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V Petrovicích
probíhalo cvičení
záchranných
složek.
Pohled záchranářů z vrtulníku
na Petrovice při cvičení „Portál“.
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• Periodický tisk územního samosprávného
celku. Vychází 5x ročně v Petrovicích. Ročník
XXIII., číslo 3, uzávěrka 6. června, dáno
do tisku 23. června, vychází 30. června.
Uzávěrka následujícího čísla 05.09.2014
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voleb se zúčastnilo 22,60 % z celkového
počtu oprávněných voličů.
Evropské volby v naší městské části vyhrála koalice TOP 09 a STAN s se ziskem
27,09 % procenta hlasů. Výsledky zveřejnil
Český statistický úřad.
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Ve dnech 23. a 24.05.2014 se konaly volby
do Evropského parlamentu. V Praze-Petrovicích se volilo ve 4 volebních okrscích se
sídlem v Domě občanské vybavenosti.
Volební účast byla v porovnání s celorepublikových průměrem (18,20 %) mírně vyšší,
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Slovo úvodem

Milí žáci, studenti, rodiče,
pedagogové a všichni Petrovičtí,
před několika dny byla na všech školách
rozdána vysvědčení, na která jste s menší
nebo větší zvědavostí čekali. Řada z Vás
se i ptá, jak to bude s umístěním žáků
do naší základní školy. Jak jsem Vás již
informovala na schůzkách v ZŠ i v posledním čísle PZ, rozhodla městská část
o výstavbě nového pavilonu na pozemku
ZŠ, ve kterém budou vybudovány čtyři
nové učebny včetně kabinetu a sborovny
pro učitele. Jelikož se jedná o zakázku
v hodnotě cca 15 mil. Kč, bylo nutné vypsat veřejnou zakázku na dodavatele stavby
a v současné době je již vybrán zhotovitel.
Zatímco si žáci a zaměstnanci školy budou
užívat letních prázdnin, v areálu školy se
bude horečně stavět tak, aby novostavba pavilonu byla dokončena co nejdříve.
I přes veškeré úsilí nás jako zřizovatele
a vedení základní školy je třeba počítat
s tím, že pavilon bude otevřen s menší
časovou prodlevou, avšak o všechny žáky
bude postaráno a školní rok bude řádně
a včas zahájen.
Co se týká dětí, které by měly nastoupit
do naší MŠ Jakobiho, mám rovněž
potěšující zprávu, a to, že z celkového
počtu 60 přihlášených dětí zatím zůstává
neumístěno pouze 7 dětí. Takže se zúročila
naše snaha o zajištění maximální kapa-

ZŠ Praha-Petrovice, Dopplerova.

city pro umístění petrovických dětí do MŠ
a v současné době máme s počtem
168 dětí nejvyšší kapacitu v celém
správním obvodu Prahy 15. Jelikož se nám
podařilo získat ﬁnanční podporu ze strukturálních fondů EU na výměnu oken, dveří
a zateplení celého objektu Jakobiho 329,
kde jsme rozšířili kapacitu MŠ, proběhne
realizace tohoto projektu během letních
měsíců tak, aby byl co nejméně rušen pobyt dětí v prostorách MŠ.
Pokud se týká našich nejmenších, tak jsme
v průběhu jarních měsíců vyměnili písek
ve všech deseti petrovických pískovištích
a prosím všechny rodiče i prarodiče, kteří
navštěvují s malými ratolestmi pískoviště,
aby důsledně dbali na uzavírání dvířek
v oplocení, aby nedocházelo k znečišťování pískovišť psími výkaly a exkrementy
a udrželi jsme jejich čistotu na úrovni,
která odpovídá hygienickým předpisům.
A pokud se týká bezpečnosti školáků
na petrovických přechodech, po dohodě

a nebezpečný provoz v Edisonově ulici
jsme řešili s odborem dopravy a MP
i problémy ohledně parkování v obytné
zóně v blízkosti petrovického kostela (viz
blíže na str. 5). V oblasti sídliště Dobrá
Voda jsme konzultovali situaci ohledně
křižovatky před domem v Kurčatovově
ul. 321, kde často dochází ke kolizním
situacím vozidel přijíždějících od světelné
křižovatky na Novopetrovické a vozidel
přijíždějících z parkoviště směrem od Jakobiho ulice (viz blíže na str. 4). S dopravou
v Petrovicích úzce souvisí zvýšený hluk
zejména v lokalitách podél Novopetrovické ulice, kde bylo v minulých dnech
dokončeno podrobné měření hluku a sledování dopravní zátěže. V současné době
probíhá vyhodnocování naměřených hodnot a analýza dopadu na zdraví obyvatel,
kteří v těchto lokalitách bydlí. Na základě
výsledků bude navrženo další řešení tohoto problému. Současně bych na tomto
místě chtěla poděkovat všem občanům,
kteří umožnili umístění měřících zařízení
v jejich bytech a domech, a tím přispěli
k co nejpřesnějšímu zmapování hlukové
situace.

MŠ Jakobiho.

s ředitelem Městské policie, budou strážníci přítomni cca 3x týdně, a to jak na přechodu v Edisonově tak i Bellově ulici již
od měsíce června a od září by tyto hlídky
strážníků MP měly pokračovat. V rámci
celkového zvýšení dopravní bezpečnosti
byly opraveny a doplněny veškeré svislé
dopravní značky a během léta bude obnoveno i orientační značení petrovických
ulic, které někde chybí a někde je již po létech nečitelné.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu
v Edisonově ulici jsme s mým zástupcem panem doc. Semeckým konzultovali s vedoucím dopravního odboru
ÚMČ Prahy 15 a odborníky na dopravu
možnost řešení dopravní situace v této
ulici. V nejbližší době bude zhotoven projekt s návrhem na konkrétní řešení situace
v této ulici. Kromě stížností na nadměrný

Ulice Novopetrovická.

Závěrem mi dovolte, abych všem žákům
popřála slunné prázdniny se spoustou nových zážitků a všem pedagogům
i nepedagogům, kteří se starají o petrovické děti jak v mateřské, tak i v základní škole, aby si během léta odpočinuli
a načerpali energii a sílu do dalšího
školního roku. A Vám všem přeji spoustu
odpočinku a zážitků o letních dovolených.
Těším se na setkání s Vámi v zářijovém
a tedy již předvolebním čísle PZ a věřím,
že předvolební kampaň bude probíhat
řádně a slušně.
JUDr. Olga Hromasová
starostka
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Problémy, na které se ptáte...
Kdo má přednost v jízdě na Dobré Vodě?
Dotaz pana Miroslava Pátka:
Vážená paní starostko,
obracím se na Vás s podnětem ke zlepšení
dopravního značení na setkání ulic Jakobiho a Kurčatovova.
Důvodem mého podnětu je opakující
se situace, kdy řidiči přijíždějící na toto
místo mají rozdílné názory na přednost
svého vozidla, což zvyšuje riziko dopravní
nehody. Klíčové je, zda uvedené setkání
komunikací je či není křižovatkou podle
§ 2 písm. w) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích:
Křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují;
za křižovatku se nepovažuje vyústění polní
nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci.
A) Část řidičů (zejména pokud přijíždí ulicí Kurčatovovou od křižovatky s Novopetrovickou) vidí v ulici Jakobiho značku
IP11b - Parkoviště (kolmé nebo šikmé
stání), a proto se domnívají, že toto místo
je parkoviště, tedy účelová komunikace,
která ústí do ulice Kurčatovovy. Podle
názoru těchto řidičů se tedy nejedná
o křižovatku, ale o vyústění účelové komunikace, a je proto aplikovatelné ustanovení
§ 23 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.:
Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní
komunikaci na pozemní komunikaci musí
dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo
jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat
se zvířaty jdoucí po pozemní komunikaci.
To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo

Odpověď vedoucího Odboru
dopravy Prahy 15 p. Havla:
Vážený pane,
prostřednictvím MČ Praha - Petrovice,
pí starostky JUDr. Hromasové, jsme obdrželi, jako příslušný silniční správní úřad
dle zák. č. 361/2000 Sb. o silničním provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů), § 77, odst.1,
písm. c a vyhl. č. 55/ 2000 Sb., Statut
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dvou regulérních místních pozemních komunikací (ulice Jakobiho a Kurčatovova)
a platí tedy pravidlo pravé ruky, tj. že řidič
přijíždějící ulicí Jakobiho má přednost před
řidičem přijíždějícím Kurčatovovou ulicí
zleva a dává přednost řidiči přijíždějícímu
Kurčatovovou ulicí zprava. Tento výklad
podporuje i fakt, že ulice Jakobiho není
od ulice Kurčatovova oddělena žádným
vodorovným dopravním značením (např.
přerušovanou čarou, kterou je od ulice
Kurčatovova oddělena autobusová smyčka
poblíž nebo kterou je od ulice Jakobiho
odděleno trojúhelníkové parkoviště mezi
ulicemi Frostova, Jakobiho a Kurčatovova).
Naopak podél parkovacích pruhů v ulici Jakobiho je vodorovná dopravní značka V10d

(Parkovací pruh). Podle tohoto výkladu je
tedy ulice Jakobiho v celé své délce standardní komunikací, která má po svých krajích parkovací pruhy označené vodorovnými dopravními značkami V10d, případně
také svislou dopravní značkou IP11b Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání).
Dodávám, že stejné dopravní značky
IP11b jsou několikrát umístěny např.
v ulici Rezlerova (v její části směřující
k ulici Janovská), což však z ulice Rezlerovy nedělá „parkoviště“ - je to stále
standardní pozemní komunikace. Soudím
tedy, že existence dopravní značky IP11b
v ulici Jakobiho také nedělá z této ulice
„parkoviště“. Z mého dodatku vyplývá,
jaký názor zastávám (B), nicméně za zásadní považuji, aby se na jednom z názorů
shodli všichni řidiči. Domnívám se, že by
v Petrovickém zpravodaji měl vyjít článek,
který tuto situaci objasňuje, a dále, že by
mělo být upraveno značení dotyčného
místa. Pokud bude přeci jen preferována
varianta A (že se na ulici Kurčatovova vjíždí
z „parkoviště“), bylo by vhodné podél ulice Kurčatovova doznačit přerušovanou
čáru, která ono „parkoviště“ zřetelně
oddělí - tak, jak je oddělena autobusová
smyčka. Předpokládám, že obdobně bude
„na druhé straně parkoviště“ (kdepak to
je?) odděleno ono „parkoviště“ od ulice
Jakobiho.
Pokud bude preferována varianta B (že
je to křižovatka s pravidlem pravé ruky),
bylo by vhodné odstranit svislou dopravní
značku IP11b, která část řidičů mate.
Vyznačení parkovacího pruhu v ulici Jakobiho vodorovnou dopravní značkou V10d je
dostačující.

hl. m. Prahy ve znění p. p., Vaše e-mailové
podání ve věci dopravního značení v křižovatkovém prostoru ulic Kurčatovova x Jakobiho, Praha 10.
Na této křižovatce není rozlišena dopravním značením přednost v jízdě vozidel,
proto platí ustanovení zák.č. 361/2000 Sb.
o silničním provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů),
§ 22 odst. 2, kde je uvedeno: nevyplýváli přednost v jízdě z ustanovení odstavce
1 (křižovatka označena dopravním znače-

ním), musí dát řidič přednost v jízdě
vozidlům nebo jezdcům na zvířatech
přijíždějícím zprava nebo organizované
skupině chodců nebo průvodcům hnaných
zvířat se zvířaty přicházejícím zprava. Toto
ustanovení platí na všech nerozlišených
křižovatkách, tzn. i na tomto místě.
Komunikace Kurčatovova a Jakobiho je
zařazena do III. třídy pozemních komunikací a jsou průjezdné s umístěním parkovacích zálivů v ul. Jakobiho. Jak správně
uvádíte, jde o stardandní komunikace

z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní
komunikaci.
Zkrátka, že řidič přijíždějící po Kurčatovově
ulici od křižovatky s Novopetrovickou
má přednost, protože řidič po jeho pravé
ruce „vyjíždí z parkoviště“ – nejedná se
o křižovatku.
B) Druhá část řidičů (zejména pokud
přijíždí ulicí Jakobiho) je přesvědčena, že
zmíněné místo je standardní křižovatka

Ulice Kurčatovova.
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a křižovatkový prostor, kde platí výše uvedené ustanovení zákona.
Přerušovanou bílou čarou V2b jsou
označována místa při výjezdech z boční
ulice, ve většině případů v křižovatkách
s rozlišením přednosti v jízdě.
Přednost v jízdě zprava, tzn. křižovatkové
prostory bez rozlišení přednosti, jsou
uplatňovány především na komunikacích
sídlištních obytných celků a vilových

zástaveb ke zpomalení provozu vozidel.
Nejen v poslední době se setkáváme
s velkou neukázněností řidičů vozidel, a to
jak při nerespektování pravidel silničního
provozu (přednost zprava, nedodržování
stanovené rychlosti, střety řidič vs. chodec
na přechodech apod.) a s jejich zvýšenou
agresivitou. Toto je však již věcí Policie ČR
a jejího zvýšeného dohledu.
Pro informaci uvádím, že možnost

odstranění DZ IP 11b (nyní již toto znění
zák.č. 361/2000 Sb. umožňuje) příp. její
přemístění - viz Váš podnět - prověříme
s Policií ČR a v případě jejího kladného
stanoviska vydáme směrem ke správci
dopravního značení příslušné stanovení
k místní úpravě silničního provozu.
Děkujeme za Váš podnět.

Jak parkovat v obytné zóně u petrovického kostela?
Dotaz pana Jiřího Brotánka:
Vážená paní starostko,
obracím se na Vás se žádostí o prošetření,
na základě jakých okolností byla umístěna
dopravní značka Obytná zóna v ústí slepé
ulice spadající pod Edisonovu ulici vedle
stavení č. 2. Jde o krátký úsek dlážděné
uličky končící u vjezdu do areálu petrovického zámku, kde z jedné strany je jenom
jediný obytný objekt a proti němu kostelík.
V minulosti auta občas parkovala podél
stěny objektu č. 2 a nezabírala velký prostor, neboť vozovka je dostatečně široká
a umožňuje průjezd dalších vozidel. Areál
zámku je zpustlý, neobývaný. Do kostelíka a přilehlé fary přichází omezený počet
návštěvníků jen v době bohoslužby a ty
nejsou každý den. Východ z objektu č. 2
nesměřuje do uličky, ale do prostoru před
ordinací veterináře, který již leží mimo
uličku. Lze tedy konstatovat, že provoz v této uličce je minimální. Dopravní
značka Obytná zóna se rozmisťuje v ulicích
a místech s cílem zklidnit provoz, zajistit
bezpečnost občanů a ochranu majetku
obyvatel daného prostoru, zabezpečit hladký průjezd vozidel IZS a přispět ke snížení
emisí. V dané uličce během dne není
skorem žádný provoz, po většinu dne
neprocházejí ani se zde nezdržují žádní
občané nebo děti, vozidla IZS mohou projet vedle zaparkovaných vozidel, protože
vozovka je dostatečně široká. Odpadají
tudíž důvody pro umístění výše uvedené
dopravní značky.
Navíc mám dojem, že značka není ani
správně umístěna. Takže přijíždějící řidič
si ji nevšimne. A vymezený prostor obytné zóny není řádně ukončen příslušnou
značkou.
Informoval jsem se u sousedů z okolních domů, proč sem byla tato značka
umístěna. Bylo mi řečeno, že si to zařídila
majitelka objektu č. 2, protože ji prý

vadilo, že pod jejími okny parkovala auta.
Upozorňuji, že auta tam parkovala jenom
občas, většinou tam na krátkou dobu
odstavili vozy návštěvníci zubních lékařů
ordinujících na protější straně hlavního
tahu Edisonovy ulice. Takže to nebylo místo, kde by se trvale zdržoval větší počet
aut. Většinou, podle sousedů, tam stálo
auto patřící majitelce objektu č. 2. Ale

tila onu značku. Slyšel jsem názory, že
využila zřejmě nějakých známostí či
jiných kontaktů. Já sám se domnívám, že
opravdu chybí objektivní důvod, aby parkování auta bylo z této tiché a slepé uličky
vypuzeno umístěním dopravní značky
Obytná zóna. A že obec zcela zbytečně
vyšla vstříc subjektivním nárokům majitelky domu č. 2. Za současné úpravy by

Ulice Edisonova.

stále tam bylo místo alespoň pro dva další
vozy. Navíc majitelka má dostatečně velký
dvůr pro zaparkování svého auta a nemůže
si stěžovat, že ji jiná auta omezují. Pokud
ale majitelka z nějakých důvodů si chtěla
u stěny svého domu vyhradit prostor, kam
nikdo jiný nesmí, pak měla přece možnost
požádat obec, aby jí na vozovce graﬁcky
vymezila požadovaný prostor. To by ovšem
za takovou službu musela zřejmě obci
platit poplatek. To se jí zřejmě nechtělo. Je
možné se jen dohadovat, jak se jí podařilo
přesvědčit obec, aby u jejího domu umís-

ale nemělo v této uličce ani parkovat auto
majitelky objektu. Já chápu snahu obce
vytyčovat obytné zóny v zájmu zklidnění
provozu, pak by to mělo platit pro celou
oblast a ne jen pro malý úsek, jako v tomto
případě, kde je jenom jeden (!!!) obývaný
dům. Proto si, paní starostko, dovoluji Vás
požádat o prověření okolností, za jakých
byla tato ulička zařazena do kategorie
„obytná zóna“ a o případné navrácení
do původního stavu.
Děkuji za pozornost,
kterou věnujete tomuto podnětu.
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Odpověď vedoucího Odboru
dopravy Prahy 15 p. Havla:
Vážený pane,
prostřednictvím MČ Praha-Petrovice, pí
starostky JUDr. Hromasové, jsme obdrželi
15.05.2014, jako příslušný silniční správní
úřad dle zák.č. 361/2000 Sb. o silničním
provozu na pozemních komunikacích (ve
znění pozdějších předpisů), § 77, odst.1,
písm. c a vyhl.č. 55/ 2000 Sb., Statut
hl. m. Prahy ve znění p.p., Vaše e-mailové
podání ve věci vyznačení obytné zóny
v ul. Edisonova - prostor u č. 2.
K této problematice uvádíme, že stávající
dopravní značení bylo osazeno dle schvá-

Petrovický zpravodaj

lené projektové dokumentace k akci Technická dovybavenost Petrovic - objekt komunikace (deﬁnitivní dopravní značení) - r. 1985 - s tím, že předmětný úsek komunikace je označen jako obytná zóna
odpovídající funkční třídě D1 a rovněž tak
stavebně realizována a dopravně vyznačena v souladu s technickými podmínkami
č. 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) a č. 103 (Navrhování obytných zón), vydaných Ministerstvem dopravy a dále v souladu s prováděcí
vyhláškou k zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, a to
č. 30/2000 Sb. (vyhláška, kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních

komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích).
Provoz v obytné a pěší zóně upravuje § 39
výše uvedeného zákona č. 361/2000 Sb.
Z hlediska provozu a odstavu vozidel
v tomto prostoru musíme konstatovat, že
je plně adekvátní prostorovým podmínkám
a stavebně technickému stavu a silniční
správní úřad jej pokládá za plně vyhovující.
V případě nutnosti odstavu vozidla je toto
nutno odstavit tak, aby nebyly porušovány
ustanovení zák. č. 361/2000 Sb., tzn. příp.
i na místech v docházkové vzdálenosti, příp.
na místě stanoveném pro dopravu v klidu
přilehlých objektů v rámci jejich kolaudace
a příp. změn užívání prostor.

Informace z obce
Po mírné zimě přišlo krásné
jaro s neobvykle vysokými
teplotami, které střídaly
pošmourné dny a z oblohy se
valily přívaly vody.
Toto počasí s velkými změnami, které
je tolik zatěžující pro lidský organismus, přírodě velmi svědčí a kolem nás
se všechno zelená a kvete. Také u nás,
v Petrovicích, je sekání trávy jednou ze
základních zahradnických činností, které
na těchto pozemcích probíhají. Jak již
bylo dříve předesíláno, pro seč trávy
na městských pozemcích je stanovený
harmonogram, kterým se smluvní ﬁrma
musí řídit. Mnoho dalších pozemků je pak
čistě v soukromém vlastnictví, kde by si
základní údržbu měl zajišťovat příslušný
vlastník, městská část zabezpečuje sekání
trávy pouze na pozemcích, které má
ve své péči.
Po prvních dvou sečích si mnoho obyvatel Prahy-Petrovic stěžovalo na neposekanou trávu na pozemcích u petrovické

Neposečená tráva působila komplikace.

polikliniky, zeleň mezi ulicemi Frostova
a Novopetrovická a u MŠ Jakobiho. Tyto
pozemky jsou ve vlastnictví soukromé
osoby, paní Isholové.
Tato neošetřená zeleň způsobuje řadu
komplikací, například zaplevelování ošetřených ploch ve vlastnictví městské
části a přináší zdravotní rizika pro obyvatele v podobě zvýšeného výskytu
nebezpečných klíšťat nebo vysoké
produkce alergenů.
Úřad MČ Praha-Petrovice každoročně
vyzývá majitelku pozemků k urychlené

reakci na kalamitní stav zeleně na jejich
pozemcích a k zajištění seče vysoké trávy.
Vzhledem k tomu, že majitelka na výzvu
nereagovala, úřad MČ zajistil nápravu.
Náklady na odstranění kalamitní situace
pak ovšem budeme po majitelce pozemků
vymáhat soudní cestou. V těchto dnech
začíná probíhat třetí seč.
Od konce května 2014 na komunikacích
v městské části Praha-Petrovice, které
spravuje hl. m. Praha, proběhla obnova
svislého dopravního značení a nátěr zábradlí při komunikaci Bellova x Archimedova
x Rezlerova. Na komunikacích ve správě
MČ Praha-Petrovice bylo celkem natřeno
64 sloupků dopravních značek a 2 ks dopravních zrcadel. Některé dopravní značky
byly vyměněny celé. Také se začaly opravovat povrchy komunikací a chodníků,
zmizely nejhorší propady v zámkové
dlažbě, hlavně v blízkosti kanálů, mizí propady v asfaltu. Také na dětských hřištích,
jako každý rok, se měnil písek a probíhala
bezpečnostní kontrola.
Nicola Šafaříková

Petrovická zeleň a veřejná prostranství
Zeleň na katastrálním území
Petrovic je ve vlastnictví
několika subjektů.
Jedná se o vlastnictví pozemků městské
části Praha-Petrovice, hlavního města
Prahy, které byly svěřeny městské části
Praha-Petrovice, hlavního města Prahy,
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jejichž údržbu zajišťuje Technická správa
komunikací, hlavního města Prahy, jejichž
údržbu zajišťuje společnost ACTON,
s. r. o., a ve vlastnictví soukromých osob.
Městská část Praha-Petrovice zajišťuje
pouze údržbu zeleně, která je na pozemcích ve vlastnictví HMP, kde jí byla svěřena
správa těchto pozemků. Pod zeleň

zařazujeme nejenom travnaté plochy, ale
i dřeviny, a to jak samostatně vzrostlé
stromy, tak skupiny stromů a keřovou
výsadbu.
Podle platného pasportu zeleně se
na území katastru městské části Praha –
– Petrovice rozkládá 162 768 m2 trávníků,
z toho spravuje MČ 21 722 m2, 443 m2
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záhonů květin, z toho spravuje MČ 156 m2,
14 656 m2 skupin keřů, z toho spravuje
MČ 2 137 m2, 3 749 m2 skupin stromů, z toho spravuje MČ 78 m2, 3 144 m2
živých plotů, z toho spravuje MČ 226 m2,
689 ks solitérních keřů, z toho spravuje
MČ 209 ks, 2 365 ks stromů, z toho spravuje MČ 372 ks, 7 610 m2 hřišť, z toho
spravuje MČ 536 m2, 27 dětských hřišť,

z toho na dvou jsou ﬁtnessové prvky, 2 ks
vodních fontán. Z tohoto výčtu vyplývá,
že naše městská část má rozsáhlé plochy
zeleně a rostlinných prvků. Městská
část ve svém rozpočtu věnuje na údržbu
a zkvalitnění nemalé ﬁnanční prostředky.
V roce 2010 bylo z rozpočtu na údržbu
zeleně vynaloženo 2 614 096,06 Kč, v roce 2011 3 232 494,22 Kč, v roce 2012

Náklady na údržbu a provoz
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Podíl nákladů na celkových nákladech v %
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4 128 905,74 Kč a v roce 2013 bylo vynaloženo 2 776 850,00 Kč.
Važme si tohoto krásného a zdravého
prostředí v našich Petrovicích, nepoškozujte ho a užívejte si ho.
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Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad
Podmínky přistavení VOK
VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin
(14:00-18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně
využita kapacita VOK. Obsluha dále zajišťuje, aby případně
odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu
využití.
Co lze odložit do VOK
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností, jako
je např.:
• nábytek
• sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)
• koberce, podlahové PVC
• umyvadla a záchodové mísy
Co nelze odložit do VOK
VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.:
• směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné
nádoby (popelnice, kontejneru)
• nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie
a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
• bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)
• vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize,
monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
• stavební suť

Termíny přistavení VOK
červenec- prosinec 2014
Přistavení VOK pouze 14.00–18.00 hod.!!!
09.07.2014
ulice Morseova
parkoviště u ul. Bellova

23.07.2014
ulice Edisonova
slepá část u kostela

20.08.2014
ulice Dieselova
v horní části u trafostanice

03.09.2014
ulice Euklidova
u separovaného odpadu

17.09.2014
ulice Rezlerova
parkoviště naproti č. p. 307

01.10.2014
ulice Lessnerova
parkoviště u ul. Ohmova

22.10.2014
ulice Frostova
parkoviště u trafostanice

05.11.2014
ulice Morseova
parkoviště u ul. Bellova

26.11.2014
ulice Edisonova
slepá část u kostela

10.12.2014
ulice Dieselova
v horní části u trafostanice
Ilona Vesecká
Odbor správy majetku ÚMČ
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Mobilní telefon pro strážníky Petrovic
Slavnostní předání mobilního telefonu pro petrovické
strážníky městské policie
proběhlo ve čtvrtek
22. května 2014
v budově Úřadu městské části Petrovice,
a to za účasti starostky JUDr. Olgy Hromasové, jejího 1. zástupce doc. PhDr. Otto
Semeckého, CSc., ředitele Městské policie hl. m. Prahy Ing. Eduarda Šustera

a ředitele Obvodního ředitelství Městské
policie Prahy 15 Bc. Petra Sabola. Zástupci
městské policie převzali jeden mobilní telefon, který je určen pro – vždy sloužící –
hlídku pražských strážníků v Petrovicích.
„Chtěli bychom, aby obyvatelé Petrovic
měli v případě neodkladnosti možnost
co nejrychlejšího spojení se strážníky
sloužícími v naší městské části. Jde
nám především o bezpečnost a spokojenost našich obyvatel,“ vysvětlila sta-

rostka důvod, proč byl mobilní telefon pro
strážníky z ﬁnančních prostředků úřadu
zakoupen.
Zuzana Gašpar
Tisková skupina/ MP hl. m. Prahy

Kontakt na petrovické
strážníky:
Služebna Městské policie
Praha–Petrovice
Vedoucí okrskové služebny:
Petr Komyšák
Tel.: 274 772 234
E-mail: vedouci.dpbolonska.p15@
mppraha.cz
Počet strážníků: sedm
Úřední hodiny: každé pondělí
(15:00 hod. - 18:00 hod.)
GSM pro hlídku zajišťující službu:
733 161 098

Podpis smlouvy.

Předání mobilního telefonu strážníkům.

Kam v Petrovicích na výlet? Naučná stezka Botič
Naučná stezka Povodím
Botiče se zaměřením
přírodovědným a historickým prochází z Hostivaře
podél toku Botiče a Pitkovického potoka až k Pitkovické
stráni.
Seznamuje s cennými fragmenty zachovalé přírody, informacemi o přehradě,
popisem krajiny před jejím vybudováním,
prvohorními zkamenělinami, s faunou,
ﬂórou mokřadu vzniklého po napuštění
přehrady, rumištní ﬂórou a chráněnými
územími v povodí potoka Botiče a Pitkovického potoka. Vede územím, které bylo
již od dávných dob osídleno lidmi a tedy
i ovlivňováno jejich hospodařením. Ostroh
Šance nad hrází Hostivařské přehrady byl
už od pravěku opakovaně osídlen. V době
halštatské zde bylo vybudováno hradiště
a v 9. stol. tu bylo osídlení slovanské, které
patrně využilo zbytků staršího opevnění.
Na plošině nad Dobrou Vodou zase bylo
zjištěno rozlehlé sídliště z mladší doby kamenné.
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Zajímavou ukázkou relativně novodobých
lidských vlivů na krajinu je výstavba
Hostivařské přehrady a vznik hostivařského
lesoparku, které slouží jako rekreační
zázemí obyvatelům okolních sídlišť.
Kulturní krajina, která se tu společným
působením lidí a přírody zformovala, nabízí svým návštěvníkům mnohé zajímavosti a ve dvou chráněných územích ještě
i zbytky původní krajiny. Přírodní památka
Pitkovická stráň hostí dobře zachované
cenné štěpní ekosystémy. Vyskytují se tu
teplomilná společenstva rostlin i živočichů.
Pestrost rostlinných druhů nejvíc vynikne
na jaře a začátkem léta, v době jejich
květu. Další přírodní památka Meandry
Botiče zahrnuje v úseku od zámečku
v Práčích až pod hráz Hostivařské přehrady
vlastní tok Botiče a jeho břehové porosty,
které zůstaly víceméně ve své původní
přirozené podobě. Jsou tvořeny hlavně olší
lepkavou a topoly. Další cennou přírodní
enklávou je mokřad, který se vyvinul
v Petrovicích u vtoku Botiče do přehradní
nádrže a který je hojně využíván k hnízdění
řadou ptačích druhů. Na trase stezky je

i bohatá nabídka historických zajímavostí.
Pozornost si zaslouží památková zóna
Stará Hostivař, jejíž součástí je i zrekonstruovaný Toulcův dvůr. V něm nyní působí
Ekocentrum hlavního města Prahy nabízející školám a zájemcům z řad veřejnosti
nejrůznější programy. Děti se tu mohou
podívat i na dříve běžná hospodářská
zvířata. Z historických památek starobylé
obce Petrovice je neopominutelný kostel
sv. Jakuba Většího s dochovanými zbytky
nástěnných maleb z 15. stol. Celá trasa
měří 6,5 km a má 13 zastávek a na její zdolání potřebujete cca 3–4 hod.
Nicola Šafaříková

Meandry Botiče.
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Z činnosti RMČ od dubna do června 2014
Školství
Rada MČ se na každém jednání věnovala
důkladné přípravě k realizaci novostavby
pavilonu pro navýšení kapacity ZŠ Praha-Petrovice. Zadala vypsání veřejné zakázky,
ustanovila Hodnotící komisi na otevírání
obálek a na doporučení Hodnotící komise
vybrala zhotovitele na výstavbu pavilonu
pro navýšení kapacity ZŠ Praha-Petrovice.
V průběhu května Hodnotící komise přijala
celkem 9 nabídek na stavební práce
na projekt „Snižování spotřeby energie
v objektu Jakobiho 328“ a následně Rada
MČ na doporučení Hodnotící komise vybrala na tyto práce zhotovitele.
Dále Rada MČ schválila Dohodu o stanovení počtu tříd v mateřské škole a počtu
dětí ve třídách MŠ pro školní rok
2014/2015 o celkovém počtu dětí 168.
Doprava
Rada MČ schválila záměr omezení
průjezdu obytnou zónou starých Petrovic
v ul. Edisonova a pověřila starostku MČ
JUDr. Hromasovou a 1. zástupce starostky MČ doc. Semeckého projednat s odborem dopravy Prahy 15 zklidnění provozu
v této lokalitě.

Hospodaření MČ Praha-Petrovice
Rada MČ schválila rozpočtovou změnu č.
3/2014 – zvýšení rozpočtu na účelovou
investiční dotaci z HMP na projekt zvýšení
kapacity ZŠ.
Rozpočtovou změnu č. 4/2014 - zvýšení
rozpočtu na účelovou investiční dotaci
z HMP na objekt Jakobiho 328 na projekt
snížení spotřeby energie.
Rozpočtovou změnu č. 5/2014 - zvýšení
rozpočtu na účelovou neinvestiční dotaci
z HMP na opravu komunikací po havárii
dešťové kanalizace.
Rozpočtovou změnu č. 6/2014 - zvýšení
rozpočtu na účelovou neinvestiční dotaci
z HMP na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.
Dále Rada MČ schválila účetní závěrku
městské části Praha-Petrovice za rok 2013
a Závěrečný účet MČ Praha-Petrovice
za rok 2013 a postoupila ho k vyjádření
Finančnímu výboru ZMČ a na jednání
Zastupitelstvu MČ Praha-Petrovice.
Kultura
Rada MČ schválila Kulturní komisi RMČ
rozpočty a vyúčtování na konání jednotlivých kulturních akcí pro naše občany.

Hřbitov
V průběhu jednotlivých jednání Rada
MČ schvalovala nové nájmy hrobových
míst a prodloužení nájemních smluv pro
nájemce hrobových míst na hřbitově
v Praze-Petrovicích.
Volný čas
Na podporu konání dětského dne Rada
MČ schválila Rugby Klubu Petrovice
ﬁnanční příspěvek ve výši 2 000 Kč.
Nájmy
Rada MČ po vypsání záměru na pronájem
nebytových prostor v DOV Edisonova 429,
uzavřela nájemní smlouvu s panem
Vobořilem, který zde bude provozovat
kadeřnictví a kosmetiku.
Kromě těchto oblastí se Rada MČ zabývala dalšími záležitostmi jako např.
připomínkami ke změně Územního plánu,
návrhy obecně závazných vyhlášek,
žádostmi občanů a pravidelně projednávala a reagovala na zápisy Kontrolního
výboru ZMČ.

Při cvičení „PORTÁL“ zachránili
hasiči dva muže ze stožáru
Cvičení bylo zahájeno krátce
po desáté hodině voláním
na tísňovou linku 158. Dvě
osoby uvízly na stožáru velmi vysokého napětí v Petrovicích.
Když se muži (ﬁguranti) snažili vylézt na stožár, jednomu z nich uklouzla
noha a zranil se. Do 14 minut na místo
přijíždí první jednotka hasičů ze Strašnic.
Současně operační středisko vysílá dvě
lezecké skupiny a spojuje se s pracovníky ČEPS. Přijíždí lezci z hasičské stanice
Krč a Smíchov. Velení přebírá velitel čety
a lezecký instruktor z hasičské stanice č. 6.
Lezci zahajují zásah poté, co ČEPS potvrdila, že vedení je vypnuté a vyzkratované.
Lezci
provedli
výstup
na
stožár
ke zraněným mužům, kde je zajistili proti
pádu a provedli první pomoc. Velitel zása-

hu povolal na místo vrtulník Letecké služby
PČR s hasičskými leteckými záchranáři.
Zachráněný byl transportován pomocí vrtulníku a předán Zdravotnické záchranné
službě a Policii ČR. Druhý ﬁgurant byl
pomocí lezecké techniky s vytvořením
lanovky spuštěn v nosítkách na zem, kde
byl předán také ZZS a PČR.

Zásah vrtulníku.

Příprava na záchranu osob.

Cvičení prověřilo dobrou spolupráci provozních pracovníků ČEPS a všech složek
integrovaného záchranného systému,
komunikační kanály i dojezdové časy.
„Oceňuji vysokou profesionalitu zasahujících příslušníků Hasičského záchranného
sboru a Letecké služby PČR“ říká Martin
Bílek, bezpečnostní ředitel ČEPS, a. s.
Celá akce trvala zhruba 70 minut a cvičení
se zúčastnilo na čtyři desítky cvičících.
Pavlína Adamcová
tisková mluvčí HZSP
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Novinky Pražské integrované dopravy
Metrobusová linka 125
zrychlí díky preferenci
Od začátku června 2014 fungují
na trase metrobusové linky 125 tři nová
preferenční opatření, která zajistí bezproblémový průjezd některými úseky, kde
docházelo v případě vyšší hustoty automobilové dopravy ke zdržením. Metrobusová linka 125 zajišťuje nejrychlejší spojení mezi petrovickým sídlištěm, Jižním
Městem a Smíchovem. Linka 125 je třetí
nejvytíženější autobusovou linkou v Praze –
ve všední den přepraví cca 31 000 cestujících. Pravidelnost a spolehlivost této
linky je důležitá nejen pro další očekávaný
nárůst počtu cestujících na této atraktivní
trase, ale také proto, že zajišťuje základní
obsluhu sídlišť v Petrovicích a Horních
Měcholupech.

Nová preferenční opatření
na trase linky 125
• nový připojovací pruh v Novopetrovické ulici pro lepší výjezd ze Štychovy
ulice (od Křeslic, tzn. přínos pro linku 232,
zlepší však průjezdnost i na hlavní ulici)
• nevyhrazený „předjízdný“ BUS pruh
na výjezdu z Türkovy na magistrálu –
v případě kolony ho autobus využije pro
její předjetí podobně jako v již používaném
úseku na Barrandovském mostě
•
vyhrazený BUS pruh na Jižní spojce
před Barrandovským mostem – zde je pro
preferenci za odbočením sjízdné rampy
do Modřanské ulice využit pravý jízdní
pruh, který od roku 2010 končí ještě před
samotným Barrandovským mostem (před

připojením nájezdové rampy z Modřanské).
Tímto opatřením není snížena kapacita
Jižní spojky, ale autobusům je umožněno
předjetí případných kolon způsobených
nižší propustností navazujících úseků
Městského okruhu (např. průplet na Barrandovském mostě, tunel Zlíchov a navazující Dobříšská ulice, případně Strahovský
tunel).
Opatření na magistrále a na Jižní spojce jsou realizována v přechodné podobě
na zkušební dobu jednoho roku s tím,
že vyhodnocení proběhne zejména
po zprovoznění severozápadní části
Městského okruhu (tunelový komplex
Blanka).

Vlak pro děti, turisty
a cyklisty
O víkendech, od 17. května 2014, začal
jezdit z Prahy na Okoř a dále do Slaného
turistický Cyklohráček. Je to výletní motorový vlak upravený pro děti jako velké
pojízdné hřiště s koutkem se stavebnicemi, vláčkovými skládačkami, leporely
nebo vláčkodráhou. Vůz je nízkopodlažní,
aby se do něj dobře dostaly i kočárky.
Oddělená část vozu bez her je hlavně
pro cestující, kteří chtějí mít od dětí klid
a potřebují pouze dojet vlakem do svého
cíle. Najdeme tu i vůz s upravenými stolky
a připravenými herními plány na „Člověče,
nezlob se“, „Dámu“, „Piškvorky“ a další
hry. Děti si tu budou moct půjčit od hrajvedoucích puzzle, karetní hry, něco na luštění
nebo třeba sadu malého výpravčího či
malého průvodčího. Na tabuli budou kres-

Granty pro rok 2014 přiděleny
Rada MČ Praha-Petrovice
na svém červnovém jednání
schválila přidělení grantů
těmto subjektům:

Tanečnímu klubu Calipso
na pořízení nových tanečních
kostýmů a taneční obuvi
ve výši 16 000 Kč.
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Římskokatolické farnosti u kostela
svatého Jakuba Staršího 60 000 Kč
na restaurátorsko-kamenické práce
a obnovu spárování obvodového zdiva
a nárožních kamenů kostela
sv. Jakuba Staršího v Praze-Petrovicích.

Výletní motorový vláček.

lit křídami a za sklem se dívat na strojvedoucího, jak řídí vlak i jak vypadá trať.
Všechny děti dostanou ve vlaku zároveň
malý dárek na rozloučenou. V soupravě
je i vůz pro cyklisty a vejde se do něj cca
20 kol. Každý výletník dostane ve vlaku
mapu okolí Okoře se zajímavými turistickými cíli, vyznačenými trasami pro
cyklisty i velké a malé turisty, popisy
výletů a tipy na občerstvení. Za návštěvu
stojí kromě Okoře a Slaného určitě Zoopark Zájezd, romantické údolí mezi Okoří
a Zákolany s vysokým železničním viaduktem, románská rotunda Budeč nebo
nepříliš známá studánka pod Budčí.
Bližší informace k výletům budou také
na webu www.cyklohracek.cz. Bude
vozit cestující za běžné jízdné ČD či
na opencard podle tarifu Pražské integrované dopravy. Z Prahy do Slaného bude
vyjíždět o sobotách, nedělích a svátcích
vždy v 9:10 a ve 13:41, zpět ze Slaného
do Prahy vyrazí v 11:31 a v 17:10. V provozu je od 17. května do 28. října 2014. Jde
o společný projekt Českých drah, hlavního
města Prahy a ROPIDu.

Tělocvičné jednotě Sokol
Petrovice I. na jímací nádrž
na dešťovou vodu a vsakovací nádrž pro zachycování
dešťových vod na
parc. č. 202/9 ve výši
74 118 Kč.

Rugby klubu Petrovice na podporu pravidelné celoroční
činnosti subjektů působících na území MČ Praha-Petrovice, a to ve výši 50 000 Kč.

KULTURA

Petrovický zpravodaj

Světlana Nálepková a Edith Piaf
Známá zpěvačka a herečka
Světlana Nálepková
připravila 9. dubna pro
petrovické publikum krásné
představení,
které je vzpomínkou na životní osudy zpěvačky s nádherným hlasem, Edith Piaf.
V náznacích se připomněly peripetie
dítěte potulných kabaretních zpěváků,
které vyrůstalo na ulici, které se však vy-

pracovalo až na úplný vrchol kariéry, aby
pak postupně, díky drogám a alkoholu, se
dočkalo hořkého konce. Byly připomenuty
její lásky od uličních pasáků, přes zpěváka
Y. Montanda, mistra světa v boxu
M. Cerdana až po řeckého šansoniéra,
kterého se pokoušela dovést, bohužel
marně, k dokonalosti. Součástí vyprávěného příběhu byly samozřejmě známé
písně, které Edith Piaf proslavily. A tak se
diváci mohli potěšit takovými melodiemi

a texty jako např. Milord, Padam, Hymnus na lásku, Jako růže, Jako já, Šťastná,
Milencům a nakonec Nelituj. Bylo to krásné komorní představení a Světlana Nálepková se projevila v tom nejlepším světle.
Veliký potlesk byl hercům a hudebníkům
zaslouženou odměnou.
Otto Semecký
I. zástupce starostky

Stigma Kretena Aleše Hámy
Po téměř roční přestávce, kdy se Aleš
Háma poprvé představil petrovickým
občanům coby herec v divadelní hře
Frankie a Johnny
spolu s divadelní kolegyní Terezou Kostkovou, jsme ho
mohli opět přivítat dne 24. dubna, tentokrát v roli zpěváka,
kytaristy, autora textů a melodií, ale i jako vedoucího hudební
skupiny STIGMA KRETENA. Ta zasedla ke svým nástrojům
ve složení: Aleš Háma - zpěv, kytara,
Hardy Marzuki - kytara, Pavel Plánka – bicí.
Většina melodií a textů vyšla z jeho autorské dílny, podobně
jako tomu bylo na koncertě Marka Ebena, který jsme slyšeli
u nás v říjnu loňského roku. Ve srovnání s texty Marka Ebena si většina textů Aleše Hámy všímá spíše vzájemných,
osobitějších mezilidských vztahů a povah jako např. v úvodní
písni Hamlet a Julie či následující Italky z Libně. Následovalo
mnoho dalších textů vtipně spojovaných mluveným slovem.
Kromě dalších autorských písní, jako např. Stigma Kreténa,
Slepá kolej apod. představil také písně s textem Ivo Fišera či
George Harrisona.
Nečekaným, ale milým překvapením pro návštěvníky koncertu bylo, když před vstupem do sálu byli přivítáni tzv.

„Wellcome drinkem“ ve formě číše kvalitního moravského vína, sponzorovaného protagonistou večera. Dalším
příjemným překvapením byla přítomnost jeho divadelní
kolegyně Terezy Kostkové, která, jako fanynka skupiny
Stigma Kretena, je přijela podpořit. Byl to velice příjemný,
pohodový večer, ve kterém se Aleš Háma představil nejen
jako autor kvalitních,vtipných textů a melodií, ale také jako
pohotový, inteligentní vypravěč.
Otto Semecký
I. zástupce starostky

Aleš Háma.

Petrovické jaro – X. jubilejní ročník
Je to neuvěřitelné, jak ten
čas letí! Když jsme před
deseti lety ve spolupráci
s ředitelem ZUŠ Hostivař
Bc. Jiřím Stárkem na jeho popud tento
cyklus zahajovali, nepředpokládali jsme
tak dlouhé jeho trvání. Ze skromných
začátků se rozvinul program s velkým
ohlasem posluchačů. Svůj podíl jistě

na tom má kvalita interpretů a hráčů, díky
jejich pedagogům.
Letošní cyklus byl tradičně zahájen
12. května v sále Domu občanské
vybavenosti. Úvod večera obstaral
Hostivařský dechový orchestr pod taktovkou Oldřicha Ledabyla. Přítomní byli
příjemně naladěni hned první skladbou
P. McCartney
„Yesterday“, po které

následovaly melodie B. Bacharacha „Reindrops keep falling on my head“, M. Gibbse „How deep in your Love“ a B. Andersona „Mamma mia“.
V druhé části večera se představilo Klarinetové kvarteto Pražské konzervatoře
ve složení: Lukáš Böhm, Marek Švejkar,
Tereza Volfová na klarinety a Josef Jarábek
na basklarinet.
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Pěvecký sbor RadHůstka.

Z jejich nástrojů zazněly skladby W. A. Mozarta „Kvartet KV 160 1. věta Allegro“,
G. Gerschwina „Oh, Lady Be Good“ a jejich vystoupení bylo zakončeno svěží skladbou V. Montiho „Czardas“. Za svůj výkon
hráči sklidili zasloužený potlesk.
Závěr večerního programu patřil Velkému
smyčcovému orchestru ZUŠ Hostivař,
pod vedením nestárnoucího dirigenta Jana
Klause.
Šedesátičlenný orchestr zahájil skladbou
J. Suka „Sousedská“ a po ní následovaly
melodie P. McCartneyho „Hey Jude“,
O. Stonese „Soul Bossa Nova“, E. Prestleyiho „Can´t Help Falling In Love with
You“ a na závěr skladba J. Garlanda „In
The Mood“.
Úvod tohoto cyklu byl vynikající, což zcela
zaplněný sál náležitě ocenil. Druhá část
cyklu se uskutečnila dne 15. května opět
v sále DOV. Obsah večera byl tentokrát
zaměřen na sborové zpěvy, doplněné
výstupy sólistů. Na úvod programu opět
zcela zaplněný sál přivítal roztomilé děti
souboru RadHůstka, které vedla Lucie
Valentová. Na klavír doprovázela Hana
Fišerová. Dětský sbor zahájil písní „Jarní
slunce“ od Petra Ebena, po které následovala píseň I. Loudové „Vosa a bodlák“.
Na závěr svého vystoupení se děti pochlubily písněmi „Kachňata“, „Sedmikráska“ a „Kolotoč“. Bylo to velice milé vystoupení. Zpestřením programu bylo sólové
vystoupení Michala Poláka na akordeon.
Tento nástroj je v dnešní době bohužel trochu opomíjen. S velmi dobrou technikou se
Michal Polák zhostil skladby R. Gallianiho
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„Tango pour Cloude“. Byl to dobrý pocit,
po delší době se zaposlouchat do sólové
hry akordeonu, zvláště ve vážném tónu.
Aby nezůstalo pouze u jednoho sólového
výstupu, po krátké přestávce se obecenstvu představilo Klavírní trio ZUŠ ve složení:
Tereza Horáková – housle, Tomáš Votava –
violoncello, David Šimek – klavír.
V další části večera pak sólisty se čtyřmi
písněmi vystřídal Komorní sbor pod taktovkou Lucie Valentové s klavírním doprovodem Aleny Radové.
Dalším zpestřením večera bylo vystoupení
Moniky Herianové, která se perfektní
hrou na příčnou ﬂétnu publiku představila
přednesem skladby O. Messiaena „Kos
černý“. Kosí trylky v jejím podání byly vynikající. Na klavír ji doprovázela Alena Radová. Večerní program zakončil svým vy-

Michal Polák, akordeon.

stoupením Hostivařský koncertní sbor,
který opět dirigovala Lucie Valentová
za klavírního doprovodu Hany Fišerové. Byl
to hezký kulturní zážitek.
Třetí část cyklu „Petrovické jaro 2014“
byla věnována spojení zvuků kytary,

trubek a bicích nástrojů. Tento koncert byl
současně absolventským koncertem žáků
oddělení bicích nástrojů ZUŠ Hostivař.
Nutno konstatovat, že absolventi prokázali
vysokou úroveň a za své výkony sklidili
zasloužený potlesk. Úvod večera zahájili
úvodním rozbubnováním na různé typy
bubnů a bubínků žáci Mikuláš Hrdlička,
Marek Makovec, Vojtěch Slabý, Vojtěch
Lukáč, Jiří Pátek a Libor Remta. Po nich
následovalo vystoupení hudební skupiny,
které vévodila na místě bubeníka Renata
Jánská, dokonale technicky vybavena.
Na skupinu navázal sólovým partem
na kytaru Petr Šimek, který divákům nabídl dvě skladby a to: „Midnight Blue“
a „Léto“.
Své umění coby sólisté na bicí nástroje
prezentovali Lukáš Bubeníček, Maxmilián Rotter a Libor Zíka. Všichni dokázali
jednak téměř dokonalou techniku, jednak
skutečnost, že na hudební škole mají dobré pedagogy. Byl to velice zajímavý večer.
Závěrečný koncert se uskutečnil dne
30. května. Tentokrát úvodní část večerního programu zahájil Flétnový soubor ZUŠ Hostivař pod vedením Mgr. Petra Svobody. Posluchači si vyslechli
skladbu G. P. Telemanna „Harlequinade“
a H. G. Lotze „Dachboden Suite“. Tato
skladba obsahovala tři různé taneční melodie a to swing, blues a step. Zvláště poslední z nich byla ve velice svěžím tempu.
Po ﬂétnovém souboru se představili sóloví
hráči: Jarmila Hadrabová – housle, Zuzana
Kožinová – housle, Lukáš Vaněk – violoncello, Zuzana Selčánová – klavír. V jejich
podání zazněla skladba „Trio Sonata La
Folia“ d moll op. 1 č. 12 A. Vivaldiho velice působivě. Dalším sólistou byl klavírista
Egli Prifti, který v perfektním provedení
zahrál skladbu A. Peciho „Transparence“
a dvě skladby F. Chopina.
Závěr pak patřil Hostivařskému komornímu
orchestru pod taktovkou Pavla Trojana.
Na violoncello se představil Ondřej Černý.
Soubor nabídl divákům krásné melodie
J. Haydna, L. Janáčka, W. A. Mozarta.
Za profesionální výkon byli hudebníci
odměněni dlouhotrvajícím potleskem.
Je potěšitelné, že i tento X. ročník hudebních slavností se plně vydařil.

Otto Semecký
I. zástupce starostky
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Ledový Bajkal
Kulturní komise Rady MČ
připravila pro zájemce,
v rámci populárně
vzdělávacího programu,
přednášku o jezeru Bajkal.
Přednáška spojená s následnou besedou
se uskutečnila 5. května v sále Domu
občanské vybavenosti. Zasvěceným průvodem byl známý cestovatel a fotograf
Jiří Skupien, který společně s polárníkem
M. Jakešem navštívil tuto 5 863 km vzdálenou oblast letos v zimě. Proto také název
Ledový Bajkal.
Zdálo by se, že tato ohromná vodní plocha
bude liduprázdná. Ale opak je pravdou. Bylo
zajímavé poslouchat nejen o přírodních
podmínkách, vysokých mrazech, ale také

o setkání s lidmi, kteří se na ledové ploše
pohybují, a podle vyprávění jich nebylo málo. Většinou to byli lidé, kteří žijí
na pobřeží a kteří bez povolení chodí lovit
ryby ve vysekaných otvorech silného ledu.
Aby sami nezmrzli, mají nad otvorem postavenu provizorní boudu, ve které si topí.

Dalším velikým zážitkem a překvapením
bylo setkání se závodníky, kteří na ledové
ploše běželi marathon. Zážitků bylo hodně,
dotazů také, a tak nebylo divu, že spokojení posluchači odcházeli domů až po dvou
hodinách Na závěr ještě trochu čísel:
Rozloha 31 722 km2, délka pobřeží
2 000 km, objem 23 615,39 km3, nadmořská výška 455,5 m, max. hloubka
1 642 m, stáří 25 – 35 mil. let, průměrná
hloubka 744,4 m, počet ostrovů 27 a první
písemná zmínka byla roku 110 před naším
letopočtem (čínská).
Otto Semecký
I. zástupce starostky

Ledový Bajkal.

Senioři a klášter Plasy
V malebné krajině, 25 kilometrů severně
od Plzně, se nachází jedna z perel barokní
architektury.
Za jeho poznáním se za pošmourného počasí dne 29. května
vydali petrovičtí senioři. Kořeny kláštera sahají do roku 1144,
kdy tehdejší kníže a pozdější král Vladislav II. vydal zakládací
listinu pro klášter. Z původní stavby téměř nic nezůstalo,
protože byl vypálen husity v roce 1421. Současnou monumentální podobu mu dal především známý barokní stavitel
italského původu J. B. Santini. Poslední stavební úpravy byly
realizovány tehdejším kancléřem Metternichem, který panství zakoupil a je zde pochován v rodinné hrobce. Budova
konventu je založena na 5 100 dubových pilotách v bažinaté

Spokojení výletníci.

půdě. Po roce 1945 zde pobývala Rudá armáda a objekt byl
značně zdevastován a teprve po roce 1995, kdy jej vláda
ČR prohlásila za národní kulturní památku, je postupně obnovován. V obnovených částech bylo zajímavé vidět např.
oddělení lékárenské služby či oddělení nemocnice a bývalé
kaple. Po této prohlídce pokračovala skupina za dalším architektonickým skvostem - proboštstvím v Mariánské Týnici.
Na výstavbě poutního kostela se rovněž podílel Jan Blažej
Santini. V současné době je zde Muzeum severního Plzeňska
s velice zajímavými expozicemi. Návštěva těchto objektů byla
poučná, a proto dobrou náladu nikomu nezkazilo ani deštivé
počasí.
Otto Semecký
I. zástupce starostky

Klášter Plasy.
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JUDr. Ivo Jahelka v Petrovicích
Po delším jednání se Komisi
kulturní RMČ podařilo zajistit vystoupení tohoto
populárního právníka také
v Petrovicích.
V pondělí 2. června se mohl zcela zaplněný
sál Domu občanské vybavenosti osobně
seznámit s právníkem, který nejrůznější
soudní případy dovede vtipnou formou
ve svých baladách a vyprávění komentovat. A tak se před posluchači rozvinula celá
plejáda nejrůznějších soudních sporů, týkajících se nejen manželských vztahů, ale
také vztahů mezi sousedy, různých krádeží
i zcela bizardních případů. Jako ten, když
se před soudní spor dostal případ, kdy
cirkusový slon si sedl na zaměstnancův

Ivo Jahelka sklidil mohutný potlesk.

Ivo jahelka na koncertě u nás v Petrovicích. (Foto: Tomáš Kotásek)

trabant, a tím ho zcela zlikvidoval. Nebo
jak úzká ulička mezi sousedními domy dovedla rozkmotřit oba sousedy. Písničky
byly prokládány vyprávěním mezi jiným
také o policejním jazyku. Pro ilustraci jedna protokolární výpověď vyšetřovatele:
„Otisky pachatele nebylo možno sejmout,
protože zloděj ukrad všechno, na co sáhnul“. Nebo z pošty: Zásilka byla vrácena
s poznámkou, že adresát zemřel. Po určité
době se zásilka opakovala a byla vrácena

s poznámkou „Adresát je stále ještě mrtvý“. A takových perel bylo slyšet více. Byl
to krásný, pohodový večer plný srdečného
smíchu, ve kterém Ivo Jahelka ukázal,
jakým je vtipným glosátorem. Však se mu
dostalo zaslouženého mohutného potlesku. Jeho vystoupení bylo důstojným
zakončením kulturních akcí v prvním pololetí letošního roku.
Otto Semecký
I. zástupce starostky

Střípky z knihovny
Po delší době se opět hlásíme s novinkami z naší
knihovny.
Dokončili jsme uspořádání knihovního
fondu pro dospělé a doufáme, že se vám
bude líbit. Knihy jsou označeny piktogramy
pro lepší orientaci. Stejným způsobem
bude uspořádána i část, vyhrazená našim
dětem.
Změnili jsme webové stránky, které jsou
přehlednější. Na jejich úpravě budeme
dále pracovat, připomínky čtenářů na jejich
zlepšení rádi uvítáme.
Kromě spousty besed byla naší stěžejní
akcí Noc s Andersenem, která se konala již
podruhé. Počet dětí byl vyšší než loni, program bohatý, přidáváme i fotograﬁe, které
najdete na našich webových stránkách.
Získali jsme i sponzora - restauraci Letem
Světem s majitelem p. Šuchmou, který
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Malí Anderseni.

zajistil pro naše malé čtenáře úžasnou
večeři. Tímto mu velmi děkujeme za jeho
vstřícnost a doufáme v další spolupráci.
Nákup nových knih je již samozřejmostí
a čtenáři mohou využít i nabídky z MKP,
kterou nabízíme formou putovního souboru.
Z ochutnávky na další období nabízíme
pasování dětí na čtenáře (červen), v podzimních měsících cestopisné besedy

a pro velký úspěch nás opět navštíví
oblíbený spisovatel historických románů
V. Vondruška.
A ještě zmínka o dobré spolupráci se ZŠ
a MŠ, pro které připravujeme spoustu
besed a jsou velmi oblíbené.
A protože PZ vychází na začátku června,
chceme všem popřát krásné letní dny plné
sluníčka a pohody.
Vaše knihovna

Noc s Andersenem.
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Kulturní komise RMČ Praha-Petrovice
Vás zve na divadelní představení

HODNEà SMÍCHU A PÁR SLZ
v hlavních rolích

Carmen Mayerová
Tereza Kostková
29. zárí
à 2014 19.00 hod.
Společenský sál DOV, Edisonova 429
Předprodej vstupenek v Infocentru ÚMČ
Telefon: 267 900 946 • Vstupné 150 Kč

INZERCE

Vážení občané – senioři!
Kulturní komise RMČ pro Vás připravuje
poznávací zájezd

moderní vlakovou soupravou REGIOJET

DO MĚSTA OLOMOUC
Termín odjezdu: 28. srpna 2014
Sraz v 7.45 hod. ráno z hl. nádraží Praha
Po příjezdu do Olomouce připravený autobus dopraví skupinu
na prohlídku národní památky Svatý Kopeček. Na zpáteční
cestě skupina vystoupí k prohlídce památek v centru města.
Po prohlídce se opět každý sám hromadnou dopravou dopraví
na olomoucké nádraží. Odjezd vlaku do Prahy je 17.45 hod.
Provozovatel RegioJetu zajišťuje během dopravy pohodlí a malé
občerstvení. Podrobnosti budou sděleny účastníkům včas.

Cena zájezdu 200 Kč
Přihlášky na Infocentru nejpozději do 14. srpna
Tel: 267 900 946
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Petrovičtí MISTŘI!!!
Jako taneční klub TK Calipso
Praha jsme vznikli v roce
1994 v Praze 10 - Petrovicích.
Tancujeme téměř vše - tradiční i moderní
country, line dance, show dance, také
děláme americký step, neboli clogging,
ale občas se jen pobavíme u nějaké vtipné
taneční show. Nejdříve jsme působili pod
Domem dětí a mládeže, ale v roce 1998
jsme cítili, že je na čase se osamostatnit.
Z původních 10 členů se dnes naše skupina rozrostla a máme už tzv. tři vrstvy - malé
Calipso, střední Calipso a velké Calipso.
Postupně se ale stejně spojujeme, jelikož
všichni rosteme, stárneme, dospíváme. Zatímco se ostatní kluby rozdělují a rozpadají,

před námi. Když jsme jeli na první taneční
soutěž, vůbec jsme nevěděli, co nás čeká,
a přišlo první zklamání, první velká prohra.
Ale nevzdali jsme to, naopak, prohra nás
posílila. Prošli jsme dlouhou a trnitou cestou plnou neúspěchů ale i velkých úspěchů.
Dosáhli jsme, a nejen jednou, na titul
mistra republiky, ale také na první místo
na taneční soutěži Ryengle, což je pro nás
tzv. „vysloužilé countrysty“ velká výhra.
Letošním vrcholem naší taneční sezony
bylo 17. otevřené mistrovství České republiky v country tancích a cloggingu, které
proběhlo o víkendu 9.-11. května 2014
v krásném městě Rakovník. Naše výprava
na Mistrák, jak se slangově této akci v naší

Popelky v akci. (Fotograﬁe pořídila Kateřina Gregorová.)

my zůstáváme spolu. Jsme jako jedna
velká taneční rodina, která se navzájem
podporuje, povídá si a směje se spolu.
Jezdíme na taneční soustředění do různých
rekreačních středisek, ale trávíme spolu také např. Silvestry či jiné významné
události. Od roku 2000 také pořádáme
vlastní akci s názvem Country Tančírna,
kde se snažíme tanečníkům z ostatních souborů představit nové taneční styly, ale rovněž chceme, aby se tanečníci
z různých tanečních klubů navzájem
poznali a spřátelili. MČ Praha–Petrovice
nás každoročně podporuje a jejich ﬁnanční
prostředky nám pomáhají k lepším,
kvalitnějším a nápaditějším tanečním
kostýmům.
Naše začátky nebyly jednoduché, začínali
jsme a ostatní taneční kluby byly daleko
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skupině říká, čítala neuvěřitelných 30 osob
a jak v sobotu, tak i v neděli nás z Prahy
přijeli podpořit rodiče našich dětí, ale
i starší členové naší taneční skupiny, kteří
se s ohledem na věk již dětského mistrovství zúčastnit nemohou.
Díky celoroční velké píli jsme letos na mistrovství dosáhli neuvěřitelných výsledků.
V sobotu naše tanečnice ve věku 15-18 let
vytancovaly krásné 2. místo v kategorii
„line dance starší“ a 2. místo v kategorii
„moderní country starší“. V neděli byla
soutěž mnohem napínavější, protože
jsme se s choreograﬁí s názvem „Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel“, neboli „Tři
oříšky pro Popelku“ pokusili obhájit titul
mistra v kategorii clogging skupina starší.
Konkurence byla obzvláště v této kategorii
přímo neskutečná a porota tedy měla ne-

Získané poháry na OMČR 2014.

lehký úkol. Ovšem naše vítězná mise vyšla
na jedničku, dřina na tréninkách se vyplatila a my jsme si z Rakovníka opět odvezli
překrásný křišťálový mistrovský pohár.
Nesmíme ale zapomenout zmínit i úspěchy
našich tanečníků v soutěži jednotlivců.
V kategorii clogging nám velkou radost
udělala Bára Gabrišová, která se stala MISTR ČR v kategorii Freestyle starší, MISTR
ČR v kategorii Dueta starší, 2. místo v kategorii Sóla starší a 2. místo v kategorii Acapella starší, Šárka Hulínská, která vyhrála
1. místo v kategorii Sóla open, 1. místo
v kategorii Acapella open, 2. místo v kategorii Freestyle open, Míša Křížová získala
titul MISTR ČR v kategorii Dueta starší,
3. místo v kategorii Acapella starší, Bára
Makúchová se umístila na 8. místě v kategorii Sóla starší, Denisa Kónyová získala
6. místo v kategorii Acapella mladší. Tyto
skvělé slečny se nebojí samy vystupovat
a úžasně reprezentují náš klub, za což jim
patří velké DÍK!!!
Mistrovství se také letos poprvé účastnili
naši nejmenší svěřenci. Vystupovali v celkem třech skupinových kategorií, a to
v klasickém country, kde si vybojovali krásné 7. místo, pak line dance s konečným
5. místem a nakonec se děti pokusily zabojovat i s cloggingovým vystoupením z Hawaiského prostředí, kde si vystepovaly
překrásné 7. místo.
Do budoucna nám nezbývá nic jiného než
pilně trénovat a příští rok být ještě lepší!
A proto kdybyste se někdo z Vás, čtenářů
Petrovického zpravodaje chtěl k naší velké
Calipso rodině připojit, tak klidně můžete,
protože u nás jsou dveře celoročně
otevřené.
Kolektiv TK Calipso
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 10 - DŮM UM
Pod Strašnickou Vinicí 23/623,100 00 Praha 10, e-mail: info@dumum.cz
http://www.dumum.cz, tel.: 777 721 741
Pracoviště Hostivař - Petrovice
Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel.: 777 721 742

Závěr kroužků ve školním roce 2013/2014
Posledním květnovým
dnem ukončily svou
činnost zájmové útvary
na hostivařském Domečku.
S dětmi jsme se rozloučili několika akcemi.
V pondělí 2. června proběhla oslava
Dne dětí – tentokrát se odehrála mezi
námořníky a piráty. Akce byla uspořádána

Oslavu Dne dětí provázelo hezké počasí.

ve spolupráci se ZŠ Praha-Petrovice,
TJ Sokol Petrovice a MČ Praha-Petrovice.
V zápětí jsme pro všechny zájemce
4. června otevřeli Domeček v Hostivaři,
na němž proběhla akce „Domečkové
dovádění“ s tvořivými dílnami, turnaji a divadelními představeními.
Získané dovednosti ze zájmových kroužků
děti předvedly na veřejné besídce Co

Skládaly se barevné lodičky.

umíme, která se konala v Domě občanské
vybavenosti v Petrovicích dne 11. června.
Těmito akcemi jsme ukončili školní rok
2013/2014, naše činnost pokračuje
i v létě na letních příměstských i výjezdních táborech. Poslední týden v srpnu
bude v Domečku otevřen klub Chodba
od pondělka do pátku vždy od 13.00
do 17.00 hodin a 1. září jsme připraveni
zahájit nový školní rok. Zápis do ZÚ pro
školní rok 2014/2015 bude od 1. září 2014
od 9.00 do 17.00 hodin.
Hurá do školy se koná dne 2. září 2014
od 12.00 do 15.00 hodin (před ZŠ Praha-Petrovice).
Krásné léto přeje
DDM Praha 10 – Dům UM,
pracoviště Hostivař – Petrovice

Petrovické čarodějnice
Slet petrovických
čarodějnic a čarodějů se
konal vpodvečer 29. dubna
na hřišti Základní školy
Praha-Petrovice za krásného,
téměř letního počasí.

Opékání vuřtů mají všichni rádi.

Komise výchovy a vzdělávání RMČ ve spolupráci s Domem UM, TJ Sokol Petrovice
a ZŠ Praha-Petrovice připravily pro děti odpoledne a večer plné zábavy a kouzelných
soutěží. U pavoučí sítě se nesměli vzbudit
hladoví pavouci, čarodějnickou křišťálovou

kouli bylo potřeba vrátit na místo, slalom
na koštěti prověřil šikovnost soutěžících,
při úklidu čarodějnické kuchyně děti hledaly přísady do kouzelného lektvaru a kouzelný prsten, pomáhaly čarodějnici vyzdobit
Perníkovou chaloupku, při zkoušce neviditelnosti bylo potřeba projít mezi netopýry
a nevzbudit je, kdo měl dost odvahy, nechal se potetovat kouzelnými znaky, každý
si vymyslel či nakreslil kouzelné zaklínadlo
a závěrem bylo potřeba nakrmit hladovou
ježibabu.
Program doplnily petrovické mažoretky
svým vystoupením, po kterém následovalo vyhlášení nejlepších masek. Vítězové
a vítězky byli dekorováni šerpou a oceněni
pěknými odměnami.
A pak už nastal ten správný čas na živou
hudbu, a když se začalo smrákat, dívky
a chlapci ze skupiny DUFFÁJA rituálně
zapálili připravenou hranici i s čarodějnicí.
Většina přítomných se s chutí zakousla
do čerstvě opečených buřtů a poseděla
u ohně do 22 h, kdy program skončil.

Děkuji všem se shora uvedených organizací, kteří toto kouzelné odpoledne petrovickým dětem připravili.
Vlasta Křížová
předsedkyně Komise
výchovy a vzdělávání RMČ

Miss Čarodějnice 2014.
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Pirátský Den dětí
Petrovičtí piráti a pirátky
obsadili hřiště Základní školy
Praha-Petrovice 2. června
odpoledne.
Komise výchovy a vzdělávání RMČ ve spolupráci s Domem UM, ZŠ Praha-Petrovice

Výroba bubínků se dětem líbila.

a TJ Sokol Petrovice dětem přichystaly
12 námořnických stanovišť jako např. lov
perel, stavbu a pouštění lodiček, pirátské
tetování, výrobu sukýnek a výuku domorodého tance, výrobu bubínků a následné
bubnování na skutečná bonga, lov ryb,
střelbu vodními děly na nepřátelskou galeru a ti nejodvážnější předstoupili před celou
posádku a zazpívali námořnickou píseň. Do-

Oslava Dne dětí se vydařila.

bytí skákacího hradu už byla pro otrlé piráty
hračka. Odměnou za splněné úkoly byly
sladkosti a pestrobarevné korálky, které
si každý pirát navlékl na šňůrku a odnesl
domů jako vzpomínku na plavbu po moři.
Na závěr všechny přítomné potěšily svým
vystoupením petrovické mažoretky, které
tak udělaly krásnou tečku za celým povedeným odpolednem.

Děkuji všem z výše uvedených organizací
za obětavou práci pro petrovické děti, kterou vykonávali během celého školního
roku 2013/2014. Přejeme Vám krásné
prázdniny a těšíme se na Vás počátkem
září na akci Hurá do školy!
Vlasta Křížová
předsedkyně Komise
výchovy a vzdělávání RMČ

SPORT

Úspěšná jarní sezona přípravek
Naše žákovská
a mládežnická družstva mají
za sebou větší část úspěšné
jarní sezony.
Kategorie nejmladších přípravek U7 a U9
odehrály jarní regionální turnaje. Taktéž
přípravky U11 a mladší žáci U13. Starší
žáci v kategorii do 15 let odehráli kompletní soutěž přeboru Čech. Kromě těchto
pravidelných turnajů jsme se zúčastnili
a dílem i organizovali s nemalou podporou
MČ Praha–Petrovice prvního ročníku mezinárodního turnaje všech mládežnických
kategorií PYRF 2014. Na poli organizátorské i co se týká stavu a aktivity členské
základny patříme k těm předním oddílům.
Nejúspěšnější se v sezoně ukázali naši
nejmladší hráči. A tým v kategorii U7 (hráči
do sedmi let) zvítězil ve dvou ze čtyř turnajů
a v dalších dvou obsadil druhé místo.
Zároveň tento celek zvítězil právě v mezi-
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Nástup hráčů před regionálním turnajem.

národním turnaji PYRF 2014. Stal se tak
nejlepším celkem z Čech a potažmo z celé
České republiky, poněvadž na Moravě
s hrou v této kategorii teprve začínají.
Obdobně hráči do devíti let U9 stejně jako
jejich mladší kamarádi obsadili dvakrát
první a dvakrát druhé místo a obdobně
také zvítězili v mezinárodní konkurenci
na turnaji PYRF 2014. V této kategorii
je již veliká konkurence a náš úspěch
je v historii přípravek našeho klubu zce-

la ojedinělý. Děti tak byly i odměněny
za příkladnou docházku a píli na trénincích. V obou zmíněných kategoriích
se zúčastňují pravidelně turnajů i B a C
družstva, kde mají možnost hrát většinou
méně zkušení hráči a nováčci.
Také hráči kategorie U11 patří ke špičce
startovního pole. Sice se jim nepodařilo
na žádném z turnajů zvítězit, nicméně
několikrát stáli na stupních vítězů. Pro tuto
kategorii byl vyvrcholením domácí sezony
celostátní turnaj i za účasti moravských
družstev 14. června na Slavii, kde jsme vybojovali bronzovou medaili.
Mladší žáci kategorie do 13 let mají za sebou také již odehranou sezonu regionálních
turnajů. V tomto družstvu máme mnoho
nových hráčů a většina týmu je v ročníku
mladších, tak tým sbírá zkušenosti. Ze
sportovního hlediska patříme někde
do poloviny startovního pole. Mladší žáci
se však probojovali do ﬁnálového tur-
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naje mistrovství České republiky opět
14. června na Slavii. V konkurenci osmi
nejlepších celků z celé republiky naše
nadějné družstvo obsadilo 5. místo.
Pro všechny zmiňované kategorie je
sezona zakončena společným zájezdem na velký mezinárodní turnaj
do francouzského Besanconu ve dnech
20.-23. června. Ani v konkurenci týmů
z ragbyové velmoci se nechceme nechat
zahanbit a na turnaj se pilně připravujeme.

Trénink petrovických hráčů kategorie U7.

Starší žáci kategorie do patnácti let U15
sbírali většinou zkušenosti. V této kategorii máme převážnou většinu hráčů, kteří ji
ještě mohou hrát následující sezonu, kde
doufáme i v nějaké to vítězství. Hráči této
kategorie se do ﬁnálového turnaje o mistra ČR neprobojovali, a tak vyvrcholením
jejich sezóny je účast na mezinárodním
turnaji v německé Postupimi.
Přes léto mají děti zasloužené prázdniny a poslední týden v srpnu se všichni
sejdeme po kategoriích na letních
přípravných kempech před novou sezonou 2014/2015.
Počátkem nového školního roku začneme
s novou sezonou. Je pravda, že dětí
v našem klubu věnujících se tomuto
krásnému sportu přibývá, nicméně stále
nejsme se stavem naší členské základny plně spokojeni. Vítáme tedy u nás
každého zájemce o tento všestranný
sport. Ragby není oproti všeobecnému

povědomí zvláště v mládežnických kategoriích nijak nebezpečný sport. Je pravda, že je to hra kontaktní, nicméně úrazů
zažíváme skutečně minimálně. Ragby je
sport pro kluky i pro holky a uplatní se
v něm děti všech postav. Kromě základních sportovních návyků se zaměřujeme
i na všeobecnou výchovu, úctu k soupeři,
na návyky odpovědnosti vůči sobě
i kamarádům a na všeobecnou disciplínu. Začátek podzimu je tedy ten pravý
okamžik začít s tímto sportem. Neváhejte proto a přijďte se se svými dětmi
podívat na jakýkoliv trénink vždy v úterý
a ve čtvrtek od 17.30 hod. na naše hřiště
v Grammově ulici č. 2. Do našich družstev
přijímáme dívky i chlapce již ve věku
od čtyř let.
Rugby zdar!
Oto Petrášek

ŠKOLY

Nejlepší žáci školy
V letošním školním roce byli
paní starostkou MČ Praha-Petrovice JUDr. Olgou Hromasovou odměněni nejlepší
žáci Základní školy Praha-Petrovice.
Jsou to chlapci a dívky, kteří svým výborným
prospěchem, svými dobrými vlastnostmi,
svým odpovědným přístupem ke školní
práci a povinnostem vytváří dobré jméno
naší školy. Nejlepší žáci byli vybíráni z 373
žáků naší školy. Škola má celkem 18 tříd.
Z každé třídy mohl být vybrán jen jeden
žák / jedna žákyně, v jednotlivých třídách je
ovšem výborných žáků / žákyň více. Všem
nejlepším žákům / žákyním k získanému
titulu NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLY gratulujeme.
Žáci a učitelé Základní školy Praha-Petrovice v celé své kráse.

Jsou to tito:
třída 1. A Sedliský Marek
třída 1. B Rychtářová Daniela
třída 1. M Dymeš Matyáš
třída 2. A Blecha Erik
třída 2. B Ďurošová Viktória
třída 2. M Vyškovský Richard
třída 3. A Sedliský Jakub
třída 3. M Bendová Evelin
třída 4. A Trejtnar Jan

třída 4. E Rozkovcová Veronika
třída 4. M Freyishyn Tetyana
třída 5. A Šulc Přemysl
třída 6. A Jančík Daniel
třída 6. M Knittlová Kateřina
třída 7. A Morochylo Nadiy
třída 7. M Lehnert Matyáš
třída 8. A Steffelová Michaela
třída 9. A Kumprechtová Radka

Zvláštní ocenění – třída 8. A Vojta Ondřej
za reprezentaci školy v české dámě.
Třídní učitelé,
pedagogičtí pracovníci
a Mgr. Petr Zeman
ředitel školy
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Petrovická pomlázka se šťastnou trojkou
Všichni naši žáci
a pedagogičtí pracovníci
na 15. dubna 2014 připravili
v prostorách obou budov
Základní školy Praha-Petrovice třetí ročník
velikonočního zábavného odpoledne s výmluvným názvem PETROVICKÁ POMLÁZKA. A trojka opravdu přinesla
štěstí, nic se nepokazilo, vše se vydařilo,

Nabízeli jsme také velikonoční perníčky.

Zúčastnili se i mnozí bývalí žáci školy.

jak jsme si přáli. Zahájili jsme ve 14 hodin
písničkami a verši žáků 1. tříd, dramatizací
anglické pohádky a tancem v rytmu rock
and rollu. Po zahájení mohli návštěvníci
utrácet na školním velikonočním jarmarku, prohlédnout si jarní výstavu
dětské výtvarné tvorby, zúčastnit se
soutěže o nejzajímavější, nejoriginálnější
kraslici,
soutěže
o
nejchutnějšího
a nejkrásnějšího velikonočního beránka,
seznámit se s výsledky projektu o vzniku
knihy, prohlédnout si slavnostně, jarně
vyzdobené chodby, haly, učebny v obou
budovách, zúčastnit se her a zábav. Kdo
již pociťoval jarní únavu, mohl svůj organismus občerstvit kávou, čajem, nealko

nápoji a buchtami i koláči ve školních
kavárnách. Mnohé, zejména mladší až
nejmladší návštěvníky zaujalo malování

Prodávali jsme ručně pletené pomlázky.

na obličej nebo na mobilní tabuli, skákání
na trampolíně, skládání obrázků z víček,
obruče, švihadla, házedlo. Doslova v obležení se ocitly stánky nebo prodejní stolky

Návštěvníci našli občerstvení v obou budovách školy.
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v obou budovách, kde žáci nabízeli
k prodeji vlastní výrobky, zejména kraslice,
perníčky, oseníčka, zápichy do květináčů,
pomlázky, výrobky z keramické hlíny,
beránky a zajíčky z různých materiálů
a různé velikosti. Děkujeme za návštěvu
a milé setkání všem rodičům, bývalým
žákům i bývalým spolupracovníkům a dalším hostům – paní starostce JUDr. Olze
Hromasové, předsedkyni Komise výchovy
a vzdělávání RMČ RNDr. Vlastě Křížové,
ředitelům a ředitelkám ze základních škol
z Prahy 11 a z Horoměřic.

Malovali jsme kraslice.

Žáci, žákyně
a pedagogičtí pracovníci
Základní školy Praha-Petrovice
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Petrovičtí dámisté ovládli republiku
Reprezentanti Základní
školy Praha-Petrovice
Ondřej Vojta, třída 8. A,
Martin Náhlovský, 9. A, Karel Nytra, 8. A,
František Manžel, 5. A, Adam Petrášek,
1. M, Filip Mádl, 3. M, obhajovali tradičně
velmi dobrá umístění v české dámě
ve ﬁnále přeboru pražských škol 16. května
2014. Dobré jméno naší školy nejen obhájili, ale překonali všechna očekávání i nejtajnější sny. Ve ﬁnále přeboru pražských
škol v české dámě 2014 naši reprezentanti získali pro ZŠ Praha-Petrovice 1. místo
v celkovém hodnocení škol.
Při hodnocení jednotlivců byl v kategorii mladších žáků reprezentant naší školy

žák 5. A, František Manžel na 2. místě
a reprezentant ZŠ Praha-Petrovice v kategorii starších žáků Ondřej Vojta, žák 8. A,
dokonce na 1. místě. Tím ale série
úspěchů a skvělých výkonů naší reprezentace neskončila. Ondřej Vojta postoupil až
do republikového kola, které vyhrál, umístil
se na 1. místě. Je tedy nyní úřadujícím
mistrem České republiky v české dámě.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.
Mgr. Petr Zeman
ředitel ZŠ Praha-Petrovice
a Filip Kareta
několikanásobný mistr ČR
a vedoucí kroužku dámy

v ZŠ Praha-Petrovice

Jaro v Mateřské škole Jakobiho
Letošní jaro začalo v MŠ
Jakobiho brzy, už před
velikonočními svátky,
návštěvou kapely Jiřího
Pospíšila s jarními lidovými
písničkami.
Jak je známo, na jaře příroda ožívá a na svět
přichází mnoho mláďátek. Také naše děti
chtěly přispět, aby byla příroda kolem nás
svěží a po zimě zase plná života. A tak svými dětskými silami obohatily místní petrovickou faunu alespoň o několik exemplářů
motýlů babočky bodlákové, které s pomocí učitelek odchovaly v teráriích v MŠ
a společně je pak slavnostně vypustily
do přírody na naší školní zahradě.
Nejstarší děti se už od zimy nemohly
dočkat školy v přírodě, která se již
po několikáté konala v krásné přírodě
vysočinských lesů. Při výběru termínu
jsme měli šťastnou ruku, a tak nám počasí
velmi přálo. Děti si užily pět dní plných her

a dobrodružství, které pro ně připravila
„veverka Zrzečka“. Každé ráno na ně
čekal dopis plný úkolů, které měly prověřit
jejich znalosti o přírodě, tělesnou zdatnost
a obratnost. Jedním z úkolů byl také pěší
výlet do blízké nevelké, ale významné
obce Želiv s národní kulturní památkou –
Želivský klášter. Když vše děti bravurně
zvládly, odměnila je veverka Zrzečka sladkostmi, medailemi a diplomy. Tu největší
a nejtěžší zkoušku – vydržet skoro celý
týden bez maminky a tatínka, všechny děti
zvládly na jedničku.

dětem musel zdát, v poměru k jejich ještě
malým postavičkám, opravdu gigantický.
A najednou tu byl červen, měsíc besídek.
Děti se pochlubily rodičům a prarodičům
co se za celý rok naučily a všichni
museli uznat, že toho nebylo málo!
Odměnou a pěknou tečkou za letošním
školním rokem, plným učení, zábavy
a her s kamarády, byly naše výlety, tentokráte na zámky Staré Hrady, Berchtold
a do muzea povozů a kočárů ve Ctěnicích.
Pěkné prázdniny všem dětem a jejich
rodičům přeje kolektiv MŠ Jakobiho.

Jana Beránková
ředitelka MŠ

Seznámení s hasičskou prací.

Děti na škole v přírodě.

Také po návratu do mateřské školy se
měly děti na co těšit. Už po několikáté nás
navštívili hasiči z Chodova. Kluci a holčičky
byli uneseni ukázkami, jak se zachází se
záchrannou technikou a sami si mimo
jiné mohli vyzkoušet, co to znamená držet
v ruce opravdovou stříkací hadici. Vrcholným okamžikem byla práce hasičů s výsuvným třicetimetrovým žebříkem, který se

Krásné kostýmy ze školní besídky.
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Společný vzdělávací projekt DINO High School
a Severo Ochoa – NEW AMIG@S
V návaznosti na zkušenosti
s proběhlými aktivitami
v rámci výměnných
pobytů v minulých letech
a na základě oboustranných
pozitivních ohlasů
se Dino High School a partnerská škola
Severo Ochoa z Murcie rozhodly pro studenty zrealizovat projekt, na jehož základě
budou spolupracovat se španělskými, nejen v rámci výměnného pobytu, ale po celý
rok, a to v sestavených párech, které jsou
tvořeny českým a španělským žákem.
Studenti se na úkolech podílí společně
a jsou v neustálém kontaktu.
Projektu se účastní žáci třídy sekunda.
V jeho rámci se připravila videoprezentace našich studentů ve španělském
jazyce a španělských studentů v anglickém jazyce, kterou můžete shlédnout
na stránkách školy.
Projekt pro studenty z Česka a Španělska.

a) Mezi primární cíle projektu se řadí
zkvalitnění znalostí španělského jazyka
studentů, kteří jsou součástí vzdělávacího
programu Dino High School Praha:
• rozšíření slovní zásoby
• zvýšení úrovně znalosti španělského
jazyka slovem i písmem
• posílení vjemu důležitosti španělského
jazyka v rámci celosvětové komuni
kace
• zvýšení úrovně samostatnosti v cizím
prostředí
• rozvoj fantazie
b) Sekundárně se projekt zaměřuje
na hlubší poznání španělské kultury,
národních zvyků, životního stylu a hodnot
rodinného života.
AKTIVITY PROJEKTU:
• každodenní komunikace prostřednictvím mailingu a sociálních sítí ve
španělském a anglickém jazyce
• plnění zadaných úkolů
• videokonference
• soutěže
• výměnné pobyty
• slohová cvičení
• audiovizuální aktivity
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Projekt má svůj název - NEW AMIG@S
V rámci prvních aktivit Společného
vzdělávacího projektu Dino High School
a Severo Ochoa proběhla soutěž o název
samotného projektu. Konaly se dvoukolové volby, a to jak ve Španělsku, tak
u nás. Každý student navrhl jedno jméno
pro název projektu a musíme konstatovat, že mnohé návrhy byly velmi nápadité.
Po dlouhém jednání porotců byl vybrán
vítězný název naší studentky Šárky Jonákové, NEW AMIG@S.
V dubnu se účastníci propojili na sociální
síti v rámci speciálně vytvořeného proﬁlu na FB. V květnu hlavním úkolem
bylo vytvoření slohové práce na téma
Můj domov, město, ve kterém žiji
a volnočasové aktivity. V červnu jsme se
věnovali tradicím ve Španělsku a v České
republice, po vzájemných dotazech čeští
a španělští studenti natočí dokument jako
divadelní představení o tradicích obou
zemí.
Tento program je jedinečnou příležitostí
k oboustranné partnerské výměně životních zkušeností z jiné země a zároveň výzvou pro studenty, jak aktivně zlepšovat
jazyk a používat angličtinu a španělštinu

v širším spektru komunikace. Spoluprací
mezi školami posilujeme u studentů vidění
světa optikou multikultury, sociálního porozumění a solidarity s cílem pochopení
rozdílů v kulturách různých národů.
Jak již bylo zmíněno, založili jsme pro
tento projekt proﬁl na sociální síti Facebook, který je nástrojem zainteresovaných
studentů k získání informací o jednotlivých
aktivitách a úkolech.
Na Facebooku mohou také konzultovat
se svými protějšky postupy při plnění
úkolů, vyměňovat si fotograﬁe týkající se
projektu či kulturních a sportovních aktivit
ve škole.
Pro pedagogy potom projekt slouží
k výměně informací o didaktických postupech v rámci zkvalitnění výuky a učebních
nástrojů.
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Techmania Plzeň
Dne 1. dubna dostali
studenti gymnázia ALTIS
možnost navštívit Techmania
Science Center v Plzni.
V první části exkurze jsme si prohlédli
planetária a zhlédli projekty, které zahrnuly amatérská videa dětí. Ty totiž zkoumaly dle zadání jednotlivé fyzikální jevy

(např. skvrnu na Jupiteru, Měsíc a polární
zář apod.). Druhá část exkurze byla ve znamení experimentů v prostorách Techmanie, kde jsme si mohli vyzkoušet, jaké
to je pohybovat se v místnosti beze světla,
pokoušeli se dohnat lamu na běžeckém
pásu, porovnávali mozek myši s mozkem krávy, snažili se objet „segway“
vymezenou plochu rychleji než soupeř
Viktorie s ohněm.

a také jsme vytvářeli dráhu pro skleněnou
kuličku a mnoho, mnoho dalších. Na závěr
expedice nám zkušený chemik předvedl
pokus s tekutým dusíkem. Při vzpomínce
na naše rozzářené oči musím konstatovat,
že naše vědecká exkurze byla úspěšná.
Michaela Zapletalová, 5. A
Sluší nám to.

Jako kosmonaut.

ALTIS a levhart

Hajian

4. A.

Studentský senát Gymnázia ALTIS inicioval v rámci letošního průřezového tématu
environmentální výchova akci „Vyberme si
zvířátko k adopci“.

ý
Vítězn

, Kimia
plakát

Realizační tým pod vedením prof. Möstla a za spolupráce senátorů
Davida Pachla a Olivera Procházky ze 6. A vybral zvířecí „sirotky“
z pražské ZOO v zastoupení: surikata, puštík, bazilišek zelený,
papoušek Ara a levhart obláčkový. Nato studenti spustili internetové hlasování. A rezultát? Miláčkem Altisáků se stal levhart
obláčkový s 31%, a tedy jejich – naším chráněncem.
Olga Tůmová

ALTFEST 2014 aneb na vlnách růžové
Již pátým rokem ujíždí studenti ALTISu
na barvách a ﬁlmové tvorbě. Letošní pátý
ročník, který se konal 4. června, se nijak
zvlášť nelišil od těch předešlých. Roztočili
jsme barevné spektrum, vybrali barvu
a sestříhali ﬁlmy. Všichni jsme se těšili, že
se povezeme na růžové. Užili jsme si kulturní zážitek ze studentské tvorby a doplnili ho skvěle připraveným občerstvením.
Marek Durčák, 6. A

I sexta zrůžověla.

Hosté z Karlínského gymnázia.
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Když studenti učí
Studentka Agi Ciarkowska
strávila celý jeden týden
ve třídě 3. A, kde zastoupila
paní učitelku Dvořáčkovou.
V rámci ročníkové práce, kterou řeší
v letošním roce na Gymnáziu ALTIS, se
pokoušela ověřit si v praxi, jaký význam
mají pohádky a příběhy pro děti a jak jsou
využívány ve výuce na prvním stupni ZŠ.
Vstoupila tedy přímo do vyučovacího procesu jazyka českého a společně se třeťáčky
četla, psala, vyprávěla si i maličko si hrála.

Protože chce Agi po maturitě studovat
pedagogickou fakultu, tak si také poprvé

vyzkoušela, jaké to je být na druhém konci
třídy, za katedrou. Myslím si, že se nová
paní učitelka líbila, a vím, že ona byla dětmi
nadšená. A až Agi dokončí svůj minivýzkum a práci sepíše, určitě se za dětmi z 3.
A vrátí. Třeba založila novou tradici spolupráce malých a velkých studentů.
Olga Tůmová
vedoucí ročníkové práce

Ukaž, pomůžu ti.

INZERCE

Potřebujete vyměnit byt a nevíte jak na to?
Často se setkáváme s dotazy majitelů
bytů, kteří by rádi svůj byt vyměnili buď
za menší, větší anebo v jiné lokalitě.
Přichází za námi o radu, a proto bychom
jim rádi poskytli všeobecnou informaci.
Existuje sice výměnná smlouva, ale prakticky se nerealizuje, protože obsahuje
mnohá úskalí. První problém nastává při
hledání druhé strany, která by si Váš byt
chtěla s Vámi vyměnit. Prakticky se takový zájemce nedá najít, protože jejich
představy zrovna Váš byt nesplňuje.
Může k tomu dojít pouze v případě, kdy
se oba zájemci o výměnu znají a oba byty
jim vzájemně vyhovují, ale je to vzácný
případ. Pak nastává ještě okamžik dořešení
ﬁnančních záležitostí, neboť jedna strana je
vždy prodávající, která chce logicky prodat
za co nejvíce peněz, ale zároveň je v tomto
případě i kupujícím, který chce koupit za co
nejméně peněz. Druhá strana bohužel

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

Kontakt na tel.:

606 662 223
723 899 561
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očekává to samé, ale na opačné straně.
Tudíž se často stává, že i když oběma
stranám vzájemně vyhovují jejich byty,
neshodnou se na ﬁnancích. Ani potom si
tuto variantu nevybírají, protože musí obě
strany v tomto případě platit daň z nabytí
nemovitých věcí (do roku 2013 se tato daň
nazývala daň z převodu nemovitosti).
Nejlepším řešením tak bývá prodej Vašeho
bytu a následné zakoupení nového bytu.
V tom případě je nejlepší obrátit se na realitní kancelář, nacházející se v místě, kde si
přejete byt pořídit. Taková realitní kancelář
disponuje seznamem zájemců, mezi kterými Vám vybere toho nejvhodnějšího.
Kromě toho, že Vám nabídne větší výběr
z možností, abyste si Vám vyhovující byt
našli, máte také garanci toho, že realitní
kancelář připraví smlouvu k prodeji Vašeho
bytu a následně smlouvu k nákupu nového
bytu, aby bylo všechno zabezpečeno tak,

abyste se mohli v časové následnosti
do připraveného bytu nastěhovat a neocitli
se na pár dní, nebo dokonce měsíců, bez
bydlení, v nejhorším případě i bez peněz.
Předpokladem, aby vše dobře dopadlo, je
výběr kvalitní realitní kanceláře, která je
důvěryhodná, na trhu nemovitostí se už pohybuje několik let, má zkušenosti a může
prokázat reference spokojených zákazníků
a všechny její smlouvy připravuje spolehlivý
právník. Také stojí za zmínku, že při prodeji
a následné koupi platí daň z nabytí nemovitých věcí pouze prodávající, ale zákon
umožňuje, aby se strany o tuto úhradu
podělily a v tomto případě Vám realitní
kancelář může pomoct s dohodou ohledně
výše úhrady této daně.
Kateřina Beranová
poradce RIM REALIT

INZERCE

Petrovický zpravodaj

PpJOVNA DODÁVEK
V UH\ÍN VSI

OD 450,- Kē bez DPH
NAVÍC NA CESTU OBERSTVENÍ ZDARMA

774 444 308
www.MOBILITYRENT.cz
(K SokolovnĢ 217, areál bývalého pivovaru)

www.rimrealit.cz

www.rimrealit.cz

www.rimrealit.cz

www.rimrealit.cz

PRODEJ
DOMU
4+1, OV
PRAHA 10

Nově otevřená pobočka:
Veronské nám. 403
109 00 Praha 15
Horní Měcholupy
(vedle vstupu do Alberta)
2

Patrový rodinný dům 4+1, 137 m , v osobním
vlastnictví (lze ﬁnancovat hypotékou).
Dům je podsklepený, průběžně udržovaný,
postavený na pozemku o celkové rozloze
533 m2, v klidné vilové čtvrti. Jedná se o cihlový
dům z roku 1938, po částečné rekonstrukci
v roce 2000. Vytápění plynovým kotlem.

T 725 00 11 88, 271 00 11 88

PRONÁJEM
PRODEJ • VÝMĚNA
Řešíme i dluhy,
exekuce, privatizace,
vykupujeme byty.
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INZERCE

Zajistíme hladký
průběh všech prací:

• sanitární a instalatérské práce
• topenářské práce
• obkladačské práce
• elektro-instalační práce
• truhlářské, stolařské práce
• suchá výstavba, sádrokartony
• malířské a natěračské práce

Dem
olic
e

Pl
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ová
án

ství
aden
Por

Výstavb
a

Stavíme
nejen
koupelny

Petrovický zpravodaj

• poradenství
• návrhy • realizace
Poradenství

NAJDETE NÁS V

www.svetkoupelen.info
www.bauhaus.cz

Předání

Plánování v počítači – 3D plán

Demolice

Výstavba a předání

Kupón na 2 luxusní župany v hodnotě 2.000,- Kč
ke každé zrealizované koupelně od 1. 6. do 31. 8. 2014!
Platí pouze pro centrum BAUHAUS - Praha Čestlice.

Otevřeno:
Po–Čt: 7–18, Pá: 7–17
Kontakty: tel.: 274 771 336, 271 075 211, mobil: 734 599 034, e-mail: petrovice@lekarna7.cz, www.petrovicelekarna.cz
Před blížícími se prázdninami si Vám dovolujeme předložit několik informací o nabídkách Lékárny Poliklinika Petrovice
Výhodné ceny na řadu volně prodejných produktů, v období od 23. 6. do 31. 8. například na:

16 191,3,Rychlá a účinná léčba průjmu, úleva často již po 1. dávce.
Imodium®
20 tvrdých tobolek

Řada produktů dermokosmetických ﬁrem Vichy, La
Roche, Bioderma a další.

Široký sortiment produktů pro děti,
například ﬁrmyy Avent

BIODERMA
Sébium AKN ﬂuid
30 ml
Intenzivní péče pro aknózní pokožku, zabraňuje
tvorbě zánětlivých vyrážek, lokální použití.
Účinně působí proti všem příčinám vzniku
akné, čistí póry a vyhlazuje pokožku.

SNÍŽENÉ CENY VŠECH PŘÍPRAVKŮ

U nás ušetříte 30 Kč za recept
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40 470,9,18 miliard bakterií v denní dávce, 5 bakteriálních kmenů
Cemio Laktobacily “6+”
30 + 10 kapslí

(jedná se o množství v čase plnění) + inulin z čekanky.
Bez laktózy, bez cukru –
vhodné i pro diabetiky.
60 + 20 kapslí
309 Kč 278 Kč

+ 33 % ZDARMA
Pro Vás nově zřízené oddělení zdravé výživy
(mouky, obiloviny, těstoviny a další)

Doplněk stravy.

+ DÁREK

Tablety proti chřipce
a nachlazení. Snižují
horečku, uvolňují
ucpaný nos a vedlejší
nosní dutiny. Tlumí
bolesti hlavy a v krku.
Obsahují přírodní látku
na odkašlávání.

10 129,9,Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně
příbalový leták.

8 tvrdých tobolek
101 Kč 89 Kč

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje loperamid
hydrochlorid. Čtěte pozorně příbalový leták.

K léčbě akutního i chronického průjmu. Neovlivňuje přirozenou
střevní ﬂóru. Zahušťuje při průjmu stolici a snižuje její častost.
Upravuje sníženou absorpci tekutin důležitých živin. Pro
dospělé a děti od 6 let. Účinná,
bezpečná a spolehlivá léčba.

Coldrex
24 tablet
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Ing. Jan Hejl
Váš realitní makléř
pro Petrovice a okolí

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

jan.hejl@re-max.cz
NABÍZÍM
majitelům nemovitostí:

zájemcům o nemovitost: oběma stranám:

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

❙ smluvně ošetřené zakázky, pouze ověřené
informace
❙ rychlé vyřízení hypotéky u všech
bankovních domů
❙ možnost nezávazné schůzky s hypotečním
poradcem
❙ výběr z široké nabídky nemovitostí
❙ vyhledání nemovitostí na míru
❙ seriozní a vstřícný přístup

bezplatnou konzultaci, odhad tržní ceny
přípravu prodejní strategie a propagace
profesionální zpracování prezentace
účinnou inzerci na internetu i v tisku
vlastní databázi poptávajících
zařazení do mezinárodní databáze RE/MAX
spolupráce napříč celým realitním trhem
prohlídky jem s vážnými zájemci
s ověřenou totožností

❙ profesonální přístup a zkušenosti
❙ právní ošetření u certifikované advokátní
kanceláře
❙ bezpečnou a pojištěnou úschovu
finančních prostředků
❙ kompletní servis až do dokončení
transakce

Aktuálně pro své klienty v této lokalitě hledám:
– byt OV, 3+kk a větší, od 70 m2, balkon/lodžie podmínkou, cena po rekonstrukci do 2.700.000,- Kč, či dle stavu
– RD s pozemkem min. 500 m2, do 9.000.000,- Kč

Mým cílem je Vaše spokojenost
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