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Petrovický zpravodaj,  
časopis městské části
Praha – Petrovice 

• Periodický tisk územního samosprávného 
celku. Vychází 4x ročně v Petrovicích. 
Ročník XXVIII, číslo 1, uzávěrka 9. března, 
dáno do tisku 29. března, vychází 5. dubna. 
Uzávěrka následujícího čísla 31. 5. 2019  
do 12 hod., vychází 21. 6. 2019.
• Vydavatel: Městská část Praha – Petrovice, 
sídlo Edisonova 429, 109 00 Praha 10,
IČ: 231363 
• Redakce: Jana Kosinová,  
e-mail: kosinova@prahapetrovice.cz,  
RMČ Praha – Petrovice, příjem inzerce: 
Ing. R. Vaculíková, tel.: 274 860 731, 
e-mail: vaculikova@prahapetrovice.cz 
• Registrováno Ministerstvem kultury ČR  
pod značkou MK ČR E 11313 
• Grafika, DTP: KONCEPT DESIGN, s. r. o.
• Za obsahovou a věcnou správnost příspěvku 
odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo 
příspěvky krátit, případně stylisticky upravit.

Náklad 2800 výtisků
Neprodejné

dobrou zprávou na úvod je skutečnost, 
že máme od šestého března schválený 
rozpočet na rok 2019 (blíže viz str. 5).  
Jak všichni víme, schválený rozpočet je 
základní dokument, bez kterého měst-
ská část nemůže fungovat a jeho schvá-
lení náleží výhradně zastupitelstvu MČ.  
Vzhledem k tomu, že na podzim proběh-
ly komunální volby a činnost petrovic-
ké samosprávy se postupně rozbíhala, 
podařilo se v prosinci schválit rozpoč-
tové provizorium, ve kterém však ne-
ní možné financovat investiční projekty 
a je možné hradit pouze běžné výdaje 
městské části. Jsem ráda, že se roz-
počet podařilo schválit na druhém řád-
ném zasedání ZMČ a můžeme pokra-
čovat v probíhajících, nebo připravovat 
plánované investiční projekty.  Na zákla-
dě požadavků naší městské části má-
me schválenou investiční dotaci ve výši 
8 500 000 Kč od hl. m. Prahy na vybu-
dování nového oplocení areálu MŠ Ja-
kobiho a v základní škole bude zrekon-
struován hlavní vstup do budovy, bude 

vybudováno zastřešení vstupu do no-
vého pavilonu a zcela zrekonstruován 
amfiteátr přiléhající k budově tělocvič-
ny. V našem rozpočtu máme na tyto 
akce schváleno 700 000 Kč. Současně 
pokračujeme v projektu „Domova pro 
seniory“, kdy jsme jednali s radní HMP 
Mgr. Jonovou, odpovědnou za sociální 
oblast. 
V nejbližších dnech nás čeká dal-
ší jednání, a to s 1. náměstkem pri-
mátora Ing. arch. Hlaváčkem. Na této 
schůzce chceme projednat připomín-
ky naší městské části k Metropolit-
nímu plánu a rozvojové priority naší 
MČ v souladu s „Urbanistickou studií  
MČ Praha – Petrovice“. 

Postupně budeme řešit i další priori-
ty, které jsou obsahem Programového 
prohlášení rady MČ. V současné době 
probíhají projektové práce na zvýšení 
parkovacích stání v sídlištní zástavbě. 
Vypadá to, že budeme po třech letech 
úsilí úspěšní i v zpřístupnění celého par-

Slovo úvodem

Vážení petrovičtí občané,
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koviště vedle čističky odpadních vod v Kur-
čatovově ulici. Po dohodě MČ s provozo-
vatelem čističky odpadních vod PVS a.s., 
byly provedeny v areálu stavební úpravy, 
které umožnily přemístění stávajícího vjez-
du do areálu přímo z komunikace v Kurča-
tovově ulici, bylo vybudováno nové oplo-
cení po celé severní délce pozemku. Dále 
byla zazděna trojice stávajících otvorů – 
vrat směrem na parkoviště v Kurčatovo-
vě ulici a obnova části areálové zpevněné 
plochy související s přemístěním vjez-
du. Všechny tyto stavební úpravy umožní 
uvolnění celé plochy parkoviště pro parko-
vání občanů v této lokalitě. O zpřístupně-
ní tohoto parkoviště pro petrovické obča-
ny jsme začali usilovat již počátkem roku 
2016 a nyní je duben 2019. Sami vidíte, jak 
je někdy dlouhá cesta k dosažení byť jen 

dílčího výsledku, kdy i přes intenzivní sna-
hu MČ trvá více než tři roky, než se podaří 
dosáhnout cíle.

I v letošním roce pokračujeme v tradici po-
řádání Běhu napříč Petrovicemi. Vzhledem 
k rostoucímu počtu účastníků jsme letos 
sportovní klání rozdělili do dvou dnů, a to 
28. a 29. května (blíže viz str. 12). Srdeč-
ně zvu k účasti běžce všech věkových ka-
tegorii.
S příchodem jara můžete oslavit Veliko-
noce v petrovickém kostele Sv. Jakuba 
Staršího (blíže viz str. 32). A připomínám 
rovněž, že podesáté se bude konat v pe-
trovickém kostele „Noc kostelů“, která 
letos proběhne 24. května a jako vždy se 
můžete těšit na zajímavý program, který 
připravila petrovická farnost. 

Letos poprvé komise sociální RMČ pořádá 
velikonoční floristiku, na které můžete zís-
kat inspiraci pro sváteční výzdobu a kde se 
naučíte plést pomlázky, 

Závěrem mi dovolte, abych vám popřá-
la hezké jarní dny a duchovní prožití veli-
konoc se všemi jejich symboly, a bohatou 
pomlázku všem koledníkům.
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Oznámení o době a místě konání voleb 
do Evropského parlamentu
Starostka Městské části 
Praha – Petrovice oznamuje 
v souladu s ust. § 32 odst. 2
zák. č. 62/2003 Sb., o volbách 
do Evropského parlamentu 
a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů 
v platném znění (o volbách 
do Evropského parlamentu),
oznamuje: 
 
1. Volby do Evropského parlamentu  
se budou konat
• v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin
• v sobotu dne 25. května 2019 od 08.00 
hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropské-
ho parlamentu ve volebních okrscích  
č. 44001, č. 44002, č. 44003 a č. 44004 je 
volební místnost v Domě občanské vy-
bavenosti MČ Praha – Petrovice, Ediso-
nova 429/28, Praha 10 (společenský sál, 
vstup z ul. Edisonova). 

Do volebního okrsku č. 44001 patří 
všechna čísla popisná v ulicích:
Archimédova, Ampérova, Bellova, Celsi-
ova, Dieselova, Dopplerova, Einsteinova, 
Edisonova, Euklidova, Faradayova, Gau-
ssova, Grammova, Galileova, Galvaniho,
Hertzova, Kelvinova, Lebeděvova, Morse-
ova, Novopetrovická, Newtonova,
Ohmova, Voltova, Wattova a dále níže 
uvedená čísla popisná v ulicích:
Jakobiho čp. 328 a 329 a Rezlerova  
čp. 280 až 288.

Do volebního okrsku č. 44002 patří tato 
čísla popisná v ulicích:
Lessnerova čp. 261 až 270  
a Rezlerova čp. 272 až 279.

Do volebního okrsku č. 44003 patří tato 
čísla popisná v ulicích:
Rezlerova čp. 289 až 300  
a Rezlerova čp. 302 až 310.

Do volebního okrsku č. 44004 patří tato 
čísla popisná v ulicích:

Kurčatovova čp. 321 až 324,
Frostova čp. 331 až 347  
a Jakobiho čp. 325, 326 a 330.

Volič s voličským průkazem může dle 
ust. § 30 odst. 1 a 3 zákona o volbách 
do Evropského parlamentu volit v jakém-
koli volebním okrsku na území ČR nebo 
v jakémkoli zvláštním volebním okrsku.

3. Volič po příchodu do volební místnos-
ti prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky platným dokladem 
totožnosti. Volič, který je občanem jiného 
členského státu EU, prokáže po příchodu 
do volební místnosti svou totožnost a ob-
čanství jiného členského státu EU. Nepro-
káže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu 
hlasování umožněno. Volič, který se dosta-
vil do volební místnosti s voličským prů-
kazem, je povinen odevzdat tento průkaz 
okrskové volební komisi. Občanům, kteří 
se k volbám chystají, doporučujeme, aby 
se včas přesvědčili, zda mají platný doklad 
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Volby do Evropského parlamentu

totožnosti a popřípadě co nejdříve požádali 
o vydání nového dokladu. Žádost lze podat 
na Oddělení osobních dokladů a eviden-
ce obyvatel Odboru občanskosprávních 
agend ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, 
Praha 10 – Horní Měcholupy.

4. Hlasovací lístky budou voličům dodá-
ny nejpozději 3 dny před prvním dnem 
voleb, tj. 21. 05. 2019. Ve dnech voleb,  
tj. 24. a 25. 05. 2019 může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

JUDr. Olga Hromasová v.r.
starostka MČ Praha – Petrovice

Volby do Evropského 
parlamentu se budou 
na území České republiky 
konat ve dnech 24. a 25. 
května 2019. Dne 24. května 
2019 (pátek) se bude hlasovat 
od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a dne 25. května 2019 
(sobota) se bude hlasovat 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Právo volit do Evropského parlamentu 
na území České republiky má
• každý občan České republiky, který ale-
spoň druhý den voleb, tj. 25. května 2019 
dosáhl věku 18 let a 
• občan jiného členského státu EU, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 
let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlá-
šen k trvalému nebo přechodnému poby-
tu na území České republiky, tj. nejméně 
od 10. dubna 2019.

Volič může hlasovat, pokud je zapsán v se-
znamu voličů do Evropského parlamentu 
a nenastala u něho překážka ve výkonu 
volebního práva, tj. zákonem stanovené 
omezení osobní svobody z důvodu ochra-
ny zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti 
k výkonu volebního práva.

Žádost o zápis do seznamu voličů pro 
volby do EP
Občan jiného členského státu EU, kte-
rý má právo volit a není veden v dodat-
ku stálého seznamu voličů, může požádat 
obecní úřad (úřad městské části), v jehož 
správním obvodu je přihlášen k trvalému 
pobytu, o zápis do seznamu voličů pro vol-
by do Evropského parlamentu do 14. dub-
na 2019. Tím mu bude umožněno hlasovat 
ve volbách do Evropského parlament-
na území České republiky.

Vzhledem k tomu, že den 14. dubna 
2019 připadá na neděli, bude v tento 
den na obecním úřadě (úřadě měst-
ské části) od 8:00 do 16:00 zřízena stálá 
služba, která zabezpečí přijetí žádosti.

Občan jiného členského státu EÚ podává 
žádost osobně. Při podání žádosti se ob-
čan prokáže platným průkazem totožnos-
ti. Obecní úřad (úřad městské části) žada-
tele o zápis do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu nejpozději  
15 dnů přede dnem voleb, tj. do 9. května 
2019, informuje o tom, jak byla jeho žá-
dost vyřízena.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze se-
znamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, okrsková volební komi-
se hlasování neumožní. To neplatí, po-
kud volič hlasuje na voličský průkaz ne-
bo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí 
ze zvláštního seznamu voličů vedeného 
zastupitelským úřadem nebo potvrzení 
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu v souvislosti 
se změnou trvalého bydliště a prokáže své 
právo hlasovat ve volebním okrsku.

Voličský průkaz
Voličský průkaz vydává obecní úřad (úřad 
městské části) voliči, který je u tohoto 
obecního úřadu zapsán v seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu a ne-
bude-li moci, nebo nehodlá-li volit v tomto 
svém volebním okrsku. Volič, může požá-
dat o voličský průkaz nejdříve ode dne 
vyhlášení voleb, a to osobně nejpozdě-
ji 22. května 2019 do 16.00 hodin, nebo 
písemným podáním (opatřeným úředně 
ověřeným podpisem voliče), doručeným 
nejpozději 17. května 2019 v 16.00 hodin 
obecnímu úřadu .Volič může žádost o vy-
dání voličského průkazu zaslat i v elek-

tronické podobě prostřednictvím datové 
schránky (nestačí pouhý email).

Obecní úřad (úřad městské části) nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb (9. května 2019) 
předá voličský průkaz osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí s ově-
řeným podpisem voliče žádajícího o vydá-
ní voličského průkazu, anebo jej voliči za-
šle.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech 
voleb do Evropského parlamentu k hlaso-
vání v jakémkoliv volebním okrsku na úze-
mí České republiky.

Víte, že:
Ověření podpisu pro účely výkonu  
volebního práva je osvobozeno od po-
platku.

Co dělat ve volební místnosti
Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem Čes-
ké republiky anebo cestovním průkazem. 
Volič, který je občanem jiného členského 
státu EU, prokáže po příchodu do volební 
místnosti svou totožnost a občanství jiné-
ho členského státu EU. Neprokáže-li vo-
lič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování 
umožněno. Volič, který se dostavil do vo-
lební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen odevzdat tento průkaz okrskové 
volební komisi. 

Jak hlasovat
Volič hlasuje osobně, zastoupení ne-
ní přípustné. Po obdržení úřední obálky, 
popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí vo-
lič do prostoru určeného k úpravě hlaso-
vacích lístků. V tomto prostoru vloží vo-
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lič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. 
Na hlasovacím lístku může přitom za-
kroužkováním pořadového čísla nej-
výše u 2 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kan-
didátů dává přednost. Jiné úpravy hlasova-
cího lístku nemají na jeho posuzování vliv.   

Volič hlasuje tak, že po opuštění prosto-
ru určeného pro úpravu hlasovacích líst-
ků vloží úřední obálku s hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební komi-
sí do volební schránky. V prostoru urče-
ném pro úpravu hlasovacích lístků, nesmí 
být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to 
ani člen okrskové volební komise. S voli-
čem, který nemůže sám upravit hlaso-
vací lístek pro tělesnou vadu anebo pro-
to, že nemůže číst nebo psát, může být 
v prostoru určeném pro úpravu hlasova-
cích lístků přítomen jiný volič, nikoli však 
člen okrskové volební komise, a hlasova-
cí lístek za něho v souladu s jeho poky-
ny upravit, vložit do úřední obálky a úřední 
obálku s hlasovacím lístkem vložit do vo-
lební schránky.

Voliči, který se neodebral do prostoru ur-
čeného pro úpravu hlasovacích lístků, okr-
sková volební komise hlasování neumožní. 

Víte, že:
Volič může dát preferenční hlas nejvýše 
2 kandidátům uvedeným na témže hla-
sovacím lístku, a to zakroužkováním po-
řadového čísla kandidáta.  

Hlasování do přenosné volební  
schránky
Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů, obecní úřad 
(úřad městské části) a ve dnech voleb okr-
skovou volební komisi o to, aby mohl hla-
sovat mimo volební místnost, a to pou-
ze v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. V takovém případě vyšle okrsko-
vá volební komise k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze 
seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu. Při hlasování postupují členo-
vé okrskové volební komise tak, aby byla 
zachována tajnost hlasování.  

Víte, že: 
Přenosnou volební schránku si můžete 
objednat na čísle 267 900 933 během 
voleb na čísle 267 900 932.

Stěhujete se? 
Pokud volič změní místo trvalého bydli-
ště v rámci území České republiky po zápi-
su do seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu, tj. po 14. dubnu 2019, 
musí na obecním úřadě v místě původ-
ního bydliště požádat o vyškrtnutí ze 
seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu. Obecní úřad (úřad městské 
části) o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení 
je nutné předložit obecnímu úřadu v místě 
nového bydliště nejpozději do 22. května 
2019 nebo v dny voleb okrskové volební 

komise ve volební místnosti v místě no-
vého bydliště, kde zároveň musí proká-
zat své právo hlasovat ve volebním okrsku 
(zejména občanským průkazem s oddě-
lenými rohy a potvrzením o změně místa 
trvalého pobytu nebo novým občanským 
průkazem s aktuálními údaji).

Pokud volič po návratu na území Čes-
ké republiky ze zahraničí, kde byl veden 
ve zvláštním seznamu voličů na zastupi-
telském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, 
musí požádat  zastupitelský úřad o vy-
škrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Za-
stupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá po-
tvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit 
obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu 
nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny 
voleb okrskové volební komise ve volební 
místnosti v místě trvalého pobytu.

V případě dotazů se může-
te obrátit na Úřad městské části  
Praha – Petrovice, a to emailem na adrese  
info@prahapetrovice.cz nebo telefonicky 
na čísle 274 860 731. 

Další informace naleznete na stránkách 
Ministerstva vnitra www.mvcr.cz v hlav-
ním menu pod ikonkou Informační servis 
v nabídce Volby.

Redakce

Rozpočet MČ platný pro rok 2019
Zastupitelstvo MČ Praha – Petrovice (ZMČ) 
na svém druhém zasedání 6. 3. 2019 
na základě doporučení finančního výboru 
ZMČ (FV) schválilo návrh rozpočtu před-
ložený radou MČ (RMČ). RMČ předložila 
návrh vyrovnaného rozpočtu a FV po jeho 
prostudování konstatoval, že všechny vý-
dajové a příjmové položky jsou uvedeny 
v reálné a konzervativní výši v porovnání 
s relevantními daty plnění v uplynulých le-
tech. Rozpočet pamatuje na program in-
vestičních akcí v tomto volebním období, 
další kultivací služeb poskytovaných MČ 
obyvatelům Petrovic a na základě projed-
nání se ZMČ výrazně zvyšuje částku ur-
čenou k podpoře činnosti místních spolků 
a klubů (z 500 na 800 tisíc Kč). Proto jej FV 
doporučil ZMČ schválit. 

Nejdůležitějšími příjmovými položkami 
jsou dotace z pražského magistrátu ve vý-
ši 23,25 mil. Kč, výtěžek vlastní hospodář-
ské činnosti MČ (5,2 mil. Kč) a daň z nemo-
vitosti (2,75 mil. Kč). Výdaje se soustředí 
především na činnost místní samosprávy 
(přibližně 12 mil. Kč), kam patří řada drob-
ných výdajů spojených s provozem a údrž-
bou majetku MČ. Větší položky najdeme 
v nákladech do budov a staveb (přibližně  
2 mil. Kč) a nákup externích služeb (rov-
něž přibližně 2 mil. Kč). Kromě toho jsou 
výrazné výdaje na provoz a údržbu mateř-
ské a základní školy (přibližně 10 mil. Kč).
Oproti situaci v loňském roce se v roz-
počtu neobjevují položky související 
s volbami, v příjmové části se neuvádě-
jí dosud závazně nepotvrzené investiční 

dotace a ve výdajové části položky sou-
visející s ukončenými investičními a nein-
vestičními akcemi. Snižují se například vý-
daje na činnost místní správy o 25 mil. Kč, 
na základní školu o 10 mil. Kč a naopak 
potěšitelně rostou výdaje na dotace pe-
trovickým spolkům a klubům orientova-
ným na volnočasovou aktivitu, jak by-
lo uvedeno výše. Kromě toho dochází 
k drobným pohybům mezi položkami 
v souvislosti s předpokládanými posuny 
ve výdajích, které však nehrají zásadní ro-
li. Schválený rozpočet je uveden v tabul-
kách 1 a 2 a jeho struktura znázorněna  
v obr. 1 a 2.

Jan Křeček
Předseda Finančního výboru ZMČ
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Výdaje městské části plánované na rok 2019.

VÝDAJE ČÁSTKA

Ostatní záležitosti pozemních komu-
nikací

1 300 000

Předškolní zařízení 2 615 000

Základní školy 6 880 000

Činnosti knihovnické 73 000

Ostatní záležitosti kultury 318 000

Záležitosti sdělovacích prostředků 310 000

Ostatní záležitosti kultury, církví a 
sděl. prostř.

316 000

Veřejné osvětlení 632 300

Pohřebnictví 534 000

Sběr a svoz komunálních odpadů 20 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 496 000

Domovy pro seniory 85 000

Ostatní záležitosti sociálních věcí 220 000

Činnost zastupitelstva obcí 3 229 000

Činnost místní správy 11 900 000

Obecné příjmy a výdaje  
z finančních operací

21 000

Převody vlastním fondům  
v rozpočtech

352 700

Celkem výdaje 32 302 000

Saldo příjmů a výdajů 0

PŘÍJMY ČÁSTKA

Poplatek ze psů 220 000

Poplatek za lázeňský nebo rekreační 

pobyt
5 000

Poplatek za užívání veřejného pros-

tranství
50 000

Poplatek ze vstupného 10 000

Poplatek z ubytovací kapacity 25 000

Správní poplatky 80 000

Daň z nemovitostí 2 750 000

Činnosti knihovnické 15 000

Ostatní záležitosti kultury 240 000

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 

prostř.
160 000

Pohřebnictví 250 000

Činnost místní správy 52 000

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací
3 000

Převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti
5 203 000

Převody mezi HMP a MČ 23 239 000

Celkem příjmy 32 302 000

Příjmy MČ plánované na rok 2019 Výdaje MČ plánované na rok 2019
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Dotace pro rok 2019
Městská část Praha – 
Petrovice vyhlašuje v souladu 
s usnesením Zastupitelstva 
MČ Praha – Petrovice dotační 
řízení Městské části Praha – 
Petrovice na rok 2019,

dle Programu pro poskytnutí dotací Měst-
ské části Praha – Petrovice, a to na 
Podporu pravidelné celoroční činnosti 
subjektů působících na území MČ Pra-
ha – Petrovice                                                                                                                 
Cíl a důvod programu:
podpora celoroční činnost subjektů pracu-
jících s dětmi, mládeží a dospělými v ob-
lasti sportu, kultury, sociálních a zájmo-
vých aktivit.

Podporu jednorázových akcí
Cíl a důvod programu:
• podpora konání sportovních, společen-
ských, kulturních a zájmových akcí pro dě-
ti, mládež, dospělé a seniory MČ;
• podpora společného využití volného ča-
su dětí a rodičů;
• podpora propagace MČ;
• příspěvek na údržbu kulturních památek 
na území MČ.

Poskytnuté finanční prostředky lze po-
užít účelově na hrazení těchto nákladů:
• pronájmy nebytových prostor (tělocvi-
čen, hřišť);
• nákup sportovních potřeb;
• doprava účastníků akce;
• provozní náklady, náklady na údržbu, 
opravy, investiční náklady, honoráře účin-
kujících (na základě smlouvy);
• hospodářsko-správní výdaje (tisk propa-
gačních materiálů na akci, ceny pro účast-
níky, poštovné, služby spojů, náklady 
na přepravu materiálu, ozvučení sálu).

Okruh způsobilých žadatelů jsou fyzické 
osoby nebo právnické osoby, které použi-
jí finanční dotaci na realizaci neziskového 
projektu.

Kritéria pro hodnocení žádosti:
• přínos a důležitost projektu pro občany 
MČ;
• zaměření na cílovou skupinu;
• zkušenosti s využitím a čerpáním dotací 
žadatele v minulých obdobích.

Ze získané dotace nelze hradit výplatu od-
měn nebo mezd členů žadatele, pohoš-
tění, kancelářskou a výpočetní techniku. 

U dotací speciálně zaměřených na zvy-
šování počítačové gramotnosti může být 
schváleno využití na nákup drobného soft-
waru a dovybavení hardwarem.
Pro dotační řízení na rok 2019 jsou 
alokovány prostředky v celkové výši 
800 000 Kč.
Vyhlašovatel dotačního řízení přijímá žá-
dosti o dotaci zpracované v souladu s Pro-
gramem pro poskytnutí dotací MČ Pra-
ha – Petrovice od 8. dubna 2019 do  
6. června 2019. 
Program pro poskytnutí dotací MČ Pra-
ha – Petrovice naleznete na úřední desce 
a webových stránkách www.prahapetrovi-
ce.cz.
Žádosti je možné podat osobně nebo pro-
střednictvím pošty na adrese Edisono-
va 429/28, 109 00 Praha 10 – Petrovice. 
U poštovního podání rozhoduje datum do-
ručení žádosti.

O přidělení dotací rozhodne Zastupitel-
stvo MČ Praha – Petrovice nejpozději do  
6. července 2019.

Redakce

INZERCE

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

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

V roce 2019 nás najdete na www.renobike.cz

nzerat_KolaSara.indd   1 29.01.15   9:23

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

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

Vykoupím staré knižní pozůstalosti, staré 
tiskoviny, sbírky pohledů, známek apod. 
Tel.: 731 489 630
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15. listopadu 2018
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 30/2018.
• Rada MČ schválila umístění dočasné 
stavby „Technická opatření – řešení kva-
lity vody VD Hostivař“ na pozemcích svě-
řených do správy MČ Praha – Petrovice.
• Rada MČ schválila vyhrazení časově 
omezeného parkovacího stání pro cister-
nu na parkovišti parc. č. 532/2 v k.ú. Pet-
rovice, a to pouze na nezbytně nutnou do-
bu, vždy v jednom pracovním dnu v týdnu.
• Rada MČ požaduje do doby zahájení uží-
vání stavby uzavřít výpůjční smlouvu me-
zi Hlavním městem Prahou a MČ Praha 
– Petrovice, v jejímž rámci bude uvede-
no, že investor bude průběžně pečovat 
o vzhled stavby, včetně průběžného za-
jišťování úklidu v jejím okolí. Ve smlouvě 
bude dále uvedeno, že po odstranění této 
dočasné stavby budou předmětné plochy 
uvedeny do původního stavu včetně jejich 
osetí a veškeré finanční náklady na vybu-
dování a provoz této stavby bude hradit in-
vestor Hlavní město Praha.
• Rada MČ schválila konání akce „Miku-
lášská 2018“ pořádané Domem UM Pra-
ha 10 a Komisí výchovy, vzdělávání a spor-
tu RMČ v sálu DOV s tím, že prostory 
a ozvučení budou poskytnuty bezúplatně, 
protože se jedná o akci určenou pro pet-
rovické děti.
• Rada MČ vzala na vědomí Výroční zprá-
vu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy, 
MŠ Jakobiho 329 za školní rok 2017/2018 
ze dne 14. 11. 2018. 

29. listopadu 2018
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 31/2018.
• Rada MČ vzala na vědomí Výroční zprá-
vu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy, 
ZŠ Praha – Petrovice za školní rok 
2017/2018.

• Rada MČ vzala na vědomí návrh nové 
obecně závazné vyhlášky o školských ob-
vodech MŠ a k předloženému návrhu ne-
měla žádné připomínky.
• Rada MČ schválila prodloužení smlou-
vy o nájmu hrobového místa UH č. 552 
na dalších 20 let, a to od 17. 12. 2018.
• Rada MČ schválila uzavření nové Smlou-
vy o nájmu hrobového místa na urnový 
hrob č. 282 a schválila prodloužení nájem-
ních smluv pro následující nájemce hrobo-
vých míst na dalších 10 let.

20. prosince 2018
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 32/2018.
• Rada MČ vzala na vědomí informa-
ci o stavu pohledávek za nájemci by-
tů ve svěřené správě MČ Praha – Pet-
rovice v bytech v Morseově ulici č. 252  
a č. 253 a v nebytových prostorech ke dni 
18. 12. 2018.
• Rada MČ uložila místostarostce Ivetě 
Hergottové při vymáhání pohledávek po-
stupovat dle Směrnice č. 12/2015.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z 1. jed-
nání Kulturní komise RMČ.
• Rada MČ schválila konání XIX. reprezen-
tačního plesu MČ Praha – Petrovice v so-
botu 2. března 2019 od 20.00 hod. v sále 
DOV a jmenovala plesovou komisi.
• Rada MČ uložila plesové komisi předlo-
žit RMČ ke schválení rozpočet, organizač-
ní, technické a materiální zabezpečení XIX. 
reprezentačního plesu MČ Praha – Petro-
vice.
• Rada MČ schválila návrh na odpis kniž-
ních titulů a časopisů dle přiložených se-
znamů a další využití méně poškozených 
knih.
• Rada MČ schválila poskytnutí celoroční 
zálohy České poště s. p., pobočka Praha 
111, Veronské nám. č. 403, 10900 Praha 
10 – Horní Měcholupy, na poštovné ve vý-

ši 45 000 Kč na kalendářní rok s tím, že  
každý měsíc proběhne kontrola čerpání zá-
lohy v návaznosti na odeslané poštovní zá-
silky.

10. ledna 2019
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 33/2018.
• Rada MČ schválila jednostranné zvýše-
ní nájemného a paušálů za služby o infla-
ci roku 2018, tj. o 2,1%, u všech nájem-
ních smluv na nebytové prostory, kde je 
to možné, a uložila OFM, aby nájemce 
o tomto zvýšení informoval.
• Rada MČ schválila návrh Míst-
ní knihovny na aktualizaci Knihovní-
ho řádu Místní knihovny městské části  
Praha – Petrovice. 
• Rada MČ schválila finanční příspěvek 
ve výši 2 500 Kč na tradiční akci Masopust 
v Petrovicích.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu před-
nášky o Chille a Velikonočním ostrově. 

24. ledna 2019
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu 
č. 34/2018
• Rada MČ schválila rozpočet XIX. repre-
zentačního plesu MČ Praha – Petrovice. 
• Rady MČ schválila, aby MČ Praha – Pet-
rovice zaregistrovala místostarostka Iveta 
Hergottová jako organizátor akce „Ukliď-
me svět, ukliďme Česko“, a tím přihlási-
la MČ Praha – Petrovice k účasti ve dnech  
6. dubna 2019 a 21. září 2019.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci 
radní pro školství Mgr. Balíčkové z praž-
ského fóra školství, které se konalo dne  
22. 1. 2019.
• Rada MČ schválila připojení se k akci 
Vlajka pro Tibet 2019, a to vyvěšením ti-
betské vlajky dne 10. 3. 2019 na budově 
úřadu. 
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu na di-

Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice
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Krátce ze zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha – Petrovice

vadelní představení Tarbíci v dun-dunu po-
řádané Komisí výchovy, vzdělávání a spor-
tu RMČ. 
• Rada MČ schválila návrh pořádání počí-
tačových kurzů v místní knihovně. 
• Rada MČ schválila uzavření nové Smlou-
vy o nájmu hrobového místa na jednohrob 
č. 477.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis Finanční-
ho výboru ZMČ ze dne 5. 2. 2019 s tím, že 
FV ZMČ přezkoumal návrh rozpočtu a do-
poručil předložit Zastupitelstvu MČ Praha 
– Petrovice k projednání a schválení.
• Rada MČ uložila místostarostce paní 
Hergottové zajistit vyvěšení návrhu roz-
počtu v zákonných lhůtách. 
• Rada MČ vzala na vědomí zápis Dotační 
komise RMČ ze dne 4. 2. 2019. 
• Rada MČ vzala na vědomí zápis Kontrol-
ního výboru ZMČ ze dne 5. 2. 2019.
• Rada MČ schválila návrh programu na II. 
řádné zasedání ZMČ. 
• Rada MČ schválila vyúčtování přednášky 
o Chile a Velikonočním ostrově.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu diva-
delního představení Příběh Coco Chanel. 

25. února 2019
• Rada MČ schválila bezúplatný převod 
správy majetku vstupní cedule k fit parku, 
umístěné na pozemku parc. č. 202/2 v k.ú. 
Petrovice.
• Rada MČ schválila uzavření smlouvy 
o převodu správy majetku vstupní cedu-
le k fit parku, umístěné na pozemku par.  
č. 202/2 v k.ú. Petrovice, mezi MČ Praha – 
Petrovice, jakožto příjemcem a hl. m. Pra-
hou, jakožto převodcem.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z 2. za-
sedání Kontrolního výboru ZMČ ze dne  

18. 2. 2019. 
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z 1. za-
sedání Komise územního rozvoje, výstav-
by a dopravních vztahů RMČ.
• Rada MČ schválila na základě doporu-
čení Komise územního rozvoje, výstavby 
a dopravních vztahů RMČ tyto připomínky 
k návrhu územní studie Opatov – Na Je-
lenách:
Z předložených variant návrhu územní stu-
die je pro MČ Praha – Petrovice nepřijatel-
ná varianta B.
Návrh územní studie nedostatečně řeší 
dopravní vztahy a dopravní obslužnost ře-
šeného území. Tím zároveň omezuje kapa-
citu stávajících komunikací a snižuje jejich 
průjezdnost.
V návrhu územní studie požadujeme vy-
řešit zřízení druhého výstupu ze stanice  
metra Opatov.
V návrhu územní studie požaduje MČ Pra-
ha – Petrovice vyřešit výhledovou podobu 
terminálu veřejné dopravy Opatov s ohle-
dem na plánované dopravní stavby mimo 
řešené území (konkrétně stavba stanice 
metra D v Písnici včetně plánovaného ter-
minálu autobusů veřejné dopravy a pláno-
vaných P + R u stanic metra D).
MČ Praha – Petrovice podporuje a trvá 
na urychlení procesu další přípravy stavby 
trasy D metra se stanicí metra D Písnice, 
včetně plánovaných dalších dopravních 
staveb a zařízení pro hromadnou autobu-
sovou dopravu. 
MČ Praha – Petrovice nesouhlasí s pře-
stavbou okružních křižovatek na průsečné 
se světelnou signalizací z důvodu zpoma-
lení dopravy.
• K návrhu rozvoje linek PID v Praze v le-
tech 2019–2029 RMČ na základě doporu-

čení Komise územního rozvoje, výstavby 
a dopravních vztahů RMČ schválila násle-
dující stanovisko: 
Stanovisko k dokumentu Rozvoj linek PID 
v Praze 2019–2029
MČ Praha – Petrovice požaduje, aby 
do výhledu rozvoje linek v letech 2019 – 
2029 byla zařazena tramvajová trať spojují-
cí metro Háje s Petrovicemi a Horními Mě-
cholupy.
Do koncepce rozvoje nejsou zahrnuty 
všechny stavby, které zná aktuální územní 
plán, nýbrž především ty, jejichž příprava 
je schválena Usnesením Rady hl. města 
Prahy č. 2186 ze dne 5. 9. 2017 „Strategie 
rozvoje tramvajových tratí do roku 2030.“ 
MČ Praha – Petrovice požaduje tyto stav-
by zahrnout do koncepce rozvoje PID 
2019–2029.
MČ Praha – Petrovice konstatuje, že při-
pomínky, požadavky a návrhy, týkající se 
MHD na jejím území, nebyly v tomto do-
kumentu vzaty v úvahu.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu cesto-
vatelské stand-up comedy Ladislav Zibu-
ra – „Pěšky mezi buddhisty a komunisty“. 
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu zábav-
ného pořadu Návštěvní den u Miloslava 
Šimka. 
• Rada MČ schválila rozšíření Komise vý-
chovy, vzdělávání a sportu RMČ o nového 
člena – paní Taťánu Peřinovou.
• Rada MČ vzala na vědomí obecně závaz-
nou vyhlášku o školských obvodech zá-
kladních škol.
• Rada MČ schválila návrh konání akce 
Noc s Andersenem 2019.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis ze za-
sedání Bytové komise RMČ ze dne  
20. 2. 2019.

6. března 2019
• Zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí roz-
počtové změny č. 27/2018, č. 28/2018, 
č. 29/2018, č. 30/2018, č. 31/2018,  
č. 32/2018, č. 33/2018 a č. 34/2018.
• Zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí zprá-
vu Kontrolního výboru ZMČ.
• Zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí zprá-
vu Finančního výboru ZMČ. 
• Zastupitelstvo MČ schválilo rozpočet 
MČ Praha – Petrovice na rok 2019, a to 
v příjmové části ve výši 32 302 000 Kč 

a ve výdajové části ve výši 32 302 000 Kč.
• Zastupitelstvo MČ schválilo rozpočet 
hospodářské činnosti MČ Praha – Petro-
vice na rok 2019, a to s přebytkem ve výši 
5 203 000 Kč, který bude použit na posíle-
ní rozpočtu HČ.
• Zastupitelstvo MČ schválilo střednědo-
bý výhled rozpočtu MČ Praha – Petrovice 
do roku 2024.
• Zastupitelstvo MČ schválilo Program 
pro poskytnutí dotací Městské části  
Praha – Petrovice. 

Zveme všechny občany naší 
městské části na  

III. řádné zasedání  
ZMČ Praha – Petrovice, 

které se bude konat 
ve středu 12. června 2019  

od 18.00 hod.  
ve společenském sále DOV,

Edisonova 429,  
Praha – Petrovice.
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XIX. Reprezentační ples MČ Praha – Petrovice
V sobotu 2. března 2019 se 
již po devatenácté konal 
ve společenském sále Domu 
občanské vybavenosti 
reprezentační ples MČ 
Praha – Petrovice. Plesu 
se kromě petrovických 
občanů zúčastnili také 
senátoři Mgr. Pavel Fischer 
a Ing. Ladislav Kos a někteří 
zastupitelé z Městské části 
Praha 15. 

Úvodní welcome drink slavnostně na-
ladil příchozí. Hudba k tanci i posle-
chu byla v podání vynikajícího a osvěd-
čeného orchestru Josefa Hlavsy. 
Celým večerem nás provázel svým kul-
tivovaným projevem pan Jiří Václavek, 
moderátor ČT. V úvodu nám předsta-

vil všechny účinkující i program plesu.  
Paní starostka JUDr. Olga Hromasová při-
vítala všechny přítomné a poté zatančily 
dívky ze souboru Mažoretky Bailar Praha 
– TJ Sokol Petrovice I. Vystoupení taneč-
níků Lukáše Chmelíka a Zuzany Šťastné 
z tanečního klubu MZ Dance bylo na pro-
fesionální úrovni a těžce dosažitelnou me-
tou pro tančící návštěvníky plesu. Tento 
pár má již významná ocenění z mnoha ta-
nečních soutěží v ČR. Ve třech vystoupe-
ních zatančili rumbu, paso doble a sambu. 
Orchestr pana Hlavsy hrál skladby na-
příč žánry, slyšeli jsme muzikálové melo-
die, českou dechovku, orchestrální sklad-
by a zejména taneční swingové a jazzové 
standardy, výborně zazpívané sólisty or-
chestru. Úspěch měla i fotobedna, mnozí 
hosté si odnesli domů pěkné foto v netra-
diční stylizaci a s pokrývkou hlavy. Dámy 
dají jistě zapravdu, že ples byl i neformální 

přehlídkou pečlivě vybraných šatů. Nejrůz-
nější barvy a střihy šatů vynikly na každé 
z nás. Příjemný večer nám zvolna plynul 
v tanci, rozhovorech s přáteli a známými.
Součástí plesu byla i bohatá tombola, 
o kterou byl velký zájem. Touto cestou dě-
kuji všem dárcům, kteří svými příspěvky 
do tomboly dodali atraktivitu našemu ple-
su. 
Velké díky za dobře připravenou a vydaře-
nou společenskou akci přísluší také pleso-
vé komisi pod vedením paní Heleny Sta-
šákové a všem pracovníkům městské 
části, kteří se na přípravě aktivně podíleli. 
Všichni se již těšíme na tentokráte jubilejní  
XX. reprezentační ples naší městské části.

Iveta Hergottová
místostarostka MČ Praha – Petrovice

Tímto vás informujeme 
o připravované 3. výzvě 
Ministerstva životního 
prostředí ke Kotlíkovým 
dotacím. Ty byly 
poskytovány již od roku 
2016 ve dvou výzvách. 
Na každou výzvu bylo 
alokováno téměř 24 mil Kč. 
V obou dosavadních výzvách 
byl příjem žádostí vázán 
na kompletně uskutečněnou 
výměnu tepelného zdroje.

Připravovaná 3. výzva dotací přináší hl. m. 
Praze změnu v systému příjmu žádostí, 
které budou tentokrát přijímány před zahá-
jením realizace. Tzn., že bude vytvořen zá-
sobník žádostí na začátku vyhlášení výzvy. 
Po jejich vyhodnocení v souladu s pravidly 
programu bude navržen seznam žadate-
lů, s nimiž bude uzavřena smlouva. Tento 
seznam bude schvalovat Rada hl. m. Pra-
hy. Nejpozději do určené doby od podpisu 
smlouvy musí žadatel změnu tepelného 
zdroje realizovat.
Již od září 2022 nebudou moci domác-
nosti topit v kotli nižší než 3. emisní tří-
dy. Tato skutečnost by měla pomoci zís-

kat co nejvíce žadatelů v době vyhlášení 
výzvy, aby se naplnila alokovaná částka 
24 mil Kč. A současně se tímto podpo-
řila výměna těch domácností, které nej-
více znečišťují okolní ovzduší a jež samy 
nemají dostatek financí na adekvátní vý-
měnu. V případě, že na konci roku 2020 
bude zřejmé, že přidělená alokace nebude 
vyčerpána, bude Ministerstvem životního 
prostředí ČR krácena a budou podpořeny 
jiné kraje, kde je naopak přetlak žádostí.
V rámci dotačního programu se 
opět uskuteční osvěta. V rám-
ci publicity mohou obyvatelé  
Prahy využít i webové stránky hl. m. Prahy, 

Starostka MČ s Ottou Semeckým.Večerem provázel Jiří Václavek. Lukáš Chmelík a Zuzana Šťastná.

Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nepromeškejte Kotlíkové dotace
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kde na portalzp.praha.eu/energetika, pod 
záložkou Kotlíkové dotace II, jsou kromě 
pravidel programu vzory požadovaných 
dokladů a příloh k žádosti v editovatelné 
formě, uvedeny i kontakty na administrá-
tory programu, kteří odpovídají na telefo-
nické dotazy, nebo poradí při osobní ná-
vštěvě potenciálního žadatele.

Jak získat Kotlíkovou dotaci?

Bydlíte v rodinném domě a svůj dům vy-
tápíte starým neekologickým kotlem 
na pevná paliva a stále přikládáte ručně? 
Nečekejte, až vás dohoní zákonná povin-
nost jej vyměnit (na některé z vás se zača-

la vztahovat již od září 2017 a další radikál-
ní omezení používání kotlů 1. a 2. emisní 
třídy nastane od září 2022).
Neváhejte využít finančních prostředků 
z dotačního programu »Zlepšování kvality 
ovzduší v hl. m. Praze  - pořízení ekologic-
kého vytápění v domácnostech II«, ze kte-
rého můžete při splnění všech předepsa-
ných podmínek získat až 127 500 Kč (85 % 
ze 150 tis. Kč podle vámi zvoleného typu 
nového topného zdroje ze seznamu výrob-
ků a technologií - SVT, splňující předepsa-
né emisní limity).

Dotace jsou určeny na výměnu starých ne-
ekologických kotlů na tuhá paliva s ručním 
přikládáním v rodinných domech za mo-
derní nízko-emisní tepelné zdroje následu-
jícího typu:

• Kotle na biomasu s automatickým 
přikládáním

• Plynové kondenzační kotle;
• Tepelná čerpadla (jakéhokoliv 

systému).

Z telefonických nebo písemných dotazů 
je mnohdy patrná obava, zda se na vás 
zmíněné finanční prostředky dostanou. 

Žádosti na kompletně realizované projek-
ty v rámci Výzvy č. 2 je možné podávat 
do 30. 12. 2019. K 4. prosinci 2018 bylo 
zatím podáno pouze 126 žádostí, přičemž 
přidělené finanční prostředky mohou 
uspokojit až 240 žadatelů.  Za celé obdo-
bí, tj. od 21. 3. 2016, kdy byl zahájen pří-
jem žádostí v rámci Výzvy č. 1, neeviduje-
me žadatele, kterému byla žádost o dotaci 
zamítnuta, pokud předložil všechny po-
žadované doklady. V případě, že plánuje-
te výměnu v dalších letech, Ministerstvo 
životního prostředí chystá vyhlásit Výzvu  
č. 3 s předpokládaným vyhlášením pří-
jmu žádostí ke konci roku 2019 a s reali-
zací výměn až do roku 2023. V rámci této 
výzvy může být poskytnuta dotace dalším  
240 žadatelům.
Veškeré informace, jak postupovat, jaký 
nový topný zdroj instalovat, aby splňoval 
předepsané emisní limity (pravidla progra-
mu a potřebné vzory tiskopisů apod.), na-
jdete ke stažení v editovatelné verzi na: 
portalzp.praha.eu/energetika.

Redakce

Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vyměňte neekologické staré kotle za nové.

Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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MČ Praha – Petrovice 

KATEGORIE VĚK ROČNÍK TRAŤ

III. chlapci a dívky 7 – 8 let 2012 – 2011 300 m

IV. chlapci a dívky 9 – 10 let 2010 – 2009 300 m

V. chlapci a dívky 11 – 12 let 2008 – 2007 500 m

VI. chlapci a dívky 13 – 14 let 2006 – 2005 500 m

VII. chlapci a dívky 15 – 16 let 2004 – 2003 700 m

VIII. chlapci a dívky 17 – 18 let 2002 – 2001 1400 m, 1000 m

29. května 2019
9:15–12:15

start a cíl před ÚMČ Praha – Petrovice

Vyhlášení vítězů před ÚMČ Praha – Petrovice dle propozic.

KATEGORIE VĚK ROČNÍK TRAŤ

batolata 2 roky 2017 30 m

I. chlapci a dívky 3 – 4 roky 2016 – 2015 70 m

II. chlapci a dívky 5 – 6 let 2014 – 2013 120 m

28. května 2019
9:00–12:00

start a cíl na hřišti ZŠ Dopplerova

Vyhlášení vítězů před ÚMČ Praha – Petrovice dle propozic.

28. 5. 2019 od 9:00 hod. do 12.00 hod. se startem a cílem 
na hřišti ZŠ Dopplerova, pro chlapce a dívky kategorie I. a II 
a batolata. Vyhlášení vítězů před ÚMČ Praha – Petrovice 
dle propozic. 

a

29. 5. 2019 od 9:15 hod. do 12.15 hod. se startem a cílem 
před ÚMČ Praha - Petrovice, pro chlapce a dívky kategorie 
III. - VIII. Vyhlášení vítězů před ÚMČ Praha – Petrovice dle 
propozic.

Propozice na tuto akci budou zaslány mateřským školám, 
základním školám, gymnáziím a tělovýchovným jednotám.

5. ročník běhu  
napříč 
Petrovicemi

Smyčcové klavírní trio ZUŠ pod vedením J. Švecové

Sophia Lamoš zpěv a Egli Prifti klavír

Přípravný smyčcový soubor ZUŠ diriguje Z. Kožinová

Smyčcový orchestr ZUŠ diriguje J. Švecová

RadHůstka diriguje L. Valentová

Přípravný kytarový soubor ZUŠ diriguje M. Offenbartl

Flétnový a smyčcový soubor ZUŠ diriguje P. Svoboda

„Kytarová stopa“ pod vedením P. Klima

„Tichý Host“ pod vedením M. Fiedlera

13. května 2019 v 19 hod.

16. května 2019 v 19 hod.

22. května 2019 v 19 hod.

27. května 2019 v 19 hod.

Kulturní komise Rady MČ Praha – Petrovice – pořádá 15. ročník hudebních slavností

ve společenském sále Domu občanské vybavenosti

vstupné dobrovolné

„Dechařinka“ diriguje F. Adámek

Flétnové trio ZUŠ pod vedením P. Svobody

Denisa Ulmanová a Egli Prifti čtyřruční klavír

Hostivařský dechový orchestr diriguje O. Ledabyl

Martina Vasilová a její Brass Band

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana

partnerská škola ZUŠ Hostivař z Chorvatska

Hostivařský komorní orchestr a pěvecký sbor 

rodičů RadHost diriguje P. Trojan
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Blokové čištění komunikací  
v MČ Praha – Petrovice
Vážení občané,  
rádi bychom vás informovali o termínech 
komplexního úklidu na komunikacích 
v městské části Praha – Petrovice. Úklid 
bude prováděn vždy od 8:00 do 15:00 ho-
din. V těchto termínech bude na předmět-
ných komunikacích zakázáno zastavení 
s tím, že dopravní značení bude na komu-
nikace umístěno v časovém předstihu.

redakce

Jak hlásit poruchy 
veřejného osvětlení

V červnu loňského roku se stala spo-
lečnost Technologie hlavního města 
Prahy, a.s. správcem veřejného osvět-
lení v Praze. Nyní mohou Pražané ozna-
movat  veškeré problémy s veřejným 
osvětlením na  dispečinku na bezplat-

né telefonní lince 800 404 060, mailem: 
poruchyvo@thmp.cz nebo elektronicky 
na kontaktním formuláři na webu spo-
lečnosti www.thmp.cz.

Jak hlásit poruchy veřejného osvětle-
ní na dispečink THMP:
• uveďte číslo lampy uvedené na identi-
fikačním štítku na stožáru VO (například 

456123) – v případě většího počtu po-
ruch uveďte čísla i ostatních lamp,
• pokud neznáte číslo lampy, uveďte uli-
ci a číslo popisné domu v přímé blízkosti 
lampy, případně nejbližší objekt identifi-
kovatelný na mapě,
• uveďte typ poruchy – lampa nesvítí/bli-
ká/chybí dvířka u patice.

10. 4. 2019 a 27. 8. 2019 na komunikacích:

 • Frostova  
(vč. parkoviště mezi  
Frostova a Jakobiho)  

• Jakobiho  
(vč. parkoviště),  
• Kurčatovova 
• Edisonova  

(Bellova – Milánská) 
• Edisonova  

(Hertzova – můstek  
k ul. Euklidova)

11. 4. 2019 a 28. 8. 2019 na komunikacích:

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

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

• Galileova • Galvaniho • Janovská  
(Rezlerova – Hornoměcholupská)

15. 4. 2019 a 16. 4. 2019 na komunikacích:

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

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

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

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

• parkoviště při Morseova – Bellova  
• parkoviště při Morseova – Voltova, 

• parkoviště u zastávky (při ulici Edisonova)
• parkoviště Kurčatovova při č.p. 400.

stále si můžete bezplatně vyzvednout pohodlné, praktické 
a vlastně i vzhledově povedené sady separačních tašek. 
Separační sady obsahují čtyři kusy tašek, které barevně od-
povídají jednotlivým typům tříděného odpadu. Tašky jsou vy-
robeny z recyklovaného materiálu a jsou omyvatelné a díky 
systému suchých zipů z nich lze jednoduše sestavit takovou 
kombinaci, která dané domácnosti vyhovuje nejvíce. 
Tuto sadu tašek si můžete  vyzvednout na úřadu městské čás-
ti Praha – Petrovice, Edisonova 429/28, Praha 10 – Petrovice.

Vážení občané,
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Harmonogram přistavování VOK na rok 2019
Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad 

březen–červen 2017

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD–DO
24. 4. středa ul. Frostova (parkoviště) 14.00 – 18.00 hod.

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

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

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

4. 9. středa ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 14.00 – 18.00 hod.

18. 9. středa ul. Edisonova slepá část u kostela 14.00 – 18.00 hod.

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

9. 10. středa ul. Lessnerova (parkoviště) 14.00 – 18.00 hod.

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

6. 11. středa ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 14.00 – 18.00 hod.

20. 11. středa ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 14.00 – 18.00 hod.

27. 11. středa ul. Frostova (parkoviště) 14.00 – 18.00 hod.

4. 12. středa ul. Rezlerova (parkoviště naproti č.p. 307) 14.00 – 18.00 hod.

Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti  
pro občany MČ Praha – Petrovice

DOLNOMĚCHOLUPSKÁ 28*
Praha – Dolní Měcholupy 

tel. 272 705 071

ZA ZASTÁVKOU 3*
Praha – Dolní Měcholupy 

tel. 733 164 810

BEČOVSKÁ 939*
Praha – Uhříněves 
tel. 731 122 905

BARTŮŇKOVA 711
Praha – Chodov 
tel. 236 098 581

POD ŠANCEMI 444/1
Praha – Vysočany 
tel. 284 098 581

Harmonogram přistavování kontejnerů na BIO odpad březen–červen 2017

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD–DO
13. 4. sobota ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 13.00 – 16.00 hod.
20. 4. sobota ul. Edisonova u č.p. 51 13.00 – 17.00 hod.
27. 4. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 13.00 – 16.00 hod.
4. 5. sobota ul. Edisonova (slepá část u kostela) 09.00 – 12.00 hod.
11. 5. sobota ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 09.00 – 12.00 hod.
18. 5. sobota ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 09.00 – 12.00 hod.
19. 5. neděle ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 09.00 – 13.00 hod.

25. 5. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 09.00 – 12.00 hod.
1. 6. sobota ul. Edisonova před č.p. 51 09.00 – 13.00 hod.
8. 6. sobota ul. Edisonova (slepá část u kostela) 09.00 – 12.00 hod.
15. 6. sobota ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 09.00 – 12.00 hod.
22 .6. sobota ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 13.00 – 16.00 hod.
23. 6. neděle ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 13.00 – 17.00 hod.
29. 6. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 13.00 – 16.00 hod.
6. 7. sobota ul. Edisonova před č.p. 51 09.00 – 13.00 hod.
20. 7. sobota ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 09.00 – 13.00 hod.
10. 8. sobota ul. Edisonova před č.p. 51 09.00 – 13.00 hod.
31. 8. sobota ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 13.00 – 17.00 hod.
21 .9. sobota ul. Edisonova před č.p. 51 13.00 – 17.00 hod.
12.10. sobota ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 13.00 – 17.00 hod.

Termíny svozu nebezpečného odpadu pro městskou část Praha – Petrovice
Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů je rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácností  

(z fritování apod.). Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích.

ZASTÁVKA STŘEDA 24. 5. SOBOTA 26. 8. ČTVRTEK 14. 11. 
ul. Edisonova (parkoviště u Botiče) 15.00 – 15.20 hod. 08.00 – 08.20 hod. 15.00 – 15.20 hod.
ul. Dopplerova (parkoviště mezi ZŠ a Dinno School) 15.30 – 15.50 hod. 08.30 – 08.50 hod. 15.30 – 15.50 hod.
křižovatka ul. Morseova–Voltova 16.00 – 16.20 hod. 09.00 – 09.20 hod. 16.00 – 16.20 hod.
křižovatka ul. Edisonova–Galileova 16.30 – 16.50 hod. 09.30 – 09.50 hod. 16.30 – 16.50 hod.
křižovatka ul. Morseova–Lessnerova 17.00 – 17.20 hod. 10.00 – 10.20 hod. 17.00 – 17.20 hod.
křižovatka ul. Archimédova–Ohmova 17.30 – 17.50 hod. 10.30 – 10.50 hod. 17.30 – 17.50 hod.
křižovatka ul. Rezlerova–Voltova 18.00 – 18.20 hod. 11.00 – 11.20 hod. 18.00 – 18.20 hod.
ul. Kurčatovova před č.p 321 a 322 18.30 – 18.50 hod. 11.30 – 11.50 hod. 18.30 – 18.50 hod.

OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Pá 8.30 – 18.00 hod,  

v zimním čase do 17.00 hod
So 8.30 – 15.00

Ve sběrných dvorech mohou občané  

předávat následující druhy odpadů:

• dřevěný odpad

• kovový odpad

• suť z bytových úprav v množství  

do 1 m3 zdarma

•  odpad z údržby zeleně

• papír, sklo, plasty, nápojové kartony, 

vyřazené elektrozařízení

• nebezpečné složky komunálního  

odpadu

• pneumatiky – za poplatek dle velikosti

• * i nebezpečný odpad

Kontaktní telefony na obsluhu  
svozových aut, jsou:  
601 389 243, 731 451 582.
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Graf.: T6743,T6209,T6210     Chron.: 11     Zast.: 338/1     Šabl.: Šablona 29|10

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

od 7.1.2019Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

Lihovar 5  

Chodovec 6

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

8                  8 9 6 3x Bachova 02 07 13 19 25 32 39 47 54 07 17 27 37 47 57 08 28 48
9                 9 7 6 4x Mikulova 01 09 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 08 25 40 55

Hněvkovského 10  

Modrá škola 11

              10 6 6 407 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55
               11 6 6 407 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55Háje

12                 12 6 6 4Horčičkova 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55
13                13 7 6 4• x Jakobiho 07 17 27 36 44 52 59 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55

1 Sídliště Petrovice 14  

2 Poliklinika Petrovice 15

                14 8 6 607 14 22 29 37 44 52 59 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57
                  1557 9 6 606 13 19 25 31 37 43 49 55 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 473 Veronské náměstí 16                    16 1047 57 6 64 Nové Petrovice 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37

17                     17 10 6 65 x Livornská 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57
18                    18 10 6 66 Bolevecká 01 07 13 19 25 31 38 45 52 59 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57

7 Na Vartě 19  

8 Boloňská 20

                 19 8 6 607 14 22 29 37 44 52 59 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57
            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 (); 19.4.,5.7.,6.7.2019 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

METROBUS

149 102 88

Graf.: T6743,T6209,T6210     Chron.: 11     Zast.: 770/1     Šabl.: Šablona 29|10

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

od 7.1.2019Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

Michelangelova 5  

x Plošná 6

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

8                 8 9 6 3x Sklářská 00 06 12 18 24 30 37 44 52 09 19 29 39 49 59 11 31 51
9                 9 6 6 4Nádraží Hostivař 01 11 21 31 41 51 09 19 29 39 49 59 11 26 41 56

Gercenova 10  

Řepčická 11

             10 6 6 401 11 21 31 41 51 09 19 29 39 49 59 11 26 41 56
                11 6 6 401 11 21 31 41 51 09 19 29 39 49 59 11 26 41 56Boloňská

12                12 6 6 4Na Vartě 01 11 21 31 41 51 09 19 29 39 49 59 11 26 41 56
13                 13 6 6 4Bolevecká 01 11 21 31 41 51 09 19 29 39 49 59 11 26 41 56

x Livornská 14  

• Nové Petrovice 15

               14 8 6 601 11 20 28 35 42 50 57 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59
                    1559 10 6 603 09 15 21 27 33 39 45 51 57 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 491 Poliklinika Petrovice 16                     16 1049 59 6 62 Wattova 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39

17                   17 10 6 63 Sídliště Petrovice 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59
18                     18 10 6 64 x Jakobiho 03 09 15 21 27 33 39 44 50 57 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59

7 Horčičkova 19  

9 HÁJE 20

                19 8 6 604 12 19 27 34 42 49 57 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59
              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 (); 19.4.,5.7.,6.7.2019 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

METROBUS

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Harmonogram přistavování VOK na rok 2019
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Petrovický zpravodaj
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Graf.: T6166,T6164,T6165     Chron.: 16     Zast.: 491/1     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

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

od 7.1.2019Informace 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 25 25
STRAŠNICKÁ x Janovská 5 5 1 2 251 07 47 07 47
Na Hroudě Sídliště Petrovice

23 35 47 59 6 4 1 127 27x Nádraží Strašnice Sídliště Petrovice 7 49

6
707 47 4 2 2x Korytná x Morseova 11 23 36 07 38

8 8 5 2 1x Želivecká • x Newtonova 01 13 26 39 52 10 40 27
9 9 2 2 2Jesenická 3 Horčičkova 17 47 10 40 07 40

x U Lípy 5 Háje 10 10 2 2 217 47 10 40 10 40Záběhlická škola 6 x Modrá škola
17 47 11 2 2 210 40 10 40x Práčská 7 Brechtova

12
11

1210 40 2 2 2Obchodní centrum Hostivař 8 Šperlova 17 47 10 40
13 13 3 2 2Na Groši 10 Donovalská 12 32 52 10 40 10 40

Hostivařská 13 Brodského 14 14 3 2 212 30 45 10 40 10 40
Nádraží Hostivař 14 Benkova 15 15 4 2 200 15 30 45 10 40 10 40Nádraží Hostivař 16 x Pod Chodovem 16 00 15 30 45 16 4 2 2Gercenova 18 Chodov 10 40 10 40

17 17 4 2 2Řepčická 19 Jarníkova 00 15 30 45 10 40 10 40
00 15 30 45 18 4 2 2Boloňská 21 x Na Jelenách 10 40 10 40

x Nádraží Horní Měcholupy 23 KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 19
18

19 4 2 200 15 30 45 10 40 10 40x Na Křečku 20 00 15 32 52 20 4 2 210 40 10 40pokračování zastávek ve vedlejším sloupci

21 21 2 2 2x - na znamení 10 40 10 4010 40
2210 40 2 2 2 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 10 4022 10 40

10 47 23 2 2 210 47 10 47
0

23
0 1 1 127 27 27

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

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)
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Graf.: T6166,T6164,T6165     Chron.: 18     Zast.: 967/3     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

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

od 31.3.2019Informace 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 59 59
KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 5 x Nádraží Horní Měcholupy 5 5 2 1 128 48 39 39

x Na Jelenách 6 Boloňská
08 20 32 44 6 5 2 255 19 59 19 59Jarníkova 8 Řepčická 7 43

6
739 5 1 1Chodov 9 Gercenova 06 18 30 55 34

8 8 4 2 1x Pod Chodovem 11 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 07 19 31 46 04 35 20
9 9 3 2 2Benkova 12 Nádraží Hostivař 05 23 43 05 35 00 35

Brodského 13 Hostivařská 10 10 2 2 212 42 05 35 05 35Donovalská 14 Na Groši
12 42 11 2 2 205 35 05 35Šperlova 15 Obchodní centrum Hostivař

12
11

1205 35 2 2 2Brechtova 17 x Práčská 12 42 05 35
13 13 3 2 2x Prašná 19 Záběhlická škola 12 42 57 05 35 05 35

Modrá škola 21 x U Lípy 14 14 4 2 212 27 42 57 05 35 05 35
Háje 23 Jesenická 15 15 4 2 212 27 42 57 05 35 05 35Horčičkova 24 x Želivecká 16 12 27 42 57 16 4 2 2x Newtonova 26 x Korytná 05 35 05 35

17 17 4 2 2x Morseova 28 x Nádraží Strašnice 12 27 42 57 05 35 05 35
12 27 42 57 18 4 2 2• Sídliště Petrovice 29 Na Hroudě 05 35 05 35

1 Sídliště Petrovice 31 Strašnická 19
18

19 3 2 212 27 43 05 35 05 353 x Janovská 33 STRAŠNICKÁ
03 23 43 20 3 2 2

4 x Na Křečku 20 05 3505 35
21 221 2 205 3434pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 05 34 05

2204 34 2 2 2x - na znamení 04 3422 04 34
 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 23 23 2 2 204 39 04 39 04 39
N - jede jen do zastávky Nádraží Hostivař 0 N N N 0 1 1 119 19 19

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

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)



ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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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 31.3.2019Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

4 4pokračování zastávek

FLORENC Zahradní Město 5   5 214 32
x Pernerova x U Průseku   

02 15 27 39
    6 5 2 251 12 52 12 52U Památníku x Sídliště Na Groši 7  

41

6 

    732 5 2 1Tachovské náměstí x Záveská 03 15 28 54 22 52
8         8 5 2 2Rokycanova Na Groši 06 18 31 44 57 25 56 14 54
9      9 3 2 1Olšanské náměstí Hostivařská 10 29 49 26 56 34

Flora x K Lesoparku 10        10 3 2 209 29 49 26 56 14 54Orionka Řepčická 
09 29 49

    11 3 2 226 56 26 56x Vlašimská Boloňská
12   
11  

    1226 56 3 2 2x Volyňská Na Vartě 09 29 49 26 56
13        13 3 2 2Murmanská x Holoubkovská 09 29 45 26 56 26 56

x Pod Rapidem x Na Křečku 14        14 4 2 200 15 30 45 26 56 26 56
Strašnická x Janovská 15        15 4 2 200 15 30 45 26 56 26 56x Štěchovická • Sídliště Petrovice 16    

00 15 30 45
    16 4 2 2x V Rybníčkách 1 x Jakobiho 26 56 26 56

17        17 4 2 2Skalka 4 Horčičkova 00 15 30 45 26 56 26 56
18    

00 15 29 41
    18 5 2 2Na Padesátém 6 HÁJE 54 26 56 26 56

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 19         19 4 2 207 21 36 51 26 56 26 56x - na znamení 20        20 3 2 206 26 46 24 54 24 54 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
21        21 3 2 205 23 52 22 52 22 52
22       2222 52 2 2 222 52 22 52

22
  23 1 1 122 22

0  
23 

    0 2 2 202 42 02 42 02 42
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 (); 19.4.,5.7.,6.7.2019 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)

65 38 36

Graf.: T6193,T6191,T6192     Chron.: 26     Zast.: 967/1     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

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

od 31.3.2019Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

4    4 1 1 1pokračování zastávek 19 19 19
HÁJE 20 Na Padesátém 5       5 4 2 208 35 47 59 09 49 09 49
Horčičkova 22 Skalka  

11 23 35 46
   6 5 2 158 24 54 29x Jakobiho 23 x V Rybníčkách 7   

46

6  

    709 49 5 2 2• Sídliště Petrovice 25 x Štěchovická 10 22 34 58 24 54
8       8 3 2 12 x Janovská 27 Strašnická 12 27 45 23 53 29
9       9 3 2 23 x Na Křečku 29 x Pod Rapidem 05 25 45 23 53 09 45

4 x Holoubkovská 30 Murmanská 10        10 3 2 205 25 45 23 53 23 535 Na Vartě 32 x Volyňská 
05 25 45

    11 3 2 223 53 23 536 Boloňská 35 x Vlašimská
12   
11  

    1223 53 3 2 28 Řepčická 37 Orionka 05 25 45 23 53
13        13 3 2 29 x K Lesoparku 39 Flora 05 25 45 23 53 23 53

12 Hostivařská 41 Olšanské náměstí 14         14 4 2 200 15 30 45 23 53 23 53
13 Na Groši 42 Rokycanova 15        15 4 2 200 15 30 45 23 53 23 5314 x Záveská 44 Tachovské náměstí 16   

00 15 30 45
    16 4 2 215 x Sídliště Na Groši 46 U Památníku 23 53 23 53

17         17 4 2 216 x U Průseku 47 x Pernerova 00 15 30 45 23 53 23 53
18  

00 15 30 45
    18 4 2 218 Zahradní Město 49 FLORENC 23 53 23 53

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 19         19 4 2 200 15 30 48 23 53 23 53x - na znamení 20        20 3 2 208 28 48 23 45 23 45 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
21       21 2 2 215 45 15 45 15 45
22       2215 45 2 2 215 45 15 45

15
  23 1 1 115 15

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

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI



18

Petrovický zpravodaj

70 41

Graf.: T1558,T1559     Chron.: 9     Zast.: 770/1     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 1.4.2019
Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

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

4  4 1ČERNÝ MOST 41
Obchodní centrum Černý Most 5     5 4 201 21 39 51 15 45
Nádraží Běchovice 6       6 6 201 11 21 31 42 52 15 45x Hasičská 7       7 6 2x Winklerova 02 12 22 32 42 52 15 45

8    8 5 2x Škola Dubeč 02 14 26 40 55 16 46
9      9 3 2x Za Pavilonem 10 30 50

x Lázeňka 10
16 46

    10 2 219 48 16 46x Dubeček 11     11 2 218 48x K Dubečku
12    

16 46
212 216 46x Nádraží Horní Měcholupy 18 48

  13 2 2Boloňská 19 4113  
16 46

Boloňská 14     14 4 201 16 31 46 16 46
Na Vartě 15     15 4 201 16 31 46 16 46Bolevecká 16       16 4 2x Livornská 01 16 31 46 16 46

17     17 4 2• Nové Petrovice 01 16 31 46 16 46
18  

46
  18 4 21 Poliklinika Petrovice 01 16 31

2 Wattova 19
16 46

    19 4 201 16 31 46 16 463 x Morseova 20       20 4 201 15 34 565 x Newtonova
21    

16 46
221 216 468 Horčičkova 18 48

  22 2 29 HÁJE 14 4322  
14 43

x - na znamení 23     23 2 213 43 13 43
 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 0     0 2 213 43 13 43 - zastávka s možností přestupu na železniční dopravu 1   1 1 1
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Změny v legislativě od prvního ledna 2019 – 
„stará dobrá domluva“

Jízdenky PID snadno a rychle s mobilní aplikací 
PID Lítačka

Ještě před několika měsíci 
neměli strážníci při řešení 
jakéhokoliv přestupku 
v oblasti dopravy možnost 
volby. 
Litera zákona hovořila jasně: za takový pře-
stupek bylo možné ukládat jen a pouze po-
kuty, nebo případ postoupit do správního 
řízení, nic jiného.
Podobná situace panovala i u přestupků 
v oblasti veřejného pořádku, občanské-

ho soužití apod., kde byla minimální sank-
ce ve formě napomenutí, které muselo 
být přestupci předáno v písemné formě. 
V mnoha situacích to však způsobovalo 
problémy nebo nedorozumění. V praxi se 
ani jeden z výše zmíněných postupů neo-
svědčil.
S prvním lednem nového roku 2019 při-
šla opět změna. Parlament ČR uzákonil 
původní praxi – tedy zrušil institut „napo-
menutí“, zrušil povinnost ukládat finanční 
sankce za dopravní přestupky a vrátil „sta-

rou dobrou domluvu“. Domluvou lze řešit 
méně závažné přestupky jak v dopravě, 
tak v jiných oblastech. Řešení samotné-
ho přestupku je vždy na uvážení strážní-
ka na místě s přihlédnutím ke všem okol-
nostem. Samozřejmě i v těchto případech 
musí strážník postupovat v mezích zákona 
a vy jste při řešení přestupku povinni pro-
kázat svou totožnost.

Jiřina Ernestová
kancelář ředitele MP hl. m. Prahy

Nyní už nemusíte shánět 
jízdenkový automat, 
označovač jízdenek ani 
drobné pro nákup jízdenky  
u řidiče. 

Na jakoukoli cestu Pražskou integrovanou 
dopravou, ať už v Praze nebo Středočes-
kém kraji, si můžete zakoupit jízdenku po-
mocí mobilní aplikace PID Lítačka. A do-
konce ani nemusíte znát dopředu cenu 
jízdenky – tu vám aplikace sama nabídne 
pro aktuálně vyhledané spojení. Nakupo-
vat můžete jízdenky od nejlevnější 15mi-
nutové až po třídenní, a to včetně zlevně-
ných jízdenek pro děti či seniory. Jízdenku 
také můžete koupit svým blízkým.

Jak si koupím jízdenku v mobilní apli-
kaci?
V aplikaci je možné vybrat konkrétní jíz-
denku přímo z nabídky v sekci „Jízdenky“, 
nebo zakoupit doporučenou jízdenku k vy-
hledanému spojení. V obou případech zvo-
lenou jízdenku zaplatíte svojí platební kar-
tou. Aby byla jízdenka platná, je nutné ji 
nejdříve aktivovat.

Jak se jízdenka aktivuje?
Jízdenku můžete po nákupu kdykoliv ak-
tivovat, a tím označit její začátek platnos-
ti (ihned při nákupu, nebo později). Pro 
nákup i aktivaci jízdenky je nutné mít při-
pojení k internetu. Kontrola už následně 

samozřejmě probíhá offline, bez připoje-
ní. Jízdenka je po dobu prvních 2 minut 
po aktivaci neplatná pro revizorskou kont-
rolu nebo kontrolu průvodčím. Nechceme 
černým pasažérům usnadnit zakoupení 
„na poslední chvíli“ před revizorem. Apli-
kace také poskytuje možnost aktivace jíz-
denky na určitý čas. V příměstských auto-
busech s nástupem předními dveřmi však 
i tato jízdenka první 2 minuty platí – řidič 
autobusu vás zkontroluje, že ji máte plat-
nou před nástupem.
Nově je možné jízdenku aktivovat i dopře-
du na libovolný čas (např. dle vyhledaného 
spojení). Jízdenka pak automaticky začne 
platit od tohoto času a už nemusíte být on-
line, ani se dále starat o aktivaci.

Kde jízdenka platí?
Jízdenky platí ve všech linkách PID, včet-
ně vlaků a příměstských autobusů. Vý-
jimkou jsou pouze 15minutové jízdenky, 
které neplatí ve vlacích – ale aplikace vás 
v těchto případech při jejich nákupu vždy 
upozorní.

Co dělat v případě problému s jízden-
kou?
Jízdenky je možné reklamovat, nebo na-
hlásit jiný problém. Napište na informač-
ní kontakt info@pidlitacka.cz. V případě, 
že vám jízdenka neprávem nebyla uznána, 
vám budou vráceny peníze. Ideální je po-
slat informace o jízdence, účtu, případně 

spoji a čase a v případě, že jste si muse-
li koupit náhradní jízdenku (papírovou), její 
sken nebo fotku – jsme podle toho schop-
ni dohledat potřebné informace, vč. napří-
klad konkrétního řidiče.

Co když se mi vybije telefon?
Je odpovědností cestujícího, pokud ne-
ní schopen předložit platný jízdní doklad 
– v tomto případě není zaručena úspěš-
ná přepravní kontrola a cestující je posu-
zován, jako by jel bez platného jízdního do-
kladu.

Jsou v aplikaci dlouhodobé kupóny?
Nejsou, je to plánovaná funkcionalita pro 
další připravované aktualizace PID Lítačky. 
Musí tomu ale předcházet řádné ověření 
funkčnosti a dostatečné bezpečnosti sys-
tému na krátkodobých jízdenkách, stejně 
tak jako dovybavení všech kontrolních za-
řízení pro čtení QR kódů či NFC.

Mobilní aplikace PID Lítačka.

Redakce
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Bez jednoho dne přesně 
po roce navázala 22. ledna 
t.r. zkušená cestovatelka 
a průvodkyně Ing. Ludmila 
Puldová na svou loňskou 
přednášku a přidala tak 
další kamínek do cyklu 
„Jihoamerické mozaiky“.
Není zde bohužel prostor pro kompletní 
tlumočení celé přednášky, a tak přinášíme 
aspoň některé zajímavé momenty a infor-
mace.
Chile je jediná země na světě, která se 
rozkládá na třech kontinentech, protože 
kromě vlastní jihoamerické pevniny k ně-
mu přísluší i Velikonoční ostrov, který geo-
graficky patří do Polynésie, a také výseč 
Antarktidy. Tento podíl Antarktidy je i přes 
svou rozlohu 1 250 000 km2 relativně ma-
lý oproti podílům dalších zemí, ale přesto 
díky němu Chile kontroluje téměř 90 % 
všech komerčních organizovaných zájez-
dů do Antarktidy. O Chile se dá též říci, 
že je to jakýsi pevninský ostrov, protože 
na severu je ohraničeno pouští Atacama, 
na východě neprostupnými Andami, z jižní 
strany doléhá již zmíněná Antarktida a zá-
pad obtéká Tichý oceán. Unikátní je také 
délka tohoto státu – cca 4300 km odpo-
vídá vzdálenosti z Lisabonu do Moskvy. 
Naopak průměrná šířka je pouze 144 km. 
I díky tomu je to také země plná velkých 
přírodních kontrastů: vysokohorská poušť 
Atacama, klimaticky příjemné střední pás-
mo a nehostinná Patagonie. 

Hlavní město Santiago de Chile není tu-
risticky až tak příliš zajímavé. A tak větši-
na výprav většinou zavítá pouze na místní 
vyhlášený rybí trh a brzy zamíří dále pryč 
z města.  Mimochodem Chilané jsou váš-
nivými pojídači ryb a dalších mořských 
plodů a místní chladné a dobře okysličené 
vody jim k tomu svým bohatstvím těchto 
komodit jen nahrávají. Chile je i světovým 
producentem vína, dokonce díky výše 
uvedené přírodní dispozici je zde vinná ré-
va dobře ochráněna před globálními náka-
zami, takže zde zůstaly zachovány i někte-
ré v Evropě již zcela vymizelé odrůdy.
Pohodlné dálkové autobusy s lůžkovou 
přepravou převezly turisty a tím i nás 
za dalšími zajímavostmi, a to konkrétně 
do města Pucón, ze kterého husím pocho-
dem vyrážejí četné skupiny turistů za jed-
ním z nejznámějších a nejnavštěvovaněj-
ších turistických cílů v Chile – k aktivnímu 
stratovulkánu Villarrica (2847 m n. m.). 
Ještě zajímavější než samotný výstup je 
pak návrat z této sopky. Ten se totiž čás-
tečně odehrává formou sjíždění na spe-
ciálních kluzácích v už vyježděných „ko-
rýtkách“ ve sněhu. O veselí i adrenalin 
rozhodně není nouze. Zábavné i poučné 
byly i další vylíčené zážitky, ať už to byla 
ukázka stříhání místních ovcí, nebo plavba 
lodí Magalhaesovým průlivem za tučňáky 
do přírodní rezervace na ostrově Isla Mag-
dalena. 
A pak už jsme se jedním kliknutím přenesli 
na 3600 km (5 hodin letu) vzdálený Veliko-
noční ostrov. Ostrov má tvar trojúhelníku 
a vznikl sopečnou činností. Jedinou obcí, 

a tedy i hlavním městem, je přístav Hanga 
Roa. Nově příchozí jsou zde přivítání v du-
chu polynéských tradic včetně nezbytné-
ho květinového věnce. Velikonoční ostrov 
to jsou ale především Moai – monolitické 
kamenné sochy ze sopečného tufu. Přes-
tože jsou známé jako „hlavy“, často mají 
i krk, ramena, ruce a tělo, ale ty jsou dnes 
většinou zasypané v zemi. V souvislosti 
s nimi nelze nevzpomenout českého inže-
nýra Pavla Pavla, který v roce 1986 obje-
vil a odzkoušel možný způsob transportu 

těchto soch z lomu na určené místo. Ně-
jaká významná povědomost o něm a jeho 
nápadu však prý zde není. To další česká 
stopa je mnohem zřetelnější. V jediném 
místním katolickém kostele je na čestném 
místě vystavená kopie Pražského Jezulát-
ka, kterou ostrovanům věnoval bývalý pan 
prezident Václav Havel.
Po zajímavé přednášce následovalo ještě 
asi 20 minut plných zvědavých otázek spo-
kojených posluchačů. A už teď se těšíme, 
kam s paní Ludmilou vyrazíme příště.

Miroslav Nedoma
člen Kulturní komise RMČ

Chile a Velikonoční ostrov

Západ slunce na Velikočním ostrově.

Sopka Villarica, Chile.

Návrat z Villarrica (2847 m n. m.).
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Program 
připravovaných 
kulturních akcí 
duben – červen 
2019

29. dubna
divadelní hra Nebyla to Pátá, byla 
to Devátá (Jana Švandová, Rudolf 
Hrušínský, Josef Carda) 

13., 16., 22. a 27. května 
Petrovické jaro 

30. května 
zájezd pro seniory do porcelánky

v Míšni a k zámku Moritzburg

5. června
Jak přežít Himaláje (vyprávění 
herečky, šansoniérky a cestovatelky 
Světlany Nálepkové) 

 
Podrobnosti budou včas oznámeny
na našich webových stránkách.

Petrovický zpravodaj KULTURA

Životopisné drama může být 
často pořádná nuda. To však 
rozhodně není případ Příběhu 
Coco Chanel, který se  
26. února t.r. ve své 
již 15. sezóně odehrál 
i na petrovickém jevišti. 
Ve vynikajícím podání  
M. Dolinové, L. Švormové, 
J. Čenského a F. Sychry 
jsme tak i my směli 
odkrýt tajemství (nejen) 
„malých černých“  i typicky 
chanelovských kostýmků.
Je to vlastně pohádka pro dospělé, kte-
rou psal sám život a která se opravdu sta-
la. Kterak se chudá švadlenka vypracovala 
a významně zasáhla do dění tohoto světa. 
Autor hry (na motivy knihy Edmonde Char-
les-Rouxové: „Chanel And Her World“) 
zkušený divadelník Jiří Just shrnul její pří-
běh takto: Jedna z nejbohatších žen světa, 
sebevědomá paní kapitalistka, osobnost 
s břitkým až cynickým humorem, nepře-
stala být nikdy nešťastnou naivní švadlen-
kou, toužící mít to, co většina žen: manžela 
a dítě. Celoživotní slečna však měla "štěs-
tí v kartách a smůlu v lásce". Pokud si to  
ovšem nezavinila sama. Všechny její lásky 
– a jenom těch Velkých a Zaručeně Posled-
ních sama napočítala pět – končí tragédií či 
krachem. A jsou to lásky napříč spektrem 
národů i bankovních kont: následník ruské-
ho trůnu, anglický lord, chudý francouzský 
básník, německý nacistický důstojník... 
K tomu nutno připočíst i fakt, že nemáme-
-li Coco Chanelové nalítnout, nesmíme jí 
věřit ani datum narození (především rok 
narození). Ostatně tak to bylo i s její mó-
dou: vždycky dokázala upoutat právě tím, 
co zakrývala. Její sukně se nikdy, ani v éře 
mini, nezvedly ke kolenům, ale žádná z je-

jích zákaznic si nikdy nepřipadala jako žena 
méně přitažlivá. Na to jediné se dá u Coco 
Chanel stoprocentně spolehnout.“ 
Sebelepší divadelní hra se ale neobejde 
bez kvalitní herecké interpretace. A i to se 
zde podařilo naplnit.
Michaela Dolinová má v Petrovicích vlast-
ně už téměř domácí scénu. V posledních 
třech sezónách bylo toto již její třetí zdej-
ší představení a to nás ještě jedna „chu-
ťovka“ (tentokrát asi doslova) čeká 4. dub-
na. Při sledování jejího výkonu si možná 
leckdo pomyslel, jak se nám ta „rosnič-
ka“ pěkně „vyhrála“. Ale ono je to vlastně 
trochu jinak. M. Dolinová je absolventkou 
hudebně-dramatického oddělení Pražské 
konzervatoře a než začala na Nově „před-
povídat“ počasí měla za sebou už něko-
lik divadelních štací včetně Karlínského di-
vadla. A pamětníci si možná vybaví jak se 
už ve dvaceti mihla v druhém díle Básníků 
a poté i v seriálu Chlapci a chlapi. A nyní je 
opět velmi vytěžovanou divadelnicí a opa-
kované prokazuje, jak široký je její herec-
ký rejstřík.
Hvězda první velikosti zavítala do Petrovic 
s paní Libuší Švormovou. Hlasem Angeli-
ky tak nyní mohla promlouvat i stárnoucí 
Coco. A paní Švormová zde znovu proká-
zala, jak moc jí sluší role, ve kterých může 
využít svůj vyzrálý smysl pro sarkasmus.
Jan Čenský i v tomto představení znovu 
víc než dokazuje, že nemusíme jen vzpo-
mínat na jeho prince či různé seriálové 
floutky a sportovce.  Zde naprosto brilant-
ně vystihl velmi pestré charaktery všech 
partnerů Coco včetně jejich národností 
s vrcholem v roli nacistického důstojníka.
Filip Sychra pak v ničem za svými kolegy 
nezaostal a byl to vlastně hlavně on, kdo 
v roli spisovatele a životopisce Coco Cha-
nel obratně celý příběh moderoval a po-
souval děj dopředu.
Na zdařilé inscenaci mají kromě autora  

Jiřího Justa a herců zásluhu i autor hud-
by Václav Kopta a zkušený režisér Jiří Ada-
mec.
Díky Coco Chanel se zrodilo i slůvko 
„chic“ (šik), které přesně sedí i na toto 
představení.

Miroslav Nedoma
člen Kulturní komise RMČ

Příběh Coco Chanel

Jan Čenský.

Libuše Švormová a Michaela Dolinová.
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Hana Navarová a Jaroslav Vaculík v představení Tarbíci v Dundunu.

VOLNÝ ČAS      

V uplynulém roce Místní 
knihovna MČ Praha – 
Petrovice obohatila knihovní 
fond třemi stovkami nových 
knižních titulů, které dále 
doplnila téměř dvěm 
stovkami knižních novinek 
ve výměnném souboru 
zapůjčeném z Městské 
knihovny hl. m. Prahy.

Kromě pestré nabídky nejžádanějších kniž-
ních titulů knihovna nabídla občanům řadu 
dalších zajímavých akcí. Pro děti uspořáda-
la již tradičně velmi oblíbenou literárně-po-
hádkovou Noc s Andersenem a v průběhu 
celého roku zrealizovala hned několik be-
sed jak pro mateřské, tak i základní školy 
působící v obvodu Prahy 15. V jubilejním 
roce vzniku samostatného Českosloven-
ska navíc zorganizovala jak fotografickou 
soutěž na téma „Petrovice očima dětí“, 

tak i literární soutěž s mottem „Co mi říká 
pojem vlastenectví“. Připomeňme, že obě 
akce probíhaly za účasti více než 60 žáků 
a studentů ze ZŠ Praha – Petrovice, gym-
názia ALTIS i DINO Schools of Prague. 
Nejmladší Petrovičtí pak byli navíc doslo-
va nadšení lampiónovým průvodem, kte-
rý prošel Petrovicemi 23. října 2018 hned 
po slavnostním aktu zasazení lípy republi-
ky před ZŠ Praha – Petrovice. Pro petro-
vické seniory v knihovně i v loňském ro-
ce pokračovaly počítačové kurzy a službu 
veřejného internetu zdarma na osmi po-
čítačích v klidném prostoru knihovny vyu-
žilo téměř tisíc občanů. Služeb knihovny, 
od možnosti odpočinku třeba i jen při čte-
ní denního tisku nebo zajímavých časopisů 
až po nákup vstupenek na kulturní před-
stavení pořádaná MČ Praha – Petrovice, 
pak využilo celkem 9 000 návštěvníků.

Eva Šuhájková
infocentrum 

Pro všechny děti a jejich rodiče, kterým bývá v únoru v petrovických uli-
cích zima a kteří milují teplo, sluníčko a povídání o Africe a afrických zví-
řátkách, bylo určeno představení Tarbíci v DUNDUNU. V podání Hany Na-
varové a Jaroslava Vaculíka zaznělo pásmo písniček z Večerníčku Tarbíci 
a povídání o méně známých luskounech, surikatách, tarbících, ale i třeba 
hyenách. Nejeden z malých diváků se nechal báječnou Hanou Navarovou 
strhnout k tanci, luskání, tleskání a dupání a jistě pro všechny nejen malé 
návštěvníky představení byly úplným magnetem rozmanité africké bub-
ny a perkuse, které si mohli nejen poslechnout v podání skvělého Jaro-
slava Vaculíka, ale i zblízka prohlédnout.
Představení uspořádala Komise výchovy, vzdělávání a sportu  
MČ Praha – Petrovice 9. 2. 2018 v sále Domu občanské vybavenosti. 

Veronika Balíčková

Knihovna pro malé i velké

Tarbíci v DUNDUNU

Velký výběr cestovatelských průvodců.
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Na letošním mistrovství 
Evropy v halovém pozemním 
hokeji žen v kategorii U21, 
které hostilo polské město 
Tarnowskie Góry, nechyběly 
ani výsostné znaky naší 
městské části. Jednou z opor 
mladého dívčího týmu, který 
nakonec i přes nepříznivý 
los obhájil svoji příslušnost 
ke světové halové špičce, se 
letos totiž stala také teprve 
16letá brankářka Kristýna 
Šafaříková z Petrovic. 

Třikrát týdně ji můžete potkat cestou 
v autobuse či tramvaji mezi Petrovicemi 
a Hostivaří a poznáte ji snadno: 
vždy za sebou táhne obrovskou 
kolečkovou tašku s brankářskou výstrojí 
a s výmluvným nápisem „GOALKEEPERS 
ARE AMAZING PEOPLE!“ (Brankáři jsou 
úžasní lidé). 

Na hřišti (ať už venkovním, nebo v hale) ji 
naopak poznáte podle podle sytě modré-

ho dresu s číslem 71 a také podle mas-
ky vyzdobené českým lvem a také variací 
vinných listů znaku MČ Praha – Petrovice.   

Do klubu HC Hostivař (http://hchostivar.
com), jehož je odchovancem a za který 
chytá ligové zápasy, přišla v roce 2014, kdy 
věkově zapadla do kategorie mladších žá-
kyň. Snad díky průpravě ze školního krouž-
ku judo v ní trenérky brzy objevily brankář-
ský talent a naprosto tím změnili Kristýně 
život. Citlivý přístup trenérek (později i tre-
nérů) a mimořádně skvělá parta děvčat jí 
umožnily rozvíjet herní talent natolik, že 
brzy začala nastupovat do ligových utká-
ní a svými výkony si později vyslouži-

la i pozvání do pravidelných center mla-
dých hokejových talentů. Poctivý přístup 
a spousta dřiny ji dovedly až do reprezen-
tačního angažmá nejprve v dívčí kategorii 
U14 (do14 let), později i v juniorských U18 
a v letošní sezoně letos i v ženské kate-
gorii U21. 
V šestnácti letech tak má možnost sbírat 
zkušenosti s pozemním hokejem na mezi-
národní úrovni i v kategorii dospělých, což 
jsou zkušenosti vpravdě k nezaplacení. Až 
ji příště potkáte, jak vám se svojí obrov-
skou kolečkovou taškou překáží v auto-
buse, tramvaji, na ulici, nebo v mezaninu 
domu, usmějte se na ni, protože brankáři 
jsou skutečně úžasní lidé a Kristýna Šafaří-
ková je jedním z nich. 
Děkujeme Kristýně za reprezentaci naší 
městské části na ligovém i mezinárodním 
poli a přejeme jí hodně úspěchů do dalších 
sportovních utkání pod pomyslnou vlajkou 
Hostivaře, České republiky a tak trochu ta-
ké Petrovic.   

JŠ

Petrovické vinné listy na evropském 
šampionátu

Petrovický zpravodaj SPORT

Dorostenky slaví stříbro.

Pozemní hokej 

je olympijský sport, oblíbený 
zejména v západní Evropě a v zemích  
Commonwealthu, kde je hlavním 
dívčím univerzitním sportem. Je-
ho striktní pravidla z něj dělají jeden 
z nejbezpečnějších kolektivních spor-
tů vůbec, a proto je vhodný nejen pro 
chlapce, ale také pro dívky. V letní 
sezóně se hraje na venkovním hřišti 
s umělou trávou, na zimu se pak pře-
souvá do haly, kde se hraje zmenše-
ný formát s pěti hráči v poli. V České 
republice je hlášeno 17 klubů pozem-
ního hokeje, jejichž chod svojí činnos-
tí zastřešuje Český svaz pozemního 
hokeje (ČSPH). Petrovicím je míst-
ně nejbližší klub HC Hostivař (hřiště 
za OC Vivo), případně kroužek PH klu-
bu President. Dění v pozemním ho-
keji se také věnuje pravidelný pořad 
České televize „Hokej na zemi“. (jš)

Kiki maska.
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Motto: Anglický spisovatel 
Oscar Wilde řekl: „Fotbal 
je sport gentlemanů, který 
hrají barbaři, zatímco rugby 
je sport barbarů, který hrají 
gentlemani“. 

Mezi sportovní chloubu Petrovic určitě pa-
tří velice agilní Rugby klub. Hlavně kvůli 
výborné práci s mládeží. Šéftrenérem mlá-
deže je Ing. OTO PETRÁŠEK, jenž je sou-
časně předsedou komise mládeže České 
rugbyové unie. S ním jsme hovořili o mi-
nulosti, ale hlavně přítomnosti petrovické-
ho rugby.
Ještě předtím si připomeňme, že tento 
sport se dostal do českých zemí ve 20. 
letech minulého století. Prvním propagá-
torem byl známý spisovatel a ilustrátor 
Ondřej Sekora, který svého času působil 
ve Francii jako sportovní novinář. Stvořitel 
populárního Ferdy Mravence přivezl také 
první pravidla rugby a přeložil je do češ-
tiny. Česká rugbyová unie byla založe-
na v roce 1926 a zápasy se hrály od roku 
1928 do roku 1936, v dalších letech však 
tento sport skomíral.

Historie rugby v Petrovicích je však 
spojena s Motorletem. Jak se stalo, 
že klub z Jinonic se ocitnul na druhém 
konci Prahy? 
Začnu od prvopočátku, ke kterému se hlá-
síme. Na konci druhé světové války žil 
v Praze jeden Angličan. Ten v roce 1944 
našel ve sklepě strahovského stadionu vy-
bavení na rugby. Se studenty středních 
škol dal dohromady partu a založil klub Ra-
dostně vpřed. Po válce klub přešel do I. 
ČLTK, Sokola Praha 1 a Sokola Šverma 
Jinonice. V roce 1950 byl přejmenován 
na Spartak Motorlet a poté TJ Motorlet. 
Ragbisté Motorletu nikdy neměli svo-
je hřiště a hráli mimo jiné i na známém  

hřišti v Troji, kde měly domov i oddíly 
Sparty a Slavie. Stále hledali svůj stánek, 
až narazili v roce 1980 na zaniklé fotbalo-
vé hřiště v Petrovicích. Po úpravě se sem 
přestěhovali a hráli zde do roku 1992. Klub 
ztratil hlavního garanta a nebyl důvod, aby 
nadále nesl jeho název, proto vznikl Rugby 
klub Petrovice.

Rugby mělo dlouho v podvědomí veřej-
nosti nálepku surového sportu, kde se 
lámou kosti a který je určen pro muž-
ské hromotluky. To už však dávno sa-
motní ragbisté vyvrátili a dnes hrají ru-
gby i ženy a mládež. 
Je to tak, před třiceti lety byl zastáván 
názor, že děti by rugby hrát neměly. Na-
tož ženy. Věková hranice byla od tak pat-
nácti let. Náhled se začal postupně měnit 
a dneska dokonce přijímáme do rugbyo-
vé školky děti od čtyř let. Samozřejmě, že 
nejprve s nimi hrajeme hry s míčem, roz-
víjíme všeobecnou pohybovou průpravu, 
základy gymnastiky. Vlastně je učíme, co 
je ve škole nenaučí. Suplujeme tragickou 
úroveň tělocviku na školách.

Je rugby nebezpečné a jsou v něm čas-
tá zranění?
Pro děti není tento sport nebezpečný vů-
bec. Ke zranění dochází velmi zřídka, ur-
čitě méně než v jiných sportech, např. 
ve fotbalu. Jsme sice kontaktním spor-
tem, ale my o míč nebojujeme nohou. 
V dorosteneckém věku, kdy kluci naros-
tou, už je možnost zranění větší, ale asi 
obdobně jako v jiných sportech. Snahou 
nás trenérů je vštěpovat mladým hráčům 
úctu k soupeři.  

Můžete říci několik čísel pro představu, 
jak početný je RK Petrovice…
Patříme k jedněm z největších rugbyových 
klubů v republice z celkového počtu kolem 
třiceti. Celkově je nás hráčů a trenérů 250. 
Naše mládežnická základna čítá nyní 192 
členů. Pro představu: v celé republice to 
je kolem 2500 dětí do 18 let. Máme sedm 
mládežnických kategorií od U6 do U19, 
tým mužů a žen, které jsou několikanásob-
nými mistryněmi ČR. V posledních pěti le-
tech získaly čtyři tituly!

O takové množství hráčů se musí sta-
rat trenérský kádr…

Řekněme si, že rugby je u nás ryze ama-
térský sport. Z toho vyplývá, že veškerá 
činnost trenérů je dobrovolná. Obecně se 
říká, že u menších děti do 12 let by měl být 
jeden trenér na šest až sedm hráčů. Sna-
žíme se zapojovat i aktivnější rodiče tak, 
abychom u každé kategorie měli tři až čty-
ři trenéry. 

Jak probíhají tréninky?
Mladší mládežnické kategorie trénují dva-
krát týdně. V podzimní sezoně (od začátku 
září do poloviny listopadu a na jaře od za-
čátku dubna do poloviny června) mají té-
měř každý víkend turnaje. Od kategorie 
staršího žactva chceme, aby trénovali tři-
krát týdně. O víkendech už nehrají turnaje, 
ale mistrovské zápasy.  
Mladí ragbisté startují na regionálních tur-
najích, zvlášť v Čechách a na Moravě. Vět-
šina turnajů je nesoutěžních, tzn. chceme 
dětem tento sport co nejvíce přiblížit, co 
nejméně je stresovat honbou za vítězství-
mi. Ano, hrají se utkání, výsledky se po-
čítají, ale nevyhlašuje se pořadí. Pak jsou 
turnaje výherní, které jsou za rok tři až čty-
ři. V červnu vrcholí mládežnická sezona 
celostátními turnaji, kde si již bojuje o pr-
venství, poháry a medaile.

Jaký je zájem dětí a rodičů o rugby?
V posledních šest sedmi letech se zá-
jem zvyšuje. Důvod neznám, možná k to-
mu přispěly televizní přenosy ze Světové-
ho poháru, který je vlastně mistrovstvím 
světa v rugby. Před deseti lety jsme měli  
sedmdesát dětí, dnes skoro dvě stě. Svou 
roli hraje asi také to, že rugby není finanč-
ně náročné, pokud to porovnáme s jinými 

sporty, např. hokejem. Např. ochranná příl-
ba stoji pětistovku, dres zpevněný moli-
tanovými vycpávkami kolem sedmi osmi 
stovek. To nejsou žádné horentní sumy. 

Petrovický zpravodaj

U10 – 2. místo na Mistrovství ČR 2017.

Oslavy titulu.

SPORT 

Rugby je nejúspěšnější sport v Petrovicích
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Také naše členské příspěvky patří k nej-
menším. Ten roční se rovná měsíčnímu 
v hokeji.
Pravidelně dvakrát ročně jezdíme na tur-
naje do zahraničí, většinou do Německa 
a Francie, předloni jsme byli i v Anglii. Ab-
solvujeme také několik soustředění.

O titulech žen už byla řeč. Vyjmenujete 
úspěchy v mládeži?

Jsme mistři republiky v kategorii U10, 
před třemi roky jsme vyhráli titul v U8. Dá 
se říci, že ve všech mládežnických kate-
goriích patříme mezi republikovou špičku.

Co se děje ve vašem klubu právě teď?
Nyní ve všech kategoriích zakončujeme 
zimní přípravu, která vrcholí předsezon-
ními soustředěními. Koncem března za-
číná již jarní sezona mistrovskými zápa-
sy a turnaji jednotlivých kategorií. Pokud 
si chce někdo vyzkoušet náš krásný a fé-
rový sport, je právě nyní ta nejvhodnější 
doba přijít mezi nás. Není třeba se niče-
ho bát, účast na prvních trénincích je nezá-
vazná, dobrovolná tzv. na zkoušku. Hráče 
a hráčky ve věku od čtyř do 99 let přijímá-
me do našeho klubu průběžně po celý rok.

Nyní se petrovičtí ragbisté chystají na vel-
kou akci. Dostali od pražského magistrátu 
dotaci na přestavbu klubovny. Všichni se 
už těší na modernizované prostory, jež na-
bídnou větší komfort pro hráče a všechny 
členy klubu. 

VS
redakce

Mistrovský tým žen RK Petrovice.

Petrovický zpravodaj SPORT 

 

HLEDÁME ÚČETNÍ 

na zkrácený úvazek 

 

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

Jakobiho 327, 109 00 
Praha 10 – Petrovice 

 
Nástup možný ihned. Požadujeme bezúhonnost, 
pečlivost, základní znalost účetních a daňových 

zákonů, práce na počítači v databázovém 
systému. Znalost angličtiny je výhodou. 

 
V případě zájmu nás kontaktuje na 

m.horova@chromservis.eu nebo telefonicky: 
Horová: 604277970. 

INZERCE
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Petrovický zpravodajŠKOLY

Masopust je tradiční karneval 
oslavující příchod jara, 
úrodnost, lidskou radost, 
pospolitost a zejména 
loučení se zimou. 

Občané naší městské části Praha – Petro-
vice měli možnost rozloučit se se zimou  
28. února a loučení bylo opravdu velkolepé. 
Byl krásný teplý, téměř jarní den, sluneč-
ní paprsky projasnily celé odpoledne. Do-
spělí a zejména děti v maskách i bez ma-
sek se sešli na prostranství před školou. 
Paní starostka JUDr. Olga Hromasová ce-
lé veselé masopustní odpoledne zahájila 
slavnostním symbolickým předáním klíčů 
od Petrovic vedoucímu průvodu a průvod 
vyrazil. Maskovaní i ostatní účastníci bez 
masek zpívali: „Stará bába jede s koloma-
zí, starej dědek za ní kytky hází, bába od-
chází, on jí nadchází, ona do komína, on 
jí napomíná, ať neblázní.“ Zpívali i Travička 
zelená a Já mám koně, vraný koně nebo 
Jémine, domine, masopust pomine a ta-
ké: „Káča má, Káča má šněrovačku s prý-

mama, kdo chce s Káčou tancovati, nesmí 
jí je zamazati.“ Hudební doprovod skvěle 
obstarali herci a zpěváci z divadla Sklep. 
Když průvod dorazil k mateřské školce, 
mohli se vysílení účastníci občerstvit, pa-
ní ředitelka a paní učitelky všem nabízely 
hned několik druhů výborných koláčků. 
Když průvod za zpěvu a všeobecného ve-
selí dorazil až k Domu občanské vybave-
nosti v ulici Edisonova, většina účastníků, 
zejména dětí s rodiči, se zúčastnila hlavní-
ho programu v kulturním sále. Pedagogič-
tí pracovníci Domu dětí a mládeže Domu 

UM organizovali soutěže, tanec, vyhodno-
cení masek, zábavné úkoly pro děti na ně-
kolika stanovištích. Vše až do 18 hodin. Po-
slední písničkou jsme se všichni rozloučili.
Děkuji za přípravu i organizaci průběhu ak-
ce všem členům Komise výchovy, vzdě-
lávání a sportu, děkuji pedagogům ze Zá-
kladní školy Praha – Petrovice a Mateřské 
školy Jakobiho, Praha – Petrovice, děku-
ji všem pracovníkům Domu dětí a mlá-
deže Domu Um, pracoviště Praha – Pe-
trovice, děkuji žákyním devátého ročníku 
Základní školy Praha – Petrovice, paní sta-
rostce JUDr. Olze Hromasové, paní radní 
Mgr. Veronice Balíčkové, hercům a hudeb-
níkům z divadla Sklep, děkuji někomu na-
hoře za krásné počasí, které podtrhlo pří-
jemnou, radostnou atmosféru. Všechny 
petrovické děti i rodiče a všechny zájem-
ce už nyní zvu na jubilejní Petrovický Ma-
sopust 2020. 

Petr Zeman
ředitel ZŠ Praha – Petrovice

Petrovický Masopust 2019

K zápisu do MŠ mohou přijít 
rodiče s dětmi narozenými 
v roce 2013, 2014, 2015 
a v roce 2016 narozenými 
do 31. 8. 2016.

Ředitelka MŠ stanovila na základě usta-
novení § 165 odst. 2 písm. b) zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, kritéria přijímání do MŠ, 
podle nichž bude postupovat při rozhodo-

vání o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělá-
vání. Přehled kritérií bude zveřejněn před 
zápisem do MŠ.
Od počátku školního roku, který následu-
je po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 
věku, do zahájení povinné školní docházky 
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Do MŠ se přednostně přijímají dě-
ti, které před začátkem školního roku 
dosáhnou nejméně třetího roku vě-
ku, pokud mají místo trvalého pobytu  
v MČ Praha – Petrovice (spádová oblast).
Do MŠ se budou přijímat děti, které se 

podrobily stanoveným pravidelným očko-
váním, nebo mají doklad, že jsou proti ná-
kaze imunní, nebo se nemohou očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato 
podmínka se nevztahuje na děti, pro které 
je předškolní vzdělávání povinné.

Jana Beránková
ředitelka mateřské školy

Zápis do Mateřské školy Jakobiho

Mateřská škola Jakobiho, Praha 10 – Petrovice
Vážení rodiče budoucích předškoláčků, ZÁPIS do naší MŠ pro školní rok 2019/20 se koná

9. května 2019
od 13 do 17 hodinZÁPIS

E-mail:
ms.jakobiho@volny.cz

Telefon: 
274 863 977
274 862 631

www.msjakobiho.cz

Těšíme se na vás!
Jana Beránková - 
ředitelka školy,
učitelky a dětiK zápisu přijďte s dítětem a s sebou vezměte jeho rodný list a svůj občanský průkaz.

Masopustní průvod.
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24. ledna se strhl rej téměř 
karnevalový – imatrikulační 
ples primánků a především 
maturitní ples oktavánů 
ALTISU v Radiopaláci na 
Vinohradech. 

Jako každý rok se ples velmi vydařil. Se-
šli se studenti současní, minulí a možná 
i budoucí s rodiči a prarodiči, kamarády a 
profesory. Atmosféra byla přátelská, neř-
ku-li rodinná a večer sliboval mnohá pře-
kvapení. Dívky maturantky byly sexy, malé 
slečny z primy rozkošné, mladí muži – ma-
turanti nervózní z očekávání neznámeho, 
kluci z primy jako motorové myši lítali z 
místa na místo.
Ples začal v 19:00. Již ve čtvrt na osm 
jsme měli možnost vidět elegantní před-
tančení maturantů, které bylo dechbe-
roucí. Než přišlo samotné stužkování nej-
mladších studentů, tak se tancování ujali 
rodiče studentů, profesoři, ale i nejmladší 
účastníci plesu, kteří pak proskotačili celý 
ples. Samotného stužkování se ujala tříd-

ní profesorka nových primánů paní Olga 
Tůmová společně s Jaroslavou Fišerovou, 
která zde zastupovala vedení školy. 
Poté přišlo na řadu hlavní a očekávané šer-
pování maturantů. Při šerpování si na chvíli 
odskočil z nemocnice doktor Vágner (he-
rec Michal Novotný) z Ordinace v Růžové 
zahradě a odmoderoval, co se dalo. Šerpo-
vání se neobešlo bez ohromného potlesku 
a pískání, ale i slz dojetí.
Po desáté hodině se zábavy ujalo Baletní 
studio Trio a éterické tanečnice přitáhly ja-
ko magnet pozornost celého sálu.
Oficiální část zakončili maturanti s plach-
tou a vzduchem začal létat onen „proklí-
naný“ mamon. 
Ples se ohromně vydařil, zábava byla skvě-
lá, účastníci usměvaví, jídlo i pití chutnalo. 
Tak tedy primánkům šťastný start a okta-
vánům dobrý konec studia!!!! 

Eliška Dánová, septima 
Olga Tůmová

Maturitní candrbál gymnázia ALTIS

Základní škola Praha – Petrovice 
zve 

  

16. dubna 2019
na 8. ročník velikonočního zábavného odpoledne s názvem

  

PETROVICKÁ POMLÁZKA 2019

Milí současní i bývalí žáci, vážení rodiče, petrovičtí občané a všichni zájemci, přijďte 
se podívat. Zahájíme ve 14 hodin v tělocvičně pásmem básniček, písniček a tanečků, 
vystoupí žáci 1. tříd. Po zahájení mohou návštěvníci utrácet na školním velikonočním 
jarmarku, prohlédnout si jarní výstavu dětské výtvarné tvorby, zúčastnit se společně 
s dětmi výtvarných dílen v budově Edisonova a v budově Dopplerova, prohlédnout si 
slavnostně a jarně vyzdobené chodby a učebny ve všech budovách naší školy, zúčastnit 
se her a zábav. 
Stánky nebo prodejní stolky budou v budovách Edisonova a Dopplerova. Žáci nabídnou 
k prodeji vlastní výrobky, drobné velikonoční dárky, zejména kraslice, vlastnoručně vy-
pěstované sazenice, perníčky, oseníčka, zápichy do květináčů, pomlázky, výrobky z kera-
mické hlíny, beránky a zajíčky z různých materiálů a různé velikosti. 

Žáci, žákyně a pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha – Petrovice.

Mistři.

Noví primánci.



    
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

14.4. - Květná neděle 
Mše sv. s žehnáním ratolestí a 
pašijemi, začíná Svatý týden… 
Připomíná se velikonoční vjezd Ježíše 
na oslíku do Jeruzaléma 

  8.30 – mše sv. 
10.00 – mše sv. 

18.4. - Zelený čtvrtek 
připomíná se Poslední večeře Ježíše 
s učedníky, při které dal své Tělo 
v podobě chleba a Krev v podobě vína, 
pak umyl apoštolům nohy a odešel se 
modlit na Olivovou horu  

18.00 - mše sv. 
         poté Getsemanské bdění 
 
 
 

19.4. - Velký pátek 
připomíná se Ježíšovo utrpení a smrt 
na kříži 

10.00 – křížová cesta  
       s dětmi v kostele a venku 
 

 
15.00 – křížová cesta  
             v kostele 
18.00 – velkopáteční obřady 

20.4. - Bílá sobota 9.00 – modlitba u Božího  
           hrobu, ranní chvály  
           a modlitba s čtením 

večer: Velikonoční vigilie,  
hlavní velikonoční bohoslužba, velmi 
starobylá 

21.00 – vigilie slavnosti  
             Zmrtvýchvstání 
- svěcení ohně a průvod 
  s paškálem, liturgie světla,    
  liturgie slova, svěcení vody  
  a obnova křestních závazků,  
  liturgie eucharistie,  
         poté velikonoční agapé 

21.4. - Hod Boží velikonoční  
    - slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

  8.30 – mše sv. 
10.00 – mše sv. 

      
     22.4. - Velikonoční pondělí   9.00 – mše sv. 

PETROVICKÉ VELIKONOCE 2019 

 

Milí čtenáři Petrovického zpravodaje, 
   prodlužující se dny a změny v přírodě nám připomínají, že pomalu končí čas zimního období a přichází jaro. 
Pravidelný koloběh střídání se ročních období, kde po zimě opět všechno rozkvétá, nám zjevuje nádherný řád, který 
je ustanoven v přírodě a za kterým tušíme princip života. Od nepaměti lidé tuto chvíli probuzení se přírody, přechod 
ze smrti do života, slavily různými svátky. V pradávných časech to byla oslava síly, která proměňuje šedivou zemi 
nevydávající znaky života na zahradu, která přináší své plody pro dobro člověka. V Starém zákoně to nabylo nový 
význam, když se slaví přechod vybraného národa z egyptského otroctví na svobodu a dosažení svého cíle - přislíbené 
země. Pro nás, křesťany, se slavení mění na přechod Ježíše ze země k svému nebeskému Otci, ze smrti do života 
věčného. Tím se končí absurdita vlády smrti a ke slovu se dostává život přímo u jeho pramene. A ten dává smysl 
každému lidskému bytí. 
   Chceme Vám všem ze srdce popřát prožití radosti z tohoto vítězství a zveme Vás do našeho kostela na jeho slavení. 

Miroslav Verčimák  a Miloš František Převrátil, kněží petrovické farnosti 
 

 Jak jsme loni slíbili, jdeme do toho letos zase. A vy už podesáté tak budete mít možnost užít si 
petrovický kostelík jinak než v běžném provozu. V čase uzávěrky tohoto PZ ještě nemáme celý 
program pohromadě, ale určitě v duchu letošního motta dle verše 30,29 z knihy proroka Izaiáše: 
„Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek“, v něm najdete hojnost hudebních čísel 
včetně možnosti si i zazpívat s sebou. Sledujte tedy aktuální informace v obecních vývěskách a na 
webech NK i farnosti. Tým organizátorů od sv. Jakuba se už na vás moc těší. 


