
rostky se mi dařilo hospodařit s vyrov-
naným rozpočtem a řadu finančních 
prostředků jsem pro Petrovice získala 
od hl. m. Prahy, z evropských a národ-
ních dotací. Majetek městské části, 
a tedy nás všech petrovických ob-
čanů se zhodnotil za uplynulé čty-
ři roky o částku 82 386 258 Kč. Kaž-
doročně jsme mateřské a základní 
škole poskytovali dotace na provoz, 
opravy a údržbu v celkové výši kolem 
8 mil. Kč. V rozpočtu jsme vyčlenili  
rovněž finanční prostředky na podpo-
ru subjektů, které se starají o volný 
čas dětí, mládeže a dospělých, jako 
je např. TJ Sokol Petrovice, Rugby klub 
Petrovice, spolek BeMama aj. Přispíva-
li jsme i na opravy a údržbu naší jediné 
zachovalé kulturní památky, kterým je 

kostel sv. Jakuba Staršího v Petrovicích. 
I v tomto funkčním období jsme hájili 
zájmy na zachování Petrovic a dalších 
„malých“ městských částí jako samo-
statných samosprávných celků v rámci 
hl. m. Prahy. Petrovice se staly členem 
Svazu městských částí hl. m. Prahy, kde 
spolu se starostkami a starosty dalších 
„malých“ městských částí usilujeme 
o lepší financování městských částí ze 
strany hl. m. Prahy.
Po jednání s Městkou policií hl. m. Pra-
hy se podařilo navýšit počet petrovic-
kých strážníků na 7 a zajistit pravidel-
ný dohled na přechodech jak v Bellově, 
tak v Edisonově ulici při příchodu dětí 
a žáků do škol. 
V základní škole jsme rekonstruova-
li bývalý zahradní domek na moder-
ní učebnu pro pracovní výuku žáků, 
provedli jsme celkovou rekonstrukci 
sportovního atletického hřiště, které 
je dnes k dispozici i pro i petrovickou ve-
řejnost. Pro zvýšení bezpečnosti v areá-
lu základní školy v Dopplerově ul. jsme 
postavili zcela nové a masivní oplo-
cení, abychom zabránili pohybu cizích 
osob a bezdomovců, kteří sem pronika-
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li z areálu petrovického zámku. Celkovou 
rekonstrukcí prošla i obě rozlehlá atria, 
která jsou využívána žáky ZŠ, ZUŠ i gym-
názia. Z důvodu dalšího nárůstu počtu žá-
ků, které rodiče přihlásili do petrovické 
školy, jsme urychleně zahájili výstavbu 
dalších dvou tříd, která bude dokončena 
v nejbližších dnech. 
V objektu polikliniky jsme dokonči-
li rekonstrukci vnitřních rozvodů vody 
a kanalizace a modernizaci sociálních 
zařízení.  Zrekonstruovány byly i vnitřní 
prostory v suterénu na ordinace, které do-
posud nemohly být využívány. Byla rovněž 
dokončena dlouhodobě plánovaná rekon-
strukce střech a fasády polikliniky spolu 
s celkovým zateplením objektu. Před 
dokončením je rekonstrukce vstupního 
vestibulu, prodejny potravin a prodejny 
čajů.
I v tomto období jsme podporovali zkva-
litnění života petrovických seniorů. Fi-
nančně jsme přispívali na stravování a pe-
čovatelské služby, pořádali jsme výuku 
angličtiny, počítačové a taneční kurzy, re-
habilitační cvičení a lekce zdravé chůze 
(nordic walking).
Za prostředky ze strukturálních fondů EU 
jsme provedli celkovou rekonstrukci 6 
obecních bytů na byty sociální, které jsou 
určeny zejména pro matky samoživitelky, 
seniory a občany se zdravotním handica-
pem, nebo v tíživé sociální situaci.
Při tvorbě Metropolitního plánu, který 
ovlivní rozvoj hl. m. Prahy na dlouhé ro-
ky, jsme důsledně prosazovali, aby roz-
voj Petrovic nebyl zasažen developer-
skými projekty a Petrovice byly chráněny 
před masivní zástavbou s tím, že vše bude 
v budoucnu řešeno v souladu se schvále-
nou Urbanistickou studií Petrovic. V tomto 
duchu jsme podali připomínky a jejich vy-
pořádání je třeba pozorně sledovat i v bu-
doucím období, aby nedošlo k poškození 
zájmů naší městské části. 
Jak je důležité „hlídat“ stavební záměry 
a důsledně postupovat ve veřejném zá-

jmu se ukázalo na jaře letošního roku, kdy 
se nám podařilo zamezit přestavbě  rodin-
ného domu v Ohmově ulici na bytový dům 
s 13 byty a s nedostatečným místem par-
kovacích stání na pozemku. 
Dále pak výstavbě bytového domu na ro-
hu Edisonovy a Milánské ulice a záměru 
výstavby výškového domu o devatenácti  
podlažích v těsné blízkosti petrovického 
hřbitova (na místě stávající výměníkové 
stanice Pražské teplárenské a.s.).
Spolu se starosty pražských městských 
částí a obcí ve Středočeském kraji jsme 
se snažili přispět k urychlení dostavby 
Pražského okruhu SOKP 511. Se sta-
rosty MČ Praha 15 a 22 jsme zahájili pro-
jektovou přípravu dopravních staveb, kte-
ré  naším městským částem výrazně uleví 
od dopravní zátěže kamionové a tranzitní 
dopravy směrem na plánovanou Hostivař-
skou spojku a následně na úsek Pražské-
ho okruhu SOKP 511. 
Po zrušení autobusové linky č. 154 se nám 
podařilo v roce 2016 vrátit zpět do Petro-
vic tuto oblíbenou linku a prodloužit její tra-
su až na Jižní Město.
Pokračovali jsme v péči o petrovickou ze-
leň a  dokončili projekt revitalizace v Rezle-
rově ulici, za hřbitovem. Zřídili jsme první 
hřiště pro psy v Petrovicích a první hřiště 
pro cvičební aktivity workout. Vzhledem 
ke značné oblibě tohoto venkovního cviče-
ní jsme zrealizovali další hřiště na workout 
za obecním domem v Morseově ulici.  Ne-
smíme zapomenout ani na rekonstruk-
ci dvouhřiště za hřbitovem, kde jsme 
provedli celkovou výměnu povrchu, hřiště 
oplotili a je zde i správce, který se o něj ka-
ždodenně stará.
Ke zlepšení zpracování biologického odpa-
du jsme zdarma předali petrovickým ob-
čanům 165 kompostérů, na jejichž finan-
cování jsme získali finanční prostředky 
ze strukturálních fondů EU v celkové vý-
ši 830 000 Kč a navýšili jsme ročně počet 
kontejnerů na biologický odpad o 10 kusů.
V oblasti kultury jsme i v tomto období 

vyčlenili dostatek prostředků na pořádá-
ní kvalitních divadelních představení, 
koncertů a kulturních pořadů, o který 
byl velký zájem. 
S pozitivním ohlasem se setkal i projekt 
„Knihobudka“, kde si čtenáři mohou 
zdarma půjčit, nebo vzít knihy, o které ma-
jí zájem a naopak zde zanechat své knihy, 
které jim v knihovně zabírají místo, a věnu-
jí je pro využití dalším. 
I v tomto funkčním období jsme se snažili,  
aby petrovický úřad vycházel maximálně 
vstříc nejen občanům, ale i všem, kteří 
jeho služby potřebovali využít. Pracovníci 
úřadu se průběžně vzdělávají a mají zkouš-
ky odborné způsobilosti. Pro úplnost uvá-
dím, že 60 % z nich má vysokoškolské 
vzdělání a zbývajících 40 % středoškolské 
vzdělání ukončené maturitou. Konstatuji, 
že většina z nich  pracuje nad rámec svých 
povinností a úřad má pro občany otevře-
no pět dní v týdnu. 
Na tomto místě bych chtěla poděkovat 
všem pracovníkům úřadu MČ Praha – Pe-
trovice, bez jejichž spolupráce a odborné 
pomoci by se mi nepodařilo zrealizovat 
většinu projektů.
Přestože jsem předpokládala, že se poda-
ří vyřešit problémy, které trvají delší dobu 
a pro které máme vše potřebné připrave-
no, vyskytnou se okolnosti, které nám re-
alizaci zkomplikují. Takovým problémem 
je doplnění veřejného osvětlení na sídlišti  
Dobrá Voda, kde po dlouhých letech resti-
tučních sporů začal převod pozemků 
do vlastnictví jednotlivých SVJ a tyto nové 
majetkoprávní vztahy pozastavily realizaci.
Dlouhodobý problém odhlučnění Novo-
petrovické je rovněž „během na dlouhou 
trať“. Městská část před čtyřmi lety pro-
vedla opakované měření hluku a hustoty 
provozu a na základě toho jsme každý rok 
žádali hl. m. Prahu o finanční dotaci. Bohu-
žel do dnešního dne jsme dotaci na řeše-
ní tohoto problému nedostali a vzhledem 
k tomu, že finanční náklad na odhlučnění 
je celkově vyšší než celoroční rozpočet na-
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Nový atletický ovál v ZŠ Dopplerova.Nové hřiště na workout. Petrovická poliklinika v novém.



ší městské části, navrhla jsem hl. m. Praze 
nové, levnější a lépe vypadající řešení, kte-
ré je zahrnuto do projektové přípravy. Se 
starosty z MČ Praha 15 a Praha 22, jsme 
v tomto období zahájili projektovou přípra-
vu dopravních staveb (Novopetrovická, 
Hornoměcholupská a propojení ulic Fran-
tiška Diviše a Ke Kříži), které by měly od-
lehčit těmto lokalitám zatíženým nadměr-
nou dopravou.
Nepodařilo se nám zrealizovat zcela pro-
jekt, který řeší parkování v Petrovicích. Je 
hotova I. etapa parkování v obytné zóně 
starých Petrovic a následovat bude oblast 
Rezlerovy ulice a následně sídliště Dobrá 
Voda. Finanční prostředky na jejich vybu-
dování jsem zajistila a po vydání staveb-
ního povolení se může započít s realizací.
Co se týká zřízení preferenčního pruhu pro 
autobusy z Petrovic směrem k Jižnímu 
Městu, musím konstatovat, že za stávají-
cí situace, kdy byl zřízen připojovací pruh 
na křižovatce Novopetrovická x Štychova 
směrem od Křeslic není již dostatek mís-
ta na komunikaci ke zřízení preferenčního 
pruhu. 
Těžko řešitelná je i výstavba cyklostezky 
mezi Petrovicemi a Jižním Městem, kde 
jsme o to společně s vedením MČ Pra-
hy 11 usilovali hned po minulých volbách, 
avšak narazili jsme na neochotu vlastníků 

dotčených pozemků je pro účel cyklostez-
ky odprodat.
Rovněž se nám dosud nepodařilo zrea-
lizovat WIFI pro veřejnost v prostorách  
polikliniky. Na její realizaci jsme žádali  
o finanční podporu z prostředků EU a je-
jí realizaci jsme tedy přesunuli do III. eta-
py rekonstrukce polikliniky na jaro příštího 
roku.
V mateřské škole Jakobiho jsme měli ně-
kolik let záměr vybudovat zcela nové oplo-
cení ke zvýšení bezpečnosti dětí, avšak 
nepodařilo se nám získat dostatečné  
finanční prostředky a je to věc, která má 
prioritu v příštím období.
Závěrem mi dovolte poděkovat rovněž 
mým radním MČ, se kterými jsem se kaž-
dé dva týdny scházela při řešení petrovic-
kých potřeb a problémů. Dále můj dík patří 
naprosté většině členů zastupitelstva MČ, 
výborů a komisí a všem, kteří mě v mé 
práci podporovali.
Na tomto místě děkuji panu doc. Semec-
kému, který práci v petrovickém zastupi-
telstvu tímto funkčním období ukončí. Za 
dlouhé roky práce pro městskou část se 
mu podařilo přispět ke zlepšení úrovně  
petrovického školství a v posledních  
letech přivést petrovickou kulturu na pro-
fesionální úroveň, kdy v Petrovicích vystu-
pují divadelní soubory a hudebníci, kteří 

mají obecný věhlas a umožní petrovickým 
hezké kulturní zážitky přímo v Petrovicích.

Vážení a milí petrovičtí,
tak jako v předchozím období musím kon-
statovat, že mě práce pro Petrovice a pe-
trovické občany těšila a snažila jsem se ji 
vykonávat co nejlépe. Ráda bych se prá-
ci pro Petrovice jako starostka věnovala 
i v následujících čtyřech letech a mohla tak 
dokončit započaté projekty, zejména pro-
jekt Domova pro seniory, který je v Petro-
vicích tolik potřebný. 
V letošních volbách se budu poprvé uchá-
zet o vaše hlasy na kandidátní listině ODS  
i do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Chtěla 
bych prosazovat lepší financování měst-
ských částí, což by nepochybně přispělo 
k dalšímu rozvoji Petrovic a k realizaci za-
mýšlených projektů. 
Vážení spoluobčané, 
závěrem bych vás ráda pozvala k účasti  
v říjnových volbách, které se konají ve 
dnech 5. a 6. října v sále Domu občan-
ské vybavenosti. 

Vaše starostka 
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Oznámení o době a místě konání voleb 
do zastupitelstva MČ Praha – Petrovice, 
Zastupitelstva hl. m. Prahy a do 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR
Starostka Městské 
části Praha – Petrovice 
v souladu s ust. § 15 zák. 
č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 
a dále ust. § 15 zák.247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu 
ČR a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 
oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva MČ Praha – 
Petrovice, ZHMP a do 1/3 Senátu Parla-
mentu ČR se budou konat v pátek 5. říj-
na 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin 
a v sobotu 6. října 2018  od 8,00 hodin 
do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb ve všech vo-
lebních okrscích, tj. v okrscích č. 44001, 
44002, 44003 a 44004 je volební místnost 
v Domě občanské vybavenosti MČ Praha 
– Petrovice, Edisonova 429/28, Praha 10 
– Petrovice (společenský sál, vstup z ulice 
Edisonova).

• Do volebního okrsku č. 44001 
patří všechna čísla popisná v ulicích: Ar-
chimédova, Ampérova, Bellova, Celsi-
ova, Dieselova, Dopplerova, Einsteino-
va, Edisonova, Euklidova, Faradayova, 
Gaussova, Grammova, Galileova, Gal-
vaniho, Hertzova, Kelvinova, Lebeděvo-
va, Morseova, Novopetrovická, Newto-
nova, Ohmova, Voltova,Wattova a dále 
čísla popisná v ulicích: Jakobiho čp. 328 
a 329 a Rezlerova čp. 280 – 288.

• Do volebního okrsku č. 44002 
patří tato čísla popisná v ulicích Le-
ssnerova čp. 261 – 270 a Rezlerova 
čp. 272 – 279.
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• Do volebního okrsku č. 44003 
patří tato čísla popisná v ulicích Rezle-
rova čp. 289 – 300 a Rezlerova čp. 302 
– 310.

• Do volebního okrsku č. 44004 
patří tato čísla popisná v ulicích Kurča-
tovova čp. 321 – 324, Frostova čp. 331 
– 347 a Jakobiho čp. 325, 326 a 330.

3. Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem, 
nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky, 
a nebo cestovním průkazem. Neprokáže-
-li volič svou totožnost a státní občanství 
potřebnými doklady, nebude mu hlasová-
ní umožněno. Občanům, kteří se k volbám 
chystají, doporučujeme, aby se včas pře-
svědčili, zda mají platný doklad totožnosti 
a popřípadě, co nejdříve požádali o vydání 
nového dokladu. Žádost lze podat na od-
dělení osobních dokladů a evidence oby-
vatel odboru občanskosprávních agend 
ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 
– Horní Měcholupy. 

4. Voličem je státní občan České repub-
liky, který alespoň druhý den voleb do-
sáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb 
v této obci, městě nebo hl. městě Praze 
přihlášen k trvalému pobytu a státní ob-
čan jiného státu, pro kterého platí totéž 
a jemuž právo volit přiznává mezinárodní 
úmluva, kterou je Česká republika vázána.

5. Při volbách do ZMČ Praha – Petrovi-
ce a ZHMP nelze volit na voličský prů-
kaz. Při volbách do Senátu PČR lze vo-
lit na voličský průkaz, a to pouze v rámci 
daného volebního obvodu, v jehož územ-
ním obvodu je volič přihlášen k trvalému 
pobytu. V případě MČ Praha – Petrovice 
se tedy jedná o volební obvod č. 17. O vo-
ličský průkaz žádá volič na ÚMČ Praha – 
Petrovice. Žádost lze podat v listinné po-
době opatřené ověřeným podpisem voliče 
nebo v elektronické podobě zaslané pro-
střednictvím datové schránky. O vydání 
voličského průkazu lze požádat nejpozdě-
ji do 28.09.2018. Pokud budete podávat 
žádost o vydání voličského průkazu jiným 
způsobem než osobně, musí být k tomuto 
datu žádost na ÚMČ Praha – Petrovice do-
ručena. Osobně lze žádat do 03.10.2018 
do 16,00 hod. ÚMČ předá voličský průkaz 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb osobně 

voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádají-
cího o vydání voličského průkazu, anebo 
jej voliči zašle na adresu, kterou si zvolí. Při 
ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát. Volič, který se dosta-
ví do volební místnosti s voličským průka-
zem, je povinen tento voličský průkaz ode-
vzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží 
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

6. Hlasovací lístky budou voličům do-
dány nejpozději 3 dny před prvním 
dnem voleb, tj. 02.10.2018. Ve dnech vo-
leb, tj. 5. a 6. října 2018 může volič obdr-
žet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
Hlasovací lístky pro případné II. kolo vo-
leb do Senátu PČR, které by se konalo, 
nebudou na adresu trvalého pobytu voli-
če doručovány a voliči je obdrží ve volební 
místnosti. V souvislosti s dodáváním hla-
sovacích lístků na adresu trvalého pobytu 
žádáme voliče o kontrolu, zda mají řádně 
označené poštovní schránky v místě trva-
lého bydliště, tj. čitelně uvedené celé jmé-
no a příjmení, zejména pokud v domě bydlí 
více osob stejného příjmení. Žádáme voli-
če, aby si hlasovací lístky dodané do poš-
tovní schránky vzali s sebou do volební 
místnosti, protože hlasovací lístky dodané 
do volební místnosti jsou přednostně ur-
čeny pro voliče, kteří obdrželi neúplnou sa-
du, případně pro voliče, kteří hlasovací líst-
ky vůbec neobdrželi.

7. Informace k hlasování
V prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků volič vloží do úředních obá-
lek hlasovací lístky. Hlasovací lístky mo-
hou být vytištěny oboustranně. Údaj 
o členství jednotlivých kandidátů v poli-
tických stranách nebo politických hnutích 
je na hlasovacím lístku uveden zkratkou. 
Na hlasovacím lístku těch volebních stran, 
u kterých bylo při registraci rozhodnuto 
o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové čís-
lo, původně určené pro tohoto kandidáta, 
neobsazené. Po obdržení úředních obá-
lek a hlasovacích lístků, vždy vstoupí vo-
lič do prostoru k úpravě hlasovacích lístků, 
kde může hlasovací lístky upravit jedním 
z uvedených způsobů: 
1. označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce před názvem volební strany pou-
ze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 
kandidátům této volební strany v pořadí 
dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí 
počet členů zastupitelstva obce, který má 

být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kan-
didátů křížkem toho kandidáta, pro 
kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební 
strany, nejvýše však tolik kandidátů, ko-
lik členů zastupitelstva obce má být zvo-
leno.
3. Kromě toho lze oba způsoby popsané 
v předchozích bodech kombinovat, a to 
tak, že lze označit křížkem jednu voleb-
ní stranu a dále v rámečku před jménem 
kandidáta další kandidáty, pro které hla-
suje, a to v libovolných samostatných 
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostat-
ní volební strany. V tomto případě je 
dán hlas jednotlivě označeným kandi-
dátům. Z označené volební strany je dán 
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pou-
ze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 
volených členů zastupitelstva obce.
 Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, 
kolik členů zastupitelstva má být zvoleno, 
v našem případě do ZMČ Praha – Petrovi-
ce se volí 15 členů zastupitelstva. Pokud 
volič neoznačí na hlasovacím lístku ani vo-
lební stranu, ani žádného kandidáta, hlaso-
vací lístek nevloží do úřední obálky, hlaso-
vací lístek přetrhne nebo vloží do úřední 
obálky několik hlasovacích lístků do téhož 
zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.  
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou 
vytištěny pro každého kandidáta samostat-
ně. Dodané hlasovací lístky v tomto přípa-
dě nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, po-
kud přihláška některého kandidáta nebyla 
zaregistrována ani na základě přezkoumá-
ní soudem. Do úřední obálky vkládá volič 
pouze jeden hlasovací lístek pro kandidá-
ta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Ve vo-
lební místnosti jsou zveřejňovány infor-
mace o případném vzdání se kandidatury 
nebo odvolání kandidáta. V případě ode-
vzdání hlasu takovému kandidátovi, není 
takový hlas platný. 
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží 
do úřední obálky, kterou obdržel od okrs-
kové volební komise. Upozorňujeme vo-
liče, že vzhledem k souběhu voleb obdrží 
ve volební místnosti 2 úřední obálky. Še-
dá obálka je pro ZMČ Praha – Petro-
vice a ZHMP a žlutá obálka pro Senát 
PČR. Každý volič hlasuje osobně, zastou-
pení není přípustné. S voličem, který ne-
může sám upravit hlasovací lístek pro tě-
lesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru určeném pro úpra-
vu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební komi-
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se nebo nezletilé dítě, a hlasovací lístek 
za něj upravit a vložit do úřední obálky, 
a popřípadě i úřední obálku vložit do vo-
lební schránky. Volič hlasuje tak, že úřed-
ní obálku vloží před okrskovou volební 
komisí do volební schránky. Volič mů-
že ze závažných, zejména zdravotních dů-
vodů požádat obecní úřad ve dnech volby 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pou-
ze v územním obvodu stálého volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební ko-

mise zřízena. V takovém případě okrsko-
vá volební komise vyšle k voliči své dva 
členy s přenosnou volební schránkou. 
Přenosnou volební schránku můžete ob-
jednat na tel.: 267 900 933 a ve dnech 
voleb na tel.: 267 900 932. 
Hlasování voličů zapsaných ve zvlášt-
ních seznamech voličů vedených zastu-
pitelským nebo konzulárním úřadem 
České republiky není při volbách do za-
stupitelstev obcí možné bez předložení 
potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního se-

znamu voličů příslušným zastupitelským 
úřadem obecnímu úřadu, popř. v den vo-
leb okrskové volební komisi.
Další informace k volbám naleznete 
na internetových stránkách Minister-
stva vnitra ČR – www.mvcr.cz nebo 
Magistrátu hl. m. Prahy www.praha.
eu. 

JUDr. Olga Hromasová
starostka v.r.

V současné době objekt částečně slouží 
pro účely mateřské školy a většina objek-
tu je nevyužívaná. Projekt navrhuje nové 
využití objektu jako dům pro seniory. 
Ve dvou nadzemních podlažích se budou 
nacházet bytové jednotky se zázemím.
Jednotlivé byty pro klienty budou kom-
pletně vybaveny včetně samostatné kou-
pelny a kuchyňského koutu. Celkem je na-
vrženo 22 bytů.
Suterén objektu bude kromě technického 
zázemí využit pro poskytování služeb a zá-
jmových místností jako je keramická dílna, 
PC učebna, kaple či knihovna.

Olga Hromasová
starostka

2. etapa – rekonstrukce vstupního ves-
tibulu (07–09/2018)
V této etapě došlo k úpravám vstupního 
prostoru. Vestibul je propojen s lékárnou, 
hlavní vstupní dveře nahradily posuvné. 
Dále došlo k vybudování sezení, přemís-
tění prodejny čajů, modernizaci prodejny 
potravin, výměně podhledů a osvětlení. 
Rovněž dveře do dětského oddělení jsou 
vyměněny za posuvné.
3. etapa – modernizace společných 
prostor (02–05/2019)
Poslední etapou bude provedení výměny 
původní vzduchotechniky, rozvody struk-
turované kabeláže, nové úspornější osvět-
lení společných prostor, wifi pro veřejnost. 

Olga Hromasová
starostka

Domov pro seniory Jakobiho, Praha – Petrovice

Rekonstrukce polikliniky Petrovice 2018/2019

Vizualizace společných prostor v Domově pro seniory.

Vizualizace vstupního vestibulu polikliniky.
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Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice

Když něco končí, něco jiného začíná…

11. června .2018
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu 
č. 14/2018.
Rada MČ vzala na vědomí zápis Komise 
bytové a sociální RMČ ze dne 4. června 
2018.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis Komi-
se územního rozvoje a dopravních vztahů 
RMČ ze dne 07.06.2018.
Rada MČ schválila připomínky k návrhu 
OOP MÚ Říčany o zákazu tranzitní náklad-
ní dopravy nad 12 tun přes město Říčany 
po komunikacích II. a III. třídy.
Rada MČ schválila zařazení urbanistické 

studie do registrace jako studii návrhovou 
na základě novely stavebního zákona.
Rada MČ vzala na vědomí doporučení Ko-
mise územního rozvoje, výstavby a do-
pravních vztahů RMČ Praha – Petrovice 
k projednávání změny Územního plánu 
hl. m. Prahy Z 1411/07.
Rada MČ schválila přerušení projednává-
ní změny č. Z 1411/07 Územního plánu hl. 
m. Prahy do doby, než dojde k vypořádá-
ní majetkoprávních vztahů s vlastníkem 
předmětných ploch a uložila starostce MČ 
zaslat bezodkladně stanovisko náměstkyni 
primátorky pí Mgr. Kolínské.

Rada MČ trvala na zásadní připomínce 
– nesouhlas k § 45 – proslunění denní 
a umělé osvětlení.
Rada MČ vzala na vědomí zprávu o kontro-
le usnesení RMČ.
Rada MČ schválila vyúčtování cyklu Petro-
vické jaro 2018.

28. června 2018
Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu 
č. 15/2018.
Rada MČ vzala na vědomí informaci o ha-
várii přívodu teplé vody pro objekt Morse-
ova 245 až 247 a o způsobu odstranění.

Těžko uvěřit, že jsou 
to právě čtyři roky, 
kdy jsem se rozhodla 
souhlasit s kandidaturou 
do zastupitelstva naší 
městské části. Zvolení pro 
mě bylo velkým a nečekaným 
překvapením, ale o to větší 
výzvou. Byla jsem ráda, 
že jsem dostala příležitost 
vstoupit do dveří s nápisem 
komunální politika.

Co jsem za těmito dveřmi objevila? Přede-
vším osobní potvrzení toho, že slovo po-
litika je v naší společnosti silně zprofano-
váno a nepochopeno. V Petrovicích jsem 
se přesvědčila, že politika, skutečně odvo-
zená od slova polis-město, znamená služ-
bu městu a správu věcí veřejných. Pokud 
se v tomto duchu schází skupina lidí, je-
jíž členové můžou mít pluralitní názory, 
ale stejný cíl a záměr, pak má politika vý-
znam a smysl. Pak je ctí být její součás-
tí. Za dveřmi komunální politiky jsem našla 
svět plný možností, jak být v místě své-
ho života užitečnou a jak dát svému živo-
tu další rozměr. S podobným smýšlením 
jsem se setkala u řady dalších zastupi-
telů, členů rady a také pracovníků měst-
ského úřadu. Díky těmto hodnotám, úsilí 
Rady MČ Praha – Petrovice v čele s paní 
starostkou Olgou Hromasovou a mraven-
čí práci zaměstnanců úřadu se za uplynu-

lé čtyři roky podařilo hospodařit s vyrovna-
ným rozpočtem, zrealizovat a zainvestovat 
celou řadu projektů v oblasti školství, zdra-
votnictví, dopravy, kultury, bezpečnosti 
nebo životního prostředí. 
Nejen vzhledem ke své učitelské profe-
si, ale zejména proto, že za jedny z nejdů-
ležitějších pilířů naší společnosti považuji 
vzdělání, vztah k naší vlasti, jazyku a kultu-
ře, snažila jsem se působit právě v oblas-
ti školství a kultury. Jako členka a později 
i předsedkyně komise pro výchovu, vzdě-
lávání a sport jsem se podílela na organi-
zaci řady osvědčených akcí pro děti a ce-
lé rodiny. Ve spolupráci se Základní školou 
Praha – Petrovice, MŠ Jakobiho, Domem 
UM a Městským úřadem Petrovice se po-
dařilo každý rok uspořádat oblíbené Pet-
rovické čarodějnice, Mikulášskou, Maso-
pust, Den dětí, Běh Petrovicemi, divadelní 
představení pro nejmenší. Radost mám 
z toho, že se nám podařilo propojit všech-
ny školy a školská zařízení, která v Petrovi-
cích působí – tedy Gymnázium Altis, Dino 

schools, ZUŠ Hostivař, Dům Um, ZŠ Pra-
ha – Petrovice, MŠ Jakobiho, MŠ Muška 
v rámci dvou ročníků dobročinné výstavy 
Petrovický Picasso. Těším se na její třetí 
ročník, který se ponese v duchu celoná-
rodních oslav založení republiky.  Výstava 
bude netradičně instalována v petrovické 
sokolovně a bude doprovázet stoleté osla-
vy TJ Sokol Petrovice. 
Jsem ráda, že na tomto místě mohu 
upřímně poděkovat všem, kteří mají o Pe-
trovice zájem a kterým není lhostejná spo-
lečnost a místo, ve kterém žijí a někdy 
i pracují. Děkuji všem ředitelkám a ředite-
lům škol za jejich vedení a spolupráci s MČ 
Praha - Petrovice, kolegyním a kolegům ze 
škol za jejich záslužnou práci s dětmi. Dě-
kuji milým a pracovitým členům z komise 
pro výchovu, vzdělávání a sport.
Ne všechno ale funguje ideálně, existuje 
řada problémů a jsou velké rezervy, kte-
ré bude v následujících letech nutné řešit, 
vylepšovat a ladit, aby se Petrovičtí měli 
stále lépe. Bude se to dařit, pokud si zvo-
líme zodpovědné zastupitele, kteří budou 
usilovat o rozvoj Petrovic a propojování na-
ší petrovické společnosti. Proto vám, mi-
lí petrovičtí spoluobčané, přeji otevřenou 
mysl i srdce a šťastnou ruku při letošních 
podzimních volbách. 

Veronika Balíčková
členka Zastupitelstva  

MČ Praha – Petrovice 2014 – 2018
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V listopadu letošního roku 
uplyne 100 let od konce první 
světové války. Pro současníky 
byla traumatizujícím 
zážitkem, neboť dosud nikdy 
nedošlo k tak rozsáhlému 
válečnému krveprolití. 

Do konfliktu, jehož se zúčastnilo mnoho 
evropských, ale také mimoevropských 
států, narukovalo kolem 70 miliónů vojá-
ků a na 10 miliónů jich padlo. Čtyři léta vá-
lečného běsnění, zoufalá situace v zázemí 
válčících států a zmar obrovského množ-
ství lidských životů byly pociťovány o to 
tragičtěji, že Evropa předtím zažila dlouhá 
léta  míru, která nabízela určité jistoty. Vel-
ká válka změnila mapu Evropy a předzna-
menala dějiny 20. století.
Pamětníci této války již nežijí, ale mno-
zí příslušníci starší generace mají stále 
na paměti, že jejich dědové v ní bojovali. 
Rakousko-Uhersko poslalo do boje 1,4 mi-
lionů vojáků českého původu, ale někteří 
z nich časem stanuli na druhé straně zá-
kopů. Byli snad zrádci? To v žádném pří-
padě! Sotva dospělí mladí muži a tátové 
od rodin, povolaní bojovat za zájmy habs-
burské monarchie, se ocitli na křižovatce 
dějin a také před otázkou, co je teď správ-
né a co bude dál. Tento článek je věnován 
těm z nich, kteří učinili nelehké rozhodnu-
tí přejít na druhou stranu fronty a bojovat 
proti Rakousku-Uhersku, zemi, v níž se na-
rodili a kterou nejspíše dosud považovali 
za svoji vlast. Stali se legionáři, vojáky ar-
mády československého státu v době, kdy 
tento stát ještě neexistoval, a významně 
se tak zasloužili o jeho vznik.

Do armády a domobrany byli tehdy po-
voláni všichni bojeschopní muži ve věku 
od 18 do 50 let. Češi do ní rozhodně ne-
šli s nadšením – neměli žádný zájem na ví-
tězství Rakouska-Uherska a jeho spojence 
militantního německého císařství. Jejich 
sympatie patřily spíše Srbsku, které bylo 
napadené a jako jediné vedlo spravedlivou 

válku, a zemím Trojdohody, které se posta-
vily na jeho stranu, a to především Rus-
ku, neboť česká společnost byla tradičně 
rusofilská. Navzdory tomu, že čeští vojáci 
mobilizovali s  nechutí, plnila zpočátku val-
ná většina z nich své povinnosti bez zjev-
ného odporu, přestože byli nasazeni právě 
na ruské a srbské frontě. Tento zdánli-
vý paradox není těžké vysvětlit. Na počát-
ku války chápala většina Čechů vojenskou 
službu v  rakousko-uherské armádě jako 
svoji občanskou povinnost. Kromě toho 
byli vojáci přesvědčeni, že se „do švestek“  
vrátí domů, neboť Centrální mocnos-
ti Rakousko-Uhersko a Německo doufa-
ly v bleskurychlé vítězství. Cílevědomý  
masový odpor propukl teprve na samém 
konci války, v roce 1918.
Proti válce nevystoupily ani české poli-
tické strany, zastoupené v parlamentu. 
Na jedné straně ztratily možnost proje-
vovat veřejně své názory, neboť říšská ra-
da (parlament) i zemské sněmy přestaly 
být svolávány z obavy, aby zde nedošlo  
k otevřeným projevům nespokojenos-
ti s válkou. Na druhé straně před válkou  
nepočítaly ani nejvýznamnější z nich (mla-
dočeši, agrárníci a sociální demokraté) 
s obnovou samostatného českého státu, 
neboť ji považovaly za zcela nereálnou. 
Hlásily se k habsburské monarchii, v níž 
navzdory všem problémům viděly přiroze-
ný rámec rozvoje českých zemí. Většina 
českých politiků proto zaujala vůči vstupu 
Rakouska-Uherska do války loajální po-
stoj a zároveň doufala ve splnění určitých 
politických požadavků. Jejich plány však 
neměly naději na úspěch. To je časem  
přivedlo ke změně názoru a k rozhodnutí 
vytvořit nezávislý český stát.
Jedním z nich byl Tomáš Garrigue Masa-
ryk, univerzitní profesor a poslanec říšské 
rady. Také on byl původně zastáncem exi-
stence Čechů v rámci habsburské monar-
chie. Brzy po vypuknutí války však dospěl 
k názoru, že vítězství Rakouska-Uherska 
by nepřineslo českým zájmům nic dobré-
ho, a začal usilovat o vznik samostatné-

ho českého státu. Masaryk se stal vedou-
cí osobností zahraničního odboje, hlavním 
představitelem Československé národní 
rady. Jeho úkolem bylo vyjednat s před-
staviteli dohodových mocností mezinárod-
ní uznání práva Čechů a Slováků na vlastní 
stát. Proto považoval za důležité nabíd-
nout jim pomoc v jejich válečném úsilí. 
Češi se měli podílet doma na protirakous-
ké zpravodajské činnosti a především zfor-
movat v zahraničí dobrovolnické jednotky 
a bojovat na straně Dohody.
První oddíly dobrovolníků byly založeny 
z iniciativy krajanů žijících v zahraničí již 
necelý měsíc po vypuknutí války. V  srp-
nu 1914 vznikla ve Francii rota Nazdar 
a v ruském Kyjevě Česká družina. Rota 
Nazdar se stala součástí francouzské Ci-
zinecké legie, proto byli vojáci, kteří sami 
sebe nazývali „dobrovolci“, označováni ja-
ko legionáři. Podle Masarykova plánu mě-
li do jednotek dobrovolníků vstoupit také 
rakousko-uherští vojáci českého a sloven-
ského původu, kteří byli zajati nebo dezer-
tovali.
Navzdory očekávání válčících stran nedo-
šlo k okamžitému vítězství jedné ani dru-
hé, fronty uvízly v zákopech a boje se  
nekonečně vlekly celé týdny, měsíce, ro-
ky. Na obou stranách začalo přibývat za-
jatců a rozmáhala se dezerce – zvláště 
na východní ruské frontě dávali čeští vo-
jáci přednost dobrovolnému zajetí. Čekala 
je však tvrdá realita: přeplněné zajatecké  
tábory, hlad, rychle se šířící nakažlivé ne-
moci, těžká vysilující práce, internace v tá-
borech v Tjumeni a Tobolsku na daleké  
Sibiři. 
V prosinci 1914 carská vláda zajatcům 
umožnila vstupovat do České družiny, kte-
rou založilo na počátku války 700 Čechů 
a Slováků, žijících v Rusku. Zároveň se 
však zdráhala podporovat je v jejich úsilí 
o národní emancipaci, neboť se obávala, 
aby to nemělo špatný vliv na podmaně-
né národy v carské říši. Rusko však ne-
bylo na dlouhou válku připraveno a v úno-
ru 1917 propukla v Petrohradě revoluce. 

Hrdinové Velké války a vznik  
Československé republiky –  
Petrovičtí občané v řadách  
československých legií
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Car abdikoval a nastoupila Prozatímní vlá-
da. Československá národní rada tuto 
změnu poměrů přivítala s nadějí, že nová  
vláda změní postoj k formování českoslo-
venských jednotek. Masaryk se urychleně 
vydal do Petrohradu. Již 24. března vyslovil 
ministr zahraničí P. N. Miljukov veřejně sou-
hlas se vznikem samostatného českoslo-
venského státu a krátce poté Prozatímní  
vláda povolila formování československé 
armády v Rusku.
České a slovenské jednotky se na Rusi  
rychle početně rozrůstaly. Postupně vznik-
la brigáda o třech střeleckých plucích, je-
jichž názvy připomínaly slavnou husitskou 
tradici. Podle záznamů, jež má k dispozici 
Československá obec legionářská, v nich 
působilo přinejmenším devět mužů, kteří 
pocházeli z Petrovic nebo se v obci usadi-
li. Jako první vstoupil do legií Adolf Žemla, 
syn petrovického obecního strážníka, kte-
rý před válkou pracoval jako sládek. V do-
bě zajetí, v září 1915, mu bylo pouhých 
20 let, do legií byl přijat 1. března 1916. 
16. srpna ho následoval devatenáctiletý 
kovář Alois Tobek, jehož žádost o zařaze-
ní do legií byla vyřízena do dvou měsíců 
po příchodu do zajateckého tábora poblíž 
Kyjeva. Mnohem déle, téměř dva roky,  
putovali po táborech obuvník Josef Pyšna 
a řezník Jan Dolenský. Tobek byl zařazen 
do 1. střeleckého pluku Mistra Jana Hu-
sa, ostatní tři do 3. střeleckého pluku Jana 
Žižky z Trocnova. Všichni čtyři tak nejspíše 
bojovali na počátku července 1917 v pa-
mátné bitvě u Zborova.
Tato bitva byla prvním samostatným vy-
stoupením československých jedno-
tek v Rusku jako celku – dosud byli češ-
tí a slovenští vojáci přidělováni po četách 

k ruským plukům a nasazováni k výzvěd-
né službě v rakouské armádě, v čemž se 
velmi osvědčili. Proběhla v rámci ofenzí-
vy, jejímž  cílem bylo povznést silně upa-
dající morálku ruských vojáků. To se sice 
nepodařilo, ruská armáda byla poražena, 
ale českoslovenští vojáci dosáhli u Zboro-
va nad značnou rakousko-uherskou přesi-
lou významného vítězství. Prolomili frontu, 
obsadili tři linie zákopů a pronikli hluboko 
do nepřátelského zázemí. Nicméně tarno-
polská ofenzíva se zhroutila a českoslo-
venská brigáda byla z dalších bojů stažena. 
Navzdory tomu se její řady dále rozrůstaly 
– v polovině října čítala již na 40 tisíc mužů. 
Ve druhé polovině roku 1917 vstoupili 
do legií dva petrovičtí rodáci Václav Rat-
hous a Josef Čížkovský, kteří předtím 
strávili dlouhé dva roky v ruských zajatec-
kých táborech, a také František Pechar. 
K závažnému rozhodnutí zapojit se znovu 
do bojů, ovšem na druhé straně fronty, je 
zřejmě přimělo legendární vítězství Čechů 
a Slováků u Zborova. Naopak nedlouho 
po bitvě opustili legie Žemla a Dolenský. 
Žemla se zřejmě ztratil a po nepochybně 
dobrodružné cestě válečnou Ukrajinou se 
v listopadu 1918 vrátil domů. Do Petrovic 
si přivedl svoji manželku Marii Zacharev-
nu Bondarenko, pocházející z vesničky 
na Kavkazu. Dolenský pravděpodobně de-
zertoval. O jeho osudu do konce války ne-
ní nic známo, víme jen, že se rovněž vrátil 
do Petrovic. 
Odvážím se tvrdit, že také rozhodnutí 
těchto dvou mladých mužů ovlivnila bitva 
u Zborova a přiměla je naopak z legií odejít. 
V době, kdy k ní došlo, měli za sebou Žem-
la a Dolenský již dlouhou válečnou zkuše-
nost. Nejprve bojovali v rakousko-uherské 

armádě, pak strávili řadu měsíců v zajetí 
a po vstupu do legií si možná opět oblék-
li rakouskou uniformu, aby jako vyzvědači 
pronikli přes frontu do nepřátelského zá-
zemí. Bitva u Zborova jim přinesla novou 
zkušenost. Znovu se ocitli ve válečné vřa-
vě, ale tentokrát do ní šli dobrovolně, a to 
jako vojáci státu, který ještě neexistoval 
a jehož kontury byly zatím mlhavé. 
Vraťme se do velké politiky. Reprezentan-
ti českých politických stran jen pozvolna 
dospívali k představě samostatného čes-
kého státu. Představitelé odboje sice usi-
lovali o národní a státní samostatnost, ale 
ani oni neměli zcela jasno, jakou formu bu-
de budoucí český stát mít – dlouho se po-
čítalo s monarchií v čele s českým králem. 
Co se týče mezinárodního uznání, tepr-
ve v létě 1918, když už bylo jasné, že Ra-
kousko-Uhersko Velkou válku nevyhraje, 
přiznaly Francie, Velká Británie a Spojené 
státy Čechům a Slovákům právo na vytvo-
ření samostatného státu. 
Pro mladé muže, kteří prodlévali dlou-
hé měsíce kdesi v zajateckých táborech 
na Sibiři, kde nejspíše neměli k dispozici 
mnoho informací o aktuální politické situ-
aci, bylo nepochybně velmi složité se roz-
hodnout, jak se zachovat. „Vstup do legií 
znamenal pro zajatce obrovské riziko a vy-
žadoval velké odhodlání a přesvědčení, že 
bojují za správnou věc“, píše český histo-
rik Jan Rychlík, a poznamenává, že pokud 
byli vojáci, kteří bojovali proti státu, jehož 
byli občany, zajati, nejednalo se s nimi jako 
s válečnými zajatci, ale byli bez milosti po-
praveni. Tyto politické okolnosti předsta-
vují jednu stránku věci. Tou druhou, více 
soukromou až intimní, byla skutečnost, 
že  se v zákopech u Zborova potkali s puš-

Václav Rathous byl legionářem v Rusku 
od srpna 1917.

Adolf Žemla byl přijat do ruských legií  
v březnu 1916.

František Žemla byl v rakousko-uherské 
armádě.
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kami a bajonety v rukách Češi s Čechy 
a možná i přátelé a příbuzní – ruští legio-
náři zde bojovali proti známým „pětatřicát-
níkům“ z 35. plzeňského pluku a příslušní-
kům 75. pluku z Jindřichova Hradce. Stalo 
se v nejedné rodině, že se bratři zúčast-
nili první světové války na opačných stra-
nách fronty. Potkalo to také Rokosovy, pů-
vodem z Petrovic. Starší syn František byl 
poslán na srbskou frontu, kde byl po pár 
týdnech zajat a v červnu 1918 vstoupil 
do francouzských legií, zatímco mladší 
Václav padl jako voják rakousko-uherské 
armády a jeho jméno je uvedeno na pet-
rovickém památníku obětem Velké války. 
Tento psychologický moment hrál jistě ne-
malou roli v rozhodnutí dvou petrovických 
mužů legie opustit. 
Situace československých legionářů 
na Rusi se zkomplikovala na podzim 1917 
po „říjnové revoluci“, bolševickém pře-
vratu, který otočil kolem dějin. Bolševi-
ci agitovali pro mír bez anexí a kontribucí  
a okamžitě začali vyjednávat s Centrální-
mi mocnostmi o příměří. Uzavření brest-
-litevského míru začátkem března 1918 
představovalo pro legie smrtelné nebez-
pečí. Obsahovalo totiž ujednání, že Rus-
ko propustí zajaté vojáky a nestrpí nadá-
le na svém území jednotky, bojující proti 
Německu a Rakousku-Uhersku. Českým 
a slovenským dobrovolníkům tak hrozilo, 
že budou vydáni rakousko-uherskému ve-
lení, což by znamenalo jistou smrt. Masa-
rykovi se naštěstí podařilo s bolševickou 
vládou vyjednat, že legie budou dopra-
veny přes Vladivostok do Francie, neboť 
5. ledna 1918 se formálně staly součás-
tí autonomní Československé armády 
ve Francii (souhlas s jejím formováním po-
depsal francouzský prezident R. Poincaré 
koncem roku 1917). Podmínkou bylo, že 
legionáři zachovají  neutralitu v občanské 

válce, která v Rusku vypukla brzy po pře-
vratu, a odevzdají všechny zbraně s výjim-
kou těch, které budou sloužit k obraně vo-
jenských transportů.
Ještě v tomto kritickém období – legioná-
ři sváděli na Ukrajině těžké ústupové bo-
je s Němci – se legie početně rozrůstaly. 
V dubnu 1918 do nich vstoupil petrovický 
učitel Václav Janoušek a v listopadu téhož 
roku Antonín Zika, který strávil v ruském 
zajetí prakticky celou válku, neboť byl zajat 
na jejím samém počátku u Krakova. Po ná-
vratu domů mu nebyl oficiálně přiznán sta-
tut legionáře, neboť mezitím došlo k vy-
hlášení samostatného československého 
státu, a „dobrovolci“ se stali vojáky jeho 
regulérní armády. 
V jarních měsících roku 1918 ustoupi-
li legionáři do Bachmače, odkud měli být 
transportováni po Transsibiřské magistrá-
le do přístavu Vladivostok. Cesta expre-
su Rossija z Moskvy do Vladivostoku trvá 
dnes šest dní, tehdy to bylo o deset dní 
více. Přeprava Československého armád-
ního sboru se však změnila v nekonečnou 
anabázi. Přednost dostaly vlaky s vracejí-
cími se německými a rakousko-uherský-
mi zajatci a kromě toho docházelo stále  
častěji ke konfliktům legionářů s místními 
bolševiky, proto se sovětská vláda rozhod-
la je odzbrojit a internovat. To si však čes-
koslovenští vojáci nenechali líbit. Obsadili 
jednotlivé úseky tratě a rozhodli se zorga-
nizovat svoji přepravu sami. Čekal je ne-
lehký úkol, ale zhostili se ho se ctí. Po dva 
roky byly jejich ešalony rozesety po celé 
Transsibiřské magistrále od Volhy až k bře-
hům Tichého oceánu, na tomto území se 
snažili udržet pořádek a zajistit základní 
hospodářské funkce. Nevyhnutelně se tak 
dostaly do konfliktu s bolševiky. Pro Doho-
du bylo zásadní, že zabránili přesunu mož-
ná až milionu propuštěných zajatců, kteří 

se již nemohli zapojit do bojů na straně Ra-
kouska-Uherska nebo Německa. Po vzni-
ku československého státu naléhala vlá-
da na urychlený návrat legionářů, neboť 
mladá republika sváděla boje o německé 
pohraničí, Slovensko a Těšínsko a potře-
bovala jejich pomoc. Přesto první konvoj 
vyplul z Vladivostoku teprve v listopadu 
1919. Do září 1920 bylo do Českosloven-
ska dopraveno více než 72 tisíc osob. Me-
zi nimi se vrátili i naši petrovičtí hrdinové, 
Josef Čížkovský, Václav Janoušek, Franti-
šek Pechar, Václav Rathous, Alois Tobek 
a Antonín Zika. Jedině Josefu Pyšnovi se 
podařilo nalodit se na jeden ze dvou trans-
portů směřujících do Francie, a zúčastnit 
se posledních bojů Velké války na západ-
ní frontě. V řadách francouzských legio-
nářů bojovali také Josef Srbecký, který 
padl do zajetí koncem roku 1917 na Pia-
vě a František Rokos, zajatý hned roku 
1914 v Srbsku. Pouze jediný z dvanácti 
známých petrovských legionářů, Antonín 
Kutina, byl nasazen na italské frontě. To-
to rozložení sil rámcově odpovídalo situaci 
– ze 140 tisíc československých legionářů 
jich více než polovina působila na Rusi. Po-
slání legionářů ve Francii a Itálii se naplnilo 
s koncem války v listopadu 1918 a vojáci 
byli vcelku bez průtahů přepraveni do Čes-
koslovenska. K jejich demobilizaci však 
došlo až roku 1920 stejně jako u ruských 
legionářů, neboť republika byla v ohrožení 
a potřebovala vojáky ke své obraně.
Roku 1923 začal bývalý legionář Václav Ja-
noušek psát místní Kroniku obce Petrovic. 
Dočteme se zde, jak si několik jeho dru-
hů postavilo v Petrovicích dům a založilo 
rodinu. On sám se již do petrovické školy 
nevrátil, dostal místo na Žižkově a brzy se 
odstěhoval. Život se vracel do mírových 
kolejí. Legionáři, pamětliví ideálů, za něž 
bojovali, založili 22. května 1921 Česko-

Jana Průchu (vlevo) připomíná petrovický 
pomník obětem 1. světové války.

Alois Tobek se stal ruským legionářem 
v srpnu 1916.

Josef Srbecký se stal francouzským 
legionářem v srpnu 1918.
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slovenskou obec legionářskou, jejímž cí-
lem bylo upevňovat československý stát 
a jeho armádu v „duchu národních a de-
mokratických tradic“ a starat se o zájmy 
legionářů. Také v Petrovicích vznikla míst-
ní jednota ČOL. Jejím předsedou se stal 
Antonín Kutina, který byl kromě toho čle-
nem téměř všech místních spolků, „ko-
naje všude platné služby“, jak pozname-
nal kronikář. Tato jednota iniciovala roku 
1922 vybudování památníku obětem první 
světové války, který nese jména 14 pad-
lých. Přestože mezi nimi není jediný legi-
onář, byla do jeho nitra uložena schránka 
s hlínou z francouzských bojišť, prosák-
lá krví československých dobrovolníků, 
kterou se podařilo získat Josefu Pyšno-
vi. (D. Picková, Petrovický památník obě-
tem první světové války – němý svědek 

lidských osudů, Petrovický zpravodaj XI, 
4/2002) Pomníky dnes stojí v Petrovicích 
dva, jeden na novém petrovickém hřbito-
vě, kam byla přenesena původní deska se 
jmény padlých, a druhý novější, na původ-
ním místě v Edisonově ulici. Ani jeden ne-
připomíná hrdinství a oběti legionářů, kteří 
se významně zasloužili o vznik samostat-
ného československého státu. První re-
publika se brzy stala obětí německého na-
cismu a připomínat statečné činy českých 
a slovenských dobrovolníků již nebylo žá-
doucí stejně jako v následujících 40 letech 
komunistické nadvlády. 

Dana Picková
Autorka je historička a působí  

v Ústavu světových dějin FF UK

Vážení čtenáři,

zajímá Vás, jak žili čeští  
legionáři v Rusku?  
Máte povědomí o tom,  
že mezi nimi byl někdo 
z Vašich příbuzných?  
Nenechte si ujít akci  
Legiovlak a navštivte ho 
na některé z jeho  
zastávek.  

www.legiovlak.cz

22. říjen 2018 od 19:00 hod.

Slavnostní koncert k výročí republiky
Program: Doležalovo kvarteto  
a Valérie Zawadská
Dům občanské vybavenosti,  
ul. Edisonova 429/28, Praha 10 – Petrovice
Vstup zdarma

23. říjen 2018

Slavnostní zasazení lípy republiky  
za doprovodu pěveckého sboru RadHost 
a lampionový průvod Petrovicemi

16:00 hod. – Zasazení lípy republiky 
17:00 hod. – Lampionový průvod Petrovicemi

Park před budovou ZŠ Praha – Petrovice,  
ul. Dopplerova 351/2, Praha 10 – Petrovice

24. říjen 2018

Pietní akt k 100. výročí vzniku  
samostatného československého  
státu spojený s kladením věnců u hrobu 
obětí světových válek  
na petrovickém hřbitově a u památníku 
padlých v ul. Edisonova

11.00 hod. Hřbitov, při ul. Novopetrovická,  
 Praha 10 – Petrovice
11.30 hod. Památník padlých, ul. Edisonova,  
 naproti č.p. 51/31, Praha 10 – Petrovice

28. říjen 2018 od 10.00 hod.

Slavnostní mše k výročí republiky:  
Za vlast
Kostel sv. Jakuba Staršího,  
ul. Edisonova 17/14, Praha 10 – Petrovice

MČ Praha – Petrovice  
k 100. výročí vzniku Československa  
zve nejširší veřejnost na akce:
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1.  JUDr. Olga Hromasová 
 61 let, starostka MČ, právnička,
             Praha – Petrovice, ODS

2.  PharmDr. Petr Slavíček
 53 let, lékárník, člen zastupitelstva MČ  
             Praha – Petrovice, ODS

3.  MUDr. Pavel Bambas
 66 let, lékař, člen zastupitelstva MČ  
             Praha – Petrovice, ODS

4.  Mgr. Daniel Neumann
 25 let, advokátní koncipient,  
             Praha – Petrovice, ODS

5.  Ing. Jan Křeček
 62 let, chemik,  
             Praha – Petrovice, ODS

6.  Ondřej Macura
 37 let, podnikatel v gastronomii, 
             Praha – Petrovice, ODS

7.  Magda Staňková 
 56 let, zdravotní sestra,  
             Praha – Petrovice, ODS

8.  RNDr. Jiří Koudelka
 56 let, manažer,  
             Praha – Petrovice, ODS

9.  Zdeňka Novotná
 63 let, důchodkyně,  
             Praha – Petrovice, ODS

10.  Ing. Vladimír Hora
 82 let, důchodce,  
             Praha – Petrovice, ODS

11.  Zdeňka Macurová
 70 let, důchodkyně,  
             Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

12.  Dipl. um. Jana Křížová
 41 let, ředitelka mateřské umělecké školy,  
             Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

13.  Hana Pazderová
 42 let, OSVČ,  
             Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

14.  Petr Hladík
 54 let, invalidní důchodce,  
             Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

15.  Jakub Slavíček
 26 let, student Právnické fakulty UK,  
             Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

Petrovice budou místem,  
kde se nebudete bát zestárnout.

JUDr. Olga Hromasová PharmDr. Petr Slavíček MUDr. Pavel Bambas Mgr. Daniel Neumann

VOLEBNÍ

STRANA

č. 1
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PROGRAM  
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022

Hospodaření
• budeme ctít a zachovávat vyrovnaný rozpočet
•       aktivně se budeme ucházet o vhodné dotace 
         z evropských a národních fondů
•       systémem dotací podpoříme činnosti sportovních, 
         zájmových a jiných neziskových organizací
•       i nadále budeme podporovat údržbu kulturní památky 
         petrovického kostela Sv. Jakuba Staršího

Petrovice – život v přírodě
• nadále budeme chránit Petrovice před masivní
         zástavbou
• na dětských hřištích vyměníme herní prvky  
         a instalujeme zastínění

Územní rozvoj
• důsledně budeme prosazovat naše zájmy formou 
         připomínek k Metropolitnímu plánu dle schválené 
         Urbanistické studie Petrovic 

Doprava a bezpečnost
• ve spolupráci s městskou částí Praha 15 a Praha 22 
         budeme pokračovat v projektové přípravě 
         dopravních staveb, které sníží dopravní 
         zatížení v naší městské části
• zakrytím Novopetrovické ulice dosáhneme  
         odhlučnění přilehlých domů
• dokončíme realizaci projektu, kterým navýšíme 
         parkovací stání na sídlištích
• bezpečnost v Petrovicích bude i nadále naší prioritou 

Zdravotnictví
• dokončíme III. etapu rekonstrukce petrovické 
         polikliniky, včetně slíbené WIFI sítě pro návštěvníky
•  budeme dbát na zachování rozsahu poskytování 
         zdravotnické péče napříč všemi specializacemi a dle 
         potřeby se zasadíme o doplnění chybějících 
         odborností

Kultura
• převezmeme odpovědnost za pořádání kulturních akcí, 
         a to nejméně ve stejném kvalitním rozsahu jako tomu 
         bylo doposud
• ve spolupráci s Českým svazem bojovníků  
         za svobodu budeme i nadále připomínat historické 
         tradice a prohlubovat národní uvědomění,  
         jak u žáků a studentů petrovických škol, tak u občanů

Seniorům
• Petrovice budou místem, kde se nebudete bát 
         zestárnout
• postavíme Domov pro seniory a zahájíme jeho provoz
• budeme finančně přispívat na pečovatelské služby  
         pro seniory v pohodlí jejich domovů
• nadále budeme financovat a podporovat výuku 
         angličtiny, výuku na počítačích, taneční kurzy, 
         poznávací zájezdy, rehabilitační cvičení,  
         lekce zdravé chůze
• nadále budeme přispívat na stravování seniorů 
• budeme podporovat spolupráci s Aktivními seniory 
         Prahy 15

Školství a sport
• podpoříme vybavení základní i mateřské školy 
         moderními technologiemi
•       pro pedagogy i žáky i nadále budeme vytvářet co 
         nejlepší podmínky pro práci, studium a zájmovou 
         činnost
•       zmodernizujeme školní amfiteátr pro potřeby základní 
         školy, družiny a volnočasových aktivit
•       našim nejmenším v mateřské školce zajistíme 
         bezpečnost výstavbou nového oplocení a zpříjemníme 
         prostředí novou výsadbou další zeleně
•       vyměníme povrch na tenisovém kurtu v areálu 
         základní školy
•       zajistíme odkoupení potřebných pozemků pro činnost 
         Rugby klubu Petrovice

Otevřené dveře Úřadu
•       zavedeme možnost platby platebními kartami 
•       nadále budeme úřad považovat za službu občanům 

   

Máme zkušenosti s vedením MČ, neslibujeme něco, co nemůžeme splnit….
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2
volební strana

č.

Bronislav 
Klinger

Roman
Hanke

Veronika 
Balíčková

1.  MVDr. Roman Hanke 
 51 let, veterinární lékař, 
              člen zastupitelstva a Rady MČ 
              Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

2.  Mgr. Veronika Balíčková
 42 let, učitelka, předsedkyně Komise výchovy,
              vzdělávání a sportu RMČ, 
              Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

3.  Bronislav Klinger
 49 let, podnikatel, 
              Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

4.  Markéta Čižinská
 69 let, důchodkyně, předsedkyně Komise
              územního rozvoje, výstavby a dopravních 
              vztahů RMČ,
              Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

5.  Ing. Pavel Zikán
 40 let, ekonom, jednatel společnosti,
              Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

6.  Zuzana Seyčková Pavelková
 57 let, IT pracovník v oblasti zdravotnictví 
             a vzdělávání, 
             Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

7.  Mgr. Milena Jiříková 
 59 let, technicko-hospodářský pracovník, 
              Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

8.  PhDr. Marek Moravec, Ph.D.
 48 let, pedagog, předseda představenstva 
              KPM, a.s., 
              Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

9.  Mgr. David Skupien
 32 let, OSVČ,
              Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

10.  Josef Kališ
 61 let, OSVČ, 
              Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

11.  MUDr. Daniel Hlaváček
 25 let, lékař,  
             Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

12.  RNDr. Helena Krůtová
 55 let, učitelka, 
             Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

13.  Petra Michalcová
 48 let, vedoucí provozu, 
             Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

14.  Jana Kosinová
 53 let, vedoucí odboru, 
             Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti

15.  Pavlína Merbsová
 41 let, v domácnosti,
             Praha – Petrovice, bez politické příslušnosti
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PODPOŘTE NÁS 5. A 6. 10. 2018

ŠKOLSTVÍ
Podpoříme moderní trendy výuky v Základní škole Praha – Petrovice  
a v Mateřské škole Jakobiho a budeme dbát na plnou a potřebnou vybavenost obou škol.
Budeme úzce spolupracovat s ostatními školami a školskými zařízeními, které v naší MČ působí,  
a to zejména organizací společných akcí různého charakteru a společným setkáváním.

ŽIVOT V PETROVICÍCH
V Petrovicích žijeme a pracujeme a chceme zde trávit i volný čas. Naším cílem je snaha  
o propojování petrovických občanů, vytváření sousedské komunity a příjemného sociálního  
prostředí. Proto budeme i nadále pořádat společenské, kulturní a sportovní akce a jejich nabídku 
budeme stále rozšiřovat.
Důležitou otázkou je pro nás kvalita života petrovických seniorů. Plně podporujeme výstavbu  
Domova pro seniory a také kvalitu nabízených volnočasových aktivit.
Budeme dále spolupracovat s důležitými organizacemi, které do Petrovic neodmyslitelně patří. 
S Římsko-katolickou farností sv. Jakuba st., TJ Sokol a dalšími. Podpoříme možnost působení  
dalších podobných organizací v naší městské části.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZELEŇ
Zabráníme developerské invazi a prosadíme zachování maximálního množství zelených ploch, 
dětských a sportovních hřišť a odpočinkových zón. Podpoříme zachování Hostivařské přehrady 
jako přírodního a rekreačního místa. Stojíme proti jejímu využívání k podnikatelským záměrům.

BEZPEČNOST V PETROVICÍCH
Bezpečnost dětí, seniorů a všech petrovických občanů je pro nás samozřejmostí. Budeme i nadále 
pokračovat v zajišťování všech mechanismů, které bezpečnost zajišťují.

DOPRAVA
Zrealizujeme vybudování přechodu pro chodce u zastávky autobusu Newtonova.
Podpoříme výstavbu okruhu 511. 
Budeme kontrolovat spojení MHD tak, aby byla rychlá a pohodlná dostupnost se stanicemi metra 
a ostatními MČ.

ZDRAVOTNICTVÍ
Podpoříme natavený trend plné vybavenosti petrovické polikliniky a jejího profesionálního  
a lékařského zázemí.

Vážení spoluobčané,  
v našem volebním programu se zaměřujeme  
na základní priority naší městské části:

MVDr. Roman Hanke Mgr. Veronika Balíčková Bronislav Klinger

2
volební strana

č.
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S naší prací budete spokojeni

Přijďte 5. či 6. října k volbám, budeme rádi za Váš hlas!

ČSSD Petrovice
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1)    Helena Stašáková, 58 let, živnostnice

2)    Mgr. Emil Maximilián Švorc, 35 let, právník

3)    Mgr. Adam Hromas, 34 let, analytik

4)    Kristýna Rutová, 32 let, referentka

5)    Mgr. Martina Bucková, 34 let, terapeutka

6)    Jitka Zelenková, 36 let, živnostnice

7)    Anna Rutová, 53 let, farmaceutická chemička

8)    Ilona Němcová, 59 let, lektorka

9)    Hana Ferencová, 64 let, učitelka

10)  Ing. Milan Němec, 28 let, stavař

11)  Jana Kučerová, 55 let, porodní asistentka

12)  Jerguš Brozák, 37 let, živnostník

13)  Kristýna Krajíčková, 22 let, kadeřnice

14)  Rostislav Bucko, 56 let, invalidní důchodce

15)  Jiří Šimánek, 32 let, malíř

V Praze není zdaleka vše ideální...
...na naší kandidátce však naleznete patnáct
slušných, pracovitých a poctivých lidí, kteří Vám
garantují, že alespoň v Petrovicích bude vše řádně 
fungovat. O Vaši přízeň v komunálních volbách do 
Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice usilují za ČSSD 
tito lidé:

volební
strana č.

3
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Milana Cvachová – 55 let provozní manažerka Vysoké školy, současný 
zastupitel MČ, člen bytové a sociální komise RMČ.
Pocházím z Prahy, mám ekonomické vzdělání, působila jsem v IT oblasti, 
marketingu a realitách a nyní jsem na pozici provozní manažerky Vysoké 
školy. Jsem spolehlivá,  organizačně zdatná a mám ráda praktické návrhy 
s jednoduchým řešením.

Vladimír Kubišta
57 let technik 
Koordinátor, člen komise 
územního rozvoje, 
výstavby a dopravních 
vztahů RMČ.
Rodilý Pražák, 
v Petrovicích jsem 
od roku 1992. Mám 
technické vzdělání, 
pracuji v telekomunikační 
společnosti. Rád se 
zapojím do smysluplné 
práci pro zlepšení života 
v našich Petrovicích.

Ing. Lukáš Komanec
32 let jednatel 
společnosti
Celý život žiji 
v Petrovicích, 5 let jsem 
pracoval v zahraničí 
a rád bych tyto bohaté 
zkušenosti využil pro 
hospodárné řízení 
městské části

Ing. Jaroslav Endršt
67 let podnikatel 
v zabezpečovacích 
systémech, současný 
zastupitel, předseda 
Kontrolního výboru RMČ. 
Rád bych, aby Petrovice 
byly bezpečným místem, 
kde bude možné dobře 
a spokojeně žít a jsem 
připraven pro to něco 
dělat. Nechci jen čekat, 
až to někdo udělá za mě.

Stanislav Kostínek
57 let, jednatel stavební 
společnosti 
Narodil jsem se v Praze,  
bydlím s rodinou 
v domku ve staré 
zástavbě Petrovic. 
Mým životním a nyní 
i politickým cílem je, 
nadřadit mravnost 
nad zákon. Prostě 
a jednoduše : „Kdo chce, 
hledá způsoby – kdo 
nechce, hledá důvody“

Inzerát 185 x 245.indd   1 3.9.2018   15:36:01
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V NAŠEM PROGRAMU JE PŘEDEVŠÍM:
Bezpečnost
1.  „Bezpečná obec“ 
2.  „Bezpečná lokalita“
3.  „Bezpečná škola"
4.  Diskusní fórum na téma: „bezpečnost v obci“
5.  Osvěta proti tzv. Internetovým „Trollům“ 
6.  Osvěta proti tzv. „Šmejdům“

Veřejný prostor a životní prostředí 
1. Propojení  Prahy 11 a Petrovic 
2. Údržba komunikací
3. Údržba zeleně a veřejných prostor
4. Dobrá voda náš kapitál, Modrá úsporám podpora projektu Dešťovka
5. Obecní majetek - společná příležitost 
6. Zajištění veřejného pořádku

Sociální politika
1. Využijeme zkušeností a skrytých schopností seniorů
2. Zmapujeme potřeby rodin pečujících o seniory a osoby s postižením
3. Zřídíme Obec baráčníků
4. Petrovice není místo jen pro přespání
5. Zdravá výživa do škol
6. Otevřená radnice ANO odpovíme Vám

PRIORITY HNUTÍ ANO
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

VÍCE NAJDETE V NAŠEM PROGRAMU 
uveřejněném v našem propagačním letáčku

Inzerát 185 x 245.indd   2 3.9.2018   15:36:02
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V PETROVICÍCH JE STÁLE CO ZLEPŠOVAT,  
S VAŠÍ PODPOROU TO DOKÁŽEME

Strana TOP 09 kandiduje již potřetí do Zastupitelstva Městské části Praha-Petrovice

Důležité body našeho programu: 
 
Efektivní hospodaření městské části 
l Vyrovnaný rozpočet 
l Transparentní rozhodování Rady a Zastupitelstva 
l Smlouvy uzavřené městskou částí na webu 
 
Kultura 
l Zajištění využití společenského sálu 
l Podpora volnočasových aktivit 
 
Pravidelné opravy místních komunikací

 
 
Školství 
l Podpora základní a mateřské školy 
 
Činnost městské policie 
l Viditelná práce policistů v ulicích 
 

Iveta Hergottová

Kandidáti TOP 09 do komunálních voleb MČ PrahaPetrovice: 
 
1.      Iveta Hergottová, ekonomka, radní MČ PrahaPetrovice 
2.      Mgr. David Havelka, ředitel základní školy 
3.      Bc. Pavlína Stejskalová, provozní manažer 
4.      Petr Cichra, živnostník 
5.      Ing. Pavel Zych, referent MHMP 
6.      Mgr. Anežka Nedomová, učitelka ZŠ 
7.      Roman Staněk, bezpečnostní referent 
8.      Bc. Šárka Jenčová, učitelka mateřské školy 
9.      Karel Vesecký, inženýr železniční dopravy 
10.     Ing. Radovan Chodura, podnikatel 
11.    Ing. Lenka Říhová, učitelka ZŠ 
12.    Světlana Cichrová, zahradnice 
13.    Ing. Ivana Pravdová, technik 
14.    RNDr. Petra Havelková, Ph.D., antropolog 
15.    Petr Melezínek, předák příjmu 

POSTAVÍM SE ZA VÁS!

hergotova inzerat 185x245-2.qxp_Sestava 1  03.09.18  9:47  Stránka 1
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Volební  
strana č. 

7
Volte osvědčenou kvalitu 

s podporou moderní mladé generace 

Náš cíl:   kvalitní správa MČ 

a více prostoru 

pro názory mladých

Sdružení občanů Petrovic 
s podporou Pro Prahu 
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Volební  
strana č. 

7

Mezi naše cíle patří zejména:
•  Dobře fungující úřad s úředníky, kteří jsou schopni a ochotni řešit problémy  

petrovických občanů.
•  Průhledné hospodaření s veřejnými financemi tak, aby byly finanční prostředky 

vynakládány efektivně a na věci, ze kterých budou mít prospěch všichni, ne jen někteří.
• Zpřístupnění všech důležitých informací zastupitelům a občanům.
• Rozvíjet a uplatnit veřejnou správu prostřednictvím online technologií – eGovernment.
• Dobře fungující školská zařízení se spokojenými žáky, rodiči i pedagogy.
•  Rozšíření společenských, kulturních a sportovních aktivit určených  

zejména pro mladou generaci a rodiny s dětmi. 
• Zajištění kvalitní péče o zdraví občanů na petrovické poliklinice. 
• Vybudování domova pro seniory včetně zajištění finančních prostředků na jeho provoz.
• Celoroční kvalitní péče o komunikace a veřejnou zeleň.
• Bezpečné ulice i bydlení ve dne i v noci.  

Chceme úplně obyčejné věci, abychom tu mohli spokojeně a šťastně žít.  

Kandidáti pro volby do Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice 
1.  Ing. František Kříž, 58 let  

technický ředitel,  
člen Zastupitelstva  
MČ Praha-Petrovice,  
bez politické příslušnosti 

2.  Martin Steffel, 25 let  
student Právnické fakulty UK,  
Pro Prahu 

3.  RNDr. Vlasta Křížová, 58 let 
asistentka prodeje,  
členka Zastupitelstva  
MČ Praha-Petrovice,  
bez politické příslušnosti 

4.  Bc. David Hloch, 24 let  
student PřF UK,  
bez politické příslušnosti 

5.  JUDr. André Němec, 75 let  
místostarosta  
MČ Praha-Petrovice,  
bez politické příslušnosti 

6.  Ing. Pavel Meloun, 56 let  
projektant, vyučující na ČVUT,  
bez politické příslušnosti 

7.  Roman Král, 44 let  
člen Komise životního prostředí 
a povodňové  
RMČ Praha-Petrovice,  
bez politické příslušnosti 

8.  Jana Kutičková, 49 let  
OSVČ, 
členka Kulturní komise  
RMČ Praha-Petrovice,  
bez politické příslušnosti 

9.  Ing. Daniela Volejníková, 60 let  
členka Finančního výboru  
ZMČ Praha-Petrovice,  
bez politické příslušnosti 

10.  Otakar Šváb, 68 let  
důchodce,  
bez politické příslušnosti 

11.  Ing. Václav Daněček, 63 let  
podnikatel,  
bez politické příslušnosti 

12.  Veronika Kutičková, 21 let  
studentka v zahraničí,  
Pro Prahu 

13.  Václav Novotný, 71 let  
důchodce,  
Pro Prahu 

14.  Martina Kapuciánová, 53 let  
asistentka prodeje,  
bez politické příslušnosti 

15.  Ing. Iva Smrčková, 59 let  
pedagog ZŠ,  
bez politické příslušnosti 

Sdružení občanů Petrovic  
s podporou Pro Prahu 
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INZERCE

Author bike centrum
Kola Šára

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

náhradní díly ■ doplňky ■ pneu ■ duše i do kočárků

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

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

Stálá nabídka kol našich dodavatelů

nzerat_KolaSara.indd   1 29.01.15   9:23

SERVISNÍ TECHNIK
–  MECHANIK 

ZVEDACÍCH PLOŠIN
NUPAKY

Pracovní náplň:
• montáž a servis hydraulických plošin

Požadujeme:
• manuální zručnost • samostatnost 
• zodpovědnost • pracovitost
• ŘP • vzdělání ideální automechanik

Praxe:
• výhodou praxe v autoopravárenství 
nebo s hydraulikou
• vhodné i pro zámečníky nebo elektrikáře
• výhodou svářečské kurzy  
(plamen, MIG/MAG, TIG/WIG)

Nabízíme:
• pracoviště Komerční zóna Nupaky D1 - exit 8
• nekuřácké pracoviště
• zázemí stabilní nadnárodní společnosti
• zaměstnanecké benefity

V případě zájmu zašlete svůj životopis.
servis.praha@dhollandia.cz

tel. 735 757 000
www.dhollandia.cz

Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy 
dochází k úpravě cen předplatních kupónů 
pro území Prahy pro tarifní kategorie Juni-
or 15–18 let, Student 18–26 let a Senior 
60–65 let od 1. 10. 2018. Zároveň se za-
vádí roční kupóny a ruší se pěti- a dese-
timěsíční kupóny pro tyto kategorie. Způ-
sob prokazování nároku na slevu ani druhy 
nosičů předplatného jízdného se nemění.

Prodej nových kupónů s platností nejdříve 
od 1. 10. 2018 bude zahájen v průběhu zá-
ří. Již zakoupené kupóny za původní ceny 
je možné vrátit v budově centrálního dis-
pečinku DPP v Praze 2 v ulici Na Bojišti, 
nicméně je nutné počítat se stržením ma-
nipulačního poplatku.

Zdroj: PID

Nové slevy pro juniory, studenty a seniory 
v Praze od 1. 10. 2018

Tabulka cen zlevněných  
předplatních kupónů:

DRUH CENA

měsíční 130 Kč

čtvrtletní 360 Kč

roční 1280 Kč

Kulturní komise 
RMČ připravuje

9. října Divadelní veselohra: NAOSTRO
 Kateřina Kornová, Eva Hráská,  
 Leoš Noha, Jiří Hána

22. října Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku  
 Československé republiky
 Doležalovo kvarteto a Valérie Zawadská

Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI  |  INZERCE
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Od zahájení 
poprázdninového 
provozu 1. září 2018 dojde 
k významným trvalým 
změnám v Pražské 
integrované dopravě.

O víkendech se zkrátí intervaly na všech 
třech linkách metra, nejvíce na lince C, 
a to až na 5 minut. Zároveň již nebude 
ve všední dny každé druhé metro končit 
na Ládví, všechny soupravy pojedou až 
do stanice Letňany. Řada potřebných vy-
lepšení se připravuje také pro pražské au-
tobusy, hlavně v oblasti Malešic, Dubče 
nebo Radotína.

Metro
Zkrácení intervalu v neděli dopoledne 
cca od 10:00 do 13:00 z 10 na 7,5 mi-
nuty.

Zkrácení víkendových intervalů v sobo-
tu cca od 9:00 do 20:00 a v neděli cca 
od 13:00 do 20:00 ze 7,5 na 6 minut, 
zkrácení intervalu v neděli dopoledne 
cca od 10:00 do 13:00 z 10 na 7,5 mi-
nuty.

Zkrácení víkendových intervalů v sobo-
tu cca od 9:00 do 20:00 a v neděli cca 
od 13:00 do 20:00 ze 7,5 na 5 minut, 
zkrácení intervalu v neděli dopoledne 
cca od 10:00 do 13:00 z 10 na 7,5 mi-
nuty. Posílení provozu v pracovní dny 
cca od 9:00 do 19:00 v úseku Ládví – 
Letňany (zrušení pásmového provozu).

Tramvaje
Obecně se v souvislosti s posílením pro-
vozu metra zkracují intervaly v neděli do-
poledne cca od 10:00 do 13:00 z 20 na 15 
minut, resp. z 10 na 7,5 minuty u páteř-
ních linek.

O víkendech je posílena kapacita nasa-
zením dvouvozových nebo kloubových 
tramvají.

Autobusy
Obecně se v souvislosti s posílením pro-
vozu metra zkracují intervaly v neděli do-
poledne cca od 10:00 do 13:00 u části au-
tobusových linek.

Posílení provozu v úseku Kobylisy – 
Šimůnkova celodenně, celotýdenně 

kromě špiček pracovních dnů (zkrá-
cení intervalů na polovinu).

Zkrácení linky do trasy Zelený pruh – 
Želivského, posílení kapacity nasaze-
ním kloubových autobusů v pracovní 
dny (v úseku Zelený pruh – Dvorce 
nahrazena linkou 134, v úseku Želiv-
ského – Habrová nahrazena linkou 
155).

Zkrácení víkendového intervalu z 15 
na 10 minut.

Zkrácení víkendového intervalu z 60  
na 24–36 minut (zkrácení souhrnného  
intervalu Smíchovské nádraží – Zbra-
slavské náměstí z 15 na 12 minut).

Zavedení provozu v pracovní dny do-
poledne v intervalu 60 minut, posí-
lení kapacity nasazením autobusů 
standardní délky.

Zkrácení intervalu v pracovní dny do-
poledne z 12 na 10 minut, sjedno-
cení víkendového intervalu z 10–15 
na 12 minut.

Prodloužení linky o úsek Zelený pruh 
– Dvorce (náhrada za zkrácenou lin-
ku 124).

Obousměrně zřízena zastávka Ha-
brová, výrazné posílení provozu ce-
lodenně, celotýdenně v úseku Želiv-
ského – Habrová, a to intervaly 10 
minut ve špičkách pracovních dnů, 
15 minut v ostatních obdobích včet-
ně víkendů, 15–20 minut celotýden-
ně večer (náhrada za zkrácenou lin-
ku 124).

Zkrácení linky o úsek Depo Hostivař 
– Želivského (nahrazena linkami 199 
a 228).

Posílení provozu v úseku Velká 
Chuchle – Na Hvězdárně ve špič-
kách pracovních dnů a zavedení 
večerního provozu v tomto úseku 
i o víkendech (všechny spoje jsou 
nově vedeny v celé trase Smíchov-
ské nádraží – Na Hvězdárně).

Nová linka v trase Želivského – Sídli-

ště Malešice (v provozu celodenně, 
celotýdenně, náhrada za zkrácenou 
linku 163).

Nová trasa: Poliklinika Malešice – 
Depo Hostivař – OC Štěrboholy – 
Škola Dubeč – Dubeček – Nádraží 
Uhříněves – Benice (v provozu celo-
denně, celotýdenně; intervaly 30 mi-
nut ve špičkách pracovních dnů, 60 
minut v ostatních obdobích včetně 
víkendů). Do doby ukončení výluky 
v Dubči pojede linka 228 mezi Du-
bečkem a Školou Dubeč v odklono-
vé trase přes Dolní Měcholupy.

Spoje ukončené v zastávce Uhříně-
ves prodlouženy do nové zastávky 
Sídliště Uhříněves.

Změna víkendového intervalu z 30 
na 24–36 minut (zkrácení souhrn-
ného intervalu Smíchovské nádra-
ží – Zbraslavské náměstí z 15 na 12 
minut).

Zkrácení mimošpičkových interva-
lů celotýdenně v úseku Sídliště Sto-
důlky – Nádraží Radotín ze 120 na 60 
minut, vložené spoje Nádraží Rado-
tín – Zbraslavské náměstí převedeny 
na novou linku 247.

Nová midibusová linka v trase Ná-
draží Radotín – Zbraslavské náměs-
tí – Sídliště Zbraslav (v provozu ce-
lodenně, celotýdenně v intervalu 
20–40 minut ve špičkách pracovních 
dnů a 60 minut v ostatních obdobích 
včetně víkendů; náhrada za omeze-
nou linku 246).

Nová midibusová polookružní linka 
v trase Nádraží Radotín – Na Vinič-
kách – Viničky – Sídliště Radotín – 
Nádraží Radotín (v provozu celoden-
ně, celotýdenně v intervalu 15 minut 
ve špičkách pracovních dnů, 30 mi-
nut v ostatních obdobích včetně ví-
kendů, v polookružním úseku Na Vi-
ničkách – Viničky – Sídliště Radotín 
pouze polovina spojů).

Zrušení školní linky (Štěrboholy – 
Škola Dubeč), nahrazena linkou 228.

Trvalé změny PID od 1. 9. 2018

Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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V červenci 2017 přibyl do naší 
farnosti z plzeňské diecéze 
otec Ing. Mgr. Miroslav 
Verčimák a do konce srpna 
zastával funkci farního vikáře 
(kaplana).  
K 1. září 2018 byl ustanoven 
administrátorem naší 
farnosti a tak si dovolujeme 
představit jej petrovické 
farnosti prostřednictvím 
následujícího rozhovoru:

Pocházíte z tradiční katolické rodiny, 
nebo jste prodělal pozdější konverzi?
Byl jsem pokřtěn jako dítě, ale naše rodina 
nechodila do kostela na bohoslužby. Prak-
ticky jsem žil životem pokřtěného pohana. 
Po obrácení, které vyvrcholilo v čase po-
vinné vojenské služby (shodou okolnosti 
v Praze – Horních Počernicích), jsem viděl 
jasněji, jaké to je žít bez Boha a s Bohem.

Kdy jste se pro kněžskou cestu rozho-
dl a byl jste něčím nebo někým inspi-
rován?
Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že bych 
se stal knězem. Vystudoval jsem Vyso-
kou školu dopravní v Žilině a jsem inže-
nýr pro projektování a stavbu silnic a mos-
tů. Až pak jsem pocítil volání, které se mi 
„zahnízdilo“ v hlavě. Měl jsem normální 
představy, že se ožením, budu mít rodinu, 
ale Pán Bůh měl pro mne připravenou ji-
nou cestu. Po roce vytrvalé modlitby jsem 
řekl „ano“ a byl jsem připraven vstoupit 
do jednoho z mezinárodních misijních se-
minářů, kterých tehdy bylo na světě kolem 
padesátky.

Jaké bylo Vaše dosavadní kněžské pů-
sobení?
Mojí první zastávkou po kněžském svěce-
ní byla farnost sv. Zikmunda ve Varšavě, 
a druhou Kanada, kde jsem byl deset let 
ve dvou farnostech v Torontu. Pak jsem 
se v roce 2009, na základě žádosti bisku-
pa plzeňské diecéze Mons. Františka Rad-
kovského, dostal do nově zřízené farnosti 
Plzeň-Západ.

Vaše první misijní kroky po semináři 
směřovaly do Kanady?
Ano. Studoval jsem ve Varšavě v mezi-
národním diecézním misijním semináři 
Redemptoris Mater, kde jsem strávil rok 
ve zmíněné farnosti varšavské diecéze 
a pak už mne můj představený poslal pří-
mo do kanadského Toronta.

Jak na vás zapůsobilo deset let stráve-
ných v Kanadě?
Bylo to něco nového, vždyť jsem nikdy ne-
byl na druhé straně zeměkoule. Nejprve 
jsem byl jmenován administrátorem slo-
venské farnosti Cyrila a Metoděje na zá-
padním předměstí Mississauga a pak 
ve farnosti Saint Mary Immaculate v Rich-
mond Hill. Komunikace v rodné sloven-
štině mi pomohla začlenit se do anglicky 
i slovensky mluvící komunity. Setkal jsem 
se s mnoha různými lidmi, zvláště v etnic-
kých farnostech, které jsou zvláštností Ka-
nady. Ta umožňuje všem etnikům mít své 
kostely a pořádat bohoslužby v rodné ře-
či. V samotném Torontu se konaly každou 
neděli bohoslužby v 38 jazycích, mezi nimi 
i česká, ve farnosti sv. Václava, kde jsem 
občas zastupoval místního faráře p. Libo-
ra Švorčíka.

V čem vidíte největší rozdíly mezi cír-
kevní praxí v Kanadě a u nás?
V Kanadě je církev složena z různých etnik, 
která tam žijí. Také je tam odluka církve 
od státu, který na náboženské účely nepři-
spívá. Proto si farníci chrání svou farnost, 
velmi jim záleží na tom, aby o ni nepřišli, 
a kvůli tomu jsou velmi aktivní. Mít farnost 
s kostelem pro ně není žádná samozřej-
most. V plzeňské diecézi, naproti tomu, 
připadá na jednu farnost několik kostelů.

Je velký rozdíl mezi studiem a přípra-
vou „klasického“ kněze a misionáře?
Klasický kněz může působit v rámci své 
diecéze a nemůže být vyslán biskupem 
bez jeho souhlasu jinam. Misionář je ten, 
který je připraven jít prakticky do celého 
světa. Příprava spočívá ve výuce cizích ja-
zyků a dvouleté evangelizační praxi, aby-
chom pochopili, co to znamená být na mi-
si. Má praxe byla jeden rok v Kazachstánu 
v Karagandě a jeden rok ve východní Ukra-

jině v městě Dněproděržinsk. Při odjez-
du z Kanady se mě ptali moji farníci, jest-
li mám místo, kam bych chtěl jít na misii. 
Řekl jsem jim, že jim můžu říct, kam bych 
chtěl jít na dovolenou, ale s misií je to ji-
nak, to nezáleží na mém chtění nebo ne-
chtění, ale na potřebách církve.

Váš předchozí nadřízený otec biskup 
Tomáš Holub Vás vyprovázel s přáním 
hojnosti síly, zdraví a darů Ducha Sva-
tého pro nové působiště na přímluvu 
bl. Hroznaty (patrona plzeňské diecé-
ze). Nyní přecházíte do „péče“ naše-
ho patrona sv. Jakuba Staršího. Máte 
s tímto světcem nějakou osobní zkuše-
nost? Je nějaká vlastnost nebo událost 
z jeho života, která Vás nějak více oslo-
vuje?
S tímto světcem nemám osobní zkuše-
nost, ale teď je světcem farnosti, ve kte-
ré sloužím a tak se určitě zaměřím na to, 
abych si jeho život podrobně nastudoval…

Zaznamenal jste nějak existenci naší 
petrovické farnosti už dříve před svým 
nástupem? Případně v jaké souvislosti?
O této farnosti jsem se dozvěděl, když mi 
pan generální vikář v ní nabídl místo služ-
by.

Miroslav Nedoma
petrovická farnost   

s použitím pasáží z rozhovoru  
pro zpravodaj OÚ Vejprnice  

NÁVES (č. 2 / 2011 – duben 2011 )

Otec Miroslav Verčimák.

Představujeme nového administrátora 
petrovické farnosti: Kněz tří kontinentů

Petrovický zpravodajFARNOST
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Něco se začíná, něco končí. 
Děje se to nejen venku, 
v přírodě, okolnostech 
našeho života a v lidech, 
s kterými se setkáváme, ale 
také uvnitř naší osobnosti.
V naší farnosti sv. Jakuba Staršího v Pe-
trovicích se též udála změna. Dosavadní 
správce farnosti otec František Převrátil 
obdržel nový úkol, a tak jsem se od 1. září 
2018 stal jeho nástupcem. V mém kněž-
ském působení je to pátá farnost a jeli-
kož jsem misionář, moje životní pouť ved-
la ze Slovenska do polské Varšavy, odtud 
na druhý břeh Velké louže do kanadského 
Toronta, kde jsem působil deset let a pak 
přes Plzeň do Petrovic. Kromě toho jsem 
byl poslán do Kazachstánu a na Ukrajinu. 

V zdejší farnosti jsem strávil rok jako zá-
stupce otce Františka a musím říct, že se 
mi tady líbí. Měl jsem možnost poznat pa-
ní starostku a lidi z farnosti i mimo ni. Bu-
du rád, když se potkáme u nějaké příleži-
tosti u nás v kostele i mimo něj. Na mých 
toulkách světem jsem pochopil, že tím 
nejdůležitějším jsou vztahy, kde se reali-
zuje naše lidství. Nezáleželo na tom, jest-
li to byla chudá nebo bohatá země, to, co 
zůstalo v srdci, jsou chvíle strávené s lid-
mi, sdílení radosti i bolesti.
Věřím, že i v Petrovicích to bude tak a tě-
ším se na setkání u nás v kostele, nebo 
mimo něj.

Miroslav Verčimák
kněz farnosti v Petrovicích

Z vlastní zkušenosti víme, že 
se kolem nás všechno mění.

Naše škola na startu roku 2018/2019

Petrovický zpravodaj FARNOST  |  ŠKOLY

Třináct let jsem u Vás sloužil… 
a byl jsem odměněn mnoha dob-
rými zkušenostmi. Setkáními s lid-
mi, kteří spolupracují na tom, aby 
bylo na světě líp a třeba při tom po-
čítají i s církví, církvemi. Společen-
ství u svatého Jakuba, přesahující 
mezi ostatní obyvatele naší far-
nosti, se mi stalo rodinou, domo-
vem. Nestěhuji se pryč, i v koste-
le se budu nadále snažit pomáhat 
otci Miroslavovi, na kterého nyní 
přechází hlavní starost o duchov-
ní službu a správu farních záleži-
tostí. Jsem moc rád za jeho posto-
je a nadání, která nám tady dává 
k dispozici. Ať jemu i Vám všem 
Bůh žehná ve všem dobrém.

Miloš František Převrátil

Prázdniny jsou dlouhé, 
ale konečné. Končí srpen, 
začíná září a máme tu 
nový start. Zase nás 
všechny žáky i pedagogické 
pracovníky ze Základní školy 
Praha – Petrovice čekají 
třídy, odborné pracovny, 
tělocvičny, kabinety, zvonění, 
sešity, propisky, tabule 
(klasické, ale už i interaktivní) 
i učebnice. Čekají i naše 
školní budovy, které byly 
celé prázdniny vylepšovány, 
opravovány a uklízeny. 

Základní škola Praha – Petrovice vyu-
žívá pro své žáky budovy tři, jsou školní 
budovy Edisonova 40, Dopplerova 351 
a Dopplerova – nový pavilon. Třetí budova 
– nový pavilon je v současné době rozšiřo-
vána a v brzké době zde budou dostavě-
ny dvě nové učebny, každá s kapacitou 28 
žáků. Máme ještě budovu čtvrtou, kde se 
odehrává pracovní vyučování, máme vel-
ký skleník, dvě vnitřní odpočinková atria, 
žákovskou školní kuchyňku, IT pracovny, 

hřiš tě… a hlavně odhodlání nastartovat 
nový školní rok.
O školu je stále značný zájem, žáků nám 
přibývá, pro porovnání jen dvě čísla – 
k 1. 9. 2008 byl počet žáků ZŠ Praha – Pe-
trovice 283, zatímco nyní, tedy přesně 
po deseti letech, máme k 1. 9. 2018 v ZŠ 
Praha – Petrovice 522 žáků.
Žáků ovšem přibývá i ve školní družině, 
máme 8 plných oddělení, a také v zájmo-
vých kroužcích, které jsou tak naplněné, 

že zdaleka nemohou být bohužel přijati 
všichni zájemci. Velký zájem je o kroužky 
anglické konverzace, sportovní kroužky 
Domu UM, keramiku.
Ve spolupráci s rodiči se nám daří organi-
zovat pro naše žáky školy v přírodě a oblí-
bené ozdravné pobyty v tuzemsku i v za-
hraničí. Snažíme se pomáhat a poskytovat 
pedagogickou podporu žákům, kteří by 
mohli být ve škole méně úspěšní nebo ne-
úspěšní a využíváme k tomu finanční pro-

Letošní petrovičtí prvňáčci.
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středky získané z grantů vypsaného EU. 
Výhodou naší školy je, že máme u nás 
v Petrovicích hodné žáky. Rozhodně to 
nemyslím nijak ironicky, opravdu máme 
hodné žáky, zodpovědné, slušné, mnozí 
se nejen výborně učí, ale účastní se vě-
domostních olympiád, sportovních soutě-
ží, pokud náhodou některý z nich někdy 
něco zapomene, nesplní nebo má nějaký 
jiný malý prohřešek (velké prohřešky ne-
máme žádné), velmi brzy vše napraví, do-
učí se, co případně zanedbal, dopíše, co je 
potřeba dopsat a doplnit, všechno brzy jde 
zase tou správnou cestou. Jsme všichni 
s našimi žáky spokojeni a samozřejmě se 
snažíme, aby se jim ve škole dařilo a měli 
co nejlepší výsledky a co nejlepší známky. 
Žáci jsou rozděleni do 22 tříd, přibývá nás, 
a tak je to opět o jednu třídu více než loni, 
třídními učiteli jsou v níže uvedených tří-
dách tito pedagogičtí pracovníci:

1. A Mgr. Dana Kosová
1. B Mgr. Monika Görischová
1. M Mgr. Jana Židův
2. A Mgr. Drahoslava Bukvová 
2. M Mgr. Bohumila Foltýnová 

3. A Mgr. Jan Baptista 
3. B Mgr. Marcela Karásková 
3. M Bc. Radoslava Winterová
4. A Mgr. Anna Dvořáková  
4. B Mgr. Irena Melicharová  
4. M Mgr. Monika Humhalová 
5. A Mgr. Anna Procházková 
5. B Mgr. Michaela Dočekalová 
5. M Mgr. Zina Kutová                       
První stupeň má stejně jako loni 14 tříd.

6. A PaedDr. Jana Jelínková
6. B Mgr. Veronika Balíčková 
7. A Mgr. Jana Gabašová  
7. B Mgr. Kateřina Mašková 
8. A Ing. Lenka Říhová 
8. B Mgr. Mgr. Markéta Pospíšilová
9. A Mgr. Martin Vachl 
9. B Mgr. Lenka Kasanová                 
Druhý stupeň se letos rozrostl na 8 tříd, 
loni bylo 7.

Dalšími pedagogickými pracovníky naší 
školy jsou učitelé, kteří letos nemají tříd-
nictví, jsou to: Mgr. Charlotta Martínko-
vá, učí hlavně angličtinu na prvním stupni, 
Mgr. Jan Martínek, PhD., učí IT, Mgr. Pe-
tr Martinů, učí fyziku a dílny, Ing. Jana 
Filipová, angličtina, Mgr. Jana Sotlová, 
český jazyk, Ing. Tereza Blechová, fran-
couzština, Bc. Zlata Danková, tělesná vý-
chova, Mgr. Favzija Zázvorková, ruský 
jazyk, Mgr. Tomáš Straka, fyzika v devá-
tém ročníku, Ing. Bc. Daniela Schneider 
Valentová, její doménou je matematika, 
Bc. Petra Tillová, zeměpis, Bc. Richard Se-
kerák, výchova k občanství a IT.

Ve školní družině pracují naše paní vycho-
vatelky: Alena Kováříková, vedoucí škol-

ní družiny, Miroslava Tesařová, Michaela 
Kokšalová, Hana Lohnertová, Mgr. Favzi-
ja Zázvorková, která také učí na druhém 
stupni, Šárka Jarošová, Bc. Jitka Štiková, 
Bc. Zlata Danková, která také učí tělesné 
výchovy.               

Do některých tříd se nám podařilo sehnat 
také paní asistentky pedagoga: Jitka Von-
drová (třída 6. B), Bc. Monika Buberlová 
(třída 8. B), Zuzana Zikánová (třída 9. B).

Vedení školy zůstává ve složení: Mgr. Pe-
tr Zeman, ředitel školy, Mgr. Dana Něm-
cová, zástupkyně ředitele školy pro první 
stupeň, PaedDr. Iva Paloučková, zástupky-
ně ředitele školy pro druhý stupeň.

Všichni pedagogičtí pracovníci přivítali 
v pondělí 3. září 2018 naše žáky ve ško-
le a nové žáky v prvních třídách přišla ja-
ko každý rok přivítat také paní JUDr. Olga 
Hromasová, starostka MČ Praha-Petro-
vice. Děvčata a chlapci v prvních třídách 
dostali na uvítanou dárečky a pamětní lis-
ty, které jim budou připomínat jejich prv-
ní den ve škole. Děkuji paní starostce, 
všem pedagogům i všem žákům, že prv-
ní den dokázali vytvořit milou příjemnou 
atmosféru. Zbývá mi popřát nejen dobrý 
start, ale i pro všechny úspěšný celý rok 
2018/2019.

Petr Zeman
ředitel Základní školy Praha – Petrovice

Poprvé ve školní lavici.

Paní starostka předává vítací list.První den nových petrovických školáků.
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Začátkem září do naší 
mateřské školy Jakobiho 
nastoupilo 144 dětí. Děti 
jsou rozděleny do šesti tříd, 
nejmladší navštěvují třídy 
Jahůdku, Jablíčko, Sluníčko 
a nejstarší děti mají své třídy 
v Hruštičce, v Třešničkách 
a v Beruškách.

Září je každý rok v mateřské škole nároč-
ným obdobím. Tak tomu bylo i letos, kdy 
do naší mateřské školy nově nastoupi-
lo 50 tříletých dětí, které si začaly zvykat 
na nové prostředí, postupně se zapojova-
ly do všech činností a získávaly nové ka-
marády.
V naší mateřské škole se stará o děti 13 
kvalifikovaných učitelek, které pomáhaly 
dětem překonávat obtíže při prvním od-
loučení od rodičů, a 10 dalších provozních 
zaměstnanců – paní kuchařky a uklízečky. 
V mateřské škole pracujeme podle „Škol-
ního vzdělávacího programu“ se zamě-
řením na hudební a estetickou výchovu. 
Děti u nás mohou navštěvovat zájmové 

kroužky: hudební výchovu, flétnu, základy 
angličtiny a keramiku. Pro děti máme také 
zajištěnu logopedickou péči. Děti cizí ná-
rodnosti se u nás v mateřské škole inten-
zivně učí český jazyk.
Hlavním zaměstnáním pro děti v mateř-
ské škole je ale „hra“, protože poskytuje 
dětem radost, bezprostřední uspokojení, 
které uvolňuje napětí a přináší pocit svo-
body. Učí se tak rozvíjet tvořivost, komuni-
kovat se svými vrstevníky a s dospělými, 
vybírat si a půjčovat vhodné hračky a také 
po sobě dávat vše do pořádku.
Nejstarší děti, které mají povinnou před-
školní docházku, se u nás v mateřské 
škole už připravují na své budoucí školní 
povinnosti. Tyto děti se také půjdou v prů-
běhu školního roku podívat do Základní 
školy v Petrovicích, kde si vyzkoušejí, jaké 
je to být žákem první třídy. 
Na podzim plánujeme pro děti zajímavý 
program: u nás v mateřské škole zhlédnou 
několik divadelních představení – Kvak 
a Žbluňk, Veselé Vaření a Zpívánky se skři-
vánkem. Plánujeme také dva koncerty, 
navštíví nás Dechové trio a Muzika Jiřího 
Pospíšila. Nejstarší děti si v říjnu vyjedou 

do Toulcova dvora, kde je pro ně připra-
ven program „Koza Róza a její kamarádi“ 
a další zajímavosti. Koncem roku s nej-
staršími dětmi plánujeme výlet na Karlův 
most, spojený i s plavbou lodí po Vltavě. 

Jana Beránková
 ředitelka MŠ Jakobiho

Podzim v mateřské škole  
Jakobiho

…hrajeme si…

INZERCE

Září v mateřské škole.
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Na konci školního roku se 
studenti Gymnázia ALTIS již 
tradičně vydali na poznávací 
cestu za hranice vlasti. 
Tentokrát byla cílem kolébka 
evropská historie – starověká 
Itálie.

Naše putování započalo přímo ve Věčném 
městě, kde jsme první den navštívili Va-
tikán a jeho slavná muzea, Svatopetrský 
chrám a Andělský hrad. Druhý den jsme 
věnovali především antice – od slavného 
Kapitolu, kde jsme obdivovali kopii etrus-
ké vlčice, jsme přes Forum Romanum 
dorazili ke Koloseu. To jsme si prohlédli 
i v interiéru a zavzpomínali u toho na slav-
né historické velkofilmy o gladiátorských 
zápasech.
Další dny jsme strávili v okolí Neapole, kde 
jsme nemohli minout věhlasné Pompeje, 
které jsme si pro lepší představu o dáv-
né sopečné katastrofě prohlédli i ze sa-
motného Vesuvu. Tajuplná starověká věš-
tírna v Kúmách zaujala Sibylinou jeskyní, 
řecké antické stopy prozradilo i zachovalé 
Paestum s nádhernými chrámy.

Jako bonbónek na závěr našeho putová-
ní se z Neapolského zálivu vynořil jeden 
z nejkrásnějších ostrovů Středomoří – 
Cap ri. Tady jsme prožili krásný den vyplně-
ný procházkami v typických italských ulič-
kách bílého přístavu. A pak už hurá domů 
a na prázdniny!

Jan Koliáš
Olga Tůmová

ALTIS na cestě za antikou

Dechberoucí antika v Paestu.

To bylo tenkrát na ostrově Capri.

Petrovický zpravodajŠKOLY

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

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

Máte zájem inzerovat v Petrovickém zpravodaji?

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

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

Pro zájemce o inzerci otiskujeme v tomto čísle ceník,  
který lze dohledat také na www.prahapetrovice.cz  
v kolonce Informace.
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I v letošním roce je 
naplánovaná spolupráce 
mezi Gymnáziem ALTIS a 
ČVUT, Univerzitou Karlovou 
a VŠCHT. 

Ta je zaměřena zejména na posílení moti-
vace, na realizaci náročnějších experimen-
tů ve výuce a na podporu talentovaných 
žáků. Ti se již tradičně, rádi a úspěšně 
účastní nejrůznějších soutěží. Novinkou 
je, že se letos žáci mohou těšit na Che-
mii Plus. Odpolední kroužek, ve kterém 
vylepší své teoretické i praktické znalosti 
ze světa chemie, ze světa, kterým jsme 
všichni obklopeni! 

Olga Tůmová
Petr Distler

Co nás čeká v chemii? 

29. 5. 2018 – Exkurze ZOO Tábor

ALTIS na cestě za antikou

Světelná šou.

Péťa.

Aisha.

Komentované krmení.
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Komentované krmení, 
workshop Smažený prales, 
výukový ekologický program, 
1.A

Již od podzimu 2015 je naše gymnázi-
um adoptivním rodičem rysa karpatského 
v ZOO Tábor. Chov poddruhu karpatské-
ho rysa ostrovida je v rámci evropského 
programu zoologických zahrad prioritní,  
a to zejména z důvodu vytvoření záložního 
genofondu této největší kočkovité šelmy 
v ČR. ZOO Tábor podporuje reintrodukč-
ní  programy ochranářů přírody a návrat 
velkých šelem do našich lesů. Každoroč-
ně navštěvujeme zoologickou zahradu 
v jarních měsících. Letos jsme absolvova-
li kromě důkladné prohlídky i komentova-
né krmení velbloudů, zamysleli se v rámci 
workshopu Smažený prales nad negativní-
mi důsledky užití palmového oleje. Ale nej-
větším překvapením byl nový výběh pro 
našeho rysa Petra v zalesněné části ZOO 
a také nový přírůstek - samice rysa karpat-
ského jménem Aisha, která přicestovala 
do Tábora ze zoologické zahrady v Chem-
nitzu. Je zatím velmi plachá, a tak jsme ji 
hledali v korunách stromů!

Yvona Šlégrová
Olga Tůmová
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