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Nouzový stav
2020
Pandemie koronaviru ovlivnila život 
po celé zemi.
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Obsah

Seniorská
obálka

Pomáhá určit 
záchranářům 

zdravotní stav.

Knihovna
znovu 

otevřena
Provoz opět 

zahájen
4. 5. 2020.

Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,  
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dveře lednice magnetkou či 
na vchodové dveře ze strany bytu. Jsou 
to první dveře, jimiž složky záchranného 
systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte 
údaje aktuální! Vyměňte obálku 
vždy při změnách léků, kontaktů, 
po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo, 
tyto údaje je zdravotnická záchranná 
služba schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka, 
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět, 
jaké máte současné nemoci a zda jste 
nemoc prodělali před rokem nebo před 
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky, 
včetně množství (například 80 mg),  
dále dávku (například 1 tableta)  
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní 
příslušníci, sousedé či přátelé,  
je to zcela na Vás.  
Telefon pomůže v případě zajištění péče 
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.

I.C.E. KARTA

údaje  
důležité 

k vyplnění

doporučené 
údaje

údaje méně 
závažné

ČERVENĚ

ŽLUTĚ

ZELENĚ

•	 Kontakt	na	praktického	lékaře	napomůže	 
při zjištění dalších informací.

•	 S vyplněním	karty	Vám	mohou	pomoci	 
Vaši blízcí nebo praktický lékař.

•	 V případě,	že	jste	byli	v poslední	době	hospitalizováni,	
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.

•	 Je	zde	uvedeno	mnoho	zdravotních	údajů,	které	
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho 
aktuálního stavu a optimální terapii na místě  
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.

•	 Svým	podpisem	stvrzujete,	že	údaje	jsou	pravdivé	 
a že je mohou záchranné složky využít v případě 
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.

•	 Neotvírejte	však	své	dveře	bez	zábran	každému!
•	 Využívejte	„bezpečnostní	řetízek“	a „kukátko“	

na dveřích.
•	 Osvědčuje	se	mít	v domě	také	„hlásiče	kouře“.

Kolektiv autorů

K využití: občan/ka, bydlící v domácím prostředí sám/a; 
senior, včetně toho, který využívá terénní sociální služby; 
osoba se zdravotním postižením a kdokoliv další,  
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.  
Život je dar, a kéž jej můžeme smysluplně prožít  
a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA
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starší 70 let.

Školy v době 
epidemie
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on-line 
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aktuality z vaší 

MČ.
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Pohyb je důležitý.
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na všechny  z nás dopadla opatření 
související s vyhlášeným nouzovým 
stavem  a  dalšími  opatřeními,  která 
minimalizovala  riziko  přenosu  koro-
naviru. Veřejný život se úplně zasta-
vil  a  na  našem  úřadě  jsme  museli 
přistoupit k určitým opatřením, kte-
ré se týkala výkonu práce. 
Městská část Praha – Petrovice dle 
vývoje  situace přijala opatření  proti 
šíření  koronaviru  SARS-CoV-2  (CO-
VID-19) a od 11. 03. 2020 byla uza-
vřena  jak mateřská škola Jakobiho, 
tak i základní škola Praha – Petrovi-
ce.
Okamžitě  po  vyhlášení  nouzové-
ho stavu jsme primárně zabezpečili 
nejohroženější skupinu našich obča-
nů ve věku 65+. Každému senioro-
vi  byl  osobně  doručen  pracovníky 
úřadu  dopis,  ve  kterém  měli  infor-
mace a kontakt na naši koordinátor-
ku, na kterou se mohli obracet tele-
fonicky, čehož senioři  také náležitě 
využívali.  Koordinátorka  seniorům 
radila  a  pomáhala  s  řešením  jejich 
problémů a dle jejich potřeb zajišťo-
vala nákupy a léky. V Petrovicích se 
této činnosti věnovaly členky sociál-

ní  komise,  hlavně  paní  Mgr.  Marti-
na Nedrdová Bucková. Zaměstnanci 
úřadu a dobrovolníci osobně roznes-
li více než 1000 seniorům dezinfekč-
ní prostředky a 2 600 ks roušek, a to 
jak šitých, tak jednorázových. Vzhle-
dem  k  tomu,  že  senioři  patří  mezi 
nejohroženější skupinu našich obča-
nů, doručili  jsme  jim ochranné pro-
středky  přímo  ke  dveřím  jejich  do-
movů.  Při  rozvážení  nám  pomáhal 
pan Bronislav Klinger a pan Uhlík se 
synem.
Koordinovali  jsme  šití  roušek  u  na-
šich dobrovolníků a rozdávali je me-
zi občany. 
V Petrovicích bylo dobrovolníků ně-
kolik,  jmenovitě  největší  zásluhy 
v  šití  měla  paní  Helena  Eichlerová, 
které zdatně konkurovala rodina Do-
stálova, hlavně slečna Kateřina, dá-
le paní Barbora Eichlerová a paní Ja-
na  Kutičková.  Ostatní  dobrovolnice 
z petrovické farnosti, které šily rouš-
ky, si přály zůstat v utajení a my je-
jich přání plně respektujeme. 
Dohromady  ušili  petrovičtí 
dobrovolníci  přes  2  500 ks  roušek, 
které nosíte. Všem výše uvedeným, 

Vážení petrovičtí, 

Petrovický zpravodaj,  
časopis městské části
Praha – Petrovice 

• Periodický tisk územního samosprávného 
celku. Vychází 4x ročně v Petrovicích. 
Ročník XXIX, číslo 1, uzávěrka 1. května, 
dáno do tisku 15. května, vychází 21. května 
Uzávěrka následujícího čísla 29. 6. 2020  
do 12 hod., vychází 24. 7. 2020.
• Vydavatel: Městská část Praha – Petrovice, 
sídlo Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10,
IČ: 231363 
• Redakce: Jana Kosinová,  
e-mail: kosinova@prahapetrovice.cz,  
RMČ Praha – Petrovice, příjem inzerce: 
Irena Fořtová, tel.: 274 860 731, 
e-mail: fortova@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
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ale  i  ostatním  děkujeme  a  velmi  si 
vážíme  jejich práce a času, který  tomu 
obětovaly.
Po  celou  dobu  nouzového  stavu  jsme 
rozlévali  do  půllitrových  lahví  dezinfek-
ci ANTI-COVID-19 a  zdarma  ji  roznáše-
li  a  rozdávaly  petrovickým  občanům. 
S rozléváním a rozvozem nám pomáhal 
pan Vasyl Shehda. Dezinfekci jsme prů-
běžně  dávali  také  stavebním  bytovým 
družstvům  a  SVJ  a  občanům,  kteří  se 
dostavili na úřad MČ.
Od 20. dubna v úterý a ve čtvrtek zřídi-
la městská část výdejní stan, ve kterém 
byly zdarma rozdávány občanům Petro-
vic dezinfekční prostředky a roušky. Při 
jejich rozvážení a vydávání nám pomáha-
li manželé Křečkovi a manželé Endrštovi 
s paní Lenkou Zímovou. 
Městská část každý týden provádí dez-
infekci všech společných prostor objek-

tu  petrovické  polikliniky,  Ohmova  271. 
U vstupu do polikliniky je pro vás připra-
vena dezinfekce, kterou při návštěvě po-
likliniky můžete použít.
Zdarma  jsme  dodali  ochranné  pomůc-
ky do našich školských zařízení, a to jak 
do MŠ Jakobiho, tak do ZŠ Praha – Pe-
trovice.  Proběhla  důkladná  dezinfekce 
mateřské  školy.  Nechali  jsme  vyčistit 
všechna dětská hřiště na veřejném pro-
stranství.
V  průběhu  nouzového  stavu  proběhla 
dezinfekce kontejnerového stání a sou-
časně i nádob na směsný a tříděný od-
pad.
Zaměstnanci  úřadu  připravili  k  otevření 
Infocentrum  a  místní  knihovnu  tím,  že 
provedli  kompletní  dezinfekci  knihovní-
ho fondu a prostor.
Díky uvolňování opatření nouzového sta-
vu jsme opětovně navázali na průběžné 

opravy výtluků na komunikacích ve sprá-
vě MČ Praha – Petrovice. 
Během  nouzového  stavu  jsme  započa-
li  přestavbu  plotu  v  objektu  mateřské 
školy  Jakobiho,  která  bude  dokončena 
do konce května.
Chtěla  bych  poděkovat  všem,  kteří  se 
aktivně  zapojili  do  činností,  které  nám 
pomáhaly  v  tomto  nelehkém  období 
v boji s nákazou, která přerostla v pan-
demii. Také bych ráda poděkovala všem 
spoluobčanům,  kteří  dodržovali  vládní 
nařízení a doporučení. Minimalizovat do-
pady koronavirové nákazy se nám může 
podařit pouze společným zodpovědným 
přístupem.

Všem vám přeji pevné zdraví.

9. ledna 2020
•  Rada MČ schválila Rozpočtové  změnu 
č. 25/2019 a č. 26/2019.
•  Rada MČ vzala na vědomí podnět odbo-
ru  ochrany  prostředí  MHMP  k  odsvěření 
pozemků pod vodními toky ze správy MČ 
Praha – Petrovice.
•  RMČ  schválila  odsvěření  pozem-
ků  parc.  č.  577/4,  577/3,  574/1, 
574/2,  495/8,  495/10,  458/18,  495/3, 
493/2,  493/3,  458/23,  458/25,  458/27,  
458/29 a 458/11 v k.ú. Petrovice ze svěře-
né správy MČ Praha – Petrovice.
•  Rada MČ vzala na vědomí návrh obec-
ně závazné vyhlášky č. 3/2019 Sb. Hl. m.  
Prahy,  o  školských  obvodech  ZŠ  bez  
připomínek.
•  Rada  MČ  schválila  objednávku  
č.  2/2020/hra  na  skenování  a  indexaci  
dokumentů a nestandardních formátů knih 
(historická  kniha  zemřelých velký  formát, 
dále historická kniha rejstříku přestupků).

•  Rada  MČ  schválila  poskytnutí  celo-
roční  zálohy  na  poštovné  České  poště,  
s. p., pobočce Praha 111, Veronské nám. 
403, Praha 10 – Horní Měcholupy, ve výši 
45 000 Kč na kalendářní rok 2020.
•  Rada  MČ  schválila  vyúčtování  pořadu 
pro děti Písničky, zvyky a pranostiky.
•  Rada  MČ  schválila  vyúčtování  České 
mše vánoční.
•  Rada MČ schválila vyúčtování koncert-
ního vystoupení Ireny Budweiserové.
•  Rada MČ schválila  rozpočet XX.  repre-
zentačního plesu MČ Praha – Petrovice. 
•  Rada MČ schválila návrh rozpočtu kon-
certu Iva Jahelky a Miroslava Palečka. 
•  Rada MČ schválila vyúčtování kulturní-
ho programu Kavárnička dříve narozených.
•  Rada  MČ  schválila  vyúčtování  Scé-
nického  čtení  s  hudbou  a  zpěvem  
Dopisy Olze.
•  Rada MČ schválila vyúčtování divadelní-
ho představení Znovu a líp.

•  Rada  MČ  schválila  zahrnutí  nákladů  
na  provoz  a  údržbu  hřbitova  MČ  za  rok 
2019  pro  cenovou  kalkulaci  roku  2020  
v celkové výši 246 896 Kč.
•  Rada  MČ  schválila  uzavření  no-
vé  Smlouvy  o  nájmu  hrobového  místa  
na urnový hrob č. 636 a č.637 na hřbitově  
v Praze – Petrovicích RMČ. 

23. ledna 2020
•  Rada  MČ  vzala  na  vědomí  zápis  
ze zasedání Finančního výboru ZMČ kona-
ného dne 16.01.2020.
•  Rada  MČ  schválila  vyvěšení  předlo-
ženého  návrh  rozpočtu  MČ  na  rok  2020  
na ÚD.
•  Rada MČ schválila návrh rozpočtu diva-
delního představení pro děti Kouzla a čáry 
tajemné Prahy.

Redakce

Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice
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VÝDAJE ČÁSTKA

Silnice 300 000

Ostatní záležitosti pozemních komu-
nikací

1 450 000

Předškolní zařízení 2 130 000

Základní školy 7 100 000

Činnosti knihovnické 65 000

Ostatní záležitosti kultury 386 300

Záležitosti sdělovacích prostředků 315 000

Ostatní záležitosti kultury, církví  
a sděl. prostř.

534 000

Veřejné osvětlení 50 000

Pohřebnictví 414 000

Sběr a svoz komunálních odpadů 15 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 818 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 85 000

Ostatní záležitosti sociálních věcí 400 000

Činnost zastupitelstva obcí 3 457 000

Činnost místní správy 12 715 900

Činnost místní správy 1 670 000

Celkem výdaje 35 124 500

Saldo příjmů a výdajů 0

PŘÍJMY ČÁSTKA

Poplatek ze psů 180 000

Poplatek za lázeňský nebo rekreační 
pobyt

45 000

Poplatek za užívání veřejného pros-
tranství

50 000

Poplatek ze vstupného 5 000

Správní poplatky 80 000

Daň z nemovitostí 5 320 000

Splátky půjček od obyvatelstva 8 000

Činnosti knihovnické 15 000

Ostatní záležitosti kultury 300 000

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 
prostř.

180 000

Pohřebnictví 196 000

Činnost místní správy 131 000

Obecné příjmy a výdaje z finančních 
operací

3 000

Převody z vlastních fondů 
hospodářské činnosti

5 043 500

Převody mezi HMP a MČ 23 568 000

Celkem příjmy 35 124 500

Příjmy MČ plánované na rok 2020 Výdaje MČ plánované na rok 2020

Rozpočet MČ PLATNÝ PRO ROK 2020
Zastupitelstvo městské části Praha – Pe-
trovice  (ZMČ)  na  svém  šestém  zasedání 
12. 2. 2020 na základě doporučení Finanč-
ního výboru ZMČ (FV) schválilo návrh roz-
počtu předložený radou MČ (RMČ). RMČ 
předložila  návrh  vyrovnaného  rozpočtu 
a FV po jeho prostudování konstatoval, že 
všechny výdajové a příjmové položky jsou 
uvedeny v reálné a konzervativní výši v po-
rovnání s relevantními daty plnění v uply-
nulých  letech. Rozpočet navazuje na pro-
gram  investičních  akcí  v  tomto  volebním 
období,  další  kultivací  služeb  poskytova-
ných MČ obyvatelům. Proto  jej FV dopo-
ručil  ZMČ schválit. Nicméně  reakcí  vlády 
na šíření koronavirové infekce z Čínské li-
dové republiky do ostatního světa v břez-
nu  vznikla  turbulentní  hospodářská  situ-
ace.  Dochází  k  neplánovaným  změnám 
v hospodaření MČ. Velmi výraznou pomo-

cí byla dobrovolnická výroba roušek, která 
umožnila rozdat tyto roušky spolu s desin-
fekčními  prostředky  potřebným  spoluob-
čanům a   byly  zahájeny programy sociál-
ní pomoci pro občany sociálně postižené 
vládními  opatřeními.  Proto  lze  očekávat, 
že  i  rozpočet  MČ  dozná  strukturálně  vý-
znamných změn.
Podívejme  se  tedy  na  předkrizovou 
variantu  rozpočtu,  která  byla  schválena 
v  návaznosti  na  předkrizovou  variantu 
rozpočtu  Hlavního  města  Prahy. 
Nejdůležitějšími  příjmovými  položkami 
jsou  dotace  z  pražského  magistrátu 
ve výši přibližně 23,57 mil Kč  (loni 23,25 
mil.  Kč),  výtěžek  vlastní  hospodářské 
činnosti  MČ  přibližně  5,0  mil.  Kč  (loni 
5,2 mil. Kč) a daň z nemovitosti přibližně 
5,3  mil.  Kč  (loni  2,75  mil.  Kč).  Výdaje  se 
soustředí  především  na  činnost  místní 

samosprávy  přibližně  12,7  mil  Kč  (loni  
12 mil Kč), kam patří řada drobných výdajů 
spojených s provozem a údržbou majetku 
MČ.  Významnější  položky  najdeme 
v nákladech na provoz a údržbu mateřské 
a základní školy přibližně 9,25 mil Kč, péče 
o vzhled obce a veřejnou zeleň a záležitosti 
silnic  a  pozemních  komunikací  přibližně 
5,2 mil. Kč. V investiční oblasti je pro tento 
rok plánuje vynaložit 2,6 mil. Kč.
Schválený  rozpočet  je  koncipován  jako  
vyrovnaný.  Je  uveden  v  tabulkách  1  a  2 
a jeho struktura znázorněna v obr. 1 a 2.

Jan Křeček
předseda FV ZMČ
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Místní poplatek ze psů za rok 2019
Poplatek ze psů platí 
chovatel obci příslušné podle 
místa přihlášení (fyzická 
osoba) nebo sídla (právnická 
osoba). 
Poplatek se platí ze psa staršího 3 měsíce. 
Přihlásit psa  je chovatel povinen u správ-
ce poplatku – úřadu MČ Praha – Petrovi-
ce.  Poplatník  je  povinen  podat  přiznání  
k  místnímu  poplatku  ze  psů  do  15  dnů 
ode dne, kdy nastala skutečnost, která má 
za  následek  vznik  poplatkové  povinnosti.  
Do  15  dnů  je  rovněž  poplatník  povinen 
oznámit každou skutečnost, která má vliv 
na  výši  poplatku.  Přihlašovací  povinnost 
mají i občané, kteří chovají psa, jenž podle 
zákona či vyhlášky poplatku nepodléhá.

Dle vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy  
o místním poplatku ze psů, ve znění poz-
dějších předpisů (18/2004 a 8/2011 Sb. hl. 
m. Prahy) se výše poplatků nemění. 

Poplatky je možné platit:
1) Hotově na ÚMČ Praha – Petrovice
2) Platební kartou na ÚMČ 
Praha – Petrovice
3) Bankovním převodem 
na č.ú.: 19-2000717369/0800  
 
(S jedinečným variabilním symbolem.  
Pokud variabilní symbol neznáte, volejte 

na telefonní číslo 267 900 942 a jedineč-
ný variabilní symbol pro vaši úhradu vám 
bude na ÚMČ sdělen.)

Jednotlivé poplatky:
Bytový dům
Základní sazba                                      1500 Kč
Sazba  za druhého a  každého dalšího psa         
2 250 Kč
                                                                                        
Rodinný dům                                                               
Základní sazba                                 300 Kč 
Sazba  za druhého a  každého dalšího psa          
600 Kč

Pro poživatele invalidního důchodu III. st., 
starobního,  vdovského  nebo  vdovecké-
ho  důchodu,  který  je  jeho  jediným  zdro-
jem příjmů, anebo pro poživatele sirotčího  
důchodu platí:

Bytový i rodinný dům
Základní sazba                                        200 Kč
Sazba  za druhého a  každého dalšího psa         
300 Kč
 
Termíny  splatnosti  poplatků  jsou  při  niž-
ších  sazbách  jednou  ročně  do  31.  03.,  
u vyšších sazeb  je možno hradit ve dvou 
splátkách,  a  to  první  splátka  do  31.  03.  
a druhá do 31. 08. daného roku tam, kde 
to příslušná vyhláška umožňuje. 
Upozorňujeme,  že  rozesílání  složenek 

není  povinností městské části,  ale  je po-
vinností  poplatníka  řádně  a  včas  uhradit 
poplatek,  o  jehož  náležitostech  byl  infor-
mován při přihlášení se k  tomuto místní-
mu  poplatku  při  evidenci  psa.  V  souvis-
losti s tím si vás dovolujeme upozornit, že  
v následujících letech nebudou již složen-
ky rozesílány na  jednotlivé adresy poplat-
níků.  V  případě,  že  si  nebudete  jisti  tím, 
zda  jste  správně  a  včas  poplatek  uhradi-
li,  je  možné  se  obrátit  na  telefonní  číslo  
267  900  942  a  potřebné  informace  vám 
budou  poskytnuty  telefonicky,  popřípadě 
emailem, na vyžádání.

 
Eliška Vostřáková 

odbor občanskosprávní 

Zveme všechny občany naší městské části  
na VIII. řádné zasedání ZMČ Praha – Petrovice, 
které se bude konat ve středu 10. června 2020 

od 18.00 hod. ve společenském sále DOV, 
Edisonova 429/28, Praha – Petrovice.

Z důvodu pandemie Covid-19  
a nouzového stavu Rada MČ schválila  

prodloužení lhůty podání žádostí  
o poskytnutí dotací z rozpočtu  

MČ Praha – Petrovice, a to do 15. června 2020.

Příjmy městské části plánované na rok 2020. Výdaje městské části plánované na rok 2020.



6

Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Městská část Praha – 
Petrovice se připojila 
k projektu Seniorská 
obálka, která vznikla 
ve spolupráci Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR 
a krajských samospráv 
v rámci projektu s názvem 
„Implementace politiky 
stárnutí na krajskou úroveň“.  

Obálka je označená písmeny I.C.E., což je 
mezinárodní zkratka z anglického In Case 
of Emergency a znamená „použít v pří-
padě nouze“.  Nad  tímto  projektem  pře-
vzala záštitu starostka MČ Olga Hromaso-
vá a koordinátorka pro rodinnou a sociální 
politiku paní Zuzana Seyčková.
K čemu slouží a proč je Seniorská obál-
ka tak důležitá?
Údaje  o  zdravotním  stavu  osoby,  které 
karta vložená do obálky obsahuje, poslou-
ží v případě zásahu záchranářů k rychlému 
rozhodnutí  o  zdravotním  stavu,  optimální 
pomoci občanovi na místě nebo o nutnos-
ti transportu do zdravotnického zařízení.
Je  určená  především  seniorům,  kteří  ži-
jí osamoceně ve svém domově a kterým 
může výrazně pomoci v případě ohrožení 

na zdraví či na životě. Obálka s vloženým 
vyplněným  formulářem  o  občanovi  má 
na sobě magnetickou pásku a  lepicí pás-
ku kvůli snadnému umístění na lednici ne-
bo na vchodové dveře. Tato dvě místa jsou 
dohodnuta se záchranáři, hasiči a strážní-
ky.  V  případě  zdravotních  komplikací  tak 
její existence a zejména její správné umís-
tění  v  bytě  může  usnadnit  záchranářům 
práci a výrazně zvýšit šanci na přežití ohro-
žené osoby.
Cílovou  skupinou  Seniorské  obálky  jsou 
především  osamělí  senioři,  ale  využít  ji 
může  každý  občan,  který  svůj  zdravotní 
stav vyhodnotí tak, že mu Seniorská obál-
ka bude prospěšná. Daná osoba svoji obál-
ku s vyplněným formulářem umístí na jed-
no  z  doporučených  míst  ve  svém  bytě. 
Ve formuláři budou uvedeny všechny dů-
ležité informace, jako jsou alergie, chronic-
ké  nemoci  a  související  předepsané  léky 
a kontakt na blízké osoby. Tím se optimali-
zuje nastavení včasné a správné diagnózy, 
které provádí záchranář ještě před případ-
ným odvozem do nemocnice. 
Doporučujeme ji nejen seniorům, ale také 
všem  osobám  se  zdravotním  postižením 
či rodičům samoživitelům. 
Seniorská  obálka  je  důležitým  pomocní-
kem pro přivolanou pomoc.

V  krizové  situaci  je  ohrožená  osoba  roz-
rušená,  dezorientovaná  a  často  nedoká-
že odpovídat na dotazy, které při záchran-
ných akcích kladou členové Integrovaného 
záchranného systému.
Údaje v kartě musí být správně  
vyplněny.  
Vyplnit  tiskopis  je  jednoduché,  ale  bude-
te-li potřebovat pomoci s jeho vyplněním, 
můžete  se  obrátit  na  rodinné  příslušníky 
nebo na svého praktického lékaře.
Důležité je aktualizovat údaje v kartě.
Vždy,  když  vám  lékař předepíše  jiné  léky 
nebo nastane změna, která se týká vaše-
ho zdravotního stavu, je potřeba ji do kar-
ty  zapsat.  Karta  by  měla  také  obsahovat 
výčet nemocí,  se  kterými  se  léčíte,  léky, 
které  užíváte,  kontakty  na  praktického  či 
odborného lékaře nebo kontakt na příbuz-
né. Je vhodné též do obálky vložit poslední 
propouštěcí zprávu z pobytu v nemocnici. 
 
Zájemci o tuto obálku se mohou dostavit 
na úřad městské části Praha – Petrovice, 
kde  si  mohou  obálku  bezplatně  vyzved-
nout,  případně  zavolat  na  telefonní  číslo 
730 179 289 paní Seyčkovou, která mů-
že zájemcům kartu zaslat, eventuálně po-
moci s jejím vyplněním.

Seniorské obálky pro občany Petrovic

Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,  
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dveře lednice magnetkou či 
na vchodové dveře ze strany bytu. Jsou 
to první dveře, jimiž složky záchranného 
systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte 
údaje aktuální! Vyměňte obálku 
vždy při změnách léků, kontaktů, 
po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo, 
tyto údaje je zdravotnická záchranná 
služba schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka, 
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět, 
jaké máte současné nemoci a zda jste 
nemoc prodělali před rokem nebo před 
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky, 
včetně množství (například 80 mg),  
dále dávku (například 1 tableta)  
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní 
příslušníci, sousedé či přátelé,  
je to zcela na Vás.  
Telefon pomůže v případě zajištění péče 
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.

I.C.E. KARTA

údaje  
důležité 

k vyplnění

doporučené 
údaje

údaje méně 
závažné

ČERVENĚ

ŽLUTĚ

ZELENĚ

•	 Kontakt	na	praktického	lékaře	napomůže	 
při zjištění dalších informací.

•	 S vyplněním	karty	Vám	mohou	pomoci	 
Vaši blízcí nebo praktický lékař.

•	 V případě,	že	jste	byli	v poslední	době	hospitalizováni,	
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.

•	 Je	zde	uvedeno	mnoho	zdravotních	údajů,	které	
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho 
aktuálního stavu a optimální terapii na místě  
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.

•	 Svým	podpisem	stvrzujete,	že	údaje	jsou	pravdivé	 
a že je mohou záchranné složky využít v případě 
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.

•	 Neotvírejte	však	své	dveře	bez	zábran	každému!
•	 Využívejte	„bezpečnostní	řetízek“	a „kukátko“	

na dveřích.
•	 Osvědčuje	se	mít	v domě	také	„hlásiče	kouře“.

Kolektiv autorů

K využití: občan/ka, bydlící v domácím prostředí sám/a; 
senior, včetně toho, který využívá terénní sociální služby; 
osoba se zdravotním postižením a kdokoliv další,  
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.  
Život je dar, a kéž jej můžeme smysluplně prožít  
a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA

za oblast sociálních věcí 
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. 
ministryně práce a sociálních věcí

za oblast zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, 
MHA ministr zdravotnictví

PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ
SENIORSKÁ OBÁLKA

Několik doporučení závěrem:

copyright © 2019

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/

Projekt Implementace 
politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ /15_017/0006207 MPSV

Udělena celorepubliková záštita:

Formulář ICE karta je ke stažení 
 www.mpsv.cz   www.mzcr.cz  
a na webových stránkách krajů

ICE kartu 
můžete označit 

piktogramy
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INZERCE

MČ Praha – Petrovice 
uzavřela s MČ Praha 15 
smlouvu o poskytnutí 
služby nazvané Taxík Maxík 
petrovickým seniorům 70+.

Taxík Maxík (viz obrázek) je speciálně upra-
vený  automobil,  určený  cíleně  na  dopra-
vu seniorů a občanů tělesně postižených 
s  průkazem  ZTP  a  ZTP/P.  Taxík  nejčastě-
ji  vozí  zájemce  do  zdravotnických  zaříze-
ní (Nemocnice Krč, Motol, IKEM), dále do 
jednotlivých ordinací  lékařů po Praze  (ze-
jména na Polikliniku Petrovice)  a  také na 
další místa,  kde  jsou poskytovány služby 
typu  pedikúra,  kadeřnictví,  nákup,  pošta, 
apod. 
Osoby splňující podmínky ZTP/P mají prá-

vo na to, aby spolu s nimi byla přeprave-
na jedna osoba navíc jako doprovod, a to 
zdarma. 
Zájemce  o  přepravu  hradí  po  území 
městské  části  Praha  –  Petrovice  částku  
8 Kč/km, mimo hranice této městské části 
je sazba 12 Kč/km. Čekací doba do 30 mi-
nut  je  v  ceně přepravy, od 31. minuty  je 
započítávána sazba 50 Kč za každou zapo-
čatou půlhodinu čekání.
Rezervaci  taxíku  objednávejte  alespoň 
den  předem  na  telefonu  702  397  633  
mezi 8:00 – 15:30 hod.
Při  rezervaci  uveďte  své  jméno a příjme-
ní, váš kontaktní telefon, údaj o svém vě-
ku, nebo zda jste držitelem průkazu ZTP či 
ZTP/P, den a hodinu, kdy má být automobil 
přistaven, adresu, na kterou má automobil 

přijet a místo, kam potřebujete přepravit.
Doufáme, že tuto službu oceníte a budete 
ji hojně využívat.

Blanka Vildová
předsedkyně sociální komise RMČ

Služba Taxík Maxík pro petrovické seniory 70+

Taxík Maxík.

Sociální komise
Milí spoluobčané, na sklonku 
loňského roku jsem vám 
představila záměry sociální 
komise RMČ, která si dala 
za cíl přispět k posílení rodin 
a vzájemnosti v našem 
společném soužití.  

V  dnešní  uspěchané  době  stejně  jako 
v minulosti platí, že rodina bývá to nejcen-
nější, co máme. Pokud se přece  jen sta-
ne,  že  zůstane  člověk  bez  svých  nejbliž-
ších,  nikdy  to  nemusí  nutně  znamenat, 
že zůstane zcela osamělý.  Petrovice jsou 
jednou z mála městských částí s počtem 
obyvatel do deseti tisíc, která se rozhodla 
vytvořit  v  rámci  svého strategického  roz-

voje  koncepci  rodinné  politiky  a  uvádět 
ji  v  život. To představuje běh na dlouhou 
trať,  který  jsme  také  díky  starostce  MČ 
a  celého  vedení  radnice  úspěšně  odstar-
tovali.    Od  ledna  letošního  roku  pracuje 
na úřadě MČ v Petrovicích v roli koordiná-
torky rodinné a sociální politiky osoba nej-
povolanější - členka sociální komise RMČ 
paní  Zuzana  Seyčková.  Petrovický  zpra-
vodaj  je  jen  jeden  z  informačních  zdrojů. 
Chcete-li být včas informováni o všem dě-
ní v Petrovicích, sledujte webové stránky 
Petrovic,  na  které paní Seyčková potřeb-
né informace vkládá nebo se přihlašte do 
aplikace  mobilního    hlášení  rozhlasu  viz. 
str. 12-14. Záleží nám také na tom, abys-
te věděli,  kam se máte obrátit  se žádos-

tí o pomoc v nejrůznějších životních situa-
cích, ve kterých se můžete ocitnout. Také 
v tomto ohledu Vám může být paní Seyč-
ková nápomocná. Věřím, že tuto nelehkou 
dobu  všichni  ve  zdraví  překonáme  bude-
me  se  moci  společně  setkat  při  jiné  po-
dobné příležitosti. 
Pokud budete potřebovat poradit, kam se 
obrátit  v  náročné  životní  situaci,  můžete 
kontaktovat  koordinátorku rodinné a soci-
ální politiky paní Zuzanu Seyčkovou na te-
lefonním čísle 730 179 289. 
 

Blanka Vildová
předsedkyně sociální komise RMČ

Eshop + výdejna

Zahradní stroje
Zahradnické nářadí

Pomůcky k pěstování
Dekorace,  Dárky

www.vsenazahrady.cz

Otevírací doba:
Po  13-17            Út 9-12  13-18
St   9-12  13-17   Čt 9-12  13-17
Pá  9-12  13-16

, Praha 10

 
relaxační masáže PRIORITA 
Lessnerova 269/3, Praha 10 – Petrovice *)  
Šíje, záda, bederní páteř, dolní končetiny,  
plosky nohou, celková masáž 
Otevírací doba každý den - dle Vašich objednávek 
Tel. 723 149 408                       *) vchod od polikliniky 
 

Vykoupím staré knižní pozůstalosti,  
staré tiskoviny, sbírky starých pohlednic, 
poštovních známek, fotografií,  
staré obrazy apod. Tel.: 731 489 630
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Vážení, 
s účinností od 1. 1. 2020 byl zahájen pilot-
ní projekt sběru použitých tonerových a in-
koustových kazet na vybraných sběrných 
dvorech  hl.  m.  Prahy.  Sběrné  dvory  jsou 
vybaveny samostatnou 240 l sběrnou ná-
dobou červené barvy (viz foto) určenou vý-
hradně pro sběr použitého tiskového spo-
třebního materiálu. Do sběrných nádob je 
možné odkládat jak originální, tak i kompa-
tibilní či renovované tonerové a inkousto-
vé kazety.
Sesbírané  kazety  budou  zpracovány  spo-
lečnostmi renovujícími tonerové a inkous-
tové kazety. Originální a dříve renovované 
originální  tiskové  kazety  budou  odborně 
renovovány  a  umožněno  jejich  plnohod-

notné opětovné využití. Kompatibilní tisko-
vé kazety musí být zlikvidovány, z důvodu 
jejich  technologické  nemožnosti  provést 
funkční renovaci.
Každá renovovaná tonerová kazeta v 
průměru ušetří 4,49 kg emisí skleníko-
vých plynů, 9,39 kg primárních přírod-
ních zdrojů a 0,67 kg odpadu.
Tato služba je dostupná na 3 sběrných 
dvorech, a to konkrétně na: 
• sběrném dvoře Zakrytá,  
Praha 4 – Spořilov
• sběrném dvoře Pod Šancemi,  
Praha 9 – Vysočany
• sběrném dvoře Generála Šišky,  
Praha 12 - Modřany

Projekt  je  realizován  ve  spoluprá-
ci  s  Asociací  renovátorů  tonerů,  z.s.,  
https://www.setriprirodu.cz
Případné  otázky,  týkající  se  sběru  použi-
tých  tonerových  a  inkoustových,  prosím 
směřujte na email:  info@setriprirodu.cz 
nebo telefonicky na tel.: 602 427 335.

Vážení občané, dovoluji si 
Vás informovat, že na třech 
vytipovaných stanovištích 
se objeví nová sběrná 
nádoba na jedlé tuky a oleje. 
Jedná se o zelené plastové 
kontejnery o objemu 240 L. 

Nádoby  jsou  uzavřené  s  prořízlým 
okrouhlým  otvorem  pro  vkládání 
PET  lahví  s  oleji,  či  jiných  obalů  
z  PVC.  Nádoby  slouží  k  umísťování 
opotřebeného  potravinářského 
oleje  a  tuku  a  to  pouze  v  použitých 
PET  lahvích    nebo  jiném  plastovém 
obalu,  bez  igelitových  pytlíků!!!! 
Nepoužívejte  skleněné  obaly, 
igelitové  tašky  a  pytlíky  a  do  nádob 
v  žádném  případě  nepatří  minerální 
oleje,  barvy  a  rozpouštědla!!! 
Sklo,  igelitové  pytlíky,  plechové  obaly, 
minerální  oleje  znemožňují  zpracování 
a v případě nedodržování kázně při sběru 
bude sběr zrušen a nádoby odvezeny!!!

Svoz  olejů  by  měl  standardně  probíhat 
ve frekvenci 1x měsíčně, v případě potře-
by  častějšího  svozu  či  jiných  požadavků 
nás kontaktujte na tel 274 860 731.

Číslo stanoviště a Název stanoviště
1  2015/023  Rezlerova 278
2  2015/012  Frostova 341
3  2015/002  Galvaniho 221

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!! 
Po  ochlazení  odpadní  vody  v  kanalizaci, 
dojde k vysrážení tohoto odpadu a postup-
ně  k  jeho  zanesení,  respektive  zalepení 
odpadních systémů v domácnostech a ná-
sledně ve veřejné síti.
Pokud bude tento odpad končit tím, že vy-
smažený olej a tuk bude vyléván do WC, 
výlevek  a  dřezů  v  domácnostech,  je  na-
nejvýš  pravděpodobné,  že  nastane  dříve 
či později havarijní stav na celé kanalizaci. 
Kanalizace bude neprůchodná.
Nejčastější  případy  nastávají  v  přečerpá-
vacích  jímkách  a  nádržích,  kde  dochází 
po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to 
z důvodu obalení spínacích plováků tuky.
Tuky se v kanalizaci také částečně rozklá-
dají, tím vznikají mastné kyseliny, a ty zvy-

šují korozi stěn kanalizačního potrubí. Sou-
časnou  kombinací  nečistot  v  odpadních 
vodách,  kde  se  střetávají  vody  z  mycího 
procesu  (zbytky  jídel,  tuky,  cukry  apod.), 
pracího procesu (prací prostředky) a splaš-
kové  vody,  vzniká  pozitivní  prostředí  pro 
výše uvedený problém.
Pokud jde o separaci potravinářských ole-
jů a tuků, pak je to první krok k prodlouže-
ní  životnosti a akceschopnosti odpadních 
potrubních systémů.

Chraňme přírodu, 
chraňme své  
majetky, pomoci  
může každý.

Nádoby na tonery

Nádobový sběr jedlých tuků a olejů

Použité oleje nepatří do dřezu.
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Harmonogram přistavování VOK a BIO VOK

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů. 
Olej bude obsluhou přebírán v uzavřených PET lahvích. 

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad 
červen – prosinec 2020

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD–DO
3. 6. středa ul. Euklidova ( u separovaného odpadu) 14.00 – 18.00 hod.

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

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

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

30. 9. středa ul. Frostova ( parkoviště ) 14.00 – 18.00 hod.

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

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

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

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

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

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

DATUM ZASTÁVKA PO – PÁ SOBOTA

20. 5. středa
22. 8. sobota
12. 11. čtvrtek

ul. Edisonova (parkoviště u Botiče) 15.00 – 15.20 hod. 8.00 – 8.20hod.

ul. Dopplerova (parkoviště mezi ZŠ a Dinno School) 15.30 – 15.50 hod. 8.30 – 8.50 hod.

křižovatka ul. Morseova - Voltova 16.00 – 16.20 hod. 9.00 – 9.20 hod.

křižovatka ul. Edisonova - Galileova 16.30 – 16.50 hod. 9.30 – 9.50 hod.

křižovatka ul. Morseova - Lessnerova 17.00 – 17.20 hod. 10.00 – 10.20 hod.

křižovatka ul. Archimédova - Ohmova 17.30 – 17.50 hod. 10.30 – 10.50 hod.

křižovatka ul. Rezlerova - Voltova 18.00 – 18.20 hod. 11.00 – 11.20 hod.

ul. Kurčatovova před č.p 321 a 322 18.30 – 18.50 hod. 11.30 – 11.50 hod.

Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti  
pro občany MČ Praha – Petrovice

POD ŠANCEMI 474/1

Praha 9 – Vysočany 

tel. 739 682 180

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

BIO odpad květen – červen 2020

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD–DO
23. 5. sobota ul. Euklidova ( u separovaného odpadu) 9.00 – 12.00 hod.
30. 5. sobota ul. Edisonova před č.p. 51 9.00 – 13.00 hod.
6. 6. sobota ul. Edisonova (slepá část u kostela) 9.00 – 12.00 hod.
6. 6. sobota ul. Dieselova ( v horní části u trafostanice ) 13.00 – 16.00 hod.
13. 6. sobota ul. Morseova ( parkoviště při Bellova) 9.00 – 12.00 hod.
20. 6. sobota ul. Dieselova ( v horní části u trafostanice ) 13.00 – 16.00 hod.
21. 6. neděle ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 13.00 – 17.00 hod.
27. 6. sobota ul. Euklidova ( u separovaného odpadu) 13.00 – 16.00 hod.
27. 6. sobota ul. Morseova ( parkoviště při Bellova) 13.00 – 16.00 hod.

OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Pá 8.30 – 18.00 hod,  

v zimním čase do 17.00 hod
So 8.30 – 15.00

Před odevzdáním do sběrného dvora si telefonicky ověřte, zda vám daný tip odpadu přijmou.

Vážení občané,  
chceme vás informovat o přesunu 
červeného kontejneru na drobné 
elektrospotřebiče ze stanoviště 
Frostova 341/13 na parkoviště  
Jakobiho při č.p. 327/3 - restau-
race.
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Místní oddělení policie Hostivař se Vám 
představuje
Struktura Policie České republiky – jak 
to všechno funguje?
Chtěli  bychom  Vám  v  krátkosti  předsta-
vit,  jak  funguje  a  jakou  strukturu  má  Po-
licie ČR. Policie České republiky  je podří-
zena Ministerstvu vnitra a tvoří ji policejní 
prezidium, útvary s celostátní působností, 
krajská  ředitelství policie a útvary zřízené 
v  rámci krajských ředitelství. Zákon zřizu-
je  14  krajských  ředitelství  policie.  Jejich 
územní obvody se shodují s územními ob-
vody 14 krajů České republiky. 
Policie České republiky je jednotný ozbro-
jený  bezpečnostní  sbor  zřízený  zákonem 
České národní rady. Jejím úkolem je chrá-
nit  bezpečnost  osob  a  majetku,  chrá-
nit  veřejný pořádek  a  předcházet  trestné 
činnosti.  Plní  rovněž  úkoly  podle  trestní-
ho  řádu  a  další  úkoly  na  úseku  vnitřního 
pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, 
předpisy Evropských společenství a mezi-
národními smlouvami, které jsou součástí 
právního řádu České republiky.

PČR v Praze
Krajské  ředitelství  policie  hlavního  města 
Prahy je jedním z útvarů s územně vyme-
zenou působností. V čele stojí ředitel a je-
ho náměstci pro Službu kriminální policie 
a vyšetřování, vnější službu a ekonomiku, 
kterým  podléhají  útvary  s  celoměstskou 
působností. Krajské ředitelství se dále dě-
lí  na  čtyři  Obvodní  ředitelství  policie  Pra-
hy I–IV. 
Obvodní  ředitelství  policie  Praha  IV  síd-

lí  na  Praze  4  -  Michli  v  ulici  U  Plynárny 
a  územně  obhospodařuje  městské  části 
Prahy 4, 10, 11, 12, 15 a 22 a svou rozlo-
hou je největším územím v Praze. V rám-
ci Obvodního ředitelství je zřízeno dvanáct 
místních  oddělení,  která  se  při  své  čin-
nosti věnují běžné činnosti spojené s do-
hledem na veřejný pořádek a předcháze-
ní jeho narušení, odhalování a prověřování 
pachatelů přestupků a trestných činů, do-
hledu na bezpečnost a plynulost silničního 
provozu a v neposlední řadě také na pre-
venci. V současné době je stále možnost 
se o službu policisty na odděleních Obvod-
ního ředitelství policie Praha IV ucházet. 

Místní oddělení policie Hostivař
Místní  oddělení  policie  Hostivař  sídlí 
na adrese Milánská 409, Praha 10 (vchod 
pro veřejnost  je z ulice Livornská, z ulice 
Milánská  je pouze služební vchod) a pro-
voz tohoto oddělení  je nepřetržitý. Místní 
oddělení Hostivař působí na území převáž-
ně  Prahy  15,  městské  části  Dolních  Mě-
cholup  po  ulici  Kutnohorská,  kdy  odlehlá 
část této ulice (směrem na Dubeč) je hra-
nicí  s Místním oddělením Uhříněves,  dá-
le na území městské části Praha – Petro-
vice a částečně na Praze 10. Na Místním 
oddělení  policie  Hostivař  v  současné  do-
bě vykonává službu 34 policistů, kteří jsou 
rozděleni do hlídkové služby, obchůzkové 
služby, dozorčí služby a skupiny dokumen-
tace.  Hlídková  služba  vykonává  činnost 
spojenou s dohledem na veřejný pořádek, 

předchází  páchání  trestné  činnosti  a  pře-
stupkovému  jednání  a  získává  poznatky 
o pachatelích  trestné  činnosti  a  pachate-
lích přestupků. V obchůzkové službě jsou 
zařazeni policisté, kteří vykonávají činnost 
spojenou  se  zpracováním přestupkového 
jednání a dále se zapojují do komunikace 
se zástupci samosprávných celků a do ob-
lasti prevence. Dozorčí služba je vykonává-
na v nepřetržitém režimu a přijímá veške-
rá oznámení od občanů v jakoukoliv denní 
dobu.  Skupina  dokumentace  je  tvořena 
policisty, kteří zpravidla zpracovávají trest-
nou  činnost.  Uvedení  policisté  jsou  říze-
ni  tříčlenným  vedením,  které  organizuje 
chod celého oddělení. 

MČ Praha – Petrovice 
Městská část Petrovice je z hlediska bez-
pečnosti v současné době hodnocena  ja-
ko bezpečná lokalita, co se týká kriminali-
ty, kdy na území Petrovic bylo v roce 2019  
evidováno 62  trestných  činů,  přičemž se 
převážně  jednalo  o  majetkovou  trestnou 
činnost. V porovnání s rokem 2018 nedo-
šlo prakticky k nárůstu, neboť bylo evido-
váno 61  trestných činů a  jejich charakter 
byl  obdobný  jako  v  roce  2019.  Celkově 
evidovalo Místní oddělení policie Hostivař 
na svém již zmiňovaném území 866 trest-
ných činů v roce 2019 a 835 trestných či-
nů v roce 2018.

Spolupráce s Městskou policií
Místní oddělení Hostivař velmi úzce spo-
lupracuje  s  Městskou  policií.  Spolupráce 
je  prováděna  na  úseku  ochrany  veřejné-
ho pořádku a předcházení jeho porušová-
ní. Současně  je nutné sdělit, že Městská 
policie není součástí Policie ČR, ale je sa-
mostatným  subjektem,  který  je  zřizován 
v rámci samosprávných celků. 

npor. Ing. Igor Prokšan, 
zástupce vedoucího Místního oddělení 

policie Hostivař
 
Kontaktní údaje na Místní oddělení 
Hostivař:  tel.: 974 860 720,  
v akutních případech vždy 158
email: 
orp4.mop.hostivar.podatelna@pcr.cz

Služebna.
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Řidič pod vlivem pervitinu
Čtyřicetiletý řidič pod 
vlivem pervitinu projížděl 
Milánskou ulicí s vozem bez 
světel a s dírami v karoserii. 
Pozornosti strážníků neunikl, 
případ byl předán k dořešení 
státní policii.
Motorového  vozidla  v  nevyhovujícím 
technickém  stavu  si  autohlídka  strážníků 
všimla  14.  ledna  v  Milánské  ulici.  Mělo 

rozbitá  dvě  světla,  přelepená  izolační 
páskou,  nesvítící  pravé  zadní  koncové 
světlo  a  otevřené  díry  do  karoserie 
s ostrými hranami. Hlídka vozidlo zastavila 
a  vyzvala  řidiče  k  podání  vysvětlení. 
Čtyřicetiletý  řidič  se  prokázal  pouze 
občanským průkazem s tím, že osvědčení 
o registraci vozidla a řidičský průkaz ztratil. 
I  přes  chladné  počasí  se  výrazně  potil, 
měl  rozšířené  zornice  a  hovořil  značně 
nesrozumitelně.  Na  dotaz  strážníků 

přiznal  požití  pervitinu  před  dvěma  dny. 
Test na opiáty pervitin ve slinách potvrdil. 
Strážníci  při  osobní  prohlídce  nalezli 
mikrováhu  a  velké  množství  malých 
plastových  sáčků.  Celá  věc  byla  předána 
k dořešení Policii ČR.
. 

Jiřina Ernestová
kancelář ředitele MP hl. m. Prahy

Knihovna se těší na své čtenáře
Vzhledem k tomu,  
že 12. 3. 2020 vláda ČR 
vyhlásila nouzový stav 
a zakázala provozování 
veřejných knihoven, byla 
Místní knihovna MČ Praha – 
Petrovice od 13. března pro 
veřejnost uzavřena. 

S postupným uvolňováním striktních vlád-
ních  nařízení  vítáme  obnovený  provoz, 
který jsme v naší knihovně zahájili v pon-
dělí 4. 5. 2020. 
Protože boj s koronavirovou epidemií ješ-
tě  zdaleka  není  u  konce,  činnost  kniho-
ven nadále provází přísná epidemiologická 
a hygienická opatření stanovená minister-
stvy zdravotnictví a kultury ČR. Už v době 
uzavření  knihovny  jsme  proto  s  předsti-
hem vydezinfikovali jak její vnitřní prostory 
a vybavení, tak i všechny výpůjční svazky. 
Dezinfekcí Anti - Covid jsme pro vás ošet-
řili na 8 500 knih, které jsou vám u nás ny-
ní opět k dispozici. Dostatek času pro  je-
jich  výběr  se  vám  nabízí  prostřednictvím 
našeho on-line katalogu, který najdete na: 
www.prahapetrovice.cz/online-katalog. 

Po  rozkliknutí  záložky ODKAZY si  v  kata-
logu  můžete  navíc  nově  vybírat,  prohlí-
žet nebo přímo stahovat, a to zdarma, ta-
ké elektronické knihy ze souboru více než 
1 800 titulů z e-knihovny Městské knihov-
ny  hl.  m.  Prahy.  Pokud  preferujete  tiště-
né knihy, můžete nám váš výběr výpůjček 
oznámit  e-mailem  na:  knihovna@praha-
petrovice.cz,  nebo  i  telefonicky  na  čísle: 
267 900 946. Knihy vám můžeme předem 
připravit  k  vyzvednutí.  Osobní  návštěva 
naší  knihovny  vyžaduje  obdobná  opatře-
ní, která  již byla dříve zavedena například 
u maloobchodních prodejen a provozoven 
služeb,  kdy  k  hlavním  patří  povinné  no-
šení  roušek,  používání  dezinfekce  na  ru-
ce při příchodu do knihovny a zachovává-

ní dvoumetrových odstupů. Z důvodu, že 
v  knihovně  nemohou  být  ve  stejnou  do-
bu víc jak dva čtenáři, jsou jejich návštěvy 
omezeny na dobu nezbytně nutnou k vý-
běru, evidenci nebo vracení výpůjček, což 
by nemělo být déle než 10 minut. To, že si 
naši čtenáři nebudou půjčovat a vracet kni-
hy v době nemoci Covid – 19 či nařízené 
karantény,  pokládáme  za  samozřejmost. 
A ještě upozornění – knihy lze do knihovny 
vracet  jen uzavřené  v neporušených  ige-
litových  sáčcích  a  pytlích. Knihy budeme 
z  vašich  čtenářských  účtů  odepisovat  až 
po ukončení jejich umístění v povinné ka-
ranténě a následné dezinfekci. Do té doby 
na stávajících výpůjčkách zpozdné nadále 
nikomu nenabíhá. Knihovna má nyní stej-
nou otevírací dobu, jakou měla před koro-
navirovou epidemií (Po - Čt: 08.00 – 12.00 
a 12.30 – 19:00 hodin, Pá: 08.00 – 12.00 
a  12.30  –  16:30  hodin)  s  tím,  že  doba 
od 08.00 – 10.00 hodin  je vyhrazena pro 
seniory  od  65  let  věku  a  zdravotně  hen-
dikepované čtenáře. Těšíme se na vás, na-
še milé malé i velké čtenáře.

 
Vaše knihovnice

INZERCE

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

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

Dezinfikování knih.
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Vážení spoluobčané, 

chtěli byste být informováni o aktuálním dění v naší městské části?
Připravujeme pro vás nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému vás budeme 
moci informovat SMS zprávami, e-mailem, prostřednictvím mobilní aplikace, přes webové 
stránky nebo prostřednictvím Facebooku.

Buďte vždy včas informování a už nikdy vám nic neunikne.
•  Informace z úřadu – upozornění na odstávku vody, uzavírky silnic, výpadky elektřiny, plynu, změny úředních hodin, upozornění na 
    termíny a povinnosti apod.
•  Kulturní a sportovní akce – pozvánky na kulturní akce, sportovní události, akce pro seniory apod.
•  Krizové hlášení – při krizových situacích zajisté oceníte to, že dostanete neprodleně zprávy, které vás budou ve správný moment 
    informovat, ať jste kdekoliv (povodňové nebezpečí, varování před výkyvy počasí, krizové řízení)

Vyberte si jednu z možností, jak odebírat hlášení:
 
1. Přihlaste se přes internet                                   
Přejděte na www.prahapetrovice.hlasenirozhlasu.cz klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se.
 
Vyplňte registrace k odběru hlášení se souhlasem GDPR 
Vyplněnou a podepsanou registraci společně se souhlasem GDPR vhoďte do schránek na úřadě městské části.

3. Nainstalujte si aplikaci
Nově si také nainstalujte Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz, kterou najdete na Google Play nebo App Store. Naskenujte jeden z QR 
kódů do aplikace ve Vašem telefonu a klikněte na odkaz, který se Vám nabídne.
Aplikace Vám nejenom ulehčí přístup k informacím, ale její pomocí můžete pomáhat vylepšit své okolí, prostřednictvím nahlášení 
podnětů a závad.

4. Přihlaste se přes Facebook
Na Facebooku vyhledejte Praha – Petrovice a přidejte si tuto stránku k oblíbeným.

5. Pošlete SMS
•  ve tvaru PETROVICEPHA JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE na číslo 774 724 136  
    (informace budete dostávat formou SMS)
•  ve tvaru PETROVICEPHA JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE +“Váš e-mail“ na číslo 774 724 136  
    (informace dostanete formou SMS i na Váš e-mail)
•  chcete-li dostávat jen některé druhy informací, doplňte jejich čísla do SMS (např. PETROVICEPHA... INFO 1 3 5 )

Kolik Vás to bude stát? Nic! Tato služba je pro Vás zcela ZDARMA
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Registrace k odběru hlášení:

Jméno a příjmení: ................................................................................................................

Datum narození: ..................................................................................................................

Ulice a č. p.: ..........................................................................................................................

Telefon: .................................................................................................................................

E-mail: ...................................................................................................................................

Podpis: .........................................................................

Vyplněním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání 
aktualních informací z městské části. Je mi více než 16 let.

Mám zájem o tyto informace: Výstražné informace jsou již přednastaveny, jedná se 
o krizové hlášení. Následující typy zpráv a formu získávání si volíte samostatně.  

Výstražné informace

Oznámení úřadu MČ Praha – Petrovice

Kulturní akce, sportovní akce a jiné

Opravy inženýrských sítí a vozovek, odstávky vody, elektřiny

Informace pro majitele psů

Akce pro seniory

PejskařiSenioři

Rodiny s dětmi

S
M

S
ko

u

E
-m

ai
le

m

Zájemci o kulturní programy

Sportovci

Zájmové skupiny: (nabídka skupin je nepovinná, v případě zájmu zaškrtněte jednu z následujích možností)

Vyplněnou a podepsanou registraci společně se souhlasem GDPR vhoďte  
do schránek na úřadě městské části.
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1. Udělujete tímto souhlas Městské části Praha – Petrovice, se sídlem Edisonova 429/28, 
109 00 Praha 10 – Petrovice,  IČ: 00231363, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona 
č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejících právních předpisů zpracováva-
la tyto osobní údaje: 

jméno a příjmení,
adresu trvalého pobytu,
e-mail,
telefonní číslo.

2. Jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat 
za účelem zasílání informací z městské části Praha – Petrovice. Tyto údaje budou Správcem 
zpracovány po dobu plnění smlouvy, kterou Správce uzavřel ve věci služby Hlášenírozhla-
su.cz se společností URBITECH s.r.o., se sídlem Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ 04572106, za-
psané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 90682 (dále 
jen „společnost URBITECH“).

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv 
zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje  
Správce nebo společnosti URBITECH.                                                                                     

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro  
Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:                                                                     
a. Poskytovatel služby Hlášenírozhlasu.cz – společnost URBITECH, která v současné době již 
údaje spravuje a zpracovává.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Zákonů a nařízení o ochraně osobních údajů 
máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním  
  osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svým podpisem potvrzujete, že je Vám více než 16 let, výše uvedenému textu jste porozu-
měl v plném jeho rozsahu, je pro Vás psán srozumitelným jazykem a jste  
si vědom jako subjekt údajů svých práv.

V městské části Praha – Petrovice dne: ……………....….

Můj podpis jako subjektu údajů, jímž vyslovuji souhlas:

Zpracování osobních údajů

....................................................

subjekt údajů
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Jakmile Vláda ČR v době 
„koronoviré“ povolila 
sportovní akce, svolaly 
se petrovické seniorky 
na pochod s trenérkou se 
sportovními holemi (Nordic 
Walking), kterou již šestým 
rokem, pro ně zdarma 
zajištuje městská část.
Nordic walking, neboli Severská chůze, je 
sportovní chůze se speciálními sportovní-
mi holemi, kterou podnikají naši petrovičtí 
senioři pro lepší kondici, zejména pak pro 
zlepšení práce horní poloviny těla.

Petrovické  seniorky  se  sešly  v  pondě-
lí  20.  dubna  v  deset  hodin  před  hlavním 
vchodem do polikliniky. Nejprve nejstarší 
účastnice paní Jarmila, které je 81 let, dů-
sledně provedla docházku a seniorky vyra-
zily na pochod. 
Před každým výletem je potřeba pořádně 
protáhnout  své  tělo,  tak  tohoto  pravidla 
se drželi i účastnice pochodu. Po protaže-
ní se skupinka vydala k památnému dubu 
a  potom  zamířily  lesoparkem  k  Hostivař-
ské  přehradě  na  odpočinkové  molo,  kde 
provedly další cvičení.  Jelikož se dlouhou 
dobu seniorky nevídaly, bylo vidět, že ma-
jí velkou radost ze setkání a pohybu. Ces-

tou  si  vyprávěly,  jak  v  tomto  těžkém ob-
dobí trávily čas v izolaci. Všechny přiznaly, 
že jim moc chyběl pohyb, že se nemohly 
setkávat, popovídat si a účastnit se spole-
čenských akcí.
Při  tomto  pochodu  je  doprovázel  spolu-
pracovník  Českého  rozhlasu  David  Nyč. 
Jeho  reportáž  si  můžete  poslechnout  na  
https://www.prahapetrovice.cz/sites/de-
fault/files/orz-lekce_nw_pro_seniory_pet-
rovice_20.4.2020.mp3.
Sraz petrovických seniorů k chůzi se spor-
tovními  holemi  je  každé  pondělí  v  10.00 
hod. před hlavním vchodem do polikliniky, 
a to za každého počasí. Přidejte se i vy!!!

Petrovický zpravodaj SPORT

Seniorský Nordic walking každé pondělí. Reportáž z pochodu v rádiu. Rozcvička.

„Ve vyšším věku je 
pravidelnost pohybu 
ještě výrazně důležitější 
než v mladším věku. Je 
opravdu velký rozdíl, když 
srovnáme někoho, kdo 
cvičí pravidelně a stará se 
o klouby, a někoho, kdo 
na to s prominutím kašle,“ 
říká fitness trenér a mistr 
světa v aerobiku David Huf, 
který se sportování seniorů 
dlouhodobě věnuje.

Fitness trenér David Huf dává tipy na kon-
krétní cviky pro seniory 
Žádné cviky podle něj nesmí bolet a je lep-
ší  je dělat v pomalém tempu a samozřej-
mě pravidelně. Začít se dá třeba s krouži-
vými pohyby v kloubech, jak to známe ze 
školních rozcviček.
„Začne  se  od  krční  páteře,  jednodu-

ché  pomalé  kruhy.  Třeba  od  pravé-
ho  k  levému  rameni,  pomalu  si  zacvi-
čit  pět  opakování  na  jednu  stranu,  pět 
opakování  zrcadlově  obráceně.  Pak 
se  přejde  k  ramenům,“  popisuje  Huf.  
Následně  k  loktům,  zápěstím,  klidně 
i  k  prstům.  „I  doteky  všech  prstů  s  pal-
cem.  Tím  se  cvičí  a  udržuje  jemná  mo-

torika,“ vysvětluje Huf. Pokračovat se dá 
s  trupem  -  pomalými  záklony,  předklony, 
úklony.
„Nebát se ani rotačních pohybů, ale opa-
trně. Dát si třeba ručník za krk, natáhnout 
si  ho  mezi  dlaně  a  pomalu  s  ním  otáčet 
za hlavou.“
A přecházíme níž a níž. Kyčle můžeme roz-
hýbat tak, že si nohu opřeme o její špičku 
a točíme s ní do stran, kolena procvičíme 
třeba lehkými výkopy a kotníky kroužením 
dokola  nebo  napínáním  a  přitahováním 
nártu. K tomu všemu pak David Huf dopo-
ručuje ještě dechová cvičení, která se dají 
provádět vsedě i vleže na zádech.
„Hluboký  nádech  do  spodní  části  břišní 
dutiny, potom se hluboký nádech přesune 
do hrudní části a  třetí  typ nádechu může 
být až nahoru do takzvané podklíčkové ob-
lasti,“ popisuje David Huf. 

 
Jan Suchan,

Radiožurnál

Ve vyšším věku je pravidelnost pohybu ještě 
důležitější, trenér radí jak na cviky pro seniory

Chůze seniorek v době koronovirové

Pohyb je důležitý.
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…slova, která jsme 
mnohokrát slyšeli, 
mnohokrát nad nimi asi 
přemýšleli, a možná s nimi 
i nesouhlasili. 

Slovo škola ve starořečtině znamenalo vol-
ný čas, odpočinek, který bylo možné vyu-
žít k duševní činnosti, a místo, kde se ve-
dou učené rozhovory.  
Každý z nás má jistě za slovem škola scho-
váno mnoho emocí, zkušeností, vůní, ba-
rev  a  hlavně  příběhů.  A  právě  své  školní 
příběhy,  radosti  a  starosti  žijí  učitelé,  dě-
ti a vlastně i jejich rodiče v Základní škole 
v Petrovicích.  
Aby  tyto  příběhy  byly  co  nejšťastnější, 
a  v  dobrém  slova  smyslu  nezapomenu-
telné, je každodenním úkolem všech. Pro-
tože  i  ten  nejmenší  prvňáček  je  součás-
tí  toho živého a stále pulzujícího školního 
vesmíru. A aby měl  i  takový malý vesmír 
svůj  řád,  aby  vytvářel  prostor  pro  všech-
ny  ty důležité příběhy a  inspiraci pro ony 
učené rozhovory, musí mu vládnout osob-
nost silná, vzdělaná, optimistická, ale také 
pokorná,  se smyslem pro humor a s  tím 
správným nadhledem. 
Vesmír naší petrovické školy takové osob-
nosti přitahuje zázračnou silou. Sedmnáct 
let  mu  kraloval  pan  ředitel  Petr  Zeman. 
Na  jeho úsilí a energii, kterou svému po-
slání obětoval, Petrovice  jistě nezapome-
nou.  Od  února  2020  se  vlády  nad  oním 
malým, ale pro společnost nepostradatel-
ným světem statečně ujala paní ředitelka 
Iveta Řezníčková. 
Více  Vám  o  osobnostech  udávajících 
směr  naší  školy  prozradí  rozhovory,  kte-
ré  s  nimi  připravily  Anna  Hasmanová  
a Adriana Štefániková z 8. A. 

Veronika Balíčková 

  O  naší  nové  paní  ředitelce  jsme  věděli 
pouze to, že nastoupila na začátku druhé-
ho pololetí  školního  roku 2019/2020 a že 
se  jmenuje  Iveta Řezníčková. Všichni  ale 
chceme paní ředitelku  lépe poznat, proto 
jsem ji poprosila o následující rozhovor.  

1) Co se Vám na naší škole líbí? 
Líbí  se  mi  prostředí,  atmosféra,  vztahy, 
pracovitost kolegů a kolegyň, jejich přístup 
k žákům... 
2) Proč právě naše škola? 
Byla to pro mě šance, zajímavá výzva. 
3) Jste spokojená, že jste právě na na-
ší škole? 
Ano, jsem. 
4) Váhala jste dlouho nad touto pozicí, 
nebo jste ji přijala okamžitě? 
Váhala jsem dlouho. 
5) Co byste chtěla ve škole změnit a co 
naopak ponechat? 
To  je  trošku  brzo,  ale  určitě  bych  chtě-
la  zachovat  místní  přátelskou  atmosféru.  
Chtěla    bych  více  zapojit  žáky  do  chodu 
školy. Obnovit činnost školního parlamen-
tu.  Líbí se mi, jak to tady mají všichni rádi. 
Ráda bych zavedla třídnické hodiny, a tím 
dala více prostoru pro rozvíjení vztahu žá-
ci a třídní učitel. Musím pomalinku. *smě-
je se* 
6) Učila jste, nebo dělala ředitelku v ně-
jakých jiných školách? 
Nedělala  jsem  ředitelku,  od  roku  1989 
jsem učila a pět  let  jsem byla zástupkyní 
ředitele.  Ředitele  jsem zastupovala v do-
bě jeho nepřítomnosti. 
7) Jaké předměty jste učila? 
Přesto, že mám vystudovaný obor učitel-
ství pro první  stupeň a speciální pedago-
giku,  je mou    velkou  láskou matematika, 
ke které mě přivedla moje maminka, takže 
jsem učila matematiku a k ní  jsem míva-
la informatiku, tělocvik (ten mě taky baví). 
Učila jsem i hudební výchovu, protože hra-
ju na kytaru a na flétnu. A v rámci speciální 
pedagogiky  jsem učila děti se specifický-
mi  poruchami  učení  v  tzv.  hodinách    ná-
prav specifických poruch učení. 
8) Máte nějaké koníčky? Pokud ano, ja-
ké? 
Mým velkým koníčkem  jsou psi.   Máme 
chovatelskou stanici, takže máme teď do-
ma sedm psů.  Je    to  velký  koníček  celé 
naší rodiny.  Jinak miluji les, procházky le-
sem a přírodu celkově. A samozřejmě ro-

dinu, která je na prvním místě. 
9) Máte nějaké místo, kam se chcete už 
od dětství podívat? 
Už jako malá holka jsem se chtěla podívat 
do Skandinávie. Mám tuto oblast moc rá-
da. A to se mi díky mé profesi splnilo, pro-
tože jsem se zapojila do projektů, které mi 
umožnily podívat  se do Estonska, Finska 
a  Švédska.  To  jsem  si  tedy  splnila  a  teď 
mám ještě jedno velké přání. Před rokem 
1989 jsem byla v Moskvě a tam bych se 
chtěla s odstupem času a doby znovu po-
dívat.  Ale  jinak,  že  bych  měla  nějaké  vy-
sněné  místo,  kam  bych  opravdu  chtěla, 
tak to nemám. 
10) Byla jste třídou oblíbené dítě, nebo 
spíš to divné? 
Těžko říct, ale když si vezmu základní ško-
lu,  tak  tam  jsme  měli  strašně  super  par-
tu. Řekla bych, že tam jsem patřila do ta-
kového toho zdravého jádra. Na gymnáziu 
jsme byli hodně rozskupinkovaní, ale nikdy 
to nebylo tak, že bych seděla někde v kou-
tě sama.  
11) Setkala jste se někdy s šikanou? Po-
kud ano, v jaké formě? 
Co se týká mých školních let, tak jsem ni-
kdy šikanovaná nebyla, bylo to spíš tako-
vé to pubertální pošťuchování. Se šikanou 
jsem  se  bohužel  setkala  ve  své  profesi 
a byla to kyberšikana, která je dnes hodně 
velkým problémem. 
12) Snila jste o něčem už od malička? 
Být paní učitelka. Věděla jsem to už od prv-
ní třídy. A to se mi splnilo. 
13) Jaké dětské sny jste si tedy už spl-
nila? 
Splnila jsem si Skandinávii, být paní učitel-
ka a splnila jsem si svůj obrovský sen mít 
rodinu. 
14) Máte nějaký životní cíl? 
Mým  hlavním  cílem  bylo,  je  a  bude 
vychovat  dobře  své  děti  a    připravit  je 
do  života...  a pokud by se mi  to  alespoň 
částečně  podařilo  i  u  mých  žáků,  budu 
moc spokojená..:-) 
 
Děkuji  Vám  za  rozhovor  a  moc  Vám  pře-
ji, abyste byla na naší škole ráda a spoko-
jená. 

Anna Hasmanová, 8. A 

Škola, základ života… 

Iveta Řezníčková.
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Petrovický zpravodaj ŠKOLY

I  když  toho o našem bývalém panu  ředi-
teli Zemanovi víme hodně, překvapila nás 
změna ve vedení školy, ale já jsem se roz-
hodla využít to k tomu, abych mu položila 
několik otázek.  

1) Jak dlouhá je vaše pedagogická pra-
xe a jak dlouho z toho jste ředitel? 
Začal  jsem  učit  v  roce  1982,  ale  původ-
ně jsem učil pouze tělocvik a z toho tělo-
cviku  jenom plavání. Učil  jsem a zároveň 
ještě  studoval  pedagogickou  fakultu. Do-
studoval  jsem, učil  jsem do 17.  listopadu 
1989, pak byla revoluce a po revoluci jsem 
se už stal ředitelem. Takže jsem ředitelem 
od 1. prosince 1989 do 31. ledna 2020. To 
znamená 30 let. Ale v Petrovicích jsem až 
od  roku 2002. Takže  ředitelem v Petrovi-
cích jsem přibližně 17 let. 
2) Proč jste se rozhodl odstoupit z mís-
ta ředitele? 
Myslím  si,  že  ředitele  takovéhle  veliké 
školy by měl dělat někdo mladší, cítil jsem 
se na to už starý. Je mi 60 let, tak už chci 
mít trošku klid. 
3) Máte nějakou oblíbenou třídu? 
Já mám vždycky oblíbenou třídu zrovna tu, 
co učím. Učím tělocvik v 8. A kluky, ti jsou 
teda  bezvadní,  s  těmi  vycházíme  dobře. 
A pak mám rád 7. B, tu učím na Pracovní 
činnosti. Docela rád mám i 7. A. Pár kole-
gů a kolegyň se na ně zlobí, protože jsou 
takoví  zlobivější,  ale  mě  při  tom  Pracov-
ním vyučování nezlobí. Jsou na to docela 
šikovní, takže ty mám rád. Teď učím i ma-
lé děti, ty mám taky rád. Učím ve 4. A a 4. 
B Výtvarnou výchovu. Jsou moc fajn, čtu 
jim při malování pohádky a oni posloucha-
jí. Moc rád vzpomínám i na třídy, s kterými 
jsem byl někdy na škole v přírodě. Hezkou 
školu v přírodě  jsem měl se současnými 
šesťáky i se současnou 3. A, ti byli bezvad-
ní, všichni splnili zkoušku odvahy. 
4) Líbí se vám víc pozice ředitele nebo 

učitele? 
Teď  se mi  líbí  víc  pozice učitele. Protože 
jsem učitel. 
5) Jaké jsou výhody a nevýhody být ře-
ditelem? 
Já nevím, jestli to jsou výhody nebo nevý-
hody. Někdo by to třeba považoval za vý-
hodu, já to považuju spíš za nevýhodu. Ře-
ditel  vlastně  děti,  žáky,  žákyně,  studenty 
v podstatě vůbec nevídí. 
Ředitel  je  úředník,  dělá  mzdy,  smlouvy, 
účetnictví,  daně,  zařizuje  opravy  školy, 
prostě děti  vlastně nevidí.  Zatímco učitel 
vidí děti každý den. 
6) Co považujete za největší úspěch 
v roli ředitele a co vám udělalo největ-
ší radost? 
Vždycky  mi  dělalo  radost,  když  žáci  ze 
školy  něco  významného  dokázali.  Mě-
li  jsme  tady  ve  škole  třeba  reprezentant-
ky ve sjezdovém lyžování nebo jsme tady 
ve škole měli mistra republiky v České dá-
mě, celou řadu vítězů matematických sou-
těží – matematická olympiáda, pythagoriá-
da, zdatný matematik. V matematice bylo 
opravdu hodně dobrých výsledků. Bezvad-
ných výsledků dosáhli naši žáci ve sportu, 
třeba  v  atletice,  mnozí  z  nich  měli  první, 
druhé, třetí místo v rámci Prahy 10 i v rám-
ci celé Prahy, dokázali jsme získat medaile 
ve florbalu, ve vybíjené. Vždycky mě těšily 
úspěchy žáků. Druhá věc, která mi přiná-
šela radost, byly všechny povedené školy 
v přírodě, pobyty v zahraničí, výlety a ex-
kurze.  Z  toho  jsem  měl  vždycky  radost, 
když se to povedlo a žákům se to líbilo. 
7) V čem je škola jiná před třiceti lety 
a dnes? 
Asi ve všem. Před třiceti lety ještě dozní-
val  komunismus,  vlastně  komunismus 
ještě  i  byl.  Po  sametové  revoluci,  i  když 
se  změnil  režim a  komunismus padl,  tak 
ještě na  začátku devadesátých  let  stejně 
dozníval. Takže se situace vlastně změni-
la  k  lepšímu  až  v  2.  polovině  devadesá-
tých let. Školy začaly fungovat jako firmy, 
jako samostatné právní subjekty, samy si 
získávaly a vydělávaly peníze, takže moh-
ly upravovat budovy, zařizovat učebny pro 
žáky, mohly nakupovat i pomůcky, počíta-
če, tabule, nábytek, začaly se víc učit cizí 
jazyky. To do té doby moc nebylo. Já ješ-
tě  pamatuju,  když  jediný  cizí  jazyk,  který 
se učil, byla  ruština. Všichni  ji nenáviděli. 
Někdy se k ní zase trochu vracíme, ale ne 
v takové míře, jako byla předtím. 
8) Na jakých školách jste učil, než jste 
přišel do Petrovic, a kde se vám nejví-

ce líbilo? 
Učil  jsem krátce a potom nedlouho dělal 
ředitele  v  jedné  základní  škole  na  Jižním 
Městě.  Potom  jsem  dost  dlouhou  dobu 
učil  a  zároveň  byl  ředitelem  na  Základ-
ní škole Vrané nad Vltavou a v roce 2002 
jsem přišel do Petrovic, vyhrál  jsem kon-
kurz a dostal místo ředitele. A tady se mi 
líbí nejvíc. 
9) Na jakého žáka rád vzpomínáte 
a proč? 
Rád  vzpomínám  třeba  na  žáka,  který  se 
jmenuje Ondra Vojta. Ten právě dobře hrál 
dámu  a  další  deskové  hry.  Měl  opravdu 
hodně  i  mezinárodních  úspěchů  a  vítěz-
ství nejenom v rámci České republiky, ale 
byl úspěšný  i v mezinárodních soutěžích. 
Další  byly  třeba  žákyně Kristýna  a Karolí-
na Pilná. Ty byly hodně úspěšné ve sportu, 
učil jsem je něco někdy na 1. stupni. Rád 
vzpomínám třeba i na žáky, pro které jsem 
dříve organizoval turistické výpravy a stá-
le se s nimi vídám. Jedním z nich je třeba 
Matěj Heřmanský. Dá se říct, že rád vzpo-
mínám v podstatě na všechny, které jsem 
učil. Nestalo se mi, že bych měl nějakou 
třídu, se kterou bych měl nějaký problém, 
nebo dokonce nepřátelství. 
10) Jaký byl váš nejoblíbenější před-
mět, když jste chodil do školy vy, a jaké 
jste měl známky? 
  Když  jsem  chodil  na  základní  školu,  tak 
jsem  měl  samé  jedničky  kromě  chování. 
Z chování jsem měl v sedmé, osmé a de-
váté třídě dvojku. Ta dvojka z chování by-
la samozřejmě nespravedlivě,  já  jsem byl 
hodný žák. A předmět, který jsem měl nej-
radši, byl jednoznačně tělocvik. Dělal jsem 
horolezectví a atletiku. Tělocvik  jsem měl 
vždycky  nejradši.  Na  gymnáziu  jsem  už 
neměl  samé  jedničky,  tam  jsem  měl  ob-
čas  na  vysvědčení  i  nějakou  trojku.  Tře-
ba ve 2. ročníku jsem měl trojku z chemie 
a míval jsem asi dvakrát nebo třikrát po so-
bě trojku z  fyziky, ale u maturity  jsem už 
pak měl zase vyznamenání. 
11) Jaké máte zkušenosti se šikanou, 
ať už jako žák nebo učitel? 
Jako  žák  s  ní  nemám  zkušenosti  v  tom 
smyslu,  že  bych  byl  šikanován.  To  jsem 
nezažil. Šikana je samozřejmě hrozná věc. 
Je to mor společnosti. Agresivita a šikana, 
to je opravdu sociální mor. Lékem je podle 
mě, že nikdo nesmí být sám. Když je ně-
kdo  sám,  tak  se určitě  dřív  nebo později 
stane obětí nějakého agresora, takže kaž-
dý podle mě musí mít kamaráda. Alespoň 
dva musí být ve třídě, venku, ideální jsou 

Petr Zeman.
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tři, ale i dva jsou dobře. 
12) Chtěl jste být učitelem/ředitelem 
už od mala? 
Ředitelem ne, o tom jsem neuvažoval ni-
kdy, ale učitelem jsem chtěl být, protože 
všichni moji přibuzní kolem mě byli učite-
lé. Moje maminka byla učitelka matema-
tiky a  fyziky, můj  táta byl učitel,  výborná 
učitelka byla moje teta. Ta pro mě vždyc-
ky byla vzorem. Učitelka je i moje manžel-
ka a moje dcera. Učitelem je i můj mlad-
ší bratr. 
13) Co byste popřál nové paní ředitel-
ce? 

Hodně peněz pro školu,  to  je vlastně asi 
největší starost  ředitele. A popřál bych  jí 
taky šikovné a dobré kolegy a kolegyně, 
aby dobře učili a vycházeli s žáky a aby na-
učili žáky všechno, co podle vzdělávacího 
programu mají umět. Popřál bych jí šikov-
né žáky, aby se všichni dostali na střední 
školu. Takže šikovné kolegy, šikovné žáky, 
hodně zdraví a dobré nervy, ty potřebuje 
asi nejvíc. 
14) Poradil byste jí nějaké zlaté pravi-
dlo školy? 
Vždycky se snažit vyřešit všechny problé-
my, které žáci mají tak, aby byli spokoje-

ní,  aby se ve škole cítili  bezpečně a aby 
byli  alespoň v něčem úspěšní. Někdo  je 
dobrý v matematických soutěžích, někdo 
je  úspěšný  ve  sportu,  někdo  má  rád  ci-
zí  jazyky a  je úspěšný v nich. Nikdo není 
všeználek, nikdo neumí všechno. Takový 
člověk neexistuje. 
 
Děkuji Vám za rozhovor a vlastně za všech-
no, co jste pro nás kdy udělal, a přeji Vám 
hodně radosti z práce s dětmi. 

Adriana Štefániková, 8. A

Petrovický zpravodajŠKOLY

Z chodeb naší základní školy 
nezní dětský křik a smích, 
lavice i kabinety jsou prázdné 
– mohlo by se zdát, že se nic 
neděje, ale opak je pravdou. 
Jedeme na 200 %.
Vzhledem k vývoji epidemie 
v Evropě vláda ČR rozhodla 
s účinností od 10. března 
od 18:00 hodin o zákazu 
osobní přítomnosti žáků 
na základních školách.
Z tohoto důvodů ruším 
výuku na ZŠ Praha Petrovice 
od středy 11. 3. 2020 
do odvolání.

Tato zpráva znamenala totální zvrat ve vý-
uce.  Nabourala  nám  fungující  systém, 
na  který  jsme  byli  zvyklí.  Stalo  se  něco, 
s  čím  jsme  nikdo  nepočítal.  Nikdo  nebyl 
na  takovou situaci  připraven. A  když píši 
NIKDO,  tak  tím myslím nás učitele, děti/
žáky naší školy i rodiče našich dětí.
Nicméně, po prvních dnech, kdy bylo zřej-
mé, že se rozhodně do školy v blízké době 
nevrátíme, museli jsme se začít přizpůso-
bovat možnostem, které se nabízely.
Ještě ve čtvrtek 12. 3. všichni pedagogo-
vé absolvovali  alespoň  rychlé  seznámení 
s  možností  GOOGLE  platformy,  zaměře-
né především na sdílené dokumenty a vy-
užití Classroom. 
Situace  v  České  republice  se  začínala 
zhoršovat a vzhledem k tomu, že naši pe-
dagogové  mají  k  dispozici  služební  note-
booky,  rozhodli  jsme,  že  výuku  žáků  bu-
deme poskytovat z domova, pracovat tzv. 
home office.

První dny a týdny byly pro všechny velmi 
náročné. 
Za nás učitele je nutné zmínit, že ne všich-
ni jsme kamarádi s IT technikou. Máloko-
ho z nás učili ve škole jak pracovat s dětmi 
na dálku. V podstatě  jsme šli  systémem 
pokus – omyl a hledali nejvhodnější cestu. 
Dalším problémem bylo odhadnout, kolik 
práce dětem posílat tak, aby byly schopné 
ji zvládnout v zadaných termínech.
Za děti  je  třeba si uvědomit, že pracovat 
v domácím prostředí může být pro někte-
ré  velmi  komplikované.  Doma  se  přece 
vždycky odpočívá, hraje, povídá a jen ně-
kdy učí. Ale systém distančního vzdělává-
ní vyžaduje soustředění, čas a klid na pl-
nění zadaných úkolů.
A rodiče? V podstatě se stali během chvil-
ky  multifunkčními  mamkami/taťky,  ku-
chařkami/kuchaři,  uklízečkami/  uklízeči, 
vykonávají  své  zaměstnání  a  do  toho  se 
stali učiteli a učitelkami.
Ale  –  díky  snaze  všech  zúčastněných 
stran – POVEDLO SE!
V současné době probíhá výuka pro prv-
ní  i druhý stupeň prostřednictvím emailů 
a systému BAKALÁŘI, mnozí vyučující se 
svými žáky začali intenzivně využívat goo-
gle  classroom,  některé  třídy  komunikují 
prostřednictvím  sociálních  sítí,  nejčastěji 
WhatsApp. A protože  se mnohým z nás 
po dětech stýská, zkoušíme výuku online 
s využitím např. Zoom, Google meet a daří 
se nám to. Děti jsou spokojené a většinou 
velmi upovídané, když se zase po dlouhé 
době dostanou  (alespoň virtuálně) do  tří-
dy. A to nás velmi těší.
Snažíme se více věnovat žákům devátých 
tříd.  Ti  mají  před  sebou  přijímací  zkouš-
ky (byť stále není jasné, jakým způsobem 

a  kdy  budou  probíhat).  A  proto  jim  paní 
učitelky českého jazyka a matematiky vě-
nují  zvýšenou  péči  a  poskytují  jim  testy, 
vzorové  přijímací  zkoušky,  online  procvi-
čování a následně zpětnou vazbu formou 
hodnocení a diskusí k chybám a nedostat-
kům či problémům, které se případně vy-
skytly.
Podařilo se nám s některými žáky zahájit 
online doučování. V nejbližší době by měl 
začít  formou online  také kroužek konver-
zace v anglickém jazyce.
Nezaměřujeme se jen na teoretické před-
měty.  Paní  učitelka  tělesné  výchovy  při-
pravuje žákům videa, pro pracovní činnos-
ti, výtvarnou výchovu a hudební výchovu 
připravují žáci svá portfolia na základě za-
daných úkolů.
Činnost školy ale neznamená jen výuku. 
Koncem února jsme velmi pozvolna zahá-
jili  činnost  žákovského  parlamentu.  A  co 
nás velmi těší – parlament funguje i v této 
době. Osm zástupců tříd druhého stupně 
společně  komunikuje,  mají  skvělé  nápa-
dy na aktivity pro své spolužáky, které se 
dají realizovat i online. Byla založena škol-
ní  redakce.  Jejich  práci  můžete  sledovat 
na webových stránkách školy. 
Proběhly  volby  zástupce  pedagogů 
do Školské rady.
Připravili  jsme  projektové  žádosti  na  zís-
kání financí  (Výzva 54 – OP PPR, projekt 
Chytrá škola – Nadace O2)
Zprovoznili  jsme  nové  a  přehlednější 
webové stránky školy.
Probíhá online zápis do prvních tříd.
A co bude dál?
Jistě jste všichni zaznamenali, co se den-
ně řeší v médiích ohledně výuky do konce 
školního roku.

Škola v době karantény
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Množství  „zaručených“  a  protichůdných 
informací nám nedělá moc dobrou službu. 
Přiznám se, že  i my jsme se v tom chvíli 
ztráceli. Ale nepanikaříme.:-)
Již nyní víme, že 25. 5. 2020 bychom měli 
otevřít školu pro tzv. školní skupiny. ( Pro 
maximální  počet  patnácti  žáků.)  A  ano, 
otevřeme pro všechny prvostupňové děti, 
které budou chtít přijít. Chápeme, že mnozí 
rodiče chtějí, musí nebo se potřebují vrátit 
zpátky do zaměstnání. Každý  rodič, který 
bude chtít dítě do školní skupiny umístit, 
požádá školu písemně  (e-mailem) a dodá 
čestné  prohlášení,  že  dítě  je  zdravé,  bez 
známek  respiračního  onemocnění,  bez 
chronického onemocnění a z prostředí, kde 
se  nevyskytují  rizikové  osoby  ani  osoby 
starší 65 let. Každá taková patnáctičlenná 
skupina  dětí  bude  mít  k  dispozici  jednu 
třídu  a  dvě  paní  učitelky  (vychovatelku). 
Časový  harmonogram  a  náplň  práce 
školních skupin bude zveřejněn. Vše záleží 
na tom, kolik dětí se do školy dostaví.
Co zatím nevíme je,  jak to všechno bude 
fungovat.
Konečné  rozhodnutí,  jak  výuku  nastaví-
me,  zveřejníme  na  webových    stránkách 
do 18. 5. 2020.
Pro druhý stupeň prozatím platí současný 
stav. Vytvořili  jsme rozvrh pro online výu-
ku. Zatím se zaměřujeme na matematiku, 
český jazyk a cizí jazyky, ale předpokládá-
me,  že  budeme  online  výuku  dále  rozši-
řovat.  Rozvrh  je  vytvořen  tak,  aby  moh-
li  výuku  absolvovat  i  případní  sourozenci 
a hodiny se nepřekrývaly.

Doufáme, že bude možné v průběhu červ-
na  poskytnout  žákům  druhého  stupně 
konzultace a díky konzultacím  i    intenziv-
nější přípravu na přijímací zkoušky pro žá-
ky  devátých  ročníků.  V  rámci  konzultací 
bychom také řešili případnou klasifikaci žá-
ků, u kterých by to bylo třeba.
V neposlední  řadě  je  třeba  zmínit,  že  vy-
svědčení  děti  dostanou.  Své  žáky  dob-
ře  známe  a  myslím,  že  jsme  schopni  je 
i  za  velmi  komplikované  druhé  pololetí 
hodnotit.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem ro-
dičům za jejich snahu a spolupráci, za trpě-
livost, když se něco nedaří tak, jak bychom 
chtěli a potřebovali. Jste úžasní!
Chtěla  bych  poděkovat  pedagogickému 
sboru.  Celý  pedagogický  tým  naší  školy 

je  neuvěřitelný!  Všichni  pracují  na  maxi-
mum, mnozí překonali své obavy z nových 
technologií (a věřte, že je měli a mají).
Musím  poděkovat  také  našim  nepeda-
gogickým pracovníkům,  kteří  i  v  této do-
bě zajišťují provoz školy a připravují školu 
na příchod dětí.
Smekám  před  všemi  svými  kolegyněmi 
a kolegy, protože i přes to všechno, co nás 
nyní  ve  výuce  potkalo,  je  nic  neodradilo 
od maximálního pracovního nasazení.
Přeji všem hodně zdraví a těším se s Vámi 
na viděnou na některé z akcí, které škola 
pro veřejnost připravuje.

Iveta Řezníčková
ředitelka ZŠ Praha – Petrovice

Komu z nás se v posledních 
dnech a týdnech nezměnil 
zaběhnutý způsob života? 
Situace, kterou zavinil malý 
neviditelný vir, se jistě více či 
méně dotkla každého z nás.
Myslím, že nikdy 
nezapomenu no ono 
úterý, které začínalo tak 
nenápadně, jak jen úterý 
začínat umí. V 8.00 zazvonilo 
na první vyučovací hodinu, 
z jídelny voněla cibule 
a deváťáci se zase loudali 
pozdě do hodiny. 

Kdo z nás by tušil, že dlouho podobné rá-
no ve škole nenastane. Ze dne na den se 
z dětí staly jejich emailové adresy, přístu-
pová hesla do systému Bakalář a telefonní 
čísla na WhatsAppu.
Rychlost,  kterou se přiřítila potřeba  změ-
nit systém výuky, byla kosmická. Mělo to 
jednu  velikou  výhodu  -  nebyl  čas  bát  se 
té malé fialové kuličky. Překvapilo mě, co 
jsme  jako učitelé v několika dnech doká-
zali. Nikdo z nás nebyl na tak rychlou akci 
připraven, většina z nás nebyla technicky 
příliš zdatná, ale všichni jsme byli okamži-
tě připraveni všechno zvládnout a přizpů-
sobit  se  situaci.  Jestli  jsme  mohli  v  tuto 
chvíli svým žákům něco ukázat, tak to, že 
i my se učíme, že se učíme rychle a že pro 
ně snažíme být oporou. 

Uvědomuji si, kolik nových zdrojů profes-
ní radosti a stresu se dokázalo vynořit. Ra-
dost z toho, že se děti velmi rychle doká-
zaly zorientovat v nové situaci, že většina 
z nich poctivě začala pracovat z domova, 
že rodiče dokázali  i v  tak náročných chví-
lích napsat milou zprávu, že jsme si posky-
tovali oporu v rámci pracovního týmu a že 
nás neopustil humor a nadhled.
Zdrojem velkého stresu byl nekonečný pří-
sun informací o exitujících IT platformách, 
aplikacích, odkazech o tom, že ten učí tak 
a ten zas takto. Nic, o co se většina z nás 
snažila,  se  nezdálo  dost  dobré.  Absolvo-
vání prvních online školení, první vítězství 
nad  IT  světem  přinášela  drobné  radosti, 
ale stále to nestačilo k tomu nadechnout 
se a najít jakýsi nový smysl našeho poslá-

Virus, co způsobil poznání 

Příprava na hodinu.
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ní a pevnou půdu pod nohama. Já jsem ji 
našla ve chvíli, když se mi za všemi mailo-
vými adresami, hesly, přezdívkami   a čís-
ly  znovu  vynořily  tváře  mých  žáků.  Když 
jsem si uvědomila, že online svět má slou-
žit nám a ne my jemu a že moje poslání je 
neměnné. A to otvírat bránu poznání svým 
žákům. A jsem vlastně moc ráda, že se po-
hled do této brány pozměnil. Že všichni vi-
díme  v  jiném  světle  důležitost  vzdělání 
a že se tak nějak odděluje důležité od ne-
důležitého. 
Dojímá mě, co všechno mnoho dětí doká-
že vytvořit  a  vymyslet přesto,  že  to není 
za jedničku a nebo naopak nehrozí pětka. 
Obdivuji,  kolik  zodpovědnosti  a  slušnosti 
v sobě mají. Jak dospěle se postavily k ce-
lé situaci. Obrovský dík v duchu vysílám je-
jich rodičům. Nejsou to samozřejmě všich-
ni, to bychom žili v ideálním světě. Ale je 
to naprostá většina. 
Jsem si naprosto vědoma toho, kolik sta-

rostí  a  problémů,  zejména  ekonomic-
kých,  tato  doba  ještě  přinese,  ale  jsem 
vděčná za to, že nám ukázala, na čem je 
možné stavět v budoucnu – na slušnosti,  

poctivosti, otevřenosti, respektu, vzdělání 
a smyslu pro humor.

Veronika Balíčková
Učitelka ZŠ Praha-Petrovice

S humorem jde všechno lépe.

…  na  začátku  karantény  jsem  byl  trochu 
vyděšený z toho, jak to bude probíhat. Na-
štěstí  jsme  si  udělali  skupiny  na  What-
sApp, kam nám chodí všechny úkoly. Prv-
ní týden nám bylo vysvětleno, jak to bude 
probíhat.  Paní  učitelky  nám  pošlou  úkoly 
a my si je vypracujeme. Ze začátku mě to 
bavilo,  ale  teď už  je  to  docela  otrava.  Ze 
školy mi chybí kamarádi a celkově vlastně 
všechno. Už se těším, až se do školy vrátí
(Matěj, 5. tř.)

… Když  jsem se dozvěděl, že nějaký čas 
nebudu  muset  chodit  do  školy,  zarado-
val  jsem  se.  Říkal  jsem  si:  Super,  budou 
prázdniny..!  Ještě  ten  den  jsem  se  díval 
s rodiči na zprávy. Děsilo mě, jak nakaže-
ných  lidí přibývá. Začal  jsem se bát o ce-
lou  svou  rodinu.  Rodiče  mi  ale  vysvětlili, 
že není nutné se bát, když budeme dodr-
žovat přísnější hygienu a zakrývat si pusu 
a nos, když půjdeme ven. Jsem ráda,  že 
je  se  mnou  doma  moje  sestřička.  Chybí 
mi spolužáci,  kamarádi, moje  lavice, paní 
učitelky  i  vychovatelky,  zkrátka  všechno. 
Učím se doma jen s maminkou. Už aby se 
našel lék a mohlo být všechno jako dřív!... 
(Filip, 3. tř.)

… Od 11. března se musíme učit doma. 
Paní  učitelky  nám  posílají  ´koly.  Někte-
ré na den,  některé na  celý  týden. Vypra-
cované úkoly  jim posíláme zpět emailem 

nebo  nafocené  přes  WhatsApp.  Za  se-
be  musím  říct,  že  je  mnohem  lepší  cho-
dit do školy. Už jen kvůli kamarádům a se-
tkávání s nimi. Teď už je situace klidnější, 
tak  uvidíme,  jestli  nám  školy  otevřou…  
(Max, 5. tř.)

…  Už  další  měsíc  nemůžu  chodit 
do  školy.  Moc  se  těším  na  kamará-
dy  a  na  paní  učitelku.  S  bratrem  a  se-
strou  si  hrajeme  na  zahradě.  Pozoru-
jeme,  jak  krásně  rozkvétají  stromy…  
(Bára, 3. tř.)

…  Není  to  tak  špatný,  ale  lepší  je  to  ve 
škole.  Hlavně  kvůli  kamarádům,  přestáv-
kám a taky mi hodně chybí paní učitelka. 
Doma mi všechno vysvětlí, ale s ájinou je 
to horší. Víc to chápu od paní učitelky než 
od  bráchy.  Na  druhou  stranu  máme  do-
ma trochu delší přestávky, do ‚školy‘ mů-
žu chodit i v pyžamu a nemusím ráno tak 
brzo vstávat. Trávím víc času s  rodinou a 
kdybych si pořádně  ‚mákla‘  a přes  týden 
udělala  i  nějaký  učení  navíc,  mohla  bych 
mít třeba už v pátek volno a tím víc času 
na  hraní.  Někdy  bych  si  přála,  aby  škola 
nebyla a abysme se už narodili chytrý, ale 
to  bych  zase  nepotkala  svou  paní  učitel-
ku a taky moje kamarády ze třídy. Prostě 
-  když  jsem  doma,  těším  se    do  školy  a 
když jsem ve škole, těším se zase domů…  
(Terezka, 2. tř.)

Když nechodíme do školy
Už tři týdny se doma učíme,
násobilku s taťkou pořád zkoušíme.
Už mi ty násobky celkem jdou,
to pro mě malé radosti jsou.
Mamka se mnou dělá převody,
v matice prý nejsou náhody.
Odpoledne vyrazíme do parku ven.
Na koloběžce mi rychle uteče už den.
Před spaním si vezmu novou knížku.
Pár řádků přečtu si v mém pelíšku
Těším se, že se uvidíme brzy,
že spolu nejsme ve třídě mě moc mrzí.
Posílám Vám pozdravy a držte se ve zdraví.  
(Elenka, 2. tř.)

A ti starší..
… když přijde něco nového vysvětlení bý-
vá  hodněkrát  krkolomné  např.  dnešní  za-
dání  jsem  vyřešila  víceméně  náhodou. 
Jinak si myslím, že se všichni snažíme a 
přístup učitelů je mi velmi sympatický. 
…Tak chození do školy mi vyhovovalo ví-
ce, ale už jsem si zvykla celkem, takže to 
jde..
…Občas je těžké si udržet tempo se vše-
mi učiteli, ale zatím to zvládám…
…Takovýto druh vzdělávání mi nedělá pro-
blém, za mě spíš problém to, že nemůže-
me chodit moc ven…
… jsem pánem svého času..:-)…

A jak to vidí naše děti? 
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Podobně jako v ostatních 
školních zařízeních, také 
v Mateřské škole Jakobiho 
(dále také MŠ), dne 11. 3. 
2020 dočasně ustal obvyklý 
školní provoz.  Zřizovatel 
mateřské školy MČ Praha-
Petrovice, po dohodě se 
ředitelkou MŠ, rozhodl 
o uzavření školy z důvodů 
předcházení ohrožení zdraví 
dětí v souvislosti s epidemií 
nemoci covid – 19.  Toto 
obtížné období však bylo 
v celé ČR už z velké části 
překonáno a také naše škola 
bude moci být dne 1.6. 2020 
znovu pro děti otevřena. 
Výjimečně  dlouhé  přerušení  provozu  MŠ 
paní učitelky a další pracovnice školy ne-
braly jako prázdninovou velkou přestávku, 
ale  tato  doba  byla  naplněna  různými  čin-
nostmi a pracovními povinnostmi.  V prv-
ních dnech po uzavření  vydávala a potvr-
zovala škola „Žádosti o ošetřovné při péči 
o  dítě  do  10  let“,  tuto  možnost  využilo 

celkem asi 50  rodičů. Dále na webových 
stránkách školy metodička naší MŠ připra-
vila pro  rodiče, přehledný soupis námětů 
a aktivit, kterými se děti při pobytu venku 
i doma zabaví a něco naučí. Jedná se o čin-
nosti, které děti připravují na vstup do prv-
ních třídy ZŠ, rozvíjejí jejich osobnost, jsou 
zaměřeny  na  rozvoj  jejich  jemné  motori-
ky, správnou výslovnost,  různé druhy pa-
měti  a  další  dovednosti.  Dobu  přerušení 
provozu paní učitelky využívaly pro sebe-
vzdělávání a doplnění školního vzdělávací-
ho plánu MŠ. Během uplynulých týdnů se 

paní učitelky i ostatní pracovnice školy vě-
novaly také praktickým věcem pro přípra-
vu obnovení provozu - úklidovým pracím, 

včetně dezinfikování prostředí tříd, hraček 
i  opravám  hraček.  Bylo  to  umožněno  ta-
ké tím, že v krátké době mateřskou školu 
vybavila naše MČ ochrannými prostředky 
– dezinfekcí a ochrannými  jednorázovými 
rouškami a respirátory.  Pěkné počasí by-
lo využito k úklidu a úpravě školní zahrady 
(údržba  laviček,  hracích  prvků,  pískovišť). 
Na školní  zahradě proběhla  jarní  odborná 
údržba vzrostlé zeleně a trávníků. 
V této souvislosti je důležité zmínit, že ma-
teřská škola v současnosti připravuje pod-
klady pro revitalizaci školní zahrady. K dis-
pozici už máme polohopisné a výškopisné 
zaměření  zahrady,  které  bude  sloužit  pro 
zadání zpracování studie. O způsobu úprav 
a budoucím vybavení školní zahrady se ve-
de v kolektivu učitelek i s představiteli MČ 
diskuse.  

Mateřská škola Jakobiho se po přestávce  
způsobené covid-19 znovu otevírá dne 1.6. 2020

Dezinfikování školky.

Dezinfikování hřiště.
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Předškolní věk je velmi 
důležité období. Je to období 
rozkvětu, představivosti 
a hry. Dítě je velmi zvídavé, 
žije v přítomnosti a čas pro 
něj nehraje žádnou roli. 

V  naší  akreditované  Soukromé  mateřské 
škole  DINO-PRESCHOOL,  s.r.o.  jsme  si 
toho vědomi a mezi naše priority patří po-
máhat  dětem  se  rozvíjet  a  společně  po-
znávat tento báječný svět, který nás obklo-
puje. Podporujeme v dětech komunikaci, 
spolupráci, kreativitu a sebedůvěru. Víme, 
že každé dítě je jedinečné, proto ke každé-
mu dítěti přistupujeme individuálně. Záleží 
nám na tom, aby se děti do školky těšily 
a byly zde rády.
Společně s dětmi trávíme čas nejen v pro-
storných třídách, ale také na školní zahra-
dě  s  prolézačkami  nebo  na  procházkách 
do blízkého okolí. Na školní zahradě sází-
me a opečováváme rostliny a snažíme se 
vypěstovat něco, na čem si pochutnáme. 
Ve třídách je menší počet dětí a v každém 
oddělení  je  jeden  anglický  rodilý  mluvčí. 
Děti  jsou tedy v kontaktu s anglickým ja-
zykem po celý den. Pravidelně se potkává-
me na konzultacích (dítě – rodič – učitel) – 
tripartitách, kde si povídáme o tom, co se 
nám povedlo a na čem budeme pracovat. 

V  každém  měsíci  máme  projektové  dny, 
na které navazují vzdělávací aktivity. 
Jezdíme  také  na  lyžařský  a  plavecký  vý-
cvik, exkurze, celodenní výlety i mini výle-
ty, do solné jeskyně, do divadla a na škol-
ku  v  přírodě.  Kamkoliv  máme  namířeno, 
nás dopraví školní autobus. 
Využíváme moderních technologií, pořádá-
me dílničky a  zúčastňujeme se worksho-
pů. Pracujeme s metodou Feuersteinovo 
instrumentální  obohacování,  která  rozví-
jí  prostorovou  orientaci  a  sociální  rovinu 
a stimuluje kognitivní rozvoj. Děti také ma-
jí možnost zúčastnit se zájmových kroužků 

(klavír,  keramika,  sportovní  všestrannost, 
gymnastika apod.). 
O  kvalitní  stravování  se  nám  stará  škol-
ní jídelna, která pro nás připravuje chutná 
a výživná jídla. 
Naše  mateřská  škola  zajišťuje  přípravu 
na  vstup  do  základní  školy  a  bezproblé-
mový  přechod  na  DINO-ELEMENTARY 
SCHOOL.  Děti,  které  navštěvují  DINO-
-PRESCHOOL, mají přednostní právo zápi-
su do první třídy naší základní školy. 
Přijďte se podívat do naší mateřské školy, 
rádi vám představíme její přátelské rodin-
né prostředí😊

Představujeme Soukromou mateřskou školu  
DINO-PRESCHOOL, s.r.o. 

Mateřská školka DINO-PRESCHOOL.

Příznivou  shodou  okolností  se  podařilo 
MČ  Praha  –  Petrovice  zařídit,  že  během 
této  velké  přestávky  se  začala  realizovat 
dlouho  připravovaná  přestavba  oplocení, 
kolem celého objektu MŠ. Není to žádná 
maličkost, vždyť délka oplocení kolem ob-
jektů MŠ  je téměř 500 m!  Tyto stavební 
práce nejen na oplocení ale i ve všech sou-
vislostech prováděných uvnitř budovy MŠ 
(zejm. elektronické otevírání vrátek a vstu-
pů,  telefonické  rozvody  ve  všech  třídách 
a následný úklid ) budou dokončeny do 1. 
6. 2020.  
Nové oplocení nám tak umožní dodržet zá-
vazný metodický pokyn ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy (MŠ MT) pro 
mateřské školy, který po dobu trvání epi-
demiologických  opatření  nařizuje  pro  po-
byt  dětí  venku  využívat  pouze  areál  za-
hrady  mateřské  školy.  Tento  metodický 

pokyn  obsahuje  řadu  dalších  provozních, 
epidemiologických a hygienických opatře-
ní, kterými se budeme muset všichni (ro-
diče, děti i pracovnice školy) řídit do konce 
školního roku.  Například je stanoveno, že 
při nástupu dětí do MŠ budou  rodiče vy-
plňovat čestné prohlášení „o neexistenci 
příznaků  virové  infekce  u  dítěte,  jeho  ro-
dičů a členů domácnosti“. Velmi důležité 
je rozhodnutí, že školní stravování dětí bu-
de  zachováno  v  dosavadní  formě  -  s  pří-
pravou  svačin  a obědů ve  školní  kuchyni 
MŠ.    Novou  povinností  MŠ  bude  prová-
dět opakovanou každodenní dezinfekci ce-
lého objektu MŠ, všech tříd, šaten i škol-
ní  zahrady.  Výtah  z  tohoto  metodického 
pokynu  MŠMT  si  rodiče  mohou  přečíst  
na www.msjakobiho.cz .
Ve stále  ještě mimořádné situaci probíhá 
převážně  elektronickou  formou  zápis  dě-

tí  do MŠ Jakobiho pro školní  rok 2020 – 
2021.  Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ bu-
de zveřejněno dne 27. 5. 2020 na školních 
stránkách  www.msjakobiho.cz  a  vstup-
ních dveřích do MŠ. 

 
Za kolektiv mateřské školy Jakobiho

ředitelka Jana Beránková a metodička 
školy Jana Vyškovská

Výstavba nového plotu.
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* Pro držitele řidičského oprávnění skupiny D + Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro skupinu D

Hledáme řidiče 
a řidičky autobusů
•  průměrná mzda 43 000 Kč
•   náborový příspěvek 50 000 Kč*
•  práce na dobu neurčitou
•  benefity ve výši až 62 500 Kč za rok

Nabízíme:

800 220 020Volejte zdarma:

dpp.jobs.czVíce info na:

ZAŘIĎTE SI 

LEPŠÍ
ŽIVOT!
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INZERCE

Setkání spolužáků po 55 letech v ZŠ Edisonova
V roce 1965 jsme nastoupili 
jako žáci první třídy v počtu 
šestnácti spolužáků do ZŠ 
Edisonova. 
Dlouho jsem o našem setkání přemýšlela. 
Po zjištění, že uplynulo od našeho posled-
ního  setkání  55  let,  jsem  navštívila  svou 
tehdejší  spolužačku  a  současnou  nejlepší 
kamarádku, Ilonku Němcovou, roz. Dufko-
vou. Společnými silami jsme s Ilonkou za-
čaly  shánět  spolužáky. Bohužel  jsme  zjis-
tily,  že  jeden spolužák už není mezi námi 
a  tři  se  nám  vůbec  nepodařilo  dohledat. 
I  přes  tyto  nepříjemnosti  jsme  se  setka-
li,  a  to  dne  31.  1.  2020  v  ZŠ  Edisonova  
v  1.  třídě,  kde  jsme  před  55  lety  usedli 
do školních  lavic. V  rámci našeho setkání 
jsme  si  prohlédli  prostory  školy  a  zased-
li opět do lavic se sklenicí dobrého sektu. 
Následně  jsme  se  přesunuli  do  příjemné 
restaurace,  kde  jsme  společně  vzpomí-
nali  na  školní  léta.  Sraz  byl  velice  příjem-
ný a společně jsme se shodli, že v červnu 
uskutečníme sraz další, kterého se zúčast-
ní i ti spolužáci, kteří nemohli tentokrát.  1. první třída 1. 9. 1965

Touto cestou bych ráda poděkovala panu řediteli ZŠ Praha - Petrovice, Mgr. Petru 

Zemanovi za jeho strávený čas s námi.  
                                                                           Helena Stašáková, roz. Malíková 
                                                                                            členka finančního výboru ZMČ 

Představujeme Soukromou mateřskou školu  
DINO-PRESCHOOL, s.r.o. 
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... aneb všichni přiložili ruce k dílu.

V boji proti viru...


