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Žáci a učitelé
se těší z nového
pavilonu.

Petrovický zpravodaj

Periodikum městské části Praha – Petrovice

Ročník XXIV., číslo 1, únor 2015

Na str. 18 se můžete podívat

na fotografi e z nových prostor

při běžné školní výuce.
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Petrovický zpravodaj, 
časopis městské části
Praha – Petrovice 

• Periodický tisk územního samosprávného 
celku. Vychází 4x ročně v Petrovicích. Ročník 
XXIV, číslo 1, uzávěrka 31. ledna, dáno do tisku 
23. února, vychází 27. února. Uzávěrka 
následujícího čísla 29. 5. 2015 
do 12 hod., vychází 12. 6. 2015.
• Vydavatel: Městská část Praha – Petrovice, 
sídlo Edisonova 429, 109 00 Praha 10,
IČ: 231363 
• Redakce: Jana Kosinová, e-mail: 
kosinova@prahapetrovice.cz, Nicola Šafaříková 
a RMČ Praha – Petrovice, příjem inzerce: 
Ing. R. Vaculíková, tel.: 274 860 731, 
e-mail: vaculikova@prahapetrovice.cz 
• Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod 
značkou MK ČR E 11313 
• Grafi ka, DTP: KONCEPT DESIGN, s. r. o.
• Za obsahovou a věcnou správnost příspěvku 
odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo 
příspěvky krátit, případně stylisticky upravit.

Náklad 2800 výtisků
Neprodejné

Milí Petrovičtí, 
kvůli chřipkové epidemii, která posti-
hla i spolupracovníky, kteří se podíle-
jí na tvorbě a vydání Petrovického zpra-
vodaje, vychází toto číslo o něco později. 
Nicméně toto menší zpoždění nám 
umožnilo zařadit do tisku aktuální infor-
mace, takže jak se říká: „Něco špatného 
pro něco dobrého.“ První z těchto infor-
mací je, že změny plánované v MHD 
od letošního dubna (viz článek na str. 4-5) 
se na základě rozhodnutí nám. primátorky 
Petra Dolínka odkládají na neurčito a k ter-
mínu otevření nové trasy metra A bu-
dou realizovány jen nejnutnější změny 
povrchové dopravy v okolí nových stanic 
metra. Pro Petrovice to bohužel přinese 
oddálení některých pozitivních změn, ze-
jména pak v dopravní obslužnosti v oblasti 
„starých“ Petrovic. Ovšem získáme čas 
na projednání námětů na změny v Petro-
vicích, které přišly na poslední chvíli nejen 
od občanů, ale i od sousedních městských 
částí. Děkuji všem občanům, kteří nám za-
slali k navrhovaným  změnám připomínky. 
Další postup ohledně změn v MHD 
budeme bedlivě sledovat a následně Vás 
informovat.
Další takovouto informací je společné  jed-
nání se zástupci MČ Praha 11, na kterém 
jsme se shodli na  záměru vybudovat 
propojení formou komunikace pro pěší 
a cyklostezky mezi Petrovicemi a Jižním 

Městem podél Výstavní ulice. Doposud 
tomu bránily zejména majetkoprávní prob-
lémy s pozemky. Pokud se týká vlastníků 
na území naší městské části, došlo 
k některým změnám a já doufám, že tato 
jednání budou nyní úspěšná. 
Musím rovněž zmínit, že jsme se spolu 
s fi nančním výborem ZMČ v posledních 
týdnech intenzivně věnovali sestavení 
návrhu rozpočtu naší MČ na rok 2015, 
který by se měl schvalovat na jednání 
petrovického zastupitelstva dne 11. bře-
zna (viz pozvánka na str. 3). 
No a z těch již dříve známých infor-
mací bych ráda uvedla, že byly zahájeny 
práce na zateplení budovy základní školy 
v Dopplerově ulici, na jaře začnou práce 
i na projektu týkajícím se výsadby zeleně 
podél Novopetrovické ulice a v neposled-
ní řadě, že v novém pavilonu základní školy 
se již učí tři třídy 5. ročníku a vypadá to, 
že spokojeni jsou nejen žáci, ale i učitelé 
(viz str. 18).
Závěrem bych ráda poděkovala panu Vá-
clavu Žemlovi, který z vlastní iniciativy  
zlikvidoval padlý strom, který nevydržel 
silné poryvy větru a zatarasil komunikaci 
v Edisonově ulici. 
Přeji Vám všem brzký příchod slunečných 
dní a spolu s nimi i optimismus 
do všedních dní.

Olga Hromasová
starostka MČ

Slovo úvodem

Olga Hroma
starostk
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Co se nám podařilo v roce 2014

Městská část v roce 2014 s fi nanční pod-
porou strukturálních fondů EU investo-
vala především své fi nanční prostředky 
do výstavby nového moderního pavilonu 
základní školy pro 120 žáků.

Zateplila fasády a střechu v mateřské škole 
a provedla výměnu oken a dveří.
Pokračovala v modernizaci interiérů po-
likliniky, kde provedla výmalby a nátěry, 
výměnu protipožárních dveří a nakoupila 
nové sedáky do čekáren.

Opravila velké propady v zámkové dlažbě 
v ulici Kelvinova.
Provedla rekonstrukci pěti bytových jader, 
včetně nové kuchyňské linky v bytových 
domech v ulici Morseova čp. 252, 253 
které jsou ve správě MČ Praha – Petrovice.

Nový moderní pavilon ZŠ.

Nová fasáda MŠ.

Modernizace interiérů polikliniky.

Oprava venkovní dlažby.

Rekonstrukce několika bytových jader.

Zveme všechny občany naší 
městské části na II. řádné 

zasedání ZMČ Praha – Petrovice, 
které se bude konat ve středu 

11. března 2015 od 18.00 hod. 
ve společenském sále DOV, 

Edisonova 429, 
Praha – Petrovice.

Triky známé od „šmejdů“
se objevily i v kominictví
Sdružení obrany spotřebitelů 
- Asociace zaznamenalo 
stížnosti spotřebitelů 
(zejména z kraje Vysočina) 
na obchodní praktiky 
některých fi rem nabízejících 
dlouhodobé kominické 
služby.
Obchodní zástupci těchto fi rem často na-
bízejí formou podomního prodeje uzavření 
smluv o dlouhodobém poskytování komi-
nických služeb, a to i v obcích, kde je po-
domní prodej zakázán. Často přitom dezin-
formují spotřebitele, kterým tvrdí, že 
kominické služby nabízejí z pověření obce, 
nebo že kominík, který spotřebiteli běžně 
služby poskytuje, zkrachoval, nebo že 
s tímto kominíkem spolupracují. 
Samotná smlouva o poskytování kominic-

kých služeb pak může být pro spotřebitele 
navíc nevýhodná. Naše sdružení se setkalo 
s takovými smlouvami, které byly uzavřeny 
až na dobu pěti let, dokonce s auto-
matickým prodlužováním smlouvy. Přitom 
za předčasné ukončení smlouvy výpovědí 
byla dohodnuta smluvní pokuta ve výši 
jeden tisíc korun. Poplatek za samotné 
kominické služby pak v těchto smlouvách 
bývá stanoven formou ročního paušálu, 
přičemž smlouvy obsahují ustanovení, po-
dle kterých je paušální poplatek fakturován 
předem a fi rma je oprávněna si jej pone-
chat i v případě, že k poskytnutí žádných 
služeb z její strany nedojde.  
Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – 
Asociace, k tomu uvádí: „Spotřebitelé by 
měli pamatovat na to, že podomní prodej 
jakýchkoliv služeb zpravidla nedává záruku 
poctivosti jednání fi rem, které takto svoje 

služby nabízejí. Spotřebitel by tedy měl být 
vždy ostražitý, když jsou mu formou po-
domního prodeje nabízeny jakékoliv služby, 
navíc dlouhodobé. Pokud už spotřebitel 
takovou smlouvu uzavřel, zákon mu 
dává právo od ní odstoupit ve lhůtě 14 
dnů od jejího uzavření. O tom by měl být 
spotřebitel informován. Pokud tuto infor-
maci spotřebitel neobdrží, prodlužuje se 
podle § 1829 odst. 2 nového občanského 
zákoníku lhůta k odstoupení od smlouvy až 
o jeden rok v závislosti na okolnostech“.
V otázkách odstoupení od smlouvy nebo 
ohledně jiných otázek k těmto smlouvám 
je možno se obrátit též na naše bezplatné 
poradny.

Kontakty: Gerta Mazalová,
předsedkyně SOS - Asociace,

tel: 542 210 778
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Připravované změny linkového vedení PID 
v souvislosti s otevřením metra A do Motola
Stejně jako občané Petro-
vic, tak ani Rada Městské 
části Praha – Petrovice se 
nesmířila se změnami, které 
ROPID a.s. respektive Do-
pravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost v roce 
2012 realizoval, 
zejména se zrušením autobusové linky 
č. 154, která nejvíce vyhovovala našim 
občanům, především seniorům a školním 
dětem a mládeži. Spojovala totiž starou 
zástavbu Petrovic, zajišťovala přímé spo-
jení jak s trasou metra C, tak i trasou metra 
A a zároveň obsluhovala bezpečné spojení 
se Základní uměleckou školou v Hostivaři. 
Rada několikrát v této době požadovala 
na ROPIDU navrácení linky č. 154 
na původní trasu, popřípadě jiné vyhovu-
jící řešení. Neuspěli jsme, bylo stále argu-
mentováno, že se jedná o úsporná fi nanční 
řešení, zejména zrušení souběžného ve-
dení tramvajové a autobusové dopravy. 
Přitom Dopravní podnik a ROPID preferují 
tramvajovou dopravu před autobusovou.

Vzhledem k avizovaným změnám, které 
měly být dílčí a realizovány k polovině 
prosince 2014, jsme dne 30. listopadu 
2014 vyzvali zástupce společnosti ROPID
k jednání, které by se zabývalo úpra-
vami jízdních řádů týkajících se Petrovic. 
Schůzka se uskutečnila dne 8. prosince 
2014 na našem úřadu. Za MČ se zúčastnil 
JUDr. André Němec, zástupce starostky, 
a Doc. PhDr. Otto Semecký, CSc., člen 
zastupitelstva, za společnost ROPID Pavel 
Procházka, pověřený řízením společnosti 
ROPID a Ing. Martin Jareš, Ph.D., vedoucí 
odboru projektování dopravy. Zástupcům 
společnosti ROPID byly předloženy naše 
připomínky a sděleny naše požadavky 
na dopravní obslužnost naší městské části. 
V této fázi šlo zejména o sobotní a nedělní 
intervaly linek č. 240 a 296 a stále optimální 
dořešení dopravní obslužnosti po zrušení 
linky č. 154 v oblasti naší městské části. 
Zástupci společnosti ROPID uvedli, že naše 
připomínky a požadavky berou na vědomí. 
Dále nás seznámili s tím, že připravují cel-
kové změny ve vedení linek MHD včetně 
časových intervalů jednotlivých linek 

a při přípravě této změny posoudí i naše 
připomínky. Předpokládají, že na rozhraní 
ledna a února 2015 uskutečníme další 
schůzku, na které projednáme návrh 
nového uspořádání MHD s tím, že jsme 
dohodli, že společnost ROPID nám zašle 
v předstihu před tímto jednáním uvažované 
změny. ROPID předpokládá uvedení 
nových jízdních řádů na termín 6. dubna 
2015.
Již to nastalo. V rámci prodloužení metra 
A do stanice Nemocnice Motol se k ter-
mínu 6. dubna 2015 připravuje také změna 
linek povrchové dopravy. Pracovní návrh 
slouží jako podklad pro jednání s městskými 
částmi a jeho znění může být na základě 
připomínek upravováno.

Prodloužení metra A o nové stanice 
Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny 
a Nemocnice Motol si vyžádá úpravy 
návazných linek tramvají a autobusů v zá-
padní části Prahy. Zároveň je této význam-
né infrastrukturní změny využito k dořešení 
některých dlouhodobých připomínek měst-
ských částí a cestujících a také k vyhodno-
cení komplexních přepravních průzkumů. 
V této souvislosti je navržena změna 
dalších linek tramvají a autobusů v centru 
i ve východní části Prahy.

Dne 18. ledna 2015 jsme dostali 
od společnosti ROPID celý komplex 
návrhu změn jednotlivých linek povrchové 
dopravy. Dále pro informaci uvádím změny 
jak tramvajových linek, tak autobusů, které 
se z celé množiny změn přímo dotýkají naší 
městské části.

Z tramvajových linek uvádím pouze 
změnu, která bude uskutečněna na tram-
vajovém obratišti na konečné zastávce 
Nádraží Hostivař. Jedná se o následující 
změny:
Linka č. 2 - Linka je nově v provozu 
celodenně, celotýdenně v nové trase: 
Sídliště Petřiny – Hradčanská – Stross-
mayerovo náměstí – Nádraží Holešovice 
– Palmovka – Biskupcova – Želivského – 
Strašnická – Nádraží Hostivař. Linka bude
provozována v celotýdenním provozu 
v sólo vozech. Dosavadně vedená linka 
č. 26 bude ze zastávky Olšanské náměstí 

odkloněna přes Floru do zastávky Olšanské 
hřbitovy. Na základě této úpravy linka č. 26 
nebude končit na zastávce Nádraží Hostivař 
– nahrazena výše uvedenou linkou č. 2.
Linka č. 22 - V části přímo v oblasti 
Hostivaře nedochází ke změně, ale v úseku 
Malostranská – Národní divadlo jede nově 
rychlejší trasou přes Staroměstskou, 
v původním úseku přes Újezd je nahrazena 
linkami 6 a 20.

Nejvíce úprav, které zasahují Petro-
vice je v autobusové dopravě. Jedná se 
o následující připravovaný stav:
Linka č. 296 - Linka je přečíslována na 
č. 190 a zůstává absolutně beze změny 
trasy Háje – Nádraží Horní Počernice. 
Důvodem změny je pouze technická 
potřeba společnosti ROPID, která je vynu-
cena připravovanou dohodou mezi hl. m. 
Prahou a Středočeským krajem na zave-
dení nových přímých autobusových linek 
spojujících jednotlivé obce Středočeského 
kraje s Prahou a uvolnění pro tyto linky dvou-
stovkovou číselnou řadu.
Linka č. 125 – Linka je beze změny, jedná 
se o tzv. metrobus s krátkými intervaly 
a na své trase má několik rychlých do-
pravních pruhů, spojuje všechny trasy me-
tra, trasu A na Skalce, trasu B na Smíchovs-
kém nádraží a trasu C na Hájích.
Linka č. 175 - Beze změny trasy (Florenc 
– Sídliště Petrovice). Celotýdenní posílení 
provozu.
Linka č. 183 – Linka nově získává také 
status metrobusu. Spojuje metro C, druhá 
konečná je v Čimicích. V úseku Sídliště 
Petrovice – Horčičkova jede nově přes zas-
távky Morseova a Newtonova. Dále bude 
posílen provoz v pracovní dny dopoledne. 
ROPID tím plní požadavek naší městské 
části.

Linka 154 je bohužel nadále zrušena.
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Linka č. 240 - Linka v úseku Horčičkova 
– Wattova/Poliklinika Petrovice jede nově 
přes Jakobiho a Sídliště Petrovice. Ob-
sluha zastávek Newtonova a Morseova je 
nahrazena linkou 183.

Předložené návrhy změn vedení linek byly 
projednány na 5. zasedání Rady městské 
části Praha – Petrovice a na základě podnětů 
obdržených od občanů Rada konsta-
tovala, že všechny předložené požadavky 
na společnost ROPID nebyly beze zbytku 
vyřízeny. Jedná se zejména o požadavky 
na přímé spojení centra Petrovic na me-
tro A Skalka, související se zrušením 
linky 154. Spojení je zajištěno linkou 175, 

která však neprojíždí starou zástavbu, je 
ukončena na obratišti u Frostovy ulice, 
a z této části je nutno spojení na metro 
A řešit přestupem. Část našich požadavků 
řeší vedení linky 183 starou zástavbou 
včetně posílení počtu spojů v pracovní 
dny dopoledne. Po projednání rada uložila 
zástupcům obce projednat na jednání se 
společností ROPID, které bylo svoláno 
na 23. ledna 2015, jako prioritní požadavek 
prodloužení linky 175 na metro C Háje 
a vést tuto linku starou zástavbou Petro-
vic a linku 240 vést podle nového návrhu 
po Novopetrovické. Tímto opatřením by 
byly takřka plně splněny požadavky obce. 
V případě, že nebude akceptováno, tak 

vyslovit souhlas s navrženými změnami 
společností ROPID. Tyto požadavky byly 
předneseny na výše uvedeném jednání 
společnosti ROPID s tím, že společnost 
ROPID vyslechla toto naše stanovisko 
a sdělila, že při konečném projednání úprav 
budou naše požadavky opětně posouzeny. 
Zároveň společnosti ROPID bude zasláno 
písemné usnesení Rady s výše uvedenými 
požadavky.

O konečných výsledcích jednání budeme 
občany bezprostředně informovat.

André Němec
zástupce starostky

linka 
číslo

PRACOVNÍ DEN SOBOTA NEDĚLE
ráno dopol. odpol. večer dopol. odpol. večer dopol. odpol. večer

125 4 - 6 12 6 - 7,5 20 15 15 20 20 15 20

175 12 30 15 30 30 30 30 30 30 30

183 6 15 7,5 20 15 15 20 20 15 20

190 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

240 10 30 15 30 30 30 30 30 30 30

Navrhované intervaly linek autobusů

Linka 125 spojuje všechny trasy metra.

Recyklujeme textil
Nevejde se vám už nové 
oblečení do skříně? 
Přemýšlíte, co s tím? Jedno-
duchým řešením, které navíc 
dává smysl, je vhodit staré 
nebo nevhodné oblečení, 
boty a doplňky do sběrného 
kontejneru na textil. 

V Petrovicích najdete kontejnery v ulici 
Morseova a Novopetrovická. Více najdete 
na www.recyklujemetextil.cz. 
Od společnosti Potex, která sběrné kon-
tejnery provozuje, jsme se dozvěděli, že 
díky těmto oranžovým kontejnerům bylo 
v loňském roce sebráno 1 607 475 kg 
použitého textilu. V Petrovicích to pak bylo 
konkrétně 9 663 kg textilu. Určitě vás také 
zajímá, co se s tímto textilem následně 
děje. Z kontejnerů je sesbírané oblečení 
převezeno do skladu, kde se dále zpraco-
vává. Každý týden Potex třídí a připravuje 
oblečení na míru pro čtyři charitativní 
organizace. Vždy jim dodává jen to, co 
v danou chvíli potřebují (např. nyní je akutní 

potřeba zimního oblečení). Od organizací 
Potex dostává pravidelně zpětnou vazbu 
k darovanému textilu a dle jejich instrukcí 
upravuje skladbu vytříděného oblečení.

Oblečení je připravováno pro:
1. Naději – stará se o osamělé a lidi bez 
domova
2. Centrum sociálních služeb Praha – 
stará se o osamělé a lidi bez domova

3. Progressive – pracuje s drogově závis-
lými a zabývá se prevencí drog
4. Společnou cestou – poskytují služby 
a ubytování matkám a rodinám s dětmi, 
které se ocitly v tíživé životní situaci

Celkově bylo těmto organizacím v posled-
ním čtvrtletí roku 2014 poskytnuto 850 kg
textilu. Momentálně je také připravena 
zásilka oblečení na Ukrajinu, která byla 
odvezena v průběhu ledna. Jedná se 
o 200 kg textilu. V Potexu textil třídí tři 
lidé ve svém volném čase a bez nároku 
na odměnu. Aby byli schopni uspoko-
jit potřeby vybraných organizací, musí 
týdně vytřídit cca 750 kg oblečení. Zbylé 
oblečení, které už nelze využít, dodává Po-
tex zpracovatelům, kteří umí zrecyklovat 
téměř vše, co se do kontejnerů dostane. Je 
důležité mít partnery na zpracování opravdu 
všech složek textilního odpadu. Jen tak nic 
neskončí na skládkách. Sběrné kontejnery 
tedy dávají smysl. Pomáhají chránit životní 
prostředí a jejich prostřednictvím je možné 
pomoci dalším lidem. 
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So 11.04. ul. Dieselova
horní část u trafostanice

So 25.04. ul. Euklidova
u separovaného odpadu

So 16.05 ul. Edisonova
slepá část u kostela

So 30.05. ul. Morseova
parkoviště u ul. Bellova

So 20.06. ul. Dieselova
horní část u trafostanice

St 28.01. ul. Frostova
parkoviště u trafostanice

St 18.02. ul. Rezlerova
parkoviště naproti č.p. 307

St 04.03 ul. Dieselova
horní část u trafostanice

St 25.03. ul. Frostova
parkoviště u trafostanice

St 08.04. ul. Lessnerova
parkoviště u ul. Ohmova

St 29.04 ul. Edisonova
slepá část u kostela

St 06.05. ul. Morseova
parkoviště u ul. Bellova

St 27.05. ul. Euklidova
u separovaného odpadu

St 17.06. ul. Rezlerova
parkoviště naproti č.p. 307

od 15.00 do 15.20 hod.
ul. Edisonova
parkoviště u Botiče

od 15.30 do 15.50 hod.
ul. Dopplerova parkoviště 
mezi ZŠ a Dinno School

od 16.00 do 16.20 hod.
křižovatka ul. Morseova
a ul. Voltova

od 16.30 do 16.50 hod.
křižovatka ul. Edisonova
a ul. Galileova

od 17.00 do 17.20 hod.
křižovatka ul. Morseova
a ul. Lessnerova

od 17.30 do 17.50 hod.
křižovatka ul. Archimédova
a ul. Ohmova

od 18.00 do 18.20 hod.
křižovatka ul. Rezlerova
a ul. Voltova

od 18.30 do 18.50 hod.
ul. Frostova
parkoviště u trafostanice

EUROklíč pro osoby se zdravotním postižením
Svaz tělesně postižených 
v České republice z. s. je 
od roku 1995 distributorem 
EUROklíčů pro zdravotně 
postižené v rámci celé České 
republiky.

EUROklíč je speciálně upravený klíč, který 
je určen pro osoby se sníženou schopno-
stí pohybu a orientace (např. vozíčkář), 
a to k otevření veřejně přístupných sociál-
ních zařízení (WC), výtahů, schodišťových 
plošin a podobných zařízení. K tomu, aby 
se EUROklíčem dala tato zařízení otevřít, 
musejí být osazena speciálním zámkovým 
systémem. Výhodou EUROklíče je, že 
si s ním zdravotně postižení můžou tato 
zařízení odemknout sami a nemusejí žádat 
o klíč obsluhu.

KDE LZE EUROklíč POUŽÍT
Na benzinových pumpách, na úřadech, 
ve školách, ve sportovních, kulturních, zdra-
votnických zařízeních, v obchodních cen-

trech, v ubytovacích zařízeních a na mno-
ha dalších místech. EUROklíč je možné 
využít nejen v ČR, ale hlavně při cestách 
ve státech EU, kde je možnost jejich využití 
podstatně vyšší. V městské části Praha – 
Petrovice mohou osoby se zdravotním 
postižením EUROklíč  využít v prostorách 
polikliniky na sociálních zařízeních (WC) 
a v prostorách úřadu MČ, Edisonova 429.
V Evropě je již registrováno přes 1 000 000 
vydaných EUROklíčů, umožňujících přístup 
na přibližně 100 000 sociálních a technic-
kých kompenzačních zařízení. Jejich počet 
rychle roste, protože miliony spoluobčanů 
se sníženou schopností pohybu a orien-
tace po celé Evropě žijí plnohodnotným 
životem, tedy cestují autem i veřejnou 
dopravou do zaměstnání, za sportem, kul-
turou, na dovolenou, vyřizují své záležitosti 
na úřadech a chtějí bez problémů využívat 
veřejná zařízení. 
Občan s tělesným postižením, který 
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
si EUROklíč může objednat na Svazu 

tělesně postižených ČR na telefonu 
+420 222 317 489 u paní Anny Birčákové 
nebo na e-mailu anna.bircakova@svaztp.
cz a po domluvě vyzvednout zdarma 
na adrese: Svaz tělesně postižených 
v České republice z. s., Karlínské náměstí 
59/12, Praha 8 – Karlín.
Postup je velmi jednoduchý:
Zájemce o Euroklíč vyplní jednoduchý 
formulář, který může získat přímo na Sva-
zu tělesně postižených v České republice 
z. s., nebo si ho může stáhnout níže.
Pokud o to má zdravotně postižený zájem, 
může mu na vyžádání poslat pracovník 
Svazu dokumentaci a následně i Euroklíč 
poštou. Není možné, aby Euroklíč získal 
každý, i člověk bez zdravotního postižení, 
protože potom by Euroklíč ztratil smysl. 
Proto o Euroklíč může žádat pouze člověk 
s průkazem mimořádných výhod pro 
zdravotně postižené, tzv. průkazkou TP, ZTP 
nebo ZTP/P. Touto průkazkou se při žádosti 
o Euroklíč zdravotně postižený prokazuje.

Termíny přistavení VOK 
na bioodpad v roce 2015
I. pololetí 

VŽDY od 9.00 do 12.00 hod.

Termíny přistavení VOK
v roce 2015
I. pololetí

VŽDY od 14.00 do 18.00 hod.

Termíny mobilního svozu 
nebezpečného odpadu v r. 2015

VŽDY v pondělí
2.3., 1.6. a 31.8.

Spadané ovoce v biokontejneru.
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Odpady – co možná nevíte?!
Kam odložit různé druhy 
odpadu
Fyzické osoby jsou ze zákona povinny od-
kládat komunální odpad na místech k tomu 
určených a odpad odděleně shromažďovat, 
třídit a předávat k využití a odstraňování po-
dle systému zavedeného obcí. 

Sběrné nádoby na směsný 
odpad 

Do směsného odpadu nikdy nevhazu-
jeme nebezpečné odpady, nepatří sem ani 
využitelné odpady (např. papír, sklo, plasty).
Ke sběrným nádobám neodkládáme žádné 
další odpady (např. ty, které se do nádoby 
nevešly). 
Zajištění úklidu okolo kontejnerových stání 
je povinností vlastníka objektu.

Velkoobjemové kontejnery 
na objemný odpad – VOK 

VOK jsou přistaveny v odpoledních hod-
inách po dobu 4 hodin (14:00 - 18:00 hod.). 
Po celou dobu přistavení je přítomna ob-
sluha, 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 od-
pad z domácností  např.: nábytek, koberce, 
podlahové PVC, sportovní náčiní (lyže, jízd-
ní kola apod.), umyvadla a záchodové mísy.
Co nelze odložit do VOK
VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv 
odpadu z podnikatelské činnosti a jiného 
odpadu než objemného, např.: směsný ko-
munální 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, moni-
tory, počítače, přehrávače, telefony apod.), 
stavební suť.

Velkoobjemové kontejnery – 
VOK na bioodpad 

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) 
hmota, která v sobě váže spousty živin, 

které můžeme ve formě kompostu navra-
cet do půdy.
Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, 
čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, 
piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, 
hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, 
kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkre-
menty masožravých zvířat, znečištěné pi-
liny a všechny další biologicky nerozložitelné 
odpady.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, 
který se vyznačuje negativním vlivem 
na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, 
nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další 
nebezpečí. Nelze s ním proto nakládat jako 
např. se smíšeným komunálním odpadem 
nebo odpadem určeným k běžné recyklaci. 
Nelze ho tedy ukládat do otevřených sklá-
dek, ani spalovat v běžných spalovnách. 
Likviduje se buď ve speciálních spalovnách 
nebezpečných odpadů, nebo se dále re-
cykluje ve specializovaných fi rmách.
Co lze odložit: 
rozpouštědla,  kyseliny,  louhy, zásady, fo-
tochemikálie, pesticidy, čisticí prostředky, 
tiskařské barvy, tonery, inkousty, lepidla,  
pryskyřice, zářivky a jiný odpad obsahující 
rtuť, olej a tuk, nepoužitá léčiva, baterie 
a akumulátory.

Sběrné dvory hlavního 
města Prahy

Ve sběrných dvorech lze odevzdat 
v podstatě jakýkoliv odpad kromě 
směsného, odpady lze odevzdávat
v množství obvyklém z domácnosti 
(stavební odpad pouze 1 m3 měsíčně), 
omezení jednorázového návozu - možný 
vjezd vozidel max.do 3,5 t .
Všechny druhy odpadu lze odevzdat zdar-
ma (kromě pneumatik – 25Kč za kus), 
Vždy je nutno se prokázat platným 
občanským průkazem (s trvalým pobytem 
v Praze). 
V současné době je možné využít zkušební 
nadstandardní službu objednávkového 
odvozu odpadu do sběrného dvora. 

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Sběrný dvůr v Praze.

Provozní doba všech sběrných 
dvorů hlavního města Prahy:
PO – PÁ  8.30 – 18.00 hod
(8.30 – 17.00 hod – zimní období) 
SO – 8.30 – 15.00 hod 

Seznam sběrných dvorů hlavního 
města Prahy: 
• Perucká 2542/10, Praha 2 – Vino-
 hrady, tel.: 236 04 00 00
• Malešická 74, Praha 3 – Žižkov,
 tel.: 734 16 10 76
• Zakrytá, Praha 4 – Spořilov, 
 tel.: 606 08 35 25
• Dobronická 892, Praha 4 – Kun-
 ratice, tel.: 605 07 90 49
• Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice,  
 tel.: 251 61 23 43
• Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice, 
 tel.: 284 09 89 06
• Voctářova, Praha 8 – Libeň,
 tel.: 731 90 96 53
• Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – 
 Vysočany, tel.: 284 09 85 81
• Bartůňkova 711, Praha 11 – 
 Chodov, tel.: 236 04 00 27
• Generála Šišky, Praha 12 – 
 Modřany, tel.: 739 477 964, 
 603 539 171
• Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje 
 tel.: 777 30 12 01
• Za zastávkou 3, Praha 15 – Dolní 
 Měcholupy, tel.: 733 16 48 10
• V sudech 1488, Praha 16 – 
 Radotín, tel.: 257 91 17 58
• K Cihelně 420, Praha 19 – Satalice 
 tel.: 736 66 15 60
• Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní 
 Počernice, tel.: 281 92 49 59
• Podnikatelská, Praha 21 – 
 Běchovice, tel.: 602 20 21 91
• Bečovská 939, Praha 22 – 
 Uhříněves, tel.: 731 12 29 05
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Život v každé kapce krve
Jsou lidé a lidé, a pak jsou 
zde hrdinové. Každodenní 
hrdinové, které na ulici jen 
těžko rozeznáte od (ne)
hrdinů, jednoduše proto, 
že se na první pohled ničím 
zvláštním od nás ostatních 
neliší. 
Obecný pojem „hrdina“ společnost vnímá 
jako typ člověka s nadlidskými schopno-
stmi, které mu umožní konat významné 
skutky, díky kterým se stane slavným. Ale 
skutečnost je taková, že hrdinou může být 
kdokoli z nás, minimálně sám před sebou, 
kdy je schopen překročit svůj vlastní stín. 
Stoprocentně s jedním takovým „hrdi-
nou“ jsem se setkala 20. ledna v pros-
torách transfuzní stanice Fakultní nemoc-
nice Královské Vinohrady. Strážník Petr 
Růžička z Obvodního ředitelství Městské 
policie Praha 6, i přes svou fobii z jehel 
a injekcí, v ten den daroval svou krev již 
po 211. Jeho ideálem – se svými 256 
odběry – je kolega Rudolf Býček. „Právě 
on byl tím motivátorem. Byla to jeho slo-
va, která mě přivedla k prvnímu odběru,“ 
říká Petr a vzpomíná dál: „Pojď a postav 
se svému strachu. Máš tu odvahu, vím 
to,“ s úsměvem interpretuje Rudolfovy 
věty. „Každý odběr je výzvou. Ten strach 
z jehel je strašný, ale jsem zde a přijdu zas 
a znovu, abych opět překročil své manti-
nely a pomohl,“ dodává Petr Růžička. 
A nyní posuďte sami, je, či není hrdinou? 
Ale… není smyslem tohoto článku pou-
kázat pouze na jednoho z dárců, ačkoli jeho 
pohnutka je více než pozoruhodná, nýbrž 
na všechny ty, kteří přišli 20. ledna podpořit 
sedmnáct let starou tradici Městské poli-
cie Praha a darovali nejcennější tekutinu, 
kterou lidská krev dozajista je. Do cesty mi 

vchází další z dárců, je jí Dagmara Tencerová 
z Útvaru řešení přestupků Městské policie 
Praha. Paní Dagmara si úterním dnem 
připsala jedenáctý odběr, a jak sama 
říká, s myšlenkou stát se dárcem si hrála 
o mnoho let dříve, ale rovnýma nohama 
do toho skočila před čtyřmi lety. „Víte, že 
krev může zachránit život. Uvědomujete si, 
že díky krvi je možné připravit celou řadu 
léčiv pro lidi, kteří jsou vážně nemocní, 
trpí leukémií nebo poruchou srážlivosti 
krve a tak vůbec. To vše si uvědomujete, 
ale přesto potřebujete něčím postrčit… 
nebo co.“ Zastaví se ve svém povídání 
a nepatrnou chvíli přemýšlí, snad nad tím, 
zda mě má nebo nemá pustit do svých 
niterných myšlenek. Nepatrně nakrčí nos 
a pokračuje. „A když vážně onemocněl 
můj zeť a já viděla, kolik krevních konzerv 
je potřeba i jen na jednu jedinou operaci, 
přešla jsem od úvah k činu.“ 
Se svými všetečnými otázkami oslovuji 
i ředitele pražských strážníků pana inženýra 
Eduarda Šustera, kterého nelze přehlédnout 
v davu dárců. Tak tedy, pane řediteli, jaký 
smysl spatřujete v dárcovství krve vy sám? 
„Krev je vzácná a ničím nenahraditelná te-
kutina. Darováním krve můžete zachránit 
život nebo, chcete-li, pouhé zdraví mnoha 
lidem. Je to jako darování kusu sebe. Aby-
chom vykonali dobro, stačí několik kapek 
krve, nemusíte ani bojkotovat olympiádu, 
vyvěšovat tibetskou vlajku či na ulici kupo-
vat různé charitativní přívěsky na klíče. 
Myslím, že je to následováníhodné. Co 
říkáte?“ 

Souhlasím a pokládám druhou otázku: Co 
bylo tím prvním impulsem, abyste dnes se 
svými podřízenými daroval krev? 
„Především to byla chuť osobně motivo-
vat zaměstnance Městské policie Praha. 
Chtěl jsem osobním příkladem vyjádřit 
všem dárcům podporu a úctu k jejich jistě 
záslužnému skutku. Zároveň to byla skvělá 
příležitost jak se s mnohými z nich opět 
setkat a získat jejich konkrétní poznatky 
k fungování naší organizace. Zpětná vazba 
je důležitá pro správný chod, a proto velmi 
rád mluvím s kolegy sloužícími takzvaně 
v terénu a naslouchám jim.“ 

Těch příběhů, impulsů a cílů, proč být 
dárcem a dobrovolně – minimálně každý 
čtvrtý měsíc – nechat ze svého těla od-
téct půl litru krve, je mnoho. Ale ať už 
je to u jednoho tak a u druhého jinak, 
skutečnost, že právě vy jste někomu po-
mohli nebo dokonce zachránili život, je jis-
tá. V rámci letošní akce se vás, strážníků, 
sešlo bezmála šedesát. Můžeme tak 
hovořit o 30 litrech krve, kterou jste 
v průběhu tří hodin darovali. Je zřejmé, že 
je i mnoho z vás, co jste se, pro zdravotní 
indispozici či z jiného důvodu, nemohli 
dostavit, ale dárci jste a někteří i v regis-
tru kostní dřeně. A právě proto, jako pro-
jev úcty a poděkování, byl napsán tento 
článek. Pro vás všechny – hrdiny. 

Zuzana Gašpar
Tisková skupina / MP hl. m. Prahy

Ředitel Městské policie daruje krev.

Městská policie pomáhá.
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Půlkulaté výročí – XV. reprezentační ples 
MČ Praha - Petrovice
Rok se sešel s rokem 
a v sobotu 7. února jsme 
se po roce opět sešli, aby 
přátelé tance a společenské 
zábavy strávili příjemný 
večer ve společenském sálu 
Domu občanské vybavenosti 
při XV. reprezentačním plese 
Městské části Praha – Petro-
vice. 
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. Plesový výbor 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 po taneční písničky. Po úvod-
ním slovu paní starostky JUDr. Olgy Hro-
masové, která krátce přivítala všechny 
přítomné, vystoupila taneční skupina TK 
Calipso, která je zaměřena na country 
tance, show a line dance, ale také na kla-
sické a latinsko-americké tance. Považuji 
za nutné konstatovat, že tato skupina má 
sídlo v naší městské části. Osm dívek 
a dva mládenci nám předvedli rytmickou 
a atraktivní skladbu s plným nasazením - 
liniový tanec s názvem „Happy“. V dalším 
průběhu večera vystoupila taneční skupina 
Element postupně s dvěma tanečními vstu-
py, prvním tancem bylo ohnivé fl amengo, 
druhým vášnivé tango. Všechny taneční 
výstupy se velmi líbily a byly oceněný 
bouřlivým potleskem. Součástí programu 
byla také bohatá tombola, která se set-
kala s velkým zájmem. Zde se přísluší 

znovu poděkovat všem sponzorům, kteří 
svými hodnotnými dary zatraktivnili celý 
večer. Poděkování za dobře připravenou 
a vydařenou společenskou akci přísluší 
také plesovému výboru v čele s jeho 
předsedkyní paní Helenou Stašákovou, 
a všem pracovníkům městské části, kteří 
se na přípravě aktivně podíleli.

André Němec
zástupce starostky

Flamenco Element: Jana Drdácká 
a Eduard Zubák.

SENIOŘI

Nordic walking 
Klub seniorů Petrovice 
rozšiřuje svoji činnost 
pod vedením odborných 
instruktorů, a to o nordic 
walking (chůze s hůlkami), 
cvičení na venkovních 
zařízeních a výuku angličtiny 
pro začátečníky.  

Zájemci se mohou přihlásit u paní 
Mgr. Lakosilové (tel.: 777 192 109, nebo 
222 960 497). Kromě relaxačního cvičení, 
které se již pravidelně koná v sále DOV 
vždy ve čtvrtek od 10.00 hodin, nor-
dic walking zahájí v pondělí 2. března 
v 10.00 hod. Sraz je před budovou poli-
kliniky. Pondělky jsou střídavě vyhrazeny 

chůzi a cvičením na venkovním zařízení.                                                                                                                            
Pokud zájemci o chůzi ještě nemají hole, 
mohou si je u instruktora vypůjčit. Termín 
výuky angličtiny bude stanoven podle 
počtu zájemců.

Otto Semecký
předseda Kulturní komise RMČ

Dívky ve večerních róbách vybírají lístky do tomboly. V tombole byla spousta zajímavých cen.
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Pouť důvěry Taizé Praha 2014

Silvestrovský „Festival národů”  

Mezinárodního setkání 
mládeže se zúčastnilo asi 
30 000 mladých, většinou 
z různých zemí Evropy. 

I do petrovické farnosti přijeli setkávat se 
spolu s námi, modlit se a zpívat v našem 
kostele - 80 poutníků – většina byla uby-
tována v hostitelských rodinách, dvacet 
v Domě občanské vybavenosti MČ Praha 
– Petrovice.

Během striktně nealkoholic-
kého a přesto velmi veselého 
silvestrovského „Festivalu 
národů” se v sále Domu 
občanské vybavenosti MČ 
Praha-Petrovice představily 
skupiny z různých zemí 
a národů. 
Měli jsme hosty z Francie, Španělska, 
Polska, Ukrajiny, Maďarska, Chorvatska 
a dokonce i z Egypta.

Po dlouhé noci jsme vstávali na novoroční 
mši od 10.30. Farníci i poutníci dorazili 
do kostela, ale protože nás bylo dohro-
mady asi 150, výjimečně jsme bohoslužbu 
přesunuli do sálu DOV. A bylo to krásné, 

mohli jsme vytvořit soustředné kruhy 
okolo improvizovaného oltáře, něčeho ta-
kového si v kostele neužijeme. Dívat se 
z tváře do tváře. A vidět radost. Ze zázemí, 
které nám MČ Praha-Petrovice v Domě 

občanské vybavenosti umožnila pro toto 
setkání využívat, byli nadšeni zahraniční 
účastníci i organizátoři i my. Moc děkujeme 
“petrovické obci”, paní starostce i jejím 
spolupracovníkům.

Hojná účast na novoroční mši.

Pouť důvěry - Evropské setkání mladých.

Sešlo se nás tolik! Zatančili jsme si... ... a zahráli nějaké hry.
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V předsálí společenského sálu v přízemí Domu občanské vybavenosti
MČ Praha–Petrovice, Edisonova 429, Praha 10 – Petrovice.  

Vstup přímo z ulice Edisonovy v předsálí 
restaurace „Letem Světem“.

Ukázky paličkování, zdobení kraslic (madeirové, batikové), 
ochutnávka exotických, čisticích a ovocných čajů, prodej českých 

výrobků, velikonočních dekorací, keramiky, bižuterie…
Pro malé děti je připravena dílnička, malování na obličej, 

airbrush a tetování.

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.

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

stanice Sídliště Petrovice

Komise bytová a sociální RMČ Praha-Petrovice
opět pořádá

VelikonoCní jarmark
07.–08. 03. 2015 od 9.00 do 17.00 h

Těšíme se na Vás

Starostka MČ JUDr. Olga Hromasová 
a Komise bytová a sociální RMČ Praha – Petrovice

ve čtvrtek 02.04.2015
od 9.00 do 17.00 hod. 
před budovu polikliniky v Petrovicích na 

PETROVICKÝ
FARMÁŘSKÝ
TRH  

Čeká Vás ochutnávka domácího mazance od pekaře, 
velikonoční uzenářská specialita od uzenáře a zahřát se 
budete moci dobrým svařákem. Při ochutnávkách budete 
mít možnost si zakoupit i dárky pro radost.

VÁS SRDEČNĚ ZVE

s velikonocní 
    atmosférou

ˇ

12., 20., 25. hudební festival 
a 28 květen PETROVICKÉ JARO

3. červen PAVLÍNA FILIPOVSKÁ 
  Povídání o Semaforu 
  a tatínkovi

10. červen MARTIN MAXA
  hudební recitál

5. březen divadelní hra: SBOROVNA 
  (Trávníček, Kluková, 
  Kornová atd.)

24. březen IVO ŠMOLDAS – povídání 
  se známým hercem 
  a bavičem

6. duben (velikonoční pondělí)
  koncert známého 
  orchestru BLUE STAR

15. duben Pavel Lohonka 
  „ŽALMAN“ – koncert

Všechny pořady se uskuteční v sále DOV 
od 19 hodin. O podrobnostech budete včas 
informováni. Těšíme se na Vaši účast.

Otto Semecký               

Vážení spoluobčané !
Kulturní komise RMČ pro vás připravila 
na I. pololetí 2015 tyto akce:
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Střípky z petrovické knihovny
Na začátku nového roku 
(sice se zpožděním), bychom 
vám rády poděkovaly 
za přízeň věnovanou naší 
knihovně a infocentru, 
popřály to nejlepší do dalších 
dní. 

Rády bychom vás seznámily s první velkou 
akcí. Je to noc s Andersenem, která se 
koná 27.03.2015 od 16.00 hodin v pros-
torách knihovny a infocentra MČ Praha – 
Petrovice.
Je to již potřetí, co se setkáváme a tato 
akce nabývá stále větší obliby. Letošní Noc 
se ponese v pohádkovém duchu. Rok 2015 

je rokem 100. výročí narození spisovatele 
Jana Drdy. Jeho pohádky oslovují děti 
i dnes, dočkaly se i fi lmové podoby.
Přihlášky a bližší informace jsou k dis-
pozici v Místní knihovně: úřad MČ Praha 
– Petrovice, Edisonova 429.

Vaše knihovnice

Petrovický masopust
Ve středu 11. 2. 2015 proběhl 
v Petrovicích masopustní 
karneval. Akci pro děti 
připravil DDM Praha 10 – 
Dům UM ve spolupráci s MČ 
Praha Petrovice.
S tradičními postavami si děti zasoutěžily 
a pohrály. V Průběhu akce vystoupil 
kroužek MTV Dance Smile, a poté byla 
zvolena nejoriginálnější maska Petrovic-
kého masopustu. O ceny soutěžilo bezmá-
la 70 dětských masek. Odměnění si odnes-
li plyšové prase, husy, koníky a diplomy. 
Nakonec jsme si všichni zatančili společný 
masopustní tanec s bábou květinářkou 
a smrťákem. Všechny děti si odnesly domů 
drobnou odměnu – časopis a lízátko.

Děti soutěžily o nejoriginálnější masku Petrovického masopustu.

Legrácky před spaním. Děti si vyrobily vlastní kostýmky. Poslušně posloucháme.

Dům dětí a mládeže pro Prahu 10 Dům UM se podílí na organizaci volného času dětí a mlá-
deže. V současné době jsou v provozu 4 pracoviště: Strašnice – Vršovice, Hostivař – Petrovice, 
Uhříněves – Dubeč a táborová základna Tři studně. Veškerou činnost Domu UM zabezpečují 
profesionální pedagogičtí pracovníci, externí odborníci a dobrovolní spolupracovníci. Dům UM nabízí 
pod jejich vedením pravidelnou zájmovou činnost ve více než 200 zájmových útvarech na jednotlivých 
pracovištích.

Veronika Lhotová, Dům UM

VOLNÝ ČAS
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O pobočce v Hostivaři
Pracoviště Hostivař – Petro-
vice nabízí možnost trávení 
volného času nejen ve své 
pobočce v Golfové ulici, 
ale i v okolních základních 
školách. 
Nabídka je široká, můžete si vybrat kroužky 
z oboru keramiky a výtvarných činností, 
výuky hry na fl étnu a kytaru, tance různých 
stylů pro všechny věkové kategorie, cvičení 
pro děti i dospělé, divadla, fotografi e, elek-

trotechniky a animace. Pro sportovně 
založené nabízíme sportovní hry, stolní 
tenis, fl orbal od přípravky až po výběrové 
týmy Wizards. Maminky s dětmi mohou 
využít dopolední program pro nejmenší.

Kromě organizované činnosti děti tráví svůj 
volný čas v otevřeném klubu Chodba, kde 
pod dohledem kamarádského vedoucího 
mohou hrát deskové hry, fotbálek, šipky, 
kulečník a využívat PC s přístupem k in-
ternetu. Každý měsíc klub pořádá turnaje 
v různých oborech.  
Pro širokou veřejnost nabízíme otevřené 
výtvarné a keramické dílny.
V době školních prázdnin organizujeme 
oblíbené jarní a letní příměstské tábory. 
Ve spolupráci s MČ Praha Petrovi-
ce, ZŠ Petrovice a Sokolem Petrovi-
ce připravujeme po celý rok akce pro 
veřejnost. K zahájení školního roku Hurá 
do školy, Mikulášskou oslavu, Masopustní 
karneval, Pálení čarodějnic a oslavu Dne 
dětí.

Kromě těchto událostí pracoviště organi-
zuje různé sportovní a taneční soutěže, 
tématické dílny pro kolektivy ZŠ, výstavy 
prací zájmových kroužků a vánoční 
a čarodějnické výtvarné soutěže.
Těšíme se na všechny, kteří mají zájem 
se  přijít podívat a vyzkoušet si různé ak-
tivity DDM.

Nikoleta Justová
Dům UM

Oslava Dne dětí.

Mikuláš rozdává dárky hodným dětem. 

Děti se chlubí svými výtvory.

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

Děti se zapojují do nejrůznějších aktivit. Na Mikulášské oslavě je vždy hojná účast.
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RUGBY KLUB PETROVICE 
ZIMNÍ PŘÍPRAVA

Minule jsme v našem příspěvku infor-
movali o úspěšné podzimní sezóně našich 
mládežnických kategorií.
V prosinci jsme absolvovali rozloučení 
s rokem oblíbenou Mikulášskou besídkou 
a potom jsme si udělali do konce roku vol-
no. Hned začátkem roku však všichni naši 
hráči všech kategorií naskočili do intenzivní 
zimní přípravy, tak abychom byli co nejlépe 
připraveni do soutěžní sezóny jaro 2015. 
V zimní přípravě trénujeme jednak gymnas-
tiku a všeobecnou tělovýchovu v tělocvičně 
ZŠ Dopplerova, jednak atletiku a vytrvalost 
v prostorách kolem Hostivařské přehrady 
a také využíváme hřiště s umělým po-
vrchem v areálu Na šancích pro trénink hry 
samotné. Děti do desíti let trénují přes zimu 
dvakrát týdně a ti starší již třikrát týdně. Ka-
tegorie U7 – U13 také přes zimu poměřují 
svou výkonnost na pravidelných zimních 
turnajích v hale ve Zbuzanech. A neve-
dou si vůbec špatně. Také hráčky a hráči 
seniorských kategorií absolvují postupně 
tvrdou zimní přípravu. Celá zimní příprava 
bude zakončena pravidelným čtyřdenním 
soustředěním na konci března. Mladší 
kategorie děti od čtyř do třinácti let jede 
do Doks a ti starší do Neveklova.

JARNÍ SEZÓNA 2015

Koncem března začne velmi důležitá jarní 
sezóna. Naše seniorské týmy vévodí ta-
bulkám svých soutěží. Muži budou jistě 
chtít obhájit svou zatímní vedoucí po-
zici v první lize a zajistit si tak po čtyřech 
letech přímý postup do extraligové soutěže 

v příštím ročníku. A tým žen se pokusí 
po roční pauze znovu dobýt mistrovský titul 
v sérii elite, nakročeno mají ženy dobře, 

po podzimu mají náskok před druhou 
Spartou 5 bodů. Také B tým, poté, co byl 
administrativně přeřazen do druhé nevyšší 
soutěže 1. ligy bude jistě chtít prokázat 
svou kvalitu vítězstvím v této soutěži. 
Hráči žákovských kategorií budou hrát již 
pravidelný kolotoč regionálních turnajů, 
který bude v červnu završen turnaji ce-
lostátními, které se tentokrát budou hrát 
bez výjimky na Moravě. Domácí sezónu 
budou mít zpestřenou mezinárodním tur-
najem PYRF (Prague Youth Rugby Festi-
val), jehož petrovická část na našem hřišti 
bude hrát v rámci již 7. ročníku turnaje 
„O pohár starostky Petrovic“. Dále budou 
mít naši svěřenci následující období ještě 
zpestřeno o účast na dvou zahraničních tur-
najích. V německém Frankfurtu nad Moha-
nem začátkem května a ve francouzském 
Besanconu koncem června budou moci 
na kvalitních turnajích poměřit své síly ne-
jen proti týmům z Německa a Francie, ale 
také s týmy z Anglie, Walesu, Irska, Itálie, 
Španělska, Belgie a Polska.

CO POŘÁDÁME

Na jaře 2015 se bude na našem hřišti 
v Grammově ulici č. 2 konat mnoho zajíma-
vého. Kromě ligových zápasů mužů a žen 
a kromě pravidelných regionálních turnajů 
žáků pořádáme, jak již bylo zmíněno, 

část mezinárodního turnaje PYRF 2015. 
Nepořádáme však jen sportovní akce, 
i letos připravujeme například pravidelné 
pálení čarodějnic a také dětský den pro 
veřejnost. Zveme tedy srdečně všechny 
naše petrovické spoluobčany a čtenáře to-
hoto Zpravodaje, aby se přišli na naše spor-
tovní i mimosportovní akce podívat. Čekají 
vás nevšední zážitky. Vstup na veškeré 
akce s výjimkou ligových utkání mužů 
(vstup pro dospělé 50 kč) je zdarma!

NÁBORY

Nábory nových hráčů do našich žákovských 
a dorosteneckých kategorií probíhají 
průběžně po celý rok. Přijímáme děti 
již ve věku od čtyř let a to jak chlapce, 
tak i dívky, neváhejte se tak ozvat na te-
lefonní číslo 602 226 411. Rugby je hra, 
která podporuje všeobecnou pohybovou 
aktivitu a rozvíjí i charakterové vlastnosti 
jako soudržnost, odpovědnost, dodržování 
disciplíny, odstraňuje rasové a národnostní 
předsudky. Dětem pomáháme zbavit se os-
tychu a začlenit se do kolektivu.
Veškeré další informace o dění v našem 
klubu jakož i kontakty na trenéry jed-
notlivých kategorií naleznete na našem 
webu www.petrovice.rugby.cz.

Rugby zdar!
Oto Petrášek

Rozpis některých význačných akcí na hřišti 
RK Petrovice Grammova 2 – jaro 2015:

Ne 29.3. od 13,00 hod ligový zápas mužů RK Petrovice vs. RC Havířov
Ne 19.4. od 10,00 hod 8. Kolo Přeboru OPČ Starších žáků kategorie U15
Ne 26.4. od 09,00 hod celodenní žákovský mezinárodní turnaj
 „O pohár starostky Petrovic“ 
 v rámci turnaje PYRF 2015
Čt 30.4. od 16,00 hod pálení čarodějnic, sportovní a kulturní program
Ne 10.5. od 13,00 hod ligový zápas mužů RK Petrovice vs. RC Zlín
So 16.5. od 10,00 hod turnaj v sedmičkovém rugby (olympijský sport)
 3.kolo II.série za účasti mužů RK Petrovice
Ne 24.5. od 10,00 hod 11. Regionální turnaj žáků kategorie U13
So 30.5. od 09,00 hod mezinárodní turnaj veteránů Old Boys
 Pražská šunka
Ne 31.5. od 10,00 hod 12. Regionální turnaj žáků kategorie U11
Ne 28.6. od 10,00 hod ligový turnaj žen v sedmičkovém ragby
 skupina Elite s předpokládanou oslavou 
 mistrovského titulu pro naše děvčata

Tréninky probíhaly i v zimě v hale.
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PRAGUE YOUTH 
RUGBY FESTIVAL 
26. 4. 2015

RUGBY CLUB
TATRA SMÍCHOV

U7
U9
U11
U13
U15

pyrf.webnode.cz

Pražský 
Ragbyový 

Festival 
Mládeže 



16

Petrovický zpravodaj

Zápis do MŠ Jakobiho pro školní rok 2015 / 16

Dny otevřených dveří k výročí 125 let + 25 let 
+ 25 dnů Základní školy Praha – Petrovice

ŠKOLY

K zápisu do MŠ mohou přijít 
rodiče s dětmi narozenými 
v roce 2009, 2010, 2011 
a v roce 2012 narozenými 
do 31. srpna. 

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

ky. Je třeba upozornit na to, že do MŠ 
mohou být podle ustanovení § 46 a § 50 
zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví, 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

Oslavy výročí školy 125 let 
(Edisonova) + 25 let (Dop-
plerova) + 25 dnů (nová 
budova) probíhaly v několika 
vlnách: slavnostní školní 
akademie, dny otevřených 
dveří a setkání bývalých 
a současných zaměstnanců. 
Během dnů otevřených dveří navštívilo 
některou z budov, ale nejčastěji všechny 
tři budovy, asi 300 až 350 rodičů, bývalých 
žáků, současných žáků nebo jejich 
příbuzných či kamarádů. Největší skupinu 
návštěvníků tvořili rodiče předškoláků, kteří 
se přišli informovat na zápis dětí do prvního 
ročníku. Paní učitelky i všichni ostatní 
pedagogičtí pracovníci naší školy prová-
zeli  návštěvníky budovami školy a uka-
zovali vybavení a také výzdobu učeben 
a společných prostor. Chodby, schodiště 
a každý volný kout poskytoval příjemný 
pohled na obrázky a jiné výtvarné práce 
našich žáků. Největší koncentrace dětských 

výtvarných prací a hlavní výstavní prostory 
byly v prvním poschodí budovy Dopplero-
va u knihovny a ředitelny. Závěrečný den 
otevřených dveří byl zakončen setkáním 
současných a bývalých zaměstnanců 
Základní školy Praha – Petrovice. Setkání, 
posezení a popovídání o starých časech 
i o současnosti a také občerstvení bylo 
připraveno ve školní jídelně. Všichni  dostali 
pamětní keramické medaile a kalendáře 
vytisknuté a připravené s využitím kreseb 
a maleb našich žáků. Všem návštěvníkům 

velmi děkuji za to, že se přišli do školních 
budov podívat, děkuji za jejich zájem, 
za milá slova uznání, která vždy potěší 
a povzbudí do další práce. Opravdu velice 
moc a MOC děkuji kolegyním a kolegům 
- současným pedagogickým pracovníkům 
i všem zaměstnancům naší školy, které 
a kteří dny otevřených dveří i setkání 
zaměstnanců naplánovali a zorganizovali. 

Petr Zeman
ředitel Základní školy Praha – Petrovice

Mateřská škola Jakobiho, Praha 10 - Petrovice
Vážení rodiče budoucích předškoláčků, ZÁPIS do naší MŠ pro školní rok 2015/16 se koná

25. března 2015
od 13 do 17 hodin

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

ZÁPIS

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

Nová budova ZŠ.

Dřevěný obklad působí velmi dobře.
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Jsme parta 
správná...

ŠKOLY

… těmito slovy se loučili 
žáci Základní školy Praha 
– Petrovice se všemi, kdo 
s nimi přišli oslavit výročí 
jejich školy na slavnostní 
akademii. 
Sál v Domě občanské vybavenosti v Petro-
vicích praskal 27. 11. 2014 ve švech, ne 
na každého se dostala židle nebo kousek 
místa k sezení, ale atmosféra celého 
večera byla úžasná. Vlny potlesku a pod-
pory nesly účinkující k těm nejlepším 
výkonům a až k nezvyklému soustředění. 
Pedagogům i dětem záleželo na tom, aby 
oslavy založení obou budov proběhly co nej-
lépe. Vždyť bylo co slavit. Malá budova se 
pyšní již 125 svíčkami na pomyslném dortu 
a ta mladší velká oslavila krásných 25 let 
od svého slavnostního otevření. 
Celým programem provázeli žáci II. stupně, 
kteří se stylizovali do postaviček školních 
skřítků, bez nichž by škola snad ani nebyla 
školou. Nutno říci, že žádná třída nezůstala 
stranou a všichni měli možnost se 
na slavnostním večeru prezentovat. Ti, kteří 
nevystoupili přímo na pódiu, představili 
svoje výstupy z projektového vyučování, 
které celému večeru předcházelo, na pane-
lech, umístěných při vstupu do sálu. A co 
všechno se na pódiu odehrálo? 1. M a 2. M
si připravily recitaci klasických básniček 
a říkanek. 1. A, 1. B, 2. A a 2. M zazpíva-
ly pohádkové písničky, 3. M nastudovala 
pohádkovou operu O červené karkulce. 3. A
a 3. B se rozdělily na dívky a chlapce a obě 

skupiny si nacvičily moderní tanec. 4. A 
a 4. M nám sehrály, jak to bylo s příchodem 
Slovanů, 5. A, 5. M a 5. E předvedly po-
mocí prezentace a otázek publiku perfek-
tní znalost živočichů z pražské ZOO. 6. A
secvičila dramatizaci Romance o Karlu IV.
Za skupinu žáků z II. stupně vystoupil Já-
chym Háma a prezentoval projektové 
vyučování na téma Život na Ukrajině a naši 
deváťáci celou akademii okořenili tancem 

na známé melodie z muzikálu Pomáda. 
A právě oni roztančili téměř celý sál při 
závěrečném vystoupení s písničkou Jsme 
parta správná. Za nás všechny doufám, 
že partou správnou zůstaneme a podobné 
projekty nám přinesou kromě práce a sta-
rostí dnes tolik potřebnou radost.

Veronika Balíčková
Základní škola Praha – Petrovice

Jsme malí, ale šikovní.Kouzelnice a čarodějky.

Představení Červená karkulka v podání 3. M.

Závěrečné taneční vystoupení. Diváci seděli i na zemi.
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Nové veselé šatny v novém pavilonu.

Petrovický zpravodajŠKOLY

... aneb učení pokračuje v zaběhnutých kolejích.

Představení nového pavilonu školy...

Výuka přírodovědy pokračuje hravě dál.

Paní starostka přišla povzbudit žáky.

18A zde nový pavilon v plné své kráse.

Schodiště v novém pavilonu školy.

Žáci se poslušně hlásí a nezlobí.

Máme i pracovní výuku.

Paní starostka vyzkoušela nové židle a nové lavice.

V novém pavilonu máme i matematiku.

koly...

Lépe se soustředíme na čtení i psaní.

V novém pavilonu usilovně přemýšlíme.
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Vánoce jsou za námi, dárky 
rozdány a my všichni jsme 
naskočili do vlaku druhého 
pololetí. 

Přesto se chceme se čtenáři Petrovic-
kého zpravodaje alespoň na chviličku 
vrátit na závěr kalendářního roku 2014, 
k 17. prosinci. Jako již každoročně se stu-

denti, pedagogové a vedení Gymnázia 
ALTIS sešli spolu s rodiči a také s hosty, 
v zastoupení obce také s paní starostkou 
JUDr. Olgou Hromasovou,  na vánoční 
akademii, letos pod názvem Z Las Vegas 
až do Petrovic. A bylo se na co koukat. 
Marilyn Monroe, sladký Elvis, ďábelský 
Kája i se včelkou Májou, ruští bohatýři, 
čarovný svět kejklířů, street dance i křehké 
baletky, ti všichni ovládli pódium a s tím 
celý sál. Aplaudovalo se vestoje, smích 
střídal něžná rozechvění. Prostě jsme si to 
náramně užili. Tak příští rok na shledanou. 

Olga Tůmová

Projekt Média jde na Gymná-
ziu ALTIS do fi nále.

Zatímco studenti primy a tercie dokončili 
nebo dokončují své prezentace a obhajují 
tvorbu modelů, studenti kvinty představili 
své první power-pointové práce z dějin 
médií a studenti septimy pracují na stu-

dentském projektu studentského časopisu 
d´Test pro 6. ročník soutěže v tvorbě vzo-
rového čísla spotřebitelského časopisu 
pro mládež, který je zaměřen na testování 
výrobků a služeb (včetně veřejných). Držte 
nám palce, ať se blýskneme!  

Olga Tůmová
koordinátor projektu

Ozvěny vánoční akademie

Projekt Média jde do fi nále

Jako víly... Východ nás baví.

Tak se natáčelo.

V rámci mezinárodní soutěže 
vyhlášené ČSÚ  o nejlepší 
statistický plakát, která je 
cílena na žáky základních 
a studenty středních škol 

a koná se v rámci Mezinárodního pro-
jektu statistické gramotnosti, vytvořili 
studenti kvinty našeho gymnázia několik 
velmi zajímavých statistických srovnání. 
Soutěž byla určena pro dvou až tříčlenné 
týmy ve dvou věkových kategoriích.  
Úkolem bylo vytvořit plakát, který zobra-
zuje a popisuje určitý soubor dat. Téma 
plakátu nebylo určeno, soutěžící si mohli 
vybrat libovolnou oblast, kterou vizuálně 
ztvárnili. Představujeme vám práci Lenky 
Štěpánové a Viktorie Genzerové – Jak 
rosteme, srovnání růstu děvčat a chlapců 
od primy do oktávy.

Olga Tůmová

Statistika jinak – zajímavé srovnání



20

Petrovický zpravodajŠKOLY

Gymnázium ALTIS tento rok 
opět vyjelo na lyžařský kurz 
do rakouských Alp.

Všichni účastníci mohou potvrdit, že 
zájezd byl více než vydařený a zážitků 
je tolik, že by se jen stěží daly spočítat. 
Jako u každého správného lyžáku platí, 

že co se stalo v Alpách, zůstalo v Alpách 
– sněhu v Rakousku byla totiž spousta, 
ale do Prahy jsme vám bohužel žádný 
nepřivezli. Všichni přežili ve zdraví jak 
lyžovačku, tak diskotéku a těší se na další 
horskou akci!
  

Lenka Štěpánová

5.A

Lyžáááááááááááák

Mrazivo, ale veselo.

Soukromá základní škola s RVJ – DINO ELEMENTARY, s. r. o.
Soukromé osmileté gymnázium DINO – HIGH SCHOOL, s. r. o.
(telefon) +420 240 200 080, +420 240 200 082 
(email) info@dinoskola.cz

Soukromá mateřská škola DINO PRESCHOOL, s. r. o.
(telefon) +420 240 200 087 
(email) info.preschool@dinoskola.cz

 Modern education on IPads

 Lower numbers of students per classroom

 More hours of foreign language classes

 Study abroad programs

 School uniforms

Bellova 352 
109 00 Praha 10 - Petrovice

www.dinoskola.cz 
www.facebook.com/dinoschools

PRESCHOOL 
ELEMENTARY SCHOOL 
HIGH SCHOOL

Petrovický ALTIS je jednou ze dvou pražských středních 
škol, které se úspěšně zapojují do projektu rozvojového 
vzdělávání a humanitárních aktivit, a získal titul Světová 
škola.     
Altis v letoším roce ve spolupráci s Člověkem v tísni připravil 
další program rozvíjející zájem o globální otázky současného 
světa. 17. 4. proběhne projektový den, žáci se mohou těšit 
na stopovací - „keškovací“ hru, během níž budou v terénu 

okolo Petrovic plnit zajímavé úkoly a zdolávat dobrodružnou 
trasu. Na programu projektových dnů bude i speciální 
projekce oceňovaného fi lmu Cesta ven, návštěva festi-
valu Jeden svět a také 12. ročník charitativní akce Adopce 
na dálku. Věříme, že program žákům přinese nejen poučení, 
ale také spoustu zábavy!

Jan Koliáš
vedoucí organizátor projektu

ALTIS pokračuje v projektu Světová škola
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Žehlíme za Vás

ruční žehlení 
pro domácnosti a firmy

...váš čas je dražší než naše služby...

Jan Jokeš 606 706 798
Šárka Kučerová 739 077 779
info@zehlimezavas.cz
www.zehlimezavas.cz

Kola Šára – Author bike centre 
Milí Petrovští,

dovolujeme si vám poděkovat za návštěvu 
našeho kolařského servisu Author bike 
centrum na Jižním městě. V uplynulých 
23 letech jsme se snažili léčit vaše stro-
je a také nabízet ty správné značky kol 
a komponentů pro většinu zákazníků. Jsme 
si vědomi, že na našich dvou sídlištích, 
které zvolna stárnou, se projevuje i to, že 
ti movití již odešli do roztomilých satelitů 
a většina ostatních koruny počítá a na spor-
tovní aktivity mnoho nezbývá.

Jistě znáte autora citátu, že vše řídí nevidi-
telná ruka trhu, ale je nutno používat selský 
rozum. Neviditelná ruka a internet se nám 
snaží vnutit i to, co nechceme, protože 
nezná naší situaci a hlavně potřeby. Není 

málo těch, kteří se spletli a litovali. Řadě 
našich zákazníků léčíme jejich internetové 
přehmaty, nejenom řádným seřízením 
(od koloběžek až po drahá kola), ale 

i konstrukčními úpravami, aby bylo možno 
i ze zdravotního hlediska spokojeně sporto-
vat. Tím si bohužel nákup prodražují.
V našem zájmu není všechno prodat, ale vy-
brat pro vás to, co očekáváte jak v typu kola, 
odrážedla či koloběžky, na základě vzájem-
né důvěry dle vašich potřeb a možností. Je 
velkou módou využívat kamenné prodejny 
jako zkušebny velikostí a typů, ale věřte, že 
o tyto „zákazníky“, nemáme zájem. Jedno
staré přísloví říká: Nejsem tak bohatý, 
abych si kupoval laciné věci.
Náš obchod byl založen v roce 1992 
s vědomím, že zákazník zde najde vše 

od ventilkové gumičky, pneumatik a pos-
ledního šroubku, kola všech velikostí a typů 
ve střední třídě a nově i stálou nabídku elek-
trokol, a to vše v standardních cenách.
Náročným zákazníkům vyhovíme v rozsahu 
našich dodavatelů vždy po odborné konzul-
taci, což platí i při standardním prodeji. Před 
naším obchodem je dále možnost si kola 
za jízdy vyzkoušet. Platí i pro elektrokola. 
Náš servis je v sezoně velmi vytížen a jako 
vstřícnost pro naše maminky provádíme již 
léta na počkání opravy defektů na pneuma-
tikách kočárků, což není někdy jednoduché.

Hodně radostných kilometrů ve zdraví 
vám přejí do dalších let Jakub a Bo-
huslav Šárovi, prodejna a servis kol 
na Jižním městě. Nečekejte na jaro!

Vedení ú etnictví 
a da ové evidence 
v etn  mezd
Služby 
da ového poradce

MIDATAX Experts, s.r.o.
Benkova 32, 
149 00 Praha 4 - Chodov

T: +420 604 734 175 
E: midatax@midatax.cz

Ú ETNÍ A DA OVÁ 
KANCELÁ  
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Po rekonstrukci znovu otev ená zubní
ordinace Weilova 1270, Praha Hostiva
p ijímá od ervna 2014 nové pacienty.
Objednávky na tel. ísle: 722 435 728

Author bike centrum
Kola Šára

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

náhradní díly ■ doplňky ■ pneu ■ duše i do kočárků

METRO C (Háje) Kosmická 744 u České spořitelny
Otevřeno: po-pá 10-13 hod. / 14-18 hod. ■ so 9-12 hod.

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

Stálá nabídka kol našich dodavatelů
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Velký s malým 
Vaše jednoduchá a přívětivá 
pivnice pro celou rodinu 
právě otevřena. 

Proč Velký s malým?

Zaprvé: Jsme ojedinělý pokus velkého 
nadnárodního pivovaru (Staropramen ze 
skupiny Molson Coors) a malého rodin-
ného minipivovaru (Pivovarský dvůr Zvíkov) 
o společné soužití. Nejsme ojedinělí tím, 
že máme několik různých piv, ale tím, že 
nabídku piv i marketing úzce koordinu-
jeme a snažíme se tak využít to nejlepší 

z každého pivovaru ve prospěch našich 
zákazníků. Nesoupeříme, ale spolupracu-
jeme.

Zadruhé: U nás je vítán nejen velký 
(myšleno dospělý) zákazník, ale i malý 
(myšleno dítě) a dokonce celé rodiny 
s dětmi. Nenechte tátu chodit na pivo 
samotného, choďte tam aspoň občas 
s ním. Kromě piv nabízíme například vy-
nikající čepovanou Zvíkovskou citronovou 
limonádu s plátkem citronu, pro maminky 
pšeničný radler libovolné koncentrace alko-
holu (více limonády než piva anebo naopak). 
A co je nejdůležitější – v naší restauraci se 
(kromě letní zahrádky) NEKOUŘÍ!

Zatřetí: Všechny námi nabízené nápoje 
a pochutiny jsou velmi velké kvality, ale 
za velmi malé ceny. U desítky piva začínáme 
již na 25 korunách, špičková zvíkovská piva 
jsou do 30 korun, několik skvělých speci-
alit k jídlu  od špičkových uzenářů pořídíte 
již za 49 korun. V konzumaci pečiva vás 
nebude nikdo omezovat – nevadí nám, 

když si k pivu dokonce objednáte jen 
pečivo. Host s rohlíkem a pivem pro nás 
není fuj, jednoduše proto, že nám (Velkému 
i malému) jde společně hlavně o pivo. 

Tak na co čekáte?
Sledujte nás na:
www.facebook.com/velkysmalym

Velký s malým 

NOVĚ OTEVŘENÁ, PŘÍVĚTIVÁ, 
NEKUŘÁCKÁ PIVNICE 

PRO VELKÉ I MALÉ

DAVELSKÉ SPECIALITY, 
PRVOTŘÍDNÍ PEČIVO 

A SKVĚLÁ PIVA

Jakobiho 237
Praha 10 – Petrovice

www.velkysmalym.cz
www.facebook.com/velkysmalym

Přijďte na (ne)jedno čepované.Máme i koutek pro ty nejmenší.
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Týden otevřených dveří 23. – 27.2. a 2.– 6.3. 2015
Přijďte si vyzkoušet lekce v bazénu i v tělocvičně!  

Rezervace míst na tel.: 774 275 761 nebo email:  bazen@rc-ctyrlistek.cz, cena: 50,-/lekce.

V případě zájmu se můžete připojit k probíhajícím  kurzům.  
Během obou týdnů je pro Vás herna přístupná zdarma!

Plavání dětí všech  
věkových kategorií

Sportovní , výtvarné, 
hudební a jazykové 

kroužky pro děti

Prázdninové školky 
a sportovní soustředění

Pohybové aktivity  
pro dospělé a program 

pro těhotné



jan.hejl@re-max.cz

& 739 67 36 67
Ing. Jan Hejl

Váš realitní makléř
pro Petrovice a okolí

Prodáváte byt
nebo dům?

Vaše nemovitost
bymohla být

i zde.

Mým cílem jeVaše spokojenost

Při předložení tohoto časopisu pro Vás ZDARMA nezávazně zpracuji tržní odhadVaší nemovitosti

Více informací

o nemovi-

tostech

u makléře

PRODEJ - RD Petrovice, Bellova ul. PRODEJ - byt, OV 2+kk, Hostivař

PRODEJ - byt, DV 3+kk, Hostivař PRODEJ - byt, OV 2+kk,Pitkovice
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