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Petrovický zpravodaj
Dopravní úpravy
v lokalitě ulic
Edisonova a Morseova
V minulých letech vyvstal požadavek občanů
v lokalitě starých Petrovic na zklidnění
automobilové dopravy. Více na str. 3.
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začíná se stávat pravidlem, že v době uzávěrky Petrovického zpravodaje, letos stejně jako
před rokem, předvede příroda své rozmary, kdy se střídají chladné noci s teplotou pod
bodem mrazu s odpoledni s azurovým nebem s teplotou, která se dokáže na teploměru
vyšplhat až ke dvanácti stupňům Celsia, kdy místy prší, někdy přijde docela slušná chumelenice, do toho studený prudký vítr. Důsledkem této klimatické situace se plní čekárny
našich praktických lékařů petrovickými pacienty a v rámci republiky naši hygienici už hovoří o chřipkové epidemii. Proto na tomto obvyklém místě úvodního slova starostky Vám
předkládám několik vět já jako její zástupce.
Vánoční čas se v naší městské části odehrával již tradičně za zpívání pod vánočním stromem, za sborového provedení hudby České mše vánoční Jakuba Jana Ryby v našem
Domě občanské vybavenosti a za řady adventních událostí v naší farnosti. Již na podzim
jsme začali připravovat nejdůležitější dokument pro rok 2016, kterým je rozpočet Městské části Praha – Petrovice. Na základě spolupráce zastupitelů, členů výborů a komisí
rady, za účasti pracovníků oddělení hlavní a hospodářské činnosti jsme zpracovali návrh
rozpočtu na rok 2016, který byl schválen naším zastupitelstvem dne 2. 3. 2016. Jako
každým rokem, tak i pro tento rozpočtový rok, je rozpočet sestaven jako vyrovnaný (viz
článek na str. 5).
Před Vánoci jsme absolvovali veřejné seznámení občanů s návrhy řešení dlouhodobých
problémů se silnou a neukázněnou dopravou v Edisonově ulici. V rozpravě byly navrženy
ještě další úpravy, které mají směřovat k výraznému zklidnění podstatné části obytné
zóny s cílem vytvořit v této části skutečně rezidentní klidnou zónu pro obyvatele, kteří
tady bydlí. Na základě provedené a vyhodnocené ankety rada zadala dopravnímu expertovi Ing. Čuřínovi zpracovat konkrétní projekt a projednat ho s kompetentními orgány (viz
článek na str. 3).
Na závěr se vracím opět k úvodu. Před mnoha lety mne moje rodinná lékařka MUDr. Chalupová přesvědčila o vhodnosti očkování proti chřipce a nově i proti pneumokokovému
onemocnění, od té doby jsem takto neonemocněl. Vypůjčuji si rčení starosty města Říčan
pana Mgr. Vladimíra Kořena – „Žijte zdravě“.
JUDr. André Němec
zástupce starostky
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Dopravní úpravy v lokalitě ulic
Edisonova a Morseova
V minulých letech vyvstal
požadavek občanů v lokalitě
starých Petrovic na zklidnění
automobilové dopravy.
Požadavek oprávněný a pochopitelný
vzhledem k narůstajícímu počtu vozidel,
která si přes staré Petrovice skrz Edisonovu ulici krátila cestu z Horních Měcholup
a Hostivaře do „spodní“ části Petrovic, nebo i na Jižní Město. Staropetrovičtí si též
stěžovali na narůstající počet parkujících
vozidel majitelů ze sídliště v jejich lokalitě.
Zejména komunikace Edisonova, která
je obousměrně průjezdná od křižovatky
s Bellovou ulicí až na výjezd do Milánské,
se stala komunikací s vysokým počtem
projíždějících automobilů, jejichž řidiči v drtivé většině případů nedodržují předepsanou rychlost a není výjimkou potkat zde
i nákladní automobil krátící si cestu.
Tato komunikace vede sice „obytnou zónou“, ale její stavební řešení umožňuje řidičům přímý a rychlý průjezd. „Zálivy“,
které zde byly vybudovány, nemají sloužit k parkování, ale k vyhýbání se protijedoucích vozidel. Navíc na komunikacích
v obytné zóně se parkovat vůbec nesmí,
naopak chodci a hrající si děti mají na těchto komunikacích přednost, což stávající
provoz vůbec neumožňuje.
Velkým problémem se stala i část komunikace u Základní školy Edisonova, kterou navštěvují děti od 1. do 5. třídy, a naproti sídlící Mateřské školy MUŠKA, kdy
do obou těchto zařízení vozí rodiče děti
osobním automobilem, v místě krátce parkují a za velkého provozu ostatních projíždějících automobilů zde vysedají a nasedají
malé děti.
Radnice MČ Praha – Petrovice přistoupila
k tomuto problému systémově a nechala
v roce 2015 vypracovat dopravním odborníkem Ing. Karlem Čuřínem dvě varianty
zklidnění dopravy v dané lokalitě.
Varianta „A“
je verze, kdy je ulice Edisonova od ulice
Hertzova až po křižovatku s ul. Milánskou
průjezdná jednosměrně v celé délce.
Naopak ul. Morseova je jednosměrně průjezdná od křižovatky s ulicí Milánskou až
po křižovatku s ulicí Voltova.

tězně jako varianta řešení, kterou občané
preferují před variantou A s tím, že v anketě byly vzneseny rovněž připomínky a požadavky na větší dopravní omezení, která
by celkově zklidnila průjezd obytnou zónou.
Proto Rada městské části Praha - Petrovice nechala vypracovat variantu C.

Letecký pohled na Edisonovu a Bellovu ul.

Pak je zachována průjezdnost „nahoru“
i „dolů“ v celém prostoru „starých“ Petrovic.
Varianta „B“
je verze, kdy ulice Edisonova od budovy
Základní školy v Edisonově ulici až po křižovatku s ul. Milánskou je průjezdná jednosměrně v celé délce.
Ulice Morseova není průjezdná jednosměrně v celé délce, oblast se tak stává
částečně neprůjezdnou ve směru od ulice
Milánská a komunikace slouží pouze jako
obslužná pro obyvatele žijící v této lokalitě.
Obě varianty byly projednány s odborem
dopravy ÚMČ Prahy 15 a Policií České republiky.
V listopadu loňského roku byly tyto varianty na veřejném jednání dne 21.10.2015
předloženy, aby se s nimi mohli občané
seznámit a vyjádřit se buď přímo na veřejném jednání nebo následně do 31.12.2015
ve veřejné anketě. Pro tento účel byly v Infocentru a místní knihovně a na webu MČ
vyvěšeny obě varianty navrženého řešení.
Občané zde mohli do hlasovací urny vyjádřit, kterou variantu preferují, případně napsat své další připomínky.
Již na veřejné prezentaci, které se zúčastnili všichni členové petrovické rady a část
zastupitelů, aby vyslechli názory a požadavky občanů, bylo zřejmé, že většina
přítomných občanů preferuje variantu B.
Z přednesených připomínek navíc vzešel
požadavek na ještě větší dopravní omezení, aby skutečně došlo k celkovému zklidnění dopravy v Edisonově, ale i Morseově
ulici.
V lednu t.r. Komise územního rozvoje, výstavby a dopravních vztahů RMČ vyhodnotila anketu a varianta B vyšla výrazně ví-

Varianta „C“
je verze, kdy ulice Edisonova je obousměrně průjezdná od ul. Bellovy po křižovatku
s Hertzovou. Odtud je jednosměrně průjezdná nahoru až ke křižovatce s ul. Ohmovou. Mezi křižovatkami s ul. Dieselova
a Ohmova je jednosměrná, ale v protisměru, tedy dolů a od Dieselovy až do vyústění s Milánskou je opět jednosměrná, ale
nahoru.
Ul. Morseova a Celsiova jsou řešeny jako ve variantě B, část ulice Galvaniho je
od křižovatky s Morseovou k nejbližší zatáčce zjednosměrněna směrem od této zatáčky k Morseově.
I tato varianta byla projednána s příslušnými orgány viz výše.
Takto dopravně uzavřená lokalita bude konečně plnit funkci obytné zóny rezidenční
čtvrti a stane se pro obyvatele rezidenční
oblastí, kdy pro ty, kteří si chtějí zkrátit cestu přes staré Petrovice, se stane nevýhodnou a vlastně nemožnou.
Vjezd do obytné zóny starých Petrovic bude mít smysl pouze pro občany zde bydlící nebo zde pracující, ostatní musí využít
komunikaci Archimédovu a Novopetrovickou, případně Bellovu a Euklidovu. Celou
část obytné zóny ve starých Petrovicích
budou muset objet komunikacemi pro toto určenými a neprojíždět úzkými ulicemi
obytné zóny.
Mapový podklad k variantě C je kromě tohoto čísla Petrovického zpravodaje rovněž k dispozici na webových stránkách městské části Praha – Petrovice
(http://www.prahapetrovice.cz/). Kde je uvedeno i detailní řešení jednotlivých křižovatek.
Předpokládáme, že nová dopravní úprava
se setká v celé řadě případů s nepochopením, zejména u automobilistů, kteří v Petrovicích většinou ani nebydlí a pouze si
zvykli přes staré Petrovice zkracovat, bez
ohledu na místní obyvatele, cestu. Na dru-
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zů. Dotčené ulice se budou moci stát opět
obytnou zónou v celém svém smyslu slova.
Rada MČ schválila na svém jednání dne 21.
ledna 2016 realizaci varianty C. Pro úplnost
uvádíme, že se písemné ankety zúčastnilo
celkem 74 respondentů, 15 hlasovalo pro
variantu A, 56 pro variantu B a 3 chtěli zachovat stávající stav. Anketní lístek byl vypracován tak, že respondent uváděl jméno
a bydliště, aby se zamezilo hlasování občanů nebydlících v Petrovicích a znemožňoval opakování hlasování.
A závěrem to nejdůležitější, a sice od
kdy bude toto dopravní opatření uvedeno do „života“? V současné době naše
městská část požádala odbor dopravy
ÚMČ Praha 15 o stanovení místní úpra-

hou stranu věříme, že se setká s pozitivní
odezvou u petrovických občanů, kteří v této lokalitě bydlí a dávno již „zapomněli“,
že obytná zóna slouží k tomu, aby chodci mohli používat komunikaci v celé její šířce a jsou na ní dovoleny hry dětí. V obytné
zóně smí řidič jet maximálně 20 km/hod.
a musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči
pěším, které nesmí nijak ohrozit, v případě
nutnosti musí i zastavit vozidlo. Stání vozidel je dovoleno jen na místech vyznačených jako parkoviště.
Někteří obyvatelé starých Petrovic budou
mít sice trochu delší cestu, ale zato se
jim dostane bonus v podobě většího klidu, menších exhalací z výfuků aut, menšího hluku a výrazného snížení možných úraM IL Á

N SK
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vy provozu na pozemních komunikacích
v souvislosti se změnou dopravního režimu v ulici Edisonova, Morseova a na přilehlých komunikacích. Na základě naší žádosti proběhne správní řízení a s ohledem
na všechny zákonné lhůty předpokládáme, že by ke konci měsíce května 2016
mohlo být vydáno správní rozhodnutí. Poté by měla následovat vlastní realizace
a vzhledem k tomu, že v letošním rozpočtu je s tímto výdajem počítáno, nemělo by
tomuto projektu zklidnění dopravy již nic
bránit. Takže během letních měsíců 2016
by vše mělo být zrealizováno a dokončeno.
Pavel Šafařík
radní pro oblast územního rozvoje,
výstavby a dopravních vztahů MČ
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Schválený rozpočet městské části
Praha – Petrovice pro rok 2016
Zastupitelstvo MČ Praha Petrovice schválilo dne
2. 3. 2016 na svém zasedání
rozpočet městské části
jako vyrovnaný v příjmové
i výdajové části, a to
v celkové výši 28 048 600 Kč.
Celkový rozpočet je k dispozici na webových
stránkách MČ www.prahapetrovice.cz.
Příjmy Městské části pro letošní rok činí
28 048 600 Kč, z toho od hl. m. Prahy dostaneme 18 293 000 Kč a ze státního rozpočtu 152 000 Kč. Z vlastních fondů hospodářské činnosti tvořených převážně
z pronájmu obecních nebytových a bytových prostor městská část uvolnila
5 757 600 Kč. Zbývající část příjmů tvoří
různé daně a poplatky.
Na základě iniciativy malých městských částí se podařilo vyjednat zvýšení dotace po-

Úřad městské části Praha – Petrovice.

skytované HMP městským částem na jednoho obyvatele z 2 600 Kč na 2 900 Kč.
Mohli jsme proto zvýšit ﬁnanční prostředky
určené na běžné výdaje MČ.

Plánované příjmy a výdaje MČ Praha – Petrovice na přehledných grafech.

Na údržbu zeleně a veřejných ploch jsme
vyčlenili částku 5 023 000 Kč. Rovněž jsme
si vědomi, že je nutné opravovat a udržovat
komunikace, které jsou ve správě městské
části, proto jsme vyčlenili na tento účel částku 1 910 000 Kč.
Na pořádání kulturních představení, koncertů a tradičních zájezdů pro seniory ZMČ
schválilo 1 046 600 Kč.
ZŠ Praha - Petrovice obdrží v roce 2016 od
městské části na provoz částku 6 084 400 Kč
a MŠ Jakobiho částku 1 675 000 Kč.
Letos jsme po roční přestávce (kdy jsme
ﬁnancovali zateplení budovy ZŠ Praha Petrovice v Dopplerově ul. a budovy MŠ
v Jakobiho ul. 329 a probíhala revitalizace zeleně) zařadili do rozpočtu prostředky
na granty. Tyto ﬁnanční prostředky poskytujeme spolkům a subjektům pracujícím
s dětmi, mládeží a dospělými v oblasti
sportu, kultury, sociálních a zájmových aktivit působících na území naší MČ, a také
na opravy a údržbu petrovického kostela.
V letošním roce je naplánováno několik větších investičních akcí, např. dokončení rekonstrukce sportovního hřiště Rezlerova
a rekonstrukce školních atrií v budově ZŠ
v Dopplerově ulici. V rozpočtu jsme nezapomněli ani na ﬁnancování úprav ke zklidnění dopravy v lokalitě Edisonova – Morseova, zpracování studie řešení dopravy v klidu
(parkování) a cyklogenerel naší MČ v návaznosti na okolní MČ.
Iveta Hergottová
radní pro oblast ﬁnanční a kultury MČ
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„Kam s ním?“ aneb
13 „nových“ parkovacích míst na Dobré Vodě
Když se ptal Jan Neruda
v 19. století „Kam s ním?“,
nevědouce si rady kam
se starým slamníkem, ani
netušil, že tato otázka bude
aktuální za více než 100 let
i když v jiném významu.
Tentokrát však již neřešíme staré slamníky,
ale problém, kam zaparkovat naše automobily, kterých stále přibývá…
Tuto otázku si klade i spousta petrovických
automobilistů, kteří pokud se vrací domů
ve všední dny po 19. hodině a chtějí zaparkovat na regulérních parkovacích stáních,
mají zpravidla nulovou šanci. Situace je špatná zejména v sídlištní zástavbě, ale o moc
lépe na tom nejsou ani staropetrovičtí, pokud nemají parkovací stání, příp. garáž přímo
na vlastním pozemku u svého domu.
Jak jsme Vás již dříve informovali, vedení
naší městské části tento problém považuje
za jednu z priorit, kterou budeme řešit. Nepíši záměrně, že zcela vyřešíme, protože se
jedná o problém celopražský a i možnosti naší městské části jsou v tomto směru omezené. Nicméně v rozpočtu na letošní rok je počítáno s částkou na zpracování studie řešení
dopravy v klidu neboli parkování. Vzhledem
k tomu, že máme v Petrovicích stále nedořešené restituční spory o pozemky a městská
část nemá k dispozici žádné jiné pozemky,
na kterých by bylo možné chybějící parkovací stání vybudovat, nebude to lehké řešení
a „rezervy“ hledáme, kde to jde.
Takto se do naší pozornosti dostalo i parkoviště na sídlišti Dobrá Voda, které sousedí
s objektem Pražských vodovodů a kanalizací a.s. (viz foto níže). Při vjezdu na toto par-

Kurčatovova

Frostova

„Nové“ parkoviště v Kurčatovově ulici.
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koviště stála celé dlouhé roky značka zákaz
vjezdu s dodatkovou tabulí „vjezd PKVT povolen“. Když jsme se začali zajímat o to, kdo
osazení této dopravní značky povolil a z jakého důvodu tu je, když PKVT jako subjekt
již neexistuje, dospěli jsme k překvapivým
zjištěním.
Obrátili jsme se na odbor dopravy ÚMČ Prahy 15, který vydává rozhodnutí o povolení
osazení dopravních značek a disponuje i rozsáhlým archivem z dob minulých. Zde jsme
obdrželi odpověď, že aktuálně ani v archivu
neexistuje žádné povolení k osazení této zákazové dopravní značky. Vzhledem k tomu,
že pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy
a jeho správa je svěřena TSK hl. m. Prahy,
obrátili jsme se na TSK s dotazem, zda mají
uzavřenu smlouvu na tento pozemek, která
by případně opravňovala majitele sousedního objektu (Pražské vodovody a kanalizace
a.s.) k výhradnému užívání parkoviště. Bylo nám odpovězeno, že žádná smlouva k tomuto pozemku není a ani nebyla v minulosti uzavřena. No a poslední místo, kde jsme
pátrali, byl stavební archiv, kde jsme si chtěli ověřit, zda při kolaudaci sídliště bylo parkoviště zkolaudováno pro objekt tehdejšího
PKVT a zde jsme dopěli k zjištění, že parkoviště bylo kolaudováno v rámci celého sídliště, tedy k bytovým domům. Na základě
všech těchto zjištění jsme se obrátili na odbor dopravy ÚMČ Praha 15 s žádostí o vydání rozhodnutí, na základě kterého bude tato
zákazová dopravní značka odstraněna a parkoviště bude veřejně přístupné pro parkování petrovických automobilistů. Odbor dopravy naší žádosti vyhověl a zákazová dopravní
značka byla odstraněna!!!
Tento obšírný úvod předcházel mému závěrečnému sdělení a to, že toto parkoviště mohou petrovičtí automobilisté již bez
obav ze spáchání dopravního přestupku užívat k parkování automobilů. Bude to zejména aktuální pro obyvatele domů v Kučatovově ulici. Parkoviště je za tmy osvětleno
veřejným osvětlením a městská část zajistila již na podzim 2015 úpravu zeleně, zejména pak přerostlých keřů na svahu, který ze
dvou stran parkoviště obklopuje. Hodláme
tuto zeleň z našich prostředků i nadále průběžně udržovat, aby parkoviště nebylo temným a za přerostlou zelení nepřehledným
místem, kde se budou občané bát vysed-

Původní stav DZ „Zákaz vjezdu všech
vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Vjezd pro
PKVT povolen“.

nout z auta, natož zaparkovat. Do budoucna
připravujeme na přilehlém svahu výstavbu
schodů, aby byl na parkoviště lepší přístup
pro pěší.
Na závěr velká prosba všem, kteří budou
parkoviště využívat. Respektujte prosím
vodorovné značení vyznačených parkovacích míst. Je jich zde celkem 13. Neparkujte na parkovišti na ploše, kde nejsou místa
pro parkování vyznačena, protože zde musí
být trvale zachována volná plocha pro průjezd a otáčení velkých technických vozidel
s návěsem. Tato vozidla sem najíždějí v době závážné poruchy a havárie nebo nutnosti čištění vodárenských zařízení uvnitř areálu
Pražských vodovodů a kanalizací a.s. a v případě, že byste parkovali mimo vyznačená
stání, vystavujete se nebezpečí vysokého
ﬁnančního postihu a odtažení vašeho vozidla!!!! A nezapomínejte prosím, že k havárii
nebo poruše může dojít kdykoli i během noci, tak se nespoléhejte na to, že večer zaparkujete na tomto parkovišti kdekoli i mimo
vyznačená místa a ráno bez problému odjedete. Nemusí tomu tak vždy být a zbytečně
si tímto nezodpovědným jednáním zkomplikujete život.
Vím, že řada z vás namítne, co to je 13 parkovacích míst v kontextu celkového deﬁcitu parkování. Jsem si vědoma toho, že je to
možná jen kapka v moři, ale doufám, že postupně se nám podaří počet míst k parkování navýšit i za stávajících omezených možností a ubyde těch, kteří se při večerním
návratu domů budou muset sami sebe ptát:
„Kam s ním?“.
Olga Hromasová,
starostka MČ
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Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice
7. ledna 2016
Rada MČ schválila rozpočtové změny
č. 40/2015, č. 41/2015 a č. 42/2015, které
se týkaly zejména proﬁnancování již zrealizovaných projektů z EU a SFŽP ČR, a to
„Realizace úspor energie v MŠ Jakobiho“
a „Revitalizace stávající a výsadba nové
zeleně v Městské části Praha – Petrovice.
21. ledna 2016
Rada MČ vzala na vědomí zápis z jednání
Komise územního rozvoje, výstavby a dopravních vztahů RMČ ze dne 13. 1. 2016.
Rada MČ schválila variantu C dopravního
řešení zklidnění dopravy lokality starých
Petrovic a uložila radnímu Ing. Šafaříkovi
zveřejnit tento návrh v PZ č. 1 a zajistit prezentaci varianty C na webových stránkách
MČ Praha - Petrovice.
Rada MČ schválila konání akce „Masopust“ pořádané DDM Praha 10 – Dům UM
pracoviště Hostivař – Petrovice ve spolupráci s Komisí výchovy, vzdělávaní a sportu
RMČ v sálu DOV dne 9. 2. 2016 od 15.00
do 19.00 hod. s tím, že prostory a ozvučení akce budou poskytnuty bezúplatně, protože se jedná o akci určenou pro petrovickou veřejnost.
Rada MČ schválila ﬁnanční příspěvek
na odměny pro děti v celkové výši 1 000 Kč
a úhradu ozvučení akce v předpokládané
výši 1 800 Kč.
Rada MČ schválila po dohodě s ředitelkou MŠ v souladu s § 34 odst. 2, zák. č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů, konání zápisu dětí do MŠ Jakobiho pro školní rok 2016/2017 v termínu:
30.03.2016, v místě: budova Mateřské
školy, Praha 10, Jakobiho 329, v době:
od 13.00 do 17.00 hod.
Rada MČ vzala na vědomí Výroční zprá-

Zveme všechny občany naší
městské části na řádná zasedání
ZMČ Praha – Petrovice, která se
budou konat
15. června 2016, 21. září 2016,
a 14. prosince 2016 od 18.00 hodin
ve společenském sále DOV,
Edisonova 429,
Praha 10 – Petrovice.

Studovna Infocentra, kde se konají zasedání Rady MČ Praha – Petrovice.

vu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
MŠ Jakobiho 329, Praha 10 za školní rok
2014/2015.
Rada MČ vzala na vědomí informaci zástupce starostky JUDr. Němce o stavu pohledávek v nájemních bytech v Morseově
ulici č. p. 252, č. p. 253 a v ostatních pronajatých nebytových prostorách.
Rada MČ uložila zástupci starostky
JUDr. Němcovi důsledně při vymáhání pohledávek postupovat dle Směrnice č. 122015 ze dne 01.10.2015.
Rada MČ schválila návrh rozpočtu na divadelní hru „Ani za milion“, na koncert skupiny „Blue Star“ a vyúčtování přednášky
„Mořeplavce Ing. O. Honse“.
Rada MČ schválila všechny podané žádosti o převody nájmů hrobových míst na hřbitově v Praze - Petrovicích.
4. února 2016
Rada MČ schválila náklady na provoz
a údržbu hřbitova MČ za rok 2015 pro cenovou kalkulaci roku 2016 v celkové výši
186 475 Kč.
Rada MČ vzala na vědomí žádost o povolení ke zřízení vyhrazeného parkovacího
místa pro vozidlo přepravující osobu s průkazem ZTP.
Rada MČ souhlasila jako vlastník komunikace s vydáním rozhodnutí OD ÚMČ Praha 15 ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci Morseova č. parc.
552/1 k. ú. Petrovice, před č. p. 243,
Praha 10 – Petrovice.
Rada MČ vzala na vědomí žádost HMP
o spolupráci na projektech zaměřených
na pomoc lidem v nouzi.

Rada MČ schválila vyúčtování besedy s režisérem Zdeňkem Troškou.
Rada MČ schválila uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa na jednohrob č. 44
na desetileté období, a to od 22. 1. 2016
na hřbitově v Praze – Petrovicích.
Rada MČ schválila připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2016, a to vyvěšením tibetské
vlajky dne 10. 3. 2016 na budově úřadu,
nebo jiném čestném místě.
Rada MČ vzala na vědomí zápis z 8. zasedání Finančního výboru ZMČ konaného
dne 09.12.2015 v předloženém znění.
Rada MČ vzala na vědomí informaci radního Ing. Šafaříka, že byl zahájen proces
EIA na dokumentaci „Rozšíření manipulačních a skladovacích ploch v areálu spol.
Metrans a. s., k.ú. Uhříněves, Praha 22“.
18. února
Rada MČ schválila „Zprávu o činnosti RMČ
za 2. pololetí 2015 a uložila zástupci starostky JUDr. Němcovi předložit tuto zprávu na zasedání Zastupitelstva MČ Praha –
Petrovice, konaného dne 2. března 2016.
Rada MČ vzala na vědomí zápis z 9. jednání Finančního výboru ZMČ, konaného
8. února 2016.
Rada MČ schválila program na IX. řádné
zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice.
Rada MČ schválila návrh rozpočtů na divadelní představení „Nežárli“ a „Liga proti
nevěře“.
Rada MČ schválila pro petrovické seniory počítačové kurzy pro začátečníky a pokročilé, které se budou konat v období
od 15. března do 26. dubna 2016.
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Změny spojené s novelou zákona
o evidenci obyvatel, o občanských průkazech
a cestovních dokladech od 1. 1. 2016
Od 1. ledna 2016 došlo
k několika změnám na úseku
evidence obyvatel, při
vydávání občanských
průkazů a cestovních
dokladů, ale zejména změn
výše správních poplatků.
Trvalý pobyt
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu, podání žádosti o sdělení údajů a v řízení
o zrušení údaje o místu travalého pobytu již
majitel bytu či domu nemusí vždy dokládat
vlastnictví nemovitosti výpisem z katastru,
a to v případě, že daná ohlašovna může tento údaj ověřit bezplatně dálkovým přístupem
do katastru nemovitostí. Zůstává tedy nadále
v platnosti ustanovení § 10 odst. 6 písm. c)
a nově přibylo ustanovení § 12a zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.
V souvislosti s novelou uvedeného zákona došlo také ke zpoplatnění ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
a to správním poplatkem ve výši 100 Kč při
ukončení pobytu prostřednictvím ohlašovny
dle místa stávajícího trvalého pobytu a poplatkem ve výši 300 Kč při ohlášení v zahraničí na zastupitelském úřadu.
Nově je taktéž zpoplatněno i zrušení údaje o místu trvalého pobytu částkou 100 Kč
za každou osobu uvedenou v žádosti. Poplatek je splatný předem, a to při podání žádosti o zrušení údaje o místu pobytu.
V souvislosti s otázkou rušení údaje o místu
pobytu je nasnadě zmínit i informaci o způsobu ukládání oznámení o uložení zásilky
a výzvy s poučením fyzickým osobám, které jsou evidovany na adrese ohlašovny. Tato oznámení jsou uložena v podatelně ÚMČ
Praha - Petrovice a jména osob s počtem
uložených oznámení a termínem k vyzvednutí jsou vyvěšena na úřední desce. Po uplynutí deseti dnů uložení zásilky jsou splněny podmínky ﬁkce doručení, a písemnost
se desátým dnem považuje za doručenou.
Nepřevzetí zásilky neznamená, že řízení nepokračuje, naopak se adresát vystavuje riziku např. promeškání lhůty pro odvolání nebo
případně exekučního řízení.
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O vydání cestovního dokladu nyní můžete
požádat na kterémkoliv obecním úřadu
s rozšířenou působností.

Zprostředkování kontaktu
I v této službě došlo od počátku ledna 2016
k jejímu zkvalitnění. Nově je možné připojit
k žádosti o zprostředkování kontaktu důvod
pro zprostředkování, který je zároveň s údaji o kontaktující osobě sdělen při zprostředkování kontaktu kontaktovanému. O zprostředkování kontaktu bude kontaktující
osoba vždy vyrozuměna – Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.
Pokud kontaktovaná osoba zemřela, bude
o této skutečnosti kontaktující srozumněn.
Bližší údaje o místu a datu úmrtí budou sděleny pouze osobě blízké.
Občanské průkazy
Novelou zákona o občanských průkazech
účinné od 1.1.2016 došlo ke změně doby
platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let. Nově bude těmto občanům vydáván občanský průkaz s platností na 35 let,
avšak v případě změn některých údajů (např.
změna údaje o místu trvalého pobytu) bude
nutné občanský průkaz vyměnit.
Novým důvodem pro vydání občanského
průkazu bez strojově čitelných údajů s platností po dobu 1 měsíce se nyní stává také zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Správní poplatek ve výši 100 Kč se neliší
od ostatních důvodů vydání průkazů na dobu jednoho měsíce jako jsou: ztráta, odcizení či zničení občanského průkazu.
Žádost o vydání občanského průkazu z důvodu konce platnosti lze podat až 6 měsíců
před jejím koncem. Za vydání občanského

průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu
zápisu titulu nebo vědecké hodnosti a nebo
z jiného osobního důvodu více než 6 měsíců před uplynutím jeho platnosti, je zaveden
poplatek 200 Kč.
I nadále bude možné podat žádost o vydání
občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností (ÚMČ
Praha - Petrovice není úřadem s rozšířenou
působností – pozn. autora). Pokud občan při
podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz na jiném úřadě s rozšířenou
působností, který uvede v žádosti, bude
tento úkon zpoplatněn správním poplatkem
ve výši 100 Kč a poplatek bude vybírán při
převzetí občanského průkazu.
Cestovní doklady
Další novinkou je možnost požádat o vydání cestovního pasu na kterémkoliv obecním
úřadu s rozšířenou působností, což bylo doposud možné jen u občanských průkazů.
Taktéž zde platí, že je možné při podání žádosti uvést i jiný obecní úřad s rozšířenou
působností, kde si bude chtít občan cestovní doklad převzít, což je taktéž zpoplatněno
správním poplatkem ve výši 100 Kč.
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů
a bez nosiče dat s biometrickými údaji se
již nevydává (jednalo se o cestovní doklad
vydávaný ve zkrácené lhůtě 15 dnů s dobou platnosti 6 měsíců). Nově lze požádat
o vydání cestovního pasu s biometrickými
údaji ve zkrácené 6denní lhůtě s platností
na 10 let pro občany starší 15 let a s dobou
platnosti na 5 let pro občany mladší 15 let.
V takovém případě je možné doklad převzít
pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě činí 4 000 Kč pro občany starší 15 let
a 2 000 Kč pro občany mladší 15 let.
Správní poplatky u cestovních pasů s biometrickými údaji vydaných ve lhůtě 30 dnů
zůstávají ve stejné výši, a to pro občany
starší 15 let 600 Kč a děti do 15 let ve výši
100 Kč. Pro úplnost závěrem ještě dodejme,
že nově může cestovní pas převzít zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.
Romana Hrabáková
referent občanskosprávního odboru ÚMČ
Praha – Petrovice
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Harmonogram přistavování kontejnerů
na velkoobjemový odpad březen–červen 2016
Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad
březen–červen 2016
DATUM
2. 3. středa
23. 3. středa
6. 4. středa
27. 4. středa
4. 5. středa
25. 5. středa
15. 6. středa

ZASTÁVKA

ČAS OD–DO

ul. Dieselova (v horní části u trafostanice)
ul. Edisonova (slepá část u kostela)
ul. Lessnerova (parkoviště)
ul. Frostova (parkoviště)
ul. Morseova (parkoviště při Bellova)
ul. Euklidova (u separovaného odpadu)
ul. Rezlerova (parkoviště naproti č.p. 307)

14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.

Běžné kontejnery na tříděný odpad.

Harmonogram přistavování kontejnerů na BIO odpad březen–červen 2016
DATUM
12. 3. sobota
26. 3. sobota
9. 4. sobota
16. 4. sobota
23. 4. sobota
7. 5. sobota
14. 5. sobota
28. 5. sobota
4. 6. sobota
11. 6. sobota
18. 6. sobota

ZASTÁVKA

ČAS OD–DO

ul. Morseova (parkoviště)
ul. Edisonova (slepá část u kostela)
ul. Morseova (parkoviště )
ul. Euklidova (u separovaného odpadu)
ul. Dieselova (u trafostanice)
ul. Euklidova (u separovaného odpadu)
ul. Edisonova (slepá část u kostela)
ul. Dieselova (u trafostanice)
ul. Morseova (parkoviště)
ul. Dieselova (u trafostanice)
ul. Euklidova (u separovaného odpadu)

Službu bude zajišťovat svozová ﬁrma Pražské
služby a.s., kontakt na tel. čísle: 284 091 630.
Služba je hrazena z prostředků Magistrátu
hl. m. Prahy.
Na předem určené stanoviště bude kontejner přistaven na vymezený časový úsek,
přičemž po celou tuto dobu bude přítomen
pracovník svozové ﬁrmy, který bude ukládání odpadu organizovat a zároveň dohlížet,
aby do kontejneru nebyly vhazovány nežádoucí odpady. Při přistavování VOK může
z důvodu zaparkovaných vozidel na místě

13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.

určení dojít k jejich přistavení mimo avizované místo. V tomto případě je třeba se porozhlédnout v rámci dané ulice.
Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní
odpad, např. nábytek, kovové odpady, zdravotní techniku, podlahové krytiny, zrcadla,
sportovní náčiní apod.
Kontejnery NEJSOU určeny pro odkládání:
• skla, papíru, plastů, nápojových kartonů, pro které slouží sběrové nádoby na tříděný odpad
• stavebního odpadu, který lze odevzdat
do sběrných dvorů
• bioodpadu ze zahrad, jehož sběr je organizován zvláštním přistavením kontejnerů
na BIOodpad,

• veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti
• vyřazených elektrospotřebičů (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače,
přehrávače, telefony apod.), které lze odložit v uvedených sběrných dvorech nebo formou zpětného odběru.
Pro drobná elektrozařízení (fény, fotoaparáty, mobily, žehličky, mobilní telefony, rádia, kalkulačky, elektronické hračky apod.),
lze využít červených kontejnerů umístěných v ulici Frostova 341 – parkoviště, v ulici Edisonova před č.p. 51, v ul. Bellova před
č.p. 165.
V tomto ohledu jsou lidé limitováni jen rozměrem vhozového bubnu, který činí 40 x
50 cm. Do kontejneru naopak nepatří zářivky a úsporné žárovky, televize či monitory.
• nebezpečného odpadu (např. různé
chemikálie a barvy včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky, odpad
ropných látek, léky apod.), jehož sběr je organizován samostatně formou mobilního
sběru.
Městská část Praha – Petrovice děkuje
všem občanům, kteří nakládají s odpadem
v zájmu ochrany životního prostředí.

Termíny svozu nebezpečného odpadu pro městskou část Praha – Petrovice
DATUM
23. 2. – út
25. 5. – st

Elektroodpoad třídíme do takto
označených kontejnerů.

ZASTÁVKA
ul. Edisonova (parkoviště u Botiče)
ul. Dopplerova
(parkoviště mezi ZŠ a Dinno School)
křižovatka ul. Morseova–Voltova
křižovatka ul. Edisonova–Galileova
křižovatka ul. Morseova–Lessnerova
křižovatka ul. Archimédova–Ohmova
křižovatka ul. Rezlerova–Voltova
ul. Frostova (parkoviště u trafostanice)

ČAS OD–DO
15.00 – 15.20 hod.
15.30 – 15.50 hod.
16.00 – 16.20 hod.
16.30 – 16.50 hod.
17.00 – 17.20 hod.
17.30 – 17.50 hod.
18.00 – 18.20 hod.
18.30 –18.50 hod.

Službu zajišťuje a ﬁnancuje Magistrát hl. m. Prahy. Prostřednictvím obsluhy vozidla, po předložení
občanského průkazu je možno odevzdat nebezpečný odpad.
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Jízdenky PID i pro vlaky
Už od února je na všech
železničních tratích PID
zavedena platnost všech
druhů papírových jízdenek
PID pro jednotlivou jízdu
(vyjma dvoupásmové
jízdenky na 15 min.
za 12/6 Kč).
Výrazně se tak rozšířila možnost kombinování cest vlakem, autobusem

Novinky v PID od 1. února 2016.

Změny se nevyhnuly ani autobusovým
jízdním řádům.

i pražskou MHD. Cestování na tyto jízdenky je omezeno pouze tím, že v některých stanicích a zastávkách není zatím umístěn označovač jízdenek PID,
takže v nich můžete nastoupit do vlaku pouze s jízdenkou již označenou
v jiném dopravním prostředku PID
(obvykle v autobuse), nebo si musíte
zakoupit jízdenku dle tarifu železničního dopravce.
Změny v jízdních řádech PID
Linka 505 – poslední spoj od Jižního Města je už od ledna prodloužen
až do zastávky Hlavní nádraží. Linka

202 – je posílena v úseku Černý Most
– Satalice. Linka 348 – v ranní špičce
ve směru do Prahy jsou vybrané spoje z Neratovic vedeny jako zrychlené,
takže nezastavují v nácestných zastávkách. Linky 502, 504, 505, 511 – upraveny byly vybrané přestupní vazby.
Linky 106, 121, 175, 181, 223, 313,
327, 332, 339, 343, 368, 381, 387,
401, 414, 416, 433, 457, 472, 473,
476 – došlo k úpravě spojů a optimalizaci jízdní doby.

Novinky povedou k optimalizaci
dopravní obslužnosti PID.

Stáří aneb Bezpečí (nejen) pro seniory
Díl druhý
Bezpečí na ulici
Okradeni na ulici? V obchodě, v dopravním
prostředku či na poště? Bohužel se to stává, a může to potkat kohokoli z nás, a to bez
rozdílu věku. Přesto jsou však senioři více
ohroženou skupinou. Ptáte se proč? Protože zloděj předpokládá jejich menší ostražitost i fyzickou kondici. Z pohledu zloděje je
mnohem snazší vytrhnout kabelku z ruky ženě, která se – zvlášť v zimních měsících –
soustředí na každý svůj krok, než riskovat
u zdravého a statného muže několik ran poté, co mě doběhne. Zloději nejsou odvážní.
Jsou to zbabělci a jako takoví si vybírají slabé
a slabší „soupeře“. Pojďme se nyní společně podívat na několik rad preventistů Městské policie Praha, které nám mohou pomoci
eliminovat nešťastné „náhody“ někde tam
venku.
• Než se kamkoliv vydáte, měli byste vědět,
kam jdete, jak a čím se tam dostanete a jak
se vrátíte zpět.
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• Nechoďte sami na odlehlá místa po setmění, vyhýbejte se rizikovým místům ve vašem okolí. Při chůzi po ulici noste kabelku
nebo tašku na rameni blíže k domům, ne
do silnice. Někteří zloději vyhlížejí své oběti při okraji ulice a nesete-li zavazadlo jejich směrem, mohou při jízdě autem nebo
na motocyklu zpomalit a tašku vám strhnout.
• Neupozorňujte svým chováním na to, že
máte u sebe peníze nebo cennosti.
• Obecně platí zásada, mít odděleny doklady od peněz.
• Noste u sebe jen nezbytnou hotovost.
Popř. větší ﬁnanční hotovost rozdělte a uložte na různých místech, abyste v případě
okradení ochránili alespoň část hotovosti.
• Věnujte pozornost svým zavazadlům,
zvláště ve veřejných dopravních prostředcích, nákupních centrech a tržištích.
• Nenechávejte peněženku na vrchu kabelky, tašky nebo v nákupním vozíku a nenoste
ji ani v zadní kapse kalhot.

Nosit peněženku v zadní kapse se nemusí
vyplatit.

• Dávejte si pozor při nastupování do dopravních prostředků.
• Vyhýbejte se davům, tlačenice je nejvhodnějším místem k vašemu okradení.
V dalším díle se podíváme na bezpečí v dopravních prostředcích.
MPP – ZG
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XVI. reprezentační ples MČ Praha – Petrovice
Rok se sešel s rokem
a v sobotu 6. února jsme
se po roce opět sešli, aby
přátelé tance a společenské
zábavy strávili příjemný
večer ve společenském sálu
Domu občanské vybavenosti
při XVI. reprezentačním
plese Městské části Praha –
Petrovice.
Zcela zaplněný sál svědčil o přirozené potřebě lidí odložit běžné starosti a přijít se pobavit nejen hudbou a tancem, ale i přátelským
povídáním. Plesu se zúčastnila kromě petrovických občanů také řada starostů a zastupitelů pražských městských částí. Mezi
přítomnými byli i zástupci školských a předškolních zařízení, které působí na území naší
městské části, zástupci petrovické farnosti
a část sponzorů, kteří se podíleli na velmi
hezké a bohaté tombole.
Plesová komise nám kromě tradičně vynikajícího tanečního orchestru Josefa Hlavsy
připravil zcela nový program. Celým večerem nás provázel Zdeněk Vrba, který nejen
zasvěceně představil všechny účinkující, ale
své vystoupení proložil i několika vtipnými
anekdotami. Vystoupení tanečního orchestru muselo uspokojit všechny tancechtivé
účastníky, repertoár orchestru je velmi rozmanitý, od dechovky přes muzikály, orchestrální skladby až po taneční písničky, zahrál standardní i latinskoamerické melodie.
Po úvodním slovu paní starostky JUDr. Olgy Hromasové, která krátce přivítala všechny přítomné, vystoupila taneční skupina TK
Calipso, která je zaměřena na country tance, show a line dance, ale také na klasické
a latinskoamerické tance. Ve svém úvodním

David Valčuha a Renáta Hlaváčová.

Taneční sólo manželů Králových, Taneční klub Petrovice.

vystoupení předvedla poetický waltz. V průběhu večera pak vystoupila ještě s jednou
taneční vložkou – country tancem s názvem
„Úklid“. Považuji za nutné podotknout, že
tato skupina má sídlo v naší městské části a výrazně nám v průběhu plesu pomohla
s prodejem tombolních lístků. Bohatý program večera byl ještě doplněn dvěma vystoupeními zcela rozdílného žánru. Nejprve vystoupili tanečníci z Tělocvičné jednoty
Sokol Pražský Lukáš Sláma a Anna Fořtová
a juniorský pár Daniel Ráža a Elen Grygorian s ukázkou sportovního rokenrolu. Pár Lukáš Sláma a Anna Fořtová obsadil na mistrovství republiky 3. místo a na mistrovství
světa 18. místo. Další vystoupení předvedl profesionální pár ve složení David Valčuha a Renáta Hlaváčková, kteří předvedli
mix latinskoamerických tanců. Obě vystoupení byla oceněna jak v průběhu tance, tak
i po skončení, výrazným potleskem. Velkým

K tanci a poslechu hrál Orchestr
Josefa Hlavsy.

překvapením bylo vystoupení Tanečního
klubu Petrovice, který svým vystoupením
ukázal, že radost z tance kvete v každém
věku.
Součástí programu byla také bohatá tombola, která se setkala s velkým zájmem. Celkem bylo prodáno 800 kusů tombolních
lístků a z nich bylo vylosováno 55 výherců
hodnotných cen. Další novinkou letošního
plesu bylo zařazení ceny útěchy, a tou cenou byla skutečná prasečí hlava. Zde se přísluší znovu poděkovat všem sponzorům,
kteří svými hodnotnými dary zatraktivnili celý večer.
Poděkování za dobře připravenou a vydařenou společenskou akci přísluší také plesové komisi v čele s její předsedkyní paní
Helenou Stašákovou a všem pracovníkům
městské části, kteří se na přípravě aktivně
podíleli.
André Němec
zástupce starostky

55 výherců si rozdělilo hodnotné ceny
z bohaté tomboly.
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Petrovice jsou dobrým místem k životu
Vzdělávací přednášky,
divadelní představení či
jiné kulturní akce, zájezdy,
cvičení, severská chůze, kurzy
zacházení s počítačem, výuka
angličtiny – to je současná
nabídka „nadstandardu“
od petrovické radnice určená
občanům naší obce.

„Petrovičtí senioři dobývají hradby Broumova“ – tak nazval svůj obrázek z našeho
posledního výletu jeden z jeho účastníků,
novinář Aleš Holub.

Na památku první lekce severské chůze,
kterou s námi absolvoval vloni počátkem
března, si trenér David Huf pořídil selfíčko.
Škoda, že nás tehdy nebylo nablízku víc.
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Část této nabídky není třeba zvlášť představovat. Obrací se na nejširší veřejnost
a pestré plakátky ve skříňkách spolu se
vstupenkami za výhodné ceny nenechávají nikoho na pochybách o tom, že návštěva zdejšího kulturního sálu nebo starobylého kostela sv. Jakuba proměněného čas
od času v koncertní síň bude příjemným
zážitkem. Pokusím se přiblížit to, co je určeno příslušníkům starší generace.
Tradiční cesty za poznáním
Výlety začaly v polovině 90. let, ale tehdy jsem se jich nemohla účastnit, naplno jsem pracovala. A tak jen díky pečlivým záznamům někdejšího dlouholetého
starosty, pozdějšího i současného organizátora zájezdů Otty Semeckého vím,
že na ten vůbec první výlet zamířili Petrovičtí do překrásného moravského města
Telč a že výletů, většinou autobusových,
se uskutečnilo již více než čtyřicet. Asi tak
polovinu z nich jsem již coby důchodkyně absolvovala. Nepochybuji o tom, že i ty
předchozí, s radním pro kulturu Jaroslavem Pickou, byly dobře vybrány a organizačně výborně připraveny, s dostatkem informací, a to i písemných, doplněných čas
od času mapkou. To vše již vím z vlastní
zkušenosti a cením si toho stejně jako dochvilnosti a vzájemné ohleduplnosti výletníků, ale také pochopení petrovických
zastupitelů, kteří každoročně schvalují rozpočet a v něm příspěvky na zájezdy či další akce, jež by bez této dotace byly pro
nás ﬁnančně nedostupné.
Cvičíme každý sám pro sebe
Nevím, kolik let jsem vídala mezi informacemi z úřadu naší městské části oznámení o tom, že každý čtvrtek od deseti hodin se koná cvičení pro seniory. Dlouho
jsem je ignorovala z obavy, že cvičení nezvládnu. Když jsem se ale posléze přece
jen odhodlala a šla to vyzkoušet, dověděla jsem se a stále znovu dovídám, že každý cvičí pro sebe, nepoměřuje se s ostatními a cvik, který je pro něj momentálně
bolestivý, vynechá. Karimatka i míč se dají vypůjčit na místě, platíme vždy až před
začátkem hodiny a díky tomu, že MČ poskytuje zdarma místnost, není to víc než
čtyřicet korun. Nevěřila jsem svému sluchu, když vždy upravená čilá sousedka
(v tělocvičně zdomácnělá dávno přede

mnou) mi loni na jaře po cestě domů řekla, že má už čtyřiaosmdesát let. Uvítala,
že od dubna bude cvičení i ve středu (s Arnoštem Böhmem, který jindy nemůže)
a na čtvrtek že proto možná znovu získáme dřívější cvičitelku Dagmar Hoškovou.
Chůzi poradil odborník
Mistr Evropy i světa ve sportovním aerobiku David Huf, nyní populární ﬁtness
trenér a zakladatel spolku Buď Fit, Seniore, se jednoho krásného dne začátkem
loňského roku ohlásil u naší paní starostky Olgy Hromasové, aby jí pověděl o téměř zázračném působení chůze s holemi
na lidské zdraví. Navrhl jí, zda by radnice
nechtěla svým starším občanům hradit
výuku i procvičování této pozoruhodné pohybové aktivity. „Bude-li zájem, proč ne,“
odvětila paní starostka znalá jeho dobrého
jména. A zájem byl.
Chůze s holemi pochází ze Skandinávie.
Poblíž Helsinek se prý měly roku 1989
konat velké závody v běhu na lyžích, ale
sníh ze dne na den nečekaně roztál. Organizátoři proto závodníkům navrhli, zda by
trať proběhli jen s holemi. Nebyla to pro
ně vlastně žádná novinka, běh s holemi
bez lyží byl v severských státech součástí jejich mimosezónního tréninku. Tentokrát to ale byl běh na trati dlouhé několik desítek kilometrů. Sportovní lékaři při
něm i po něm zjistili, že běh (a později
chůze) s holemi bez lyží má mnohem větší fyziologický účinek než samo lyžování.
Z původního tréninkového běhu vznikl samostatný sport, který se pod anglickým
názvem nordic walking rozšířil též k nám.
Zázračná síla severské chůze
Nyní i my víme (a naše současná trenérka Pavla Mikšová nám to občas připomíná), jak všestranně prospěšné je, když si
člověk pořídí vhodné hole, naučí se o ně
nikoliv usilovně opírat, ale pořádně se jimi odráží, drží je přitom zcela volně a svižně chodí tak, aby naplno zaměstnal i ruce.
Je to až k nevíře, ale správně prováděná
severská chůze prý zapojuje do pohybu
až 90% svalů v těle, uvolňuje napětí v zádech i v oblasti ramen a šíje. Výrazně šetří
klouby dolních končetin, zejména kolena
a kyčle, zlepšuje činnost srdce, reguluje
a optimalizuje krevní tlak, aktivuje metabolismus, pozitivně působí na imunitní
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systém. Lékaři ji vřele doporučují též diabetikům a může se stát účinným pomocníkem všech, kdo potřebují shodit nějaké
to kilo přebytečného tuku. Navíc, když se
chodí ve skupině, je to i docela zábavné,
místa po cestách v lesoparku či jinde je
víc než dost, takže přijít si hodinku chození vyzkoušet a trvale se pak připojit může každý.
Start do nového týdne
Sraz máme vždy v pondělí před desátou
u vchodu do polikliniky v Ohmově ulici, a to za každého počasí. I tehdy, když
na pondělí vyjde třeba sváteční den. Je
to po bohatším nedělním obědě dobrý
start do nového týdne. Kdo ještě hole nemá, udělá líp, přijde-li bez nich, absolvuje
s námi aspoň rozcvičku a poradí se, jaké
koupit.
Trenérka nás při chůzi sleduje, radí nám
a nejen při zahajovací rozcvičce, ale také
přibližně uprostřed každé lekce nás učí
různé zdraví prospěšné cviky. Dbá přitom na to, abychom si jejich nesprávným
prováděním neuškodily. Několikrát si naše dosud jen ženské družstvo vyrazilo též
do sídliště Dobrá voda. Tady jsme se postupně vystřídaly na venkovním cvičebním nářadí. Je umístěno na malém hřišti,
jednom ze dvou, jež pro nás městská část
nechala vybudovat, když UNESCO před
čtyřmi roky vyhlásilo Mezinárodní rok seniorů. To druhé najdete doslova pár kroků
od polikliniky u zadního traktu panelového
domu v Lessnerově ulici.
Práce s počítačem a výuka angličtiny
Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilejší seniory s trvalým bydlištěm v Petrovicích probíhaly už nejednou. Nově zahajují v úterý 15. března odpoledne v místním
informačním centru provozovaném petrovickou knihovnou, tedy v budově úřadu naší MČ. Zde se též lze do některého z nich přihlásit; více se dovíte na čísle
267 900 946.
Za maximální projev pochopení významu
pravidelné duševní aktivity považuji to, že
radnice hradí místním seniorům jednou
týdně kurz angličtiny. Z úsporných důvodů probíhají lekce ve studovně Infocentra radnice, a to každý pátek od deseti dopoledne. Brzy budeme mít za sebou první
ročník, takže mírně pokročilí jsme již skoro
všichni. Nový zájemce si ale musí nejprve
zjistit (stačí sms na mobil 777 192 109),
zda je v kurzu volné místo. Výuka s vy-

Trenérka Pavla Mikšová nás občas učí nové cviky také na bytelném nářadí hřiště ve Frostově
ulici. Zde nás též vyfotografovala.

nalézavou, vtipnou a trpělivou lektorkou
Kristýnou Zavadilovou nám pomáhá smysluplně procvičovat zhoršující se paměť,
naučit se lépe orientovat v jednoduchém
anglickém textu, psát pokud možno bez
chyb, ale také rozumět mluvenému slovu,
dokázat prohodit pár užitečných vět i mezi sebou, případně se domluvit na zájezdu
v cizině nebo třeba poradit cizinci v centru
Prahy, kudy dojde k hledané památce, obchodu či hotelu.
Radnice s námi počítá
Určitě jsem nestačila probrat všechno,
co máme v naší obci k dispozici. Je toho opravdu dost, co naši volení zástupci
postupně dělají pro zpestření a obohacení našich životů, pro zlepšení či alespoň
zachování duševní i tělesné kondice nás,
seniorů. Nemusíme je do toho nutit. Sami přicházejí na to, co by nám mohli ještě nabídnout a podle možností na to i přispět. Sdílené zážitky z cest za poznáním,
ale ještě víc činnosti, které si vyžadují častější osobní setkávání a větší úsilí, jako je
pondělní trénink severské chůze, čtvrteční (a brzy též středeční) zdravotně rehabilitační cvičení či páteční vážně míněná
snaha ještě se něčemu novému naučit,
nás postupně sbližují. My ze staré části
Petrovic se kousek po kousku dovídáme
něco o problémech života v sídlišti, které od konce 70. let vyrostlo na pozemcích
naší tehdy ještě úplně venkovsky vyhlížející obce s asi šesti stovkami starousedlíků. Právě díky přílivu nových obyvatel a investicím s tím souvisejícím se Petrovice
proměnily v úhlednou vyhledávanou pražskou městskou část.

Bydlí nás tu málem desetinásobek (počet
obyvatel staré části se téměř ztrojnásobil), máme čisté pěkně vydlážděné ulice,
ale také zeleň v nich. A jakoby nám tak
trochu patřil též blízký lesopark i celá hostivařská přehrada s koupalištěm, vyhlídkovým molem, informacemi o přírodních
zajímavostech či minulých osídleních. Přitom metro máme na dohled a je prý reálná naděje, že alespoň několik částí obytných ulic bude konečně zbaveno hluku
a výfukových plynů.
Žijeme si zde společně, mladí i starší a staří, ve městě, ale vlastně „s městem za zády“. Díky všemu, čeho se účastníme či
můžeme účastnit, máme my senioři možnost nacházet jeden k druhému cestu. Je
nám tu s vámi mladšími dobře a rozhodně
se nechystáme nečinností zrezivět.
Jarmila Lakosilová

Dobrá nálada při chůzi s holemi nás
neopouští ani v zimě, za pošmourného
počasí či za deště. Ale když je hezky,
naše řady houstnou. A stále máme co
vylepšovat.
Foto Pavla Mikšová.
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Senior České republiky 2015
1. ročník celostátního
projektu „Senior roku 2015“
byl v sobotu 19. prosince
2015 v důstojném prostředí
kongresového sálu pražského
hotelu Hilton zakončen
ﬁnálovým večerem.
Byl vyhlášen Senior roku, Seniorka roku a Zasloužilý senior. Soutěž proběhla za podpory mnoha institucí, zejména
Ministerstva průmyslu a sociálních věcí,
České televize, Senior production, Senior
club EU, hotelu Hilton a dalších, bez jejichž pomoci by se taková akce nemohla vůbec uskutečnit. Svojí osobní účastí potvrdila význam celé akce ministryně
MPSV paní Michaela Marksová. Večerem
provázel moderátor Jan Čenský a vystoupili zpěváci Hana Zagorová a Josef Laufer.
Velkou zásluhu na uspořádání soutěže má
předseda pražské organizace Svazu důchodců pan Miloslav Mrština.
Senior roku je celoročním projektem, který chce upozornit veřejnost na fenomén
stárnutí, podpořit aktivní život seniorů
v České republice a pomoci k propagaci důstojného života seniorů a k jejich zapojení do života komunity. Cílem projektu
je podpora aktivního životního stylu českých seniorů. Projekt má působit osvětově, jak směrem k českým seniorům, tak
i k ostatní populaci. Do ﬁnále postoupilo 5 žen a 5 mužů. Ti podstoupili rozho-

vor s moderátorem, odpověděli na otázky porotců, vystoupili ve volné disciplině
a na závěr absolvovali promenádu ve společenských šatech.
Výkony seniorek a seniorů hodnotila reprezentativní porota ve složení Miroslav
Mrština, předseda Svazu důchodců Praha, Alena Kudličková, přesedkyně Svazu
důchodců Jihomoravského kraje, Zdeněk
Syblík, poslanec Parlamentu ČR, Emilie
Třísková, senátorka Parlamentu ČR, Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí ČR, Tomáš Vavřinec, ředitel
soutěže Senior roku 2015, Josef Koukolíček, manager senior Produktion 2015,
Jaroslava Júzová, ředitelka Alzheimer
Center, Jana Lysáčková, manažerka, Petr
Větrovský, zastupitel města Příbram a Miloš Matouš, primář Institutu sportovního
lékařství.
Do tohoto ﬁnále postoupili z oblastních
soutěží tito senioři a seniorky:
Jaroslav Bareš 78 let, Dalibor Kališ 71 let,
Václav Kovář 74 let, Andrej Németh 73 let,
Ladislav Polášek 79 let, Květoslava Drdová 76 let, Libuše Gottwaldová 66 let, Hana Svobodová 82 let a Slávka Tyrkasová
66 let.
Z pěti žen titul vyhrála ta nejstarší – a ačkoliv se u dam věk říkat nemá, v tomto
případě je to obdivuhodné. Haně Svobodové z Nového Bydžova je už dvaaosmdesát, a přesto je stále velmi aktivní a plná života. „Vůbec jsem to nečekala a jsem tím

Vyhlášení vítězů soutěže Senior roku 2015.

titulem moc dojatá. Senior roku je skvělá
akce a o to větší je pro mě vítězství pocta,“ svěřila se dojatá vítězka titulu. Jejím mužským protějškem se stal jedenasedmdesátiletý Dalibor Kališ z Frýdku
- Místku. Ten ve volné disciplíně předvedl,
že ani věk není zábranou pro sportovního
ducha. Dlouhou dobu už cvičí jógu a tak
zde předvedl i stoj na hlavě, což nezvládne leckdo mladší.
Na slavnostním večeru byl oceněn i senior, který se svým přístupem k životu stal
velkou inspirací pro své okolí. Zasloužilým
seniorem byl vyhlášen podnikatel pan Karel Klusáček, který navzdory svému věku
(84 let) stále řídí rodinný podnik. Zaplněný
sál aplaudoval všem ﬁnalistům, a jak uvedl moderátor, určitě se těší, že byl položen
základ pro úspěšné pokračování.
André Němec
zástupce starostky

Tělocvik pro seniory
Cvičení pro petrovické seniory v Edisonově 429, které již
dva roky zabezpečuje ve spolupráci s MČ Praha – Petrovice
společnost Senior Fitnes o. s., má své stálé příznivce.
Odborně vedené hodiny jsou zaměřené především
na protažení důležitých svalových partií, odstranění bolesti
zad a zvýšení pohyblivosti kloubů. Stálé i nové zájemce
o cvičení, které vede k celkovému zlepšení jak fyzické,
tak i psychické kondice, nyní upozorňuje vedoucí kurzu
Mgr. Arnošt Böhm na změnu cvičebních dnů, kdy pod jeho
vedením bude od 6. dubna 2016 cvičení probíhat každou
středu, a to od 10:00 do 11:00 hodin. Bude-li zájem, budou
na zkoušku nadále ponechány i čtvrteční cvičební hodiny
od 10:00 do 11:00 hodin, to už ale s jiným odborným
cvičitelem.
(eš)
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Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí
Obětem trestných činů
a domácího násilí nabízí
pomoc bezplatná telefonní
linka 116 006.
Lidé, kteří se stali obětí trestného činu,
mohou získat podporu a radu na bezplatné telefonní Lince pomoci obětem trestných činů a domácího násilí. Na čísle
116 006 jim po 24 hodin denně poskytují
pomoc odborní konzultanti.
Linka je zcela diskrétní, poradcům se
u přijatých hovorů nezobrazují telefonní
čísla a volající nemusí uvést žádné iden-

tiﬁkační údaje. Nezáleží také na tom, zda
trestný čin oznámil Policii ČR. Volat mohou nejen ti, kdo se cítí být obětí trestného činu, ať už úmyslného nebo nedbalostního (například dopravní nehody), ale
také jejich blízcí, pozůstalí po obětech
nebo osoby ohrožené domácím násilím.
Konzultanti Linky jim poskytnou okamžitou psychologickou pomoc či právní informace.
Porozumění, rady a důvěry se dostane také lidem, kteří se důvodně obávají, že se
mohou stát obětí trestného činu a svou
situaci potřebují konzultovat. Na Linku

116 006 se mohou obrátit také svědci
trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu
a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatelem Linky pomoci obětem
trestných činů a domácího násilí 116 006
je Bílý kruh bezpečí. Vznik a provoz této
služby je realizován díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu
Dejme (že)nám šanci, který je ﬁnancován
z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových
stránkách www.linka-pomoci.cz.

FARNOST

Den otevřených dveří v novostavbě
farního domu CAMINO
V sobotu 9. 1. 2016 měli farníci, sousedé
a vůbec širší veřejnost možnost v rámci
Dne otevřených dveří nahlédnout dovnitř

Nad lepenkovým modelem stavby.

Východní průčelí, vstup do patra.

ﬁnišující novostavby našeho farního centra Camino. Potěšil nás velký zájem nejen
o vzhled, ale i účel naší stavby. Radujeme

se z nových možností pro náš společný
život i za vznikající možnost pozvat naše
sousedy.

Před sestupem do historického sklepa.

Z podkroví je hezký výhled na kostel.

Schodiště z přízemí do patra.
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20 let od obnovení farnosti u kostela sv. Jakuba
Náboženský život
v Petrovicích má bohatou
tradici.
První zmínky o zdejší farnosti nacházíme
v písemných záznamech ze 14. století.
Ještě o něco dříve začala historie petrovického kostelíka, dnes zdaleka nejstarší
stavby v obci. Farnost při kostele sv. Jakuba Staršího však roku 1624 zanikla a od té
doby spadaly Petrovice pod duchovní
správu katolické farnosti v Čestlicích.
Datum 14. ledna 1996 se nesmazatelně
zapíše do dějin obce. Tuto neděli u nás
sloužil slavnostní mši sám pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk. Důvodem neobvyklé atmosféry bylo obnovení svatojakubské farnosti. Kostelní loď byla zaplněna
do posledního místečka. Nechyběli ani
představitelé místní samosprávy: starosta Josef Kňourek, místostarosta doc. Otto
Semecký a další zastupitelé s manželka-

Součástí polečenského programu bylo
odpolední divadelní dětské představení.

mi. Slavnosti byl přítomen také starosta
Prahy 15 Ing. Jan Nádvorník, jelikož petrovická farnost bude sloužit také obyvatelům
Horních Měcholup.
Z úst Kardinála Vlka zazněla slova arcibiskupského zřizovacího dekretu: „U vědomí, že spása duší je nejvyšším zákonem Kristovy církve, je třeba dát odpověď
na stále náročnější duchovní potřeby našeho hlavního města Prahy. Starobylá osada Petrovice, kde již roku 1352 byla zřízena
plebánie, to jest farnost, se díky expanzi
města ocitla i se svým starobylým kostelem sv. Jakuba na pokraji moderního velkoměsta. Proto jako duchovní pastýř mně
svěřené arcidiéceze zřizuji ve smyslu kánonu 515, po poradě s městskou radou,
římsko-katolickou farnost u kostela sv.
Jakuba staršího v Praze 10 – Petrovicích
a ustanovuji drahého spolubratra, dosavadního rektora kostela, pátera Romualda
Brudnowského ve smyslu kánonu 515 pr-

Setkání paní starostky MČ s
prvofarářem otcem Romualdem.

vofarářem nově zřízené farnosti a uděluji mu k tomu potřebnou církevní jurisdikci. Tím navazujeme na prastarou církevní
tradici petrovické osady a pokračujeme
ve stopách našich dávných předků ve víře s nadějí a přáním, aby z nově zřízené
farnosti vyzařovalo Kristovo světlo vstříc
novým generacím a aby bratrská láska
uskutečňovaná vlivem společenství, živená slovem Páně a Kristem přítomným
v eucharistii zde byla domovem. Poroučím
nově zřízenou farnost do mocné ochrany
Panny Marie, apoštola sv. Jakuba a všech
svatých. Uděluji všem své požehnání.“
Předchozí text reprodukuje zápis, kterým
obnovení naší farnosti zachycuje tehdejší obecní petrovická kronika. A následující obrázky zase uvádějí, jak jsme si tuto
událost připomínali letos 16. ledna – tedy
po 20 letech.
Petrovická farnost oslavila své dvacáté
narozeniny celodenní slavností 16. ledna
2016, dopoledne mší svatou v kostele sv.
Jakuba, spolu s mnoha spřízněnými duchovními, zejména prvním farářem, P. Romualdem Brudnowskim, který přijel z Polska. Svou účastí nás potěšili paní starostka
JUDr. Olga Hromasová se svými spolupracovníky, pan místostarosta Doc. Otto
Semecký s manželkou a mnoho dalších.
Odpoledne navázal společenský program
v sále domu občanské vybavenosti MČ
Praha – Petrovice, vyniklo zvláště dětské
divadelní představení, hudba farní scholy,
dobré občerstvení a přátelské sdílení.

Požehnání Camina
Milí farníci, milí sousedé,
obyvatelé Petrovic i okolí!
Po dlouhých přípravách a náročném
budování se dovršuje příprava zprovoznění našeho farního domu Camino v Edisonově ulici č. 17, u petrovického kostela sv. Jakuba Staršího,
který se před dvaceti lety stal kostelem farním. Nový objekt vybudovaný
na místě domečku z 19. století zahrnuje i sklep z ještě starší doby, nabízí sál
pro potřeby farnosti i pro veřejná spo-
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lečenská a kulturní setkání. Dále hernu pro budoucí mateřské centrum, byt
pro kněze, místnost „učebnu/knihovnu/klubovnu“ a další potřebné zázemí. Na neděli 29. května 2016 jsme
do naší farnosti pozvali pana kardinála
Dominika Duku, arcibiskupa pražského. Po mši svaté, kterou s námi bude
slavit od 9.30 hod. a po následujícím
krátkém setkání v kostele bude pastýř pražské arcidiecéze náš nový dům
žehnat, modlit se za jeho budoucí uživatele... Celé nedělní odpoledne pak

Výchozí představa architekta se již
stává realitou

bude v domě a jeho okolí oslava této
přelomové události, na kterou Vás také
zveme.
František Převrátil
kněz petrovicko-hornoměcholupské
farnosti, spolu s pohostinnými farníky
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Cesta kolem světa
Podle známého románu
Julese Verna se cestu kolem
světa podařilo Phileasi
Foggovi uskutečnit za 80 dní.
Manželé Jana a Otakar Honsovi takovou
možnost neměli a jejich cesta kolem světa
trvala téměř šest let. A právě oni se přišli
s petrovskými občany podělit o své zážitky
ve středu 13. ledna t.r.
Jejich cesta začala v roce 2009 ve Švédsku, odkud na plachetnici IRMA započali
svoji dlouhou cestu. Ta v několika etapách
trvala téměř šest dlouhých let. První skončila v Panamě, odkud pokračovala na Galapágy, Polynésii až na Nový Zéland. Zde
museli přečkat nepříznivé období cyklonových bouří. Potom mohli pokračovat přes
Novou Kaledonii a Torresův průliv (kde málem ztroskotali, když je velká vlna hnala

Manželé Honsovi vyprávějí o cestování.

na útesy), a dále pak přes Borneo do Thajska. Zde cestou zažili pokus o přepadení.
Cesta pokračovala dál na jih, kolem ostrova Reunion a Mauritius. Zde měli možnost
v muzeu vidět nejen nejdražší známky světa (Modrý a Červený Mauritius), ale také
poslední exemplář již vyhynulého ptáka
blbouna nejapného zvaného Dodo. Cesta

pak pokračovala kolem Mysu Dobré naděje, ostrova Svaté Heleny (kde si prohlédli
dům, ve kterém byl vězněn Napoleon Bonaparte) až do Karibiku na Martinik, kde jejich dlouhé putování skončilo. Bylo to vyprávění nejen o krásách přírody, Jižním
kříži, ale také o nebezpečných situacích,
ve kterých se občas vyskytli. Poznali život
lidí, který je mnohdy značně odlišný od našeho. Samozřejmě, že nechyběly dotazy
týkající se praktických věcí denního života
na lodi, jako např. střídání stráží a odpočinku během plavby, zásob a druhů potravin,
které měli sebou, pitné vody, oprav lodi,
osobní hygieny apod. Dotazů bylo hodně
a zajímavých odpovědí rovněž. Beseda to
byla pestrá a tak účastníci odcházeli spokojeni a obohaceni o nové zážitky.
Otto Semecký
předseda Kulturní komise RMČ

Troška povídání s Troškou
Po téměř třech letech jsme
měli možnost v pondělí
25. ledna poslechnout
si vyprávění svérázného
a známého ﬁlmového
režiséra o svých životních
prioritách.
Že jeho pozvání bylo prozíravým počinem
kulturní komise, o tom svědčil sál DOV do
posledního místa plný skvěle se bavících
posluchačů.
Protože svoji hlavní prioritu, tj. ﬁlmovou
a režisérskou činnost představil již v předchozím setkání, nyní se Zdeněk Troška zaměřil na svůj vztah k vážné hudbě a režírování oper. Nejvíce času však věnoval své

Program
připravovaných
kulturních akcí
duben – červen
2016

gurmánské vášni a kuchařskému umění.
Své kulinářské vyprávění okořenil o zážitky především z Francie, kde tři roky studoval a často se tam vrací. Jeho historky
vyvolávaly salvy smíchu a Francouzi coby
hostitelé v jeho podání nedopadli nejlépe.
Zvláště při popisování jeho návštěvy ve velice bohaté rodině, kam byl pozván pouze
na předkrm. Nebo když byli pozváni na piknik k moři a po příjezdu na místo hostitel
oznámil, že potraviny zapomněl doma a nabídl pouze okousaný kus sýra a ztvrdlou
bagetu. Režisér pak s kamarádem museli odjet do nejbližší obce a ze svých peněz
zakoupit potraviny. Při jeho historkách, reagujících na četné dotazy, ubíhal čas velice
rychle. A tak po téměř dvou hodinách se ro-

zesmátí a spokojení posluchači s velkým vypravěčem museli rozloučit. O jeho popularitě svědčí i to, že ještě po skončení pořadu
si chtěli s ním popovídat, získat jeho podpis,
či se s ním vyfotit. Věřme, že se s ním ještě
budeme moci setkat.
Otto Semecký
předseda Kulturní komise RMČ

15. dubna
Divadelní hra Liga proti nevěře, autor
Zdeněk Podskalský
(Šmoldas, Kuklová, Nová)

12. května
Zahájení cyklu Petrovické jaro
Podrobnější informace budou včas
oznámeny.

20. dubna
Divadelní hra Nežárli, režie Roman Štolpa
(Maděrič, Turek, Stupková, Dolinová,
Z. Kožinová, L. Kožinová)

16. května
Petrovické jaro

28. dubna
Beseda se známým hercem Bohuslavem
Kleplem

Historky režiséra Trošky nenechaly
bránice posluchačů ani na chvilku v klidu.

24. května
Petrovické jaro
1. června
Petrovické jaro
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O knihovnu je zájem
Služeb Informačního centra
a Místní knihovny Praha –
Petrovice využilo v roce 2015
téměř 9 200 návštěvníků.
Rostoucí zájem byl jak o Czech POINT, tak
i o možnost bezplatného používání internetu, a to hned na osmi počítačích, jimiž je
knihovna vybavena. I díky nim jsou realizovány již dlouhodobě oblíbené počítačové
kurzy pro petrovické seniory. Potěšitelnou

je skutečnost, že nadále vzrůstá také počet
čtenářů. Vloni dosáhlo množství výpůjček
už čísla13 608 s tím, že přes 2 000 z nich
představovaly knihy pro děti. Právě pro ně
byla připravena také řada atraktivních akcí –
od zajímavých besed s povídáním o knihovně a knihách, přes každoročně konanou Noc
s Andersenem či „strašidelnou“ oslavu halloweenu.
Skutečnost, že naši čtenáři mají opravdu z čeho vybírat, dokládá mj. fakt, že se knihovní

fond jen vloni rozrostl o dalších 288 nových
knih na současných 8 788 titulů. Vzhledem
k tomu, že knihovna pravidelně využívá také možnost zápůjček tzv. putovních souborů
z Městské knihovny v Praze, nabízí každoročně k četbě dalších zhruba 600 titulů ve výběru z dalších zajímavých knižních novinek.
Petrovičtí občané si již zvykli, že v nabídce informačního centra a knihovny jsou také kulturní či zájmové časopisy stejně jako denní
tisk.
Eva Šuhájková

Petrovické farmářské trhy
Ani letos nezapomeňte
na naši pozvánku k návštěvě
petrovických farmářských
trhů, které se již tradičně
konají na prostranství
před Poliklinikou Petrovice
v Ohmově ulici.
Každý čtvrtek v době od 8.00 do 17.00 hodin zde můžete vybírat ze širokého sortimentu nabízeného zboží od masa a zeleniny až

třeba po drobné šperky, vše české výroby.
Na jaře můžete navíc koupit také sazenice
a kytičky. Prodej se řídí řádem tržiště a prodejci potravin musí zaručit kvalitu nabízených
výrobků, jejich čerstvost a hygienickou nezávadnost. Určitě nezapomeňte ani na velikonoční jarmark, který se uskuteční ve dnech
19. – 20. 3. 2016 v prostorách Domu občanské vybavenosti, Edisonova 429.
Helena Stašáková
předsedkyně Komise bytové a sociální RMČ

Na farmářské trhy přijíždí pojízdná
prodejna s masnými výrobky.

INZERCE
''03UDKD²'ĪP80+RVWLYDĢ*ROIRYi
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Komise bytová a sociální RMČ Praha-Petrovice
opět pořádá



3/(1¾$52'À-1,&
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19.–20. 3. 2016 od 9.00 do 17.00 h
V předsálí společenského sálu v přízemí Domu občanské vybavenosti
MČ Praha–Petrovice, Edisonova 429, Praha 10 – Petrovice.
Vstup přímo z ulice Edisonovy v předsálí
znovu otevřené restaurace „Letem Světem“.

3ĜLMćWHVLVQiPLXåtWRGSROHGQHDYHþHUSOQêVRXWČåtDKHU
VRXWČåRQHMOHSãtRULJLQiOQtPDVN\ILUHVKRZVNXSLQ\'$)$<$
RGKRGLQKUDMHåLYiKXGEDRSpNiQtEXĜWĤ



















Ukázky paličkování, zdobení kraslic (madeirové, batikové),
ochutnávka exotických, čisticích a ovocných čajů, prodej těstovin,
koření přírodních mýdel, velikonočních dekorací, keramiky, bižuterie…
Pro malé děti je připravena dílnička, malování na obličej a rodinné
centrum Snopík. Pro maminky bude k dispozici poradkyně
na kosmetiku Mary Kay.
V případě, že byste měli zájem předvést svou zručnost a umění
v udržování tradic Velikonoc, obdržíte bližší informace
u paní Stašákové na tel. 603 768 461.




7(5
7(5
GXEQD
GXEQD





KÊLÌWÁ=Ë3UDKD
KÊLÌWÁ=Ë3UDKD3HWURYLFH

DOPRAVA: BUS 240 od metra Háje, Černý Most do stanice
Morseova, BUS 125 od metra Skalka, Smíchovské nádraží
do stanice Sídliště Petrovice



Těšíme se na Vás
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Komise výchovy, vzdělávání a sportu informuje
a zve na nové akce
Komise výchovy, vzdělávání a sportu MČ
Praha-Petrovice 9. února 2016 společně
se svými partnery a spolupracujícími organizacemi uspořádala pro petrovické děti
oblíbený PETROVICKÝ MASOPUST. Kromě členů uvedené komise se na organizaci, přípravě i průběhu akce podílela Základní škola Praha – Petrovice, pomáhali žáci
i pedagogičtí pracovníci, Mateřská škola,
ul. Jakobiho, Praha – Petrovice, TJ Sokol
Petrovice, pracovníci Úřadu MČ Praha –
Petrovice a zejména Dům dětí a mládeže
DŮM UM Praha 10.
Petrovický masopust byl pro děti, rodiče
i veřejnost přístupný zdarma. Soutěžilo se
o nejlepší masku, na programu byl tanec,
hry, soutěže. Tak milí čerti, čertice, čerťata, vodníci, vodnice, princové, princezny,
loupežníci, hodní i strašliví čarodějové…
věřím, že se vám masopust líbil a přijďte
zase za rok.
Mezi další oblíbené petrovické události
bezesporu patří PÁLENÍ PETROVICKÝCH
ČARODĚJNIC, na které zveme všechny
zájemce 26. dubna 2016. PÁLENÍ jsme
letos naplánovali o tři, čtyři dny dříve než
loni, tak třeba stihneme upálit čarodějnic
víc. Hlavně když nám při akci neuhoří nebo neohoří i někdo jiný. Všichni organizátoři se budeme snažit, aby se to nestalo.
Dějištěm PÁLENÍ je jako vždy hřiště u ZŠ
Praha – Petrovice a čeká nás zábavné odpoledne pro děti a rodiče, tematické soutěže, oheň s opékáním buřtů, živá hudba.
Začátek akce je v 17.30 hodin, předpokládaný konec ve 21 hodin. Vstup zdarma.
Sportovní mládež, žáky petrovických škol

Na oblíbeném Petrovickém masopustu se soutěžilo o nejlepší masku.

i ostatní zájemce zveme na druhý ročník
BĚHU NAPŘÍČ PETROVICEMI. Startujeme 25. května 2016. Nejlepší čekají odměny, medaile a sportovní sláva.
Ve středa 1. 6. 2016 zveme na DEN DĚTÍ V PETROVICÍCH. Letošní oslava Dne
dětí má podtitul LÉTAJÍCÍ CIRKUS a malé i větší zájemce jistě přilákají soutěže,
hry, skákací hrad a další zábava na školním hřišti ZŠ Praha – Petrovice. Začínáme
v 15.30 a vstup pro všechny zdarma. Akci
pořádají společně Komise výchovy, vzdělávání a sportu, MČ Praha – Petrovice, ZŠ
Praha-Petrovice, TJ Sokol Petrovice, Dům
dětí a mládeže DŮM UM Praha 10.
Petr Zeman

Vítězné masky.

INZERCE

Author bike centrum
Kola Šára

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ,
OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ.

servis a prodej kol Author, Superior, 4ever, Leader Fox,
montáže sad a prodej elektrokol Apach
náhradní díly ■ doplňky ■ pneu ■ duše i do kočárků

METRO C (Háje) Kosmická 744 u Čes. spořitelny
Otevřeno: po–pá 10–13 h / 14–18 h ■ so 9–12 h
tel: 272 931 689 ■ 605 174 804 ■ 603 969 081
objednávky na kolasara@kolasara.cz ■ www.kolasara.cz
Stálá nabídka kol našich dodavatelů

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD.
PRÁCE VE VÝŠKÁCH.
Kontakt na tel.:

606 662 223
nebo
723 899 561
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Zápis do Mateřské školy Jakobiho
pro školní rok 2016/2017
K zápisu se mohou přihlásit
děti narozené v roce 2010,
2011, 2012 a děti narozené
do 31. 8. 2013.
Ředitelka mateřské školy stanovila na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve zně-

ní pozdějších předpisů kritéria přijímání
dětí do mateřské školy, podle nichž bude
postupovat při rozhodování o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání. Přehled kritérií bude zveřejněn před zápisem v mateřské škole. V souladu s § 34 odst. 4 školského zákona, se přednostně přijímají děti
v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky. V souvislosti s přijímáním
dětí do mateřské školy, podle ustanovení

§ 46 a § 50 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je potřeba upozornit
na to, že mohou být přijaty jen děti, které se podrobily stanoveným pravidelným
očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Jana Beránková
ředitelka mateřské školy

Mateřská škola Jakobiho, Praha 10 - Petrovice
Vážení rodiče budoucích předškoláčků, ZÁPIS do naší MŠ pro školní rok 2016/17 se koná

ZÁPIS

30. března 2016
od 13 do 17 hodin

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

E-mail:
ms.jakobiho@volny.cz
Telefon:
274 863 977
274 862 631
www.msjakobiho.cz
Těšíme se na vás!
Jana Beránková ředitelka školy,
učitelky a děti

Soukromé jesle, školka a hlídání pro děti od 15 měsíců do 4
let za příznivé ceny
 Nově zrekonstruované prostory v blízkosti hostivařského lesoparku
 Kvalitní tým pedagogů a speciálních pedagogů s několikaletými
zkušenostmi z domova i ze zahraničí
 Individuální přístup
 Všestranný rozvoj dítěte
 Důraz na harmonický a svobodný vývoj dítěte
 Pravidelný pobyt v přírodě
 Široká nabídka kroužků – tanečky, zpívání, výtvarná výchova,
sportovní hry, hra na flétnu, angličtina
 Každý měsíc jiný tematický zábavně-vzdělávací program
 A mnoho dalšího!
 ZDARMA – půl dne na vyzkoušení ve Snopíkovi!!!

Více informací naleznete na:

www.rc-snopik.cz

Přihlásit se můžete na telefonním čísle: 721 200 319
nebo e-mailem: info@rc-snopik.cz
Najdete nás také na facebooku – www.facebook.com/rcsnopik
Adresa: Praha 10 – Petrovice, Edisonova 429 b
Provozní doba: PO – PÁ 7:00 – 17:30 hodin
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Pohádková odměna za vysvědčení
v Základní škole Praha – Petrovice
Konec ledna a vysvědčení je
tady! Snaha, odpovědnost,
touha po úspěšném zvládnutí
učiva byla vidět ze známek
na vysvědčení všech žáků
z prvního stupně naší školy.
Odpovědná školní práce a upřímná snaha
zasluhuje náležitou odměnu, které se dostalo všem žákům z 1. – 5. tříd v podobě
„darovaného“ veselého divadelního představení v podání herců z umělecké společnosti Julie Jurištové. Pohádková odměna
je pro někoho auto, jachta nebo hodně peněz. Pro nás byla pohádková odměna pohádka O medvědu Ondřejovi. Ze všech žáků, žákyň, ale i ze všech pedagogických
pracovníků spadlo napětí posledních dnů
a týdnů, které byly plné zkoušení, testů,
opakování, známkování. Všichni si pohodlně sedli v připraveném hledišti kulturního
sálu Domu občanské vybavenosti v Praze
– Petrovicích.
Darovaná pohádka O medvědu Ondřejovi
je původně pohádka ﬁlmová. Film O medvědu Ondřejovi natočil v roce 1959 režisér
Jaroslav Mach s herci, které dnes vnímáme jako opravdové herecké legendy – Ja-

Pohádka O medvědu Ondřejovi s humorem uzavřela první pololetí školního roku.

roslav Marvan, Miloš Nedbal, Jaroslav Vojta, Miloš Nesvadba a další. Žáci a žákyně
viděli pohádku s dnešními herci, které znají z pořadů různých českých televizí a z televizních seriálů – Julie Jurištová, Aneta
Krejčíková, Libor Jeník, Radovan Snítil, Daniel Koťan a další.
A tak loupežníci Hrombambul a Strašbuján, krásná, něžná a zamilovaná princezna

Zlatava, hajný převlečený za medvěda Ondřeje, královna, princové i další pohádkové
postavy s humorem, písničkami a za všeobecného veselí i nadšeného potlesku diváků uzavírají 28. ledna první pololetí školního roku 2015/2016.
Petr Zeman
ředitel ZŠ Praha – Petrovice

Stalo se to v lednu aneb
Slavný den primánků a oktavánů
Jak bývá dobrým zvykem
a letitou tradicí, nejen
v českých luzích a hájích,
studenti maturitních ročníků
se vždy od září připravují
na svůj tolik očekávaný
maturitní ples.
Ten náš, studentů Gymnázia ALTIS, se konal
letos 14. ledna v Retro music hall. Součástí se stala samozřejmě imatrikulace malých
primánků, kteří jako obvykle ples zahajovali
a kteří zářili jako večerní hvězdičky.
Očima septimánky Terezy Šlancarové
Samotný ples i následná after party se konaly letos v Retro music hall. Upřímně jsem
na to byla zvědavá, jelikož plesy většinou bý-

vají v honosných sálech jako jsou Vinohrady,
Slovanský dům nebo Radiopalác. Retro music hall znám z diskoték a nedovedla jsem
si představit, jak maturitní ples v takových
prostorách může vypadat. Možná to bylo
vhodně zvoleným tématem plesu – Pomáda, možná obrovskou prací studentů oktávy,
možná altisáckým rodinným duchem, ale
ples se vyvedl na jedničku.
Bezmála půlrok nejrůznějšího zařizování, nacvičování choreograﬁe a následných hádek
určitě nebyl promarněný. Maturantky vypadaly do jedné jako princezny – v šatech zářily
na celý sál a jejich partneři byli náležitě pyšní. Kapela hrála celý večer, tančilo se, jedlo
se, pilo. Všichni si to očividně užívali, úsměvy a slzy štěstí létaly na všechny strany. Program klapl na jedničku – jak v úvodním před-

tančení, šerpování, tak následně půlnočním
překvapením.
Doufám, že se nám příští rok náš maturitní
ples povede jako ten letošní!

Maturitní ples proběhl na téma Pomáda.
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Den v naší režii
Dne 17. února jsme
zavítali s naší třídní
učitelkou Ing. Novákovou
do Národního technického
muzea v Praze, kde jsme
prošli mnoho zajímavých
výstav a tematických
expozicí.
Obzvlášť nás zaujal fotograﬁcký ateliér
s mnoha historickými fotoaparáty a manuály o jejich postupném vývoji. Sekce
Chemie kolem nás obohatila o znalosti
o významných chemicích a chemických
prvcích, kterým předcházel dlouhý a ná-

Zdravíme z měsíce

ročný vývoj, a tak jsme si doplnili školní
učivo. O každém prvku jsme se dozvěděli

řadu fascinujících informací a pochopili jejich využití v každodenním životě. Naopak
v televizním studiu jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je, sedět před
kamerou během natáčení Televizních
novin. Úplně na závěr jsme se zastavili
v sekci Architektura, stavitelství a design,
kde jsme si prohlédli repliky významných
budov a jejich nákresy.
A co potom? Hurá na oběd do blízké pizzerie. S plnými žaludky se lépe přemýšlí
i klábosí o životě. A co říci na závěr? Bylo
to prima!
Klára Kubelková, 3.A
a Olga Tůmová

Kvarta, septima a oktáva bojovaly jako o život
V rámci třídnického dne se
naše třída rozhodla navštívil
dobrodružný TEPfaktor.
Této akce se s námi zúčastnila i oktáva a kvarta spolu s lídry z řad učitelů, tedy prof. Jájou Fišerovou, prof. Koliášem
a benjamínkem sboru prof. Mockem. Tento typ aktivity jsme si vybrali, protože všichni rádi zkoušíme nové věci a ještě raději se
stavíme ke sportovním a vědomostním výzvám. TEPfaktor je inspirován pevností Boyard s tématem pirátů z Karibiku. Celá hra je

simulována elektronicky a na zdolání každé
překážky mají účinkující časový limit, i když
s neomezeným počtem pokusů. Čekala
na nás spousta zajímavých úkolů, kde jsme
v týmu dvou až pěti soutěžících zdolávali
pestrou variaci překážek na fyzičku, logiku,
šikovnost a trpělivost. Prověřili jsme si svoji
vytrvalost, souhru v týmu, odvahu, odhodlání a zápal pro hru. V TEPfaktoru platí doslova: Jeden za všechny, všichni za jednoho!
Proto jsou všichni nakonec vítězové! Super
den, super příležitost, super akce!
Adéla Gruberová, Olga Tůmová

Soutěži předcházela důkladná instruktáž.

Tizian proti Zmrtvýchvstání
V rámci nově nastaveného
třídního dne, kdy si studenti
společně se svou třídní
učitelkou či učitelem vybírají,
jak společně stráví jeden
vyučovací den tzv. on the
road, vyrazila naše třída
sexta A za kulturou.
V zimomřivou středu 17. února jsme se vydali na jedinečnou výstavu vrcholné renesance do Císařské konírny Pražského hradu, která je věnována věnovanou jednomu
z největších benátských umělců, Tizianovi.
Po vyčerpávající komentované prohlídce
a po společném obědě stráveném v his-
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torickém centru Prahy jsme se přesunuli na veleúspěšný snímek Zmrtvýchvstání
režiséra Alejandra Gonzaleze Inarritu, na-

Stihli jsme i hradní stráž.

točeného podle předlohy Michaela Punkeho, který je v letošním roce horkým oscarovým favoritem. Výběr na první pohled
nesourodých akcí je zřejmý, když prozradíme, co miluje naše třídní: literaturu a umění.
Filmové představení bralo dech. Z kinosálu jsme odcházeli zamlklí, ale okouzleni
a plni hlubokých a studených dojmů z neuvěřitelného boje amerického trapera s nepřízní osudu, se zradou kamarádů a hustokrutopřísnou severoamerickou přírodou.
Bravo společné akci, byla to zábava, ale
vlastně učení!
Tereza Přibylová, Barbora Lehká, 6. A
a Olga Tůmová
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Hodnocení sezony 2015 tenisového oddílu
Sokol Petrovice
V sezoně 2015 jsme měli
zastoupení ve všech
kategoriích soutěží
Pražského tenisového svazu.
Na sezonu jsme se připravovali již v naší nové hale a na novém povrchu. Všichni si to
moc pochvalujeme a jsme šťastni, že jsme
se konečně dočkali.
Po dlouhých letech jsme přihlásili družstvo
baby tenisu. Pro ty, kteří tento pojem neznají, se jedná o hráče do devíti let věku.
Bohužel nás kosila zranění v podobě zlomené ruky Barči Hračové, hnisavé angíny Lucky Laubeové, a tak jsme často nemohli nastoupit v plné sestavě. Ale i tak se
družstvo ve složení (O. Štěpánek, B. Hračová, L. Laubeová, T. Johanovský, N. Ficová)
umístilo na solidním šestém místě.
Ml. žáci nám udělali velikou radost a druhé místo znamená postup do druhé třídy.
Velice se nám osvědčilo vedení a koučování družstva během zápasů naší odchovankyní a ligovou hráčkou Anetou Skokanovou. Však jsme si také oslavy postupu užili
a dětem blahopřála i starostka naší městské části JUDr. Olga Hromasová. Družstvo
nastupovalo ve složení Š. Štěpánek, T. Lukavec, T. Kopecký, J. Jareš, V. Shehda,
V. Zámostná, N. Chodorová, A. Prokopová
a L. Lipárová.

Vystoupení starších žáků bylo oproti ostatním družstvům velkým zklamáním. Družstvo s ambicemi na postup obsadilo poslední příčku a ani jednou nenastoupilo
v kompletní sestavě. Jen díky alternaci hráčů z družstva mladších žáků jsme mohli
utkání alespoň odehrát. Chlapci upřednostňovali jiné aktivity. Musím se ale zastat děvčat N. Jirsové a R. Šmejkalové, která oproti
chlapcům reprezentovala příkladně a odehrála všechna utkání.
Dorost A bojoval o postup do první třídy
a skončil na první nepostupové příčce, což
je sice škoda, ale určitě se nejedná o neúspěch. Družstvo reprezentovali hráči: L. Mezera, M. Prokop, M. Náhlovský, O. Brunclík,
J. Khek, T. Lipárová, G. Moslerová.
Dorost B obsadil pátou příčku ve třetí třídě, kam loni postoupil, a to je slušný počin. B družstvo dorost reprezentovali, kromě hráčů A družstva, ještě F. Komínek,
D. Štros, J. Škůrek, E. Jirsová, R. Buková
a R. Šmejkalová.
Družstvo dospělých mělo za úkol se ve třetí třídě vyhnout sestupovým starostem,
a to se šestým místem podařilo. Družstvo
reprezentovali: A. Zákoutský, M. Brůha,
J. Šťastný, J. Khek, L. Mezera, M. Skokanová, G. Moslerová a T. Lipárová.
Jako každý rok jsme v červenci absolvovali tradiční letní soustředění v Rožmitále pod

Sokol Petrovice žije tenisem.

Třemšínem. Jednalo se již o desátý ročník.
První týden se připravovali závodní hráči,
druhý náš tenisový potěr.
V říjnu se závodní hráči účastnili kondičního soustředění v Krkonoších. V Jánských
Lázních jsme našli dokonalé zázemí pro fyzickou přípravu. Ubytování a skvělou stravu jsme měli v hotelu Zátiší, tělocvičnu
v budově místní obchodní akademie, pro
běhání jsme využili sjezdovku a relaxovali
v aquacentru.
Doufám, že příští rok bude ještě lepší a že
z naší tenisové školy vzejdou další hráči
do našich družstev.
Petr Štěpánek
starosta Sokola Petrovice

Slušnost ještě nevymizela!
Dne 1. 10. 2015 členové
závodního družstva
dorostu Sokolu Petrovice
Ondřej Brunclík a Tereza
Lipárová nalezli
na zastávce autobusu
Morseova peněženku
s doklady, platební kartou
a hotovostí ve výši 4500 Kč.
Tu mi na tréninku družstva odevzdali. Identiﬁkovali jsme majitelku, kterou
byla estonská občanka Ellise Unique.
Pomocí facebooku se mi podařilo jme-

novanou slečnu kontaktovat a následující den jí peněženku předat.
Právem se domnívám, že tento počin mladých lidí by neměl zůstat bez
povšimnutí. V dnešní době plné podvodů a krádeží i od reprezentantů naší politiky je dobré vědět, že jsou mezi
námi slušní lidé, pro které slova čest
a slušnost znamenají více než hmotný
statek.
Jsme pyšní na to, že jsou členy naší
organizace, která byla právě na těchto
principech založena.
Petr Štěpánek
starosta Sokola Petrovice

Poctiví nálezci.
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k. z. Průhonice – Čestlice
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Stovky různých druhů osiv za nejlepší ceny

vyrobeno
ve Finsku

3x3m
STĚNA 28 mm

50 l

69,-

12,-

Macešky

Viola
mix barev a druhů,  kv. 9 cm

Trávníkové hnojivo
s účinkem proti mechu

Zahradnický substrát
balení 50 l

Elektrický kultivátor

2 v 1:

10 kg, vystačí na cca 285 m2

VČETNĚ PODLAHY
SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

výměnné válce
vertikutátor/
provzdušňovač

GARDOL GEMI 1200, 1200 W,
šířka záběru 45 cm, 6 radliček,
max. pracovní hloubka 23 cm,
záruka 5 let

3.790,2.190,10 kg

29.990,-

Elektrický vertikutátor

198,-

HVL E 1200-31, 1200 W šířka záběru 31 cm,
prořezávací nože/ pružiny 8/42, nastavení
hloubky řezu 3 stupně, sběrný koš 28 l,
záruka 5 let

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene střechy 250 cm, výška boční stěny 200 cm,
materiál severský smrk, včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité dveře s kovovým prahem

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 4. 3. do 31. 3. 2016 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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Přehled změn dopravního uspořádání – varianta C.
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