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část Praha – Petrovice

JUDr. Olga Hromasová, starostka MČ
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Petrovický zpravodaj,  
časopis městské části
Praha – Petrovice 

• Periodický tisk územního samosprávného 
celku. Vychází 4x ročně v Petrovicích. Ročník 
XXIV, číslo 4, uzávěrka 20. listopadu, dáno 
do tisku 4. prosince, vychází 11. prosince. 
Uzávěrka následujícího čísla 19. února 2016  
do 12 hod., vychází 11. března 2016.
• 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 
• Grafika, DTP: KONCEPT DESIGN, s. r. o.
• Za obsahovou a věcnou správnost příspěvku 
odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo 
příspěvky krátit, případně stylisticky upravit.

Náklad 2800 výtisků
Neprodejné

Milý petrovičtí spoluobčané,

v těchto dnech prožíváme shon, ale i radostné očekávání nadcházejících vánočních 
svátků. Pro pracovníky petrovického úřadu a petrovické zastupitele se však jedná také 
o poslední dny prvního roku volebního období. Ráda bych vyjádřila naději, že přes 
různá úskalí, která život přináší, se pro většinu z nás jednalo o rok úspěšný. Jako jste 
vy prožívali své osobní úspěchy, tak i my jsme byli spokojeni, protože se nám podařilo 
úspěšně dokončit čtyři velké projekty, které v budoucnu přispějí ke spokojenějšímu 
životu nás všech. Zateplili jsme budovy základní školy v Dopplerově ulici a mateřské 
školy v Jakobiho ulici, v rámci projektu revitalizace zeleně jsme vysadili 46 vzrostlých 
stromů, 3 395  kusů keřů a rostlin, zrekonstruovali jsme cesty a málo využité plochy 
na sídlišti, kde jsme instalovali nový mobiliář, a v petrovické poliklinice jsme dokončili 
rekonstrukci stoupaček a rozvodů. Majetek naší městské části jsme za letošní rok 
zhodnotili o částku 44 987 712 Kč. Jsem ráda, že Petrovice můžeme považovat, zvláš-
tě ve srovnání s některými oblastmi ve světě, za místo, kde můžeme žít v poměrném 
klidu a míru. Tuto hodnotu, denně konfrontovanou s mediálními zprávami, bychom 
si měli ve zvýšené míře připomínat právě v adventním období. Pevně věřím, že naše 
Petrovice poplují i v příštím roce klidnými vodami. 
Dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji popřála poklidné prožití vánočních svátků, hod-
ně štěstí, pevné zdraví a boží požehnání v roce 2016.

S úctou 
 

JUdr. olga Hromasová
starostka MČ

Slovo úvodem



3

Petrovický zpravodaj

Kouzelný Petrovický Picasso
v pátek 20. 11. v podvečer 
se velký sál domu občanské 
vybavenosti v Petrovicích 
proměnil v útulnou galerii 
mladých umělců.

V pátek 20. 11. v podvečer se velký sál Do-
mu občanské vybavenosti v Petrovicích 
proměnil v útulnou galerii mladých umělců. 
Malí i velcí výtvarníci z petrovických mateř-
ských, základních a uměleckých škol i gym-
názií se zde setkali, aby veřejnosti ukázali, 
co všechno umí a dovedou. Improvizova-
ná výtvarná síň dýchala kresbami, malba-
mi, grafikami i objekty se společným té-
matem „Co se mi vybaví, když se řekne 
domov.“. Práce nesly pečeť svých tvůrců, 

od dětsky roztomilých kreseb až po vyzrálá 
grafická dílka. Vernisáž výstavy zahájil pan 
ředitel Petr Zeman, který v úvodním proje-
vu vysvětlil hlavní myšlenku projektu a také 
skutečnost, že výstava dětských prací bu-
de v neděli zakončena dražbou nejlepších 
z nich a výtěžek poslouží na nákup školních 
pomůcek pro děti imigrantů ve vybraném 
táboře. Tedy vlastně děti dětem a pro děti.
S nápadem společného projektu přišla Ko-
mise pro výchovu, vzdělávání a sport Rady 
městské části Praha Petrovice, která pak 
ve spolupráci s pedagogy všech typů škol 
v Petrovicích vytvořila báječnou výstavu 
a milou atmosféru. Celou akci pak zastřeši-
lo vedení Úřadu městské části Praha – Pe-
trovice, jmenovitě paní starostka JUDr. Ol-

ga Hromasová, která vyslovila přání, aby 
se letošní výtvarná akce stala pouze prv-
ním zahřívacím kolem budoucí tradice. Nut-
no podotknout, že ve stínu napjaté světové 
situace splnil Picasso svůj cíl. Naplnil před-
vánoční čas pohodou umocněnou silným 
estetickým prožitkem. Dík patří dětem, pe-
dagogům, pracovníkům městského úřadu, 
ale také všem rodičům výtvarníků, neboť 
právě oni vytvářejí dětem inspirativní, lásky-
plné domovy. A jak dopadla dražba? Vydra-
žily se obrázky a pokladna se naplnila. Draž-
bou pro dobrou věc získaly děti 7 040 korun, 
celkový výtěžek se pak zastavil na 11 250  
korunách. Vivat!

olga Tůmová,
Gymnázium ALTIS

zPrávy z měsTsKé čásTi

Rodina od Báry Blažkové. Opravdu vydařené obrázky.
Starostka MČ JUDr. Hromasová s hlavní 
aktérkou Mgr. Veronikou Balíčkovou.

Zpráva finančního výboru 
ZMČ Praha – Petrovice
Finanční výbor zmč, který 
byl zřízen a jehož členové 
byli zvoleni na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva mč 
Praha – Petrovice dne 5. lis-
topadu 2014, se ke svému 
prvnímu jednání sešel 9. pro- 
since 2014. za účasti paní 
starostky JUdr. Hromasové 
se zabýval návrhem rozpočtu 
na rok 2015. 

Druhé jednání finančního výboru ZMČ se 
uskutečnilo 29. ledna 2015 a opět proběh-
lo za účasti paní starostky JUDr. Hromaso-
vé. Na programu byl návrh rozpočtu na rok 

2015 a diskuse nad rozpočtovým výhle-
dem městské části do roku 2020. 
Na třetím jednání dne 9. února 2015 se 
členové finančního výboru ZMČ za přítom-
nosti paní starostky JUDr. Hromasové do-
hodli na konečné verzi návrhu rozpočtu, 
který doporučili Zastupitelstvu MČ Praha 
– Petrovice ke schválení. 
Dne 27. dubna 2015 si na svém čtvrtém 
jednání členové finančního výboru ZMČ 
naplánovali kontrolu hospodaření na ÚMČ 
Praha – Petrovice, v ZŠ Praha – Petrovice 
a v MŠ Jakobiho. Kontroly proběhly v prů-
běhu měsíce května. 
Na svém pátém jednání dne 26. května 
2015 se členové finančního výboru ZMČ za-
bývali Závěrečným účtem MČ Praha – Pet-

rovice za rok 2014 a doporučili jej Zastupi-
telstvu MČ Praha – Petrovice ke schválení. 
Šesté jednání se uskutečnilo dne 8.  června 
2015. Na programu byly závěry kontrol 
hospodaření na ÚMČ Praha – Petrovice, 
v ZŠ Praha - Petrovice a v MŠ Jakobiho.
Dne 7. října 2015 na svém sedmém jedná-
ní si členové finančního výboru ZMČ opět 
naplánovali kontroly hospodaření na ÚMČ 
Praha – Petrovice, v ZŠ Praha – Petrovi-
ce a v MŠ Jakobiho, které probíhaly v mě-
sících říjnu a listopadu. V prosinci budou 
zhodnoceny závěry z těchto kontrol. 
V listopadu a v prosinci ještě proběhnou 
jednání o návrhu rozpočtu na rok 2016.  

iveta Hergottová
Předsedkyně FV ZMČ Praha – Petrovice
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Z činnosti Komise územního rozvoje, výstavby 
a dopravních vztahů RMČ  
Komise územního rozvoje, 
výstavby a dopravních 
vztahů rmč má v tomto 
volebním období devět členů, 
jsou mezi nimi i odborníci 
na projektování, výstavbu 
a dopravu.
Náplní práce komise je prostudovat, projed-
nat a připomínkovat materiály z oblasti její 
působnosti došlé z Magistrátu hl. m. Prahy 
a Institutu plánování a rozvoje (IPR), záleži-
tosti výstavby a dopravy v Petrovicích a sta-
vební záměry sousedních městských částí. 
U těch se soustředíme především na as-
pekty, které by měly negativní vliv na život 
občanů nárůstem dopravy a zhoršením ži-
votního prostředí v naší městské části.
V roce 2015 jsme hodně času věnovali Praž-
ským stavebním předpisům, zejména pro-
to, že po odchodu primátora Hudečka byly 
několikrát přepracovány a dokonce pozasta-
veny soudním nařízením. Připomínky, které 
jsme vypracovali, se týkaly záležitostí, kte-
ré by měly být uplatňovány při projektová-
ní rodinných a bytových domů, komunikací 
a občanské vybavenosti (výškový regulativ, 
koeficient zastavitelnosti území, parkování, 
řešení dopravy se začleněním tras pro cyk-
listy, normami pro denní osvětlení a proslu-
nění bytových prostor). Dalším připomín-
kovaným materiálem Institutu plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy byly Územně analy-
tické podklady hl. m. Prahy, které zahrnu-
jí podrobné informace o dopravě, životním 
prostředí, technické infrastruktuře, obyva-
telstvu a ekonomice města a mají sloužit 
k přípravě Metropolitního plánu. Při jedná-
ní s pracovníky IPRu o Metropolitním plánu 
zástupci naší MČ zdůrazňovali, že do tohoto 
zásadního plánovacího dokumentu chtějí za-
členit výstupy z Urbanistické studie k. ú. Pe-
trovice, která byla již dříve odborně zpraco-
vaná a s občany prodiskutovaná.
Zabývali jsme se a několikrát připomínko-
vali i koncepční dokument IPRu, Strategic-
ký plán hl. m. Prahy, který byl nově aktuali-
zován. Tento podrobný materiál je rozdělen 
na strategické směry: Soudružná a zdravá 
metropole; Prosperující a kreativní evropská 
metropole a Koncepční plánování metropo-
le s chytrou správou a odolnými systémy. 
Členové komise se shodli v názoru, že Stra-

tegický plán hl. m. Prahy je politické rozhod-
nutí, které nepřísluší samosprávám měst-
ských částí a upozornili, že v návrhu chybí 
konkrétní řešení koncepce jednotlivých od-
větví (doprava, výstavba, zeleň a další) a po-
važují za žádoucí, aby všechny komunikační 
systémy Prahy byly řešeny ve spolupráci se 
Středočeským krajem.
Ze stavebních záměrů jsme posuzovali plá-
novanou Obchodní zónu Hornoměcho-
lupská, která má vyrůst na Praze 15 s pro-
dejnou Kaufland a retail parkem s různými 
prodejnami. Komise v předložené doku-
mentaci ani v související dopravní studii ne-
shledala nedostatky a konstatovala, že re-
alizace výstavby obchodního centra bude 
přínosem i pro občany Petrovic.
Při společném setkání se zástupci MČ Pra-
ha 15 jsme se vzájemně informovali o roz-
voji území na společné hranici obou MČ. 
Problémem se stává stále se rozšiřující Ja-
vorová čtvrť; přitom by zde byla vhodnější 
zóna zeleně (park) se zachováním Hruškové 
aleje jako ústřední cestou, zahradní restau-
rací a cyklostezkou a shodli jsme se, že je 
potřeba vypracovat koncepci rozvoje tohoto 
území s pevně stanovenými mantinely pro 
developery. 
Od února se na zasedáních zabýváme do-
pravními úpravami v lokalitě Edisonova – 
Morseova, které mají za úkol zklidnit doprav-
ní zatížení a zvýšit bezpečnost ve starých 
Petrovicích. Projekt byl postupně zpracován 
ve dvou variantách:
A) zjednosměrnění ulice Edisonova směrem 
k Milánské 
B) zjednosměrnění ulice Edisonova směrem 
k Milánské a úprava provozu v Morseově uli-
ci Morseova má být obousměrná z Milán-
ské po Galileovu, jednosměrná po Ohmo-
vu, přerušená obrácením jednosměrnosti 
po Wattovu, od ní jednosměrná po Voltovu 
a dále obousměrná do ulice Bellova. Obě 
varianty byly představeny na veřejném pro-
jednávání a přítomnými občany byla prefe-
rována varianta B). Konečný výběr bude pro-
veden v lednu 2016 podle názoru občanů, 
kteří se s mapovým podkladem mohou se-
známit v Infocentru MČ a variantu si vybrat.
Co nejvíce bude zajímat petrovické občany, 
je změna v MHD od 1. 7. 2016. Ropid chystá 
Koncepční úpravu tramvajové a autobusové 
sítě v Praze. Po kritice minulé změny, kte-

rou neprojednal s městskými částmi, začal 
s předstihem s procesem sběru podnětů. 
V komisi zpracujeme požadavky na změnu 
autobusových linek projíždějících Petrovice-
mi i v souladu s požadavky Prahy 11 a Pra-
hy 15, aby měly větší šanci být Ropidem ak-
ceptované.
V dalším vydání Petrovického zpravodaje 
bude uveřejněna anketa připravená naší ko-
misí, abyste všichni mohli po delší době vy-
jádřit svá očekávání, návrhy a přání, jak zlep-
šit bydlení, cestování a život v Petrovicích.
Věřím, že již v příštím roce se část vašich 
podnětů bude moci splnit a přeji vám do No-
vého roku hodně zdraví a spokojenosti.

markéta čižinská
Předsedkyně komise KÚRVDV RMČ

iNzerCe

Author bike 
centrum

Kola Šára
servis a prodej kol 

Author, Superior, 4ever, Leader Fox,
montáže sad a prodej elektrokol Apach
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Střípky z Komise bytové a sociální RMČ – 
inventura činnosti za rok 2015
v novém volebním období 
pracuje komise bytová 
a sociální, poradní orgán 
rady mč Praha – Petrovice, 
ve složení Helena stašáková, 
předsedkyně komise a členy 
jsou JUdr. Ladislav Bakeš, 
milana Cvachová, markéta 
čižinská, Helena oklešťková. 
Kristýna rutová a magda 
staňková.

Proti minulému volebnímu období byla za-
chována kontinuita ve složení komise, no-
vými členy se stali pan doktor Bakeš a paní 
Milana Cvachová. Oblast bytové proble-
matiky má v Radě MČ na starosti zástup-
ce starostky JUDr. André Němec, který se 
zúčastňoval jednání komise a na řadě akcí 
se i aktivně podílel. Komise k datu vydá-

ní tohoto čísla Petrovického zpravodaje se 
sešla na šesti zasedáních.
Nejdůležitější činností komise bylo řeše-
ní bytových záležitostí, které se dotýkaly 
hospodaření s byty svěřenými městské 
části do správy od hlavního města Prahy. 
Těchto bytů máme celkem 36 a jsou v pa-
nelovém domě v Morseově ulici č. p. 252 
a 253. Byty jsou ve velikosti 1 + kk nebo 
2 + kk.
Komise v souvislosti s nabytím účinnosti 
nového občanského zákoníku projednala 
a doporučila radě schválit nové znění ná-
jemních smluv a pravidel pro pronájem 
bytů svěřených do správy naší městské 
části. Tato pravidla včetně příslušných for-
mulářů najdete na našich webových strán-
kách www.prahapetrovice.cz. V letošním 
roce byly podány čtyři žádosti o přidělení 
obecního bytu, které komise projednala 
a doporučila Radě MČ ke schválení.

Komise se v letošním roce podílela na řa-
dě akcí, které byly v naší městské části 
pořádány. Jednalo se zejména o XV. repre-
zentační ples, organizování farmářských 
trhů, Petrovického posvícení, vánočního 
a velikonočního jarmarku. Další velmi hez-
kou akcí, kterou komise každoročně po-
řádá, je vítání nově narozených občánků. 
Letos se zúčastnilo 27 dětiček se svými 
rodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Ma-
minky po podpisu do pamětní knihy dosta-
ly krásnou růži a děti dárky v podobě polš-
tářků, na kterých byla vyšitá jejich jména, 
a na památku petrovickou minci. Byl to 
moc hezký podvečer.
Komise ještě připravuje do konce tohoto 
roku Vánoční petrovický jarmark a ve spo-
lupráci s Kulturní komisí RMČ tradiční Zpí-
vání pod vánočním stromem.

Helena stašáková
Předsedkyně Komise bytové a sociální RMČ

Dopravní úpravy v lokalitě 
Edisonova – Morseova, Praha 10 – Petrovice
vážení spoluobčané,
v Petrovicích vznikla poptávka po zklidnění dopravy v pro-
storu staré zástavby Petrovic, zejména v ulici Edisonova, 
která svým stávajícím řešením neodpovídá současnému 
a narůstajícímu obousměrnému automobilovému provozu.
MČ Praha – Petrovice zadala zpracování projektové do-
kumentace pro stanovení „Dopravní úpravy v lokalitě 
Edisonova–Morseova, Praha 10 – Petrovice“ dopravnímu 
specialistovi, Ing. Karlu Čuřínovi, který zpracoval varianty 
zklidnění provozu.
Tyto varianty byly představeny veřejnosti dne 21. 10. 2015 
v sále DOV, Edisonova 429. 
Prosíme vás, abyste uvážili, kterou variantu upřednostňuje-
te a vyjádřili se v naší anketě, která probíhá do 31.12. 2015 
v místní knihovně a Infocentru.
Anketa bude důležitým vodítkem pro rozhodování Rady 
MČ Praha Petrovice pro řešení dopravní situace v této lo-
kalitě.
Varianta A je verze, kdy je ulice Edisonova od ulice Hertzo-
va až po křižovatku s ul. Milánskou průjezdná jednosměrně 
v celé délce.
Naopak ul. Morseova je jednosměrně průjezdná od křižo-
vatky s ulicí Milánskou až po křižovatku s ulicí Voltova.

Pak je zachována průjezdnost „nahoru“ i „dolů“ v celém 
prostoru „starých“ Petrovic. Varianta B je verze, kdy je 
ulice Edisonova od ulice Hertzova až po křižovatku s ulicí 
Milánskou průjezdná jednosměrně v celé délce.
Ulice Morseova není průjezdná jednosměrně v celé dél-
ce, oblast se tak stává částečně neprůjezdnou ve směru 
od ulice Milánská a komunikace slouží pouze jako obslužná 
pro obyvatele žijící v této lokalitě.
Situace se zakreslením obou navrhovaných variant jsou 
k dispozici v místní knihovně a Infocentru a na webových 
stránkách www.prahapetrovice.cz. 

Prezentace variant dopravní úpravy veřejnosti.
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Komise výchovy, vzdělávání a sportu 
Rady městské části
Komise výchovy, vzdělávání 
a sportu celý rok 2015 
spolupracovala a nadále 
spolupracuje s několika 
osvědčenými partnery – 
se základní školou Praha 
– Petrovice, se základní 
uměleckou školou Praha 10 
– Hostivař, s domem dětí 
a mládeže Praha 10 – 
domem Um, s mateřskou 
školou Praha 10 – Petrovice, 
Jakobiho 329, mateřskou 
školou mUŠKA Praha – 
Petrovice, diNo sCHooLs 
of Prague, Gymnáziem ALTis 
Praha 10 – Petrovice, sokolem 
Praha – Petrovice a s úřadem 
mč Praha – Petrovice. 

Společně s uvedenými partnery se komi-
si podařilo zorganizovat a uskutečnit ně-
kolik úspěšných akcí pro děti a mládež 
z Prahy Petrovic a okolí. 
29. dubna 2015 proběhlo tradiční a ob-
líbené Pálení čarodějnic. K poslechu 
a k navození příjemné atmosféry a bez-
starostné nálady zahrála hudební skupina 
Globus. Zábava, soutěže pro menší i vět-
ší děti, průvod „čarodějnic“, čtyřmetrový 
oheň, vystoupení šermířů a celý program 
se dle reakcí návštěvníků všem líbil. Na-
štěstí uhořela jen k tomuto účelu připra-
vená čarodějnice vyrobená ze slámy a už 
nikdo jiný. 
Úřad MČ Praha – Petrovice a Komise vý-
chovy, vzdělávání a sportu RMČ připravily 
na 6. května 2015 Běh napříč Petrovice-
mi. Cílem této akce bylo motivovat děti 
a mládež ke kondičnímu běhu, k němuž 
jsou v okolí Petrovic ideální podmínky. Vy-
cházeli jsme z toho, že každý kluk či dívka 
rád - ráda závodí, proto jsme běh zorgani-
zovali jako závody, na které byli závodníci 
rozdělení podle věku do čtrnácti kategorií. 
Naštěstí bylo dost ochotných, obětavých 
a nadšených organizátorů. První ročník 
Běhu napříč Petrovicemi společně připra-
vili pracovníci Úřadu městské části Praha 
– Petrovice, někteří členové Rady měst-
ské části Praha – Petrovice, někteří čle-

nové našeho petrovického zastupitelstva 
a členové Komise výchovy, vzdělávání 
a sportu MČ Praha – Petrovice za vydat-
né pomoci žáků a zejména pedagogů Zá-
kladní školy Praha – Petrovice i některých 
ochotných petrovických občanů. Při pří-
pravě a realizaci závodů tak spolupraco-
vali dobrovolní organizátoři různých profe-
sí i různého věku od 15 do 80 let. Celý 
závod se konal pod záštitou a za účasti 
a osobní pomoci starostky naší městské 
části paní JUDr. Olgy Hromasové. Bez-
pečný průběh pomáhala zajistit městská 
policie. Cílovou skupinou, pro kterou by-
ly závody připraveny, byli chlapci a dívky 
ve věku 3 až 16 let. Zvláštní poděková-
ní patří pracovníkovi Úřadu městské části 
Praha – Petrovice panu doktoru Bakešo-
vi, autorovi myšlenky na uspořádání této 
sportovně-výchovné akce a nejaktivnější-
mu organizátorovi.
Den dětí Komise výchovy, vzdělávání 
a sportu připravila společně s Domem dě-
tí a mládeže – Domem UM, Sokolem Pe-
trovice a Základní školou Praha – Petro-
vice na 1. června 2015. Nebyl to jen tak 
obyčejný Den dětí, ale odehrával se celý 
v říši malé mořské víly, samozřejmě v po-
myslné říši, připravené na školním hřišti. 
Nejlepší atrakcí byly soutěže a hry spoje-
né s rácháním ve vodě. To zaujalo všech-
ny dětské návštěvníky. Papírový žralok byl 
vodními pistolemi rozstřílen na centimet-
rové kousíčky. V obležení byl bazén s vo-
dou, přestože u něj soutěž už dávno skon-
čila. Někteří návštěvníci se také svezli 
na kolotoči a pohoupali se na houpačkách. 
Veselá nálada a chuť soutěžit byla všudy-
přítomná a to organizátory vždy potěší.
Petrovický Picasso 2015 – pod tímto ná-
zvem se uskutečnila společná výstava 
výtvarných prací žáků sedmi škol a škol-
ských zařízení působících v MČ Praha – 
Petrovice. Byly vystaveny nejlepší práce 
žáků, žákyň, studentů, studentek, dětí ze 
Základní školy Praha – Petrovice, Základ-
ní umělecké školy Praha 10 – Hostivař, 
Domu dětí a mládeže Praha 10 – Domu 
UM, Mateřské školy Praha 10 – Petrovi-
ce, Jakobiho 329, Mateřské školy MUŠ-
KA Praha – Petrovice, DINO SCHOOLS of 
Prague, Gymnázia ALTIS Praha 10 – Pet-
rovice. 

Téma výstavy bylo „Za peníze si koupíš 
dům, ale nekoupíš si za ně domov“.
Výtvarné náměty a techniky byly libovol-
né, kresba, malba větších, menších, sta-
rých, nových obytných domů, interiérů 
bytů, drobných, ale důležitých předmětů, 
hraček, nádobí, nábytku, všeho, co dě-
lá náš domov domovem, všeho, co má-
me doma rádi a byli bychom smutní a ne-
šťastní, kdybychom o to cizí vinou přišli. 
To, že o domov a vše, co k němu patří, 
některé děti přišly, chceme těmto dě-
tem alespoň částečně vynahradit, proto 
za finanční obnos získaný ze vstupného 
na výstavu a z prodeje nejlepších výtvar-
ných prací koupíme školní, psací a výtvar-
né potřeby, pastelky, tužky, sešity, čtvrtky 
a darujeme je dětem v některém zaříze-
ní pro uprchlíky na území české republiky. 
Získaná finanční částka byla 11 250 ko-
run. Výstava byla otevřena pro veřejnost 
ve dnech 20. – 22. 11. 2015. 
Děkuji pedagogům škol i členům komi-
se a všem dalším organizátorům výstavy 
za veškerou práci i hodiny strávené mezi 
kupami obrázků a „v obklíčení“ výtvarných 
stojanů a výstavních panelů a ploch. Děku-
ji všem tvůrcům výtvarných prací – děkuji 
vám, chlapci a děvčata, kreslíte a malujete 
stokrát lépe než já, obdivuji vás. Mimořád-
né poděkování musím vyslovit panu Vác-
lavu Křížovi, akademickému malíři, petro-
vickému občanovi, který svými odbornými 
znalostmi výrazně pomohl zajistit odbor-
nou a uměleckou úroveň celé akce. Druhé 
mimořádné poděkování patří bezesporu 
panu Jiřímu Václavkovi, moderátorovi Čes-
ké televize, který vedl a řídil dražbu nejlep-
ších výtvarných prací a moderoval závě-
rečný den výstavy. Největší poděkování 
ovšem patří pedagogickým pracovníkům, 
kteří své žáky úspěšně dovedli až k je-
jich současným výtvarným dovednostem, 
uměleckému citu a vkusu, děkuji za léta tr-
pělivé, poctivé učitelské práce.
Ještě máme před sebou datum 4. prosin-
ce 2015, kdy budou v sále Domu občan-
ské vybavenosti v Praze Petrovicích Miku-
láš, čerti, andělíčci a jejich nadílka. Snad 
něco dostanu, snažil jsem se nezlobit. 

Petr zeman,
Komise výchovy, 

vzdělávání a sportu RMČ
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Pietní akt k 70. výročí ukončení 2. světové války 
a osvobození Prahy
rada městské části Praha 
– Petrovice uspořádala 
při příležitosti dne vzniku 
samostatné čsr v roce 1918 
dne 26. října 2015 pietní akt 
spojený s kladením věnců 
u hrobu obětí světových 
válek na místním hřbitově 
a následně u památníku 
padlých v edisonově ulici.

Smutečních aktů se jako hosté zúčastnili 
pplk. Miroslav Tlamicha za Občanskou inici-
ativu Čech, Moravy a Slezska, plk. Jiří Peš-
ta za  Svaz důstojníků a praporčíků Armády 
ČR a plk. Emil Kulfánek s paní Dagmarou 
Štěrbáčkovou a Ing. Františkem Křížem 
za 157. základní skupinu Českého svazu 
bojovníků za svobodu Prahy 15. Hlavní pro-

jev pronesl plk. Emil Kulfánek, který zasadil 
význam tohoto výročí do celkového kontex-
tu našich dějin až do současnosti.
Za MČ se zúčastnila starostka JUDr.  Olga 
Hromasová, zástupce starostky JUDr. An-
dré Němec a člen zastupitelstva Doc. PhDr. 
Otto Semecký, CSc. Důstojného aktu se 

zúčastnili občané Petrovic, zástupci peda-
gogického sboru naší základní školy a žáci 
této školy. Slavnostní rámec doprovodila 
Dechová hudba Říčanka pod vedením pana 
Bohumila Průchy.

André Němec
zástupce starostky

Kladení věnců. Památník padlých.

Nedodržování poplatkových povinností v oblasti 
místních poplatků může vést až k exekuci
vážení majitelé a milovníci 
psích miláčků,
po delší odmlce se vám opět musím přihlá-
sit a poněkud si postěžovat, že ačkoliv se 
snažíme na petrovickém ÚMČ cíleně vás 
informovat prostřednictvím odkazu na na-
šich webových stránkách, jak postupovat 
a co je třeba dodržovat, pokud se stanete 
majiteli psů, nedaří se stále cca třetině ze 
zaregistrovaných chovatelů tyto povinnos-
ti plnit. Začíná to od zdánlivých maličkostí 
jako je ohlašovací povinnost se lhůtou 
do 15 dnů ode dne, kdy dojde ke změně, 
a to nejen v životech vašich psů, ale i vás 
samotných- např.: změna trvalého pobytu, 
změna příjmení či darováním nebo prode-
jem změna majitele psa a v neposlední řa-
dě úhyn psa.
Včasné neoznámení a následné nedolo-
žení těchto zdánlivých drobností může 
vést často až k fatálním důsledkům. Po-
kud totiž nejsme v evidenci psů při ÚMČ 
včas a správně informováni o uvedených 
změnách a zároveň nejsou z vaší strany 

uhrazeny poplatky včas a ve správné 
výši dle vzniklých předpisů, počínají mno-
hým z vás vznikat dluhy na místních po-
platcích, což v krajních případech vede až 
k exekucím. 
Snažíme se vás proto nejdříve obeslat pí-
semnou výzvou, abyste v případě nedo-
platků dlužnou částku poukázali na náš 
účet, anebo doložili, že došlo z těch a těch 
důvodů ke změně, např. doložíte doklad 
o provedení euthanasie. Rozhodně, ať již 
obdržíte od nás poštovní poukázku k úhra-
dě poplatku ze psa nebo písemnou výzvu, 

je vždy dobré na tyto reagovat v první fázi 
alespoň telefonicky nebo prostřednictvím 
e-mailu.
V každém případě věc dlouho neodkládej-
te, protože čím dříve se začne řešit a věci 
se vyjasní, tím menší škody to může způ-
sobit. Naším zájmem není dostat občany 
z důvodu nezaplacení poplatků do exekuč-
ních řízení, ale naším cílem je jim naopak 
předcházet. K tomu, aby k podobným ne-
příjemnostem nedocházelo, je třeba, abys-
te se aktivně podíleli na komunikaci s na-
ším úřadem resp. příslušným úředníkem, 
který vám danou situaci pomůže vyřešit 
i objasnit. 
Opravdu vás tímto článkem nechci vydě-
sit, ale spíše motivovat, abyste se na nás 
s důvěrou obraceli a zdánlivě nepodstatné 
informace z vaší strany vůči úřadu v žád-
ném případě nepodceňovali. Je lépe se 
dvakrát zeptat na stejnou věc, než se ne-
zeptat vůbec.

romana Hrabáková
Odbor občanskosprávní ÚMČ

Dodržovat pravidla se vyplácí.
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Hřbitov - Petrovice
K 31. 12. 2015 končí letos velké 
množství smluv (cca 290).

Žádám všechny nájemce hrobových 
míst na Petrovickém hřbitově, aby si 
zkontrolovali, do kdy mají zaplacen ná-
jem, a tedy k jakému datu jim končí 
„Smlouva o nájmu hrobového místa“. 
Je nutné také nahlásit případnou změnu 
trvalého bydliště nájemce, či nová tele-
fonní čísla.
Pokud své pronajaté místo budete chtít 
přepsat na jinou osobu (manžel, manžel-
ka, syn, dcera, vnuk, vnučka atd.), je po-
třeba to učinit písemnou formou, kde mi-
mo jiné bude uvedeno: jméno a příjmení 
(na koho bude napsána smlouva), datum 
narození, bydliště a telefonní číslo.
Vaše žádost pak bude postoupena do Ra-

dy MČ Praha – Petrovice k odsouhlasení. 
Pokud máte zájem o ukončení nájmu, 
sdělte to písemnou formou v podatel-
ně UMČ Praha – Petrovice, nebo se 
informujte na tel. čísle 274 860 731 
u Ing. Radky Vaculíkové, e-mail: 
vaculikova@prahapetrovice.cz.
Nejpozději do dne ukončení nájmu hro-
bového místa je nutné zajistit odstraně-
ní hrobového zařízení (rám, krycí desku 
apod.), včetně uren a lidských ostatků. 
Upozorňujeme také uživatele a vlastníky 
hrobových zařízení i jejich právní nástup-
ce, že jsou povinni vlastním nákladem 
zajišťovat údržbu pronajatého hrobové-
ho místa v rozsahu stanoveném smlou-
vou o pronájmu hrobového místa (čl. IV. 
odst. 2, 5, 8).
To znamená, že musí zajistit, aby plocha 

hrobového místa nezarůstala plevelna-
tým porostem, průběžně musí zajišťovat 
údržbu hrobového místa a hrobového 
zařízení na vlastní náklady tak, aby je-
jich stav nebránil užívání hrobových míst 
ostatním nájemcům nebo návštěvníkům 
hřbitova.
Také je nutné neprodleně zajistit opravy 
hrobového zařízení, pokud je narušena 
jeho stabilita tak, aby nebylo ohroženo 
zdraví, životy nebo majetek dalších osob.

vážení návštěvníci petrovického hřbi-
tova, ve dnech 24. a 25. prosince 2015 
bude prodloužena návštěvní doba 
hřbitova, a to od 08.00 do 20.00 hodin.

radka vaculíková
Odbor kanceláře starostky MČ

podatelna

Pražské služby zajistí bezproblémový svoz 
odpadu během vánočních a novoročních svátků
Pražské služby zajistí svoz 
směsného a tříděného 
odpadu na jimi 
obsluhovaných městských 
částech během vánočních 
a novoročních svátků.
Program svozu bude vytvořen tak, aby ne-
docházelo k přeplnění nádob a nevznikal 
kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2015 bu-
dou zajištěny normální pracovní směny 
a svoz směsného odpadu bude probíhat 
dle příslušných svozových programů, te-
dy jako v běžných dnech. Díky větší zá-
těži na separačních místech provádíme 
svozy tříděných složek odpadu v posíle-

ném režimu. U tříděného odpadu budeme 
ve dnech 14. – 31. 12. 2015 provádět mi-
mořádný svoz skla v kritických oblastech 
a jinak bude vše probíhat také dle přísluš-
ných svozových programů. 
svoz směsného odpadu: 
• od 21. – 31. 12. 2015 normální svoz dle 
příslušných programů
• 1. 1. 2016 – svoz neprobíhá, náhradní 
svoz proběhne v následujících dnech
• od 2. 1. – 6. 1. 2016 normální svoz dle 
příslušných programů s případným časo-
vým posunem (max. 1 den)
svoz tříděného odpadu: 
• od 21. – 31. 12. 2015 normální svoz dle 
příslušných programů
• od 14. – 31. 12. 2015 mimořádný svoz 

skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle pří-
slušných svozových programů
• 1. 1. 2016 svoz neprobíhá, náhradní svoz 
proběhne v následujících dnech
• od 2. 1. – 6. 1. 2016 bude probíhat nor-
mální svoz s případným časovým posu-
nem (max. 1 den)
vánoční stromky do popelnice nepatří
Vyhozené vánoční stromky nepatří do ná-
dob na směsný odpad, protože tím snižu-
jí jejich kapacitu. V případě, že máte veřej-
ně přístupnou popelnici nebo kontejner 
na směsný odpad (např. sídliště), lze strom-
ky volně odložit vedle nich, ale v ostat-
ních případech (činžovní a rodinná zástav-
ba) prosíme o odložení vánočního stromků 
k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.

Termíny přistavení voK pro městskou část Praha – Petrovice

 dATUm zAsTávKA čAs od–do

27. 1. 2016 ul. rezlerova (parkoviště naproti č.p. 307) 14.00–18.00
17. 2. 2016 ul. Frostova  (parkoviště) 14.00–18.00
2. 3. 2016 ul. dieselova (v horní části u trafostanice) 14.00–18.00
23. 3. 2016 ul. edisonova  slepá část u kostela 14.00–18.00
6. 4. 2016 ul. Lessnerova (parkoviště) 14.00–18.00
27. 4. 2016 ul. Frostova (parkoviště) 14.00–18.00
4. 5. 2016 ul. morseova (parkoviště při Bellova) 14.00–18.00
25. 5. 2016 ul. euklidova (u separovaného odpadu) 14.00–18.00
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Bezpečí pro seniory (nejen)
Jakákoli statistika je nuda. 
Nicméně, jen díky statisti-
kám máme bližší představu 
o tom, kde, co, jak, kolik.
A protože policejní statistika ukazuje 
na seniory jako na nejohroženější skupinu 
z hlediska kriminality, podíváme se na ně-
kolik způsobů, jak se bránit.
Bezpečí seniorů a jejich ochrana před 
trestnou činností je jednou z priorit, a to 
nejen městské policie. Nebezpečí, kte-
ré by mohlo „čekat“ doma, na ulici, v do-
pravních prostředcích, jednoduše je. Ač je 
to neuvěřitelné, poměrně velká část rizika 
hrozí seniorům právě doma. 
Bezpečí domova aneb základní rady 
k ochraně osobního bezpečí i majetku
• zamykejte vstupní dveře do domu/bytu
• na vstupní dveře do domu a bytu nech-
te namontovat bezpečnostní zámky
• zazvoní-li někdo u vašeho bytu, nikdy 
neotvírejte dveře, aniž se přesvědčíte, kdo 
za nimi stojí
• podívejte se panoramatickým kukát-
kem
• používejte bezpečnostní řetízek
• do bytu dovolte vstoupit pouze oso-
bám, které znáte
• cizí osoby do bytu nikdy nepouštějte
• nedůvěřujte cizím lidem, jejich pros-
bám, ani nabídkám

  

• doklady a další cennosti nikdy nenechá-
vejte bez dohledu
• nepřechovávejte doma více peněz v ho-
tovosti
• cenné věci uschovejte dle možnosti 
v bezpečnostních schránkách
• o cennostech, které vlastníte, si pořiďte 
evidenci a fotodokumentaci
• opustíte-li na nějaký čas dům nebo byt, 
nevytvářejte dojem, že je opuštěný
• pořiďte si cenově dostupné elektronic-
ké spínací zařízení (samo v určitou dobu 
rozsvítí světla, zapne rozhlas, TV a jiné)

• v době nepřítomnosti svěřte klíče od by-
tu pouze osobě, které skutečně důvěřuje-
te
• nechlubte se nikde svými majetkovými 
poměry
• nejlepší ochranou proti vloupání jsou 
všímaví sousedé, doporučujeme udržovat 
vzájemné sousedské vztahy. Sousedská 
výpomoc může spočívat v tom, že se ob-
čané vzájemně informují o delší nepřítom-
nosti

zuzana Gašpar
Městská policie hl. m. Prahy

Bezpečí seniorů je priorita.

Vánoční provoz PID (23. 12. 2015 – 3. 1. 2016)
Jako každoročně, i během 
letošních vánočních svátků 
a prázdnin bude upraven 
provoz Pražské integrované 
dopravy.
23. 12. 2015 – Metro: Jízdní řád pro pra-
covní den. Tramvaje a autobusy: Pracovní 
den – prázdniny.
24. 12. 2015 – Štědrý den
Metro: Do 18.00 sobotní jízdní řád, dál je 
interval 20 minut. Tramvaje: sobotní jízdní 
řád. Od 16.00 je provoz omezován a ukon-
čen mezi 17.30 a 18.00. Provoz nočních li-
nek je zahájen v 18.00 v intervalu 20 minut 
až do ukončení provozu metra. Autobusy: 
sobotní jízdní řád. Denní linky jsou ukon-
čeny mezi 18.00 a 18.30. Provoz nočních 

linek je zahájen cca v 18.00 ve zkráceném 
intervalu. Vybrané linky jsou vedeny přes 
zastávky u stanic metra.
25. 12. 2015 – 1. svátek vánoční
Provoz metra je zahájen standardně, tram-
vají a autobusů od 7.00 podle nedělních 
jízdních řádů.
26. 12. 2015 – 2. svátek vánoční a 27. 12. 
2015: Provoz podle nedělních jízdních řá-
dů.
28. – 30. 12. 2015: Provoz podle pracovní 
den – prázdniny.
31. 12. 2015 – silvestr
Metro: Podle pracovní den – prázdniny 
s prodloužením do 1.30. Poslední spo-
je z konečných stanic: Linka A: Nemoc-
nice Motol v 1.01, Depo Hostivař v 1.03. 
Linka B: Zličín v 1.00, Černý Most v 1.05. 

Linka C: Letňany v 1.04, Háje v 1.04. 
Tramvaje: Podle pracovní den – prázdni-
ny s ukončením linek cca ve 20.00. Pro-
voz nočních linek je od 20.00 v intervalu 
20 minut. Autobusy: Podle pracovní den 
– prázdniny s ukončením linek ve 20.00. 
Provoz nočních linek zahájen ve 20.00 
ve zkráceném intervalu a do ukončení me-
tra jsou vybrané linky vedeny přes zastáv-
ky u stanic metra.
1. 1. 2016 – Nový rok
Provoz metra je standardní, tramvaje a au-
tobusy jezdí od 7:00 podle nedělních jízd-
ních řádů. Vybrané noční linky jsou vedeny 
přes stanice metra. Kvůli novoročnímu oh-
ňostroji dojde k odklonům některých linek.
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Den, kdy se narodil Ježíšek
Je 18. listopadu, venku je 
ještě docela teplo, vánoce 
mi to vůbec nepřipomíná a já 
se mám vžívat do vánoční 
atmosféry.

Protože termín uzávěrky na dodání textů 
do vánočního čísla Petrovického zpravoda-
je je zítra. V hlavě se mi honí spíše my-
šlenky na teroristické útoky před pár dny 
v Paříži, na migranty stále ještě připlou-
vající přes Středozemní moře a mimoto 
jsem s bolavými zády v lázních Třeboň. Tak 
vám aspoň posílám vánoční výjev od Mis-
tra třeboňského oltáře. A říkám si: ona to 
tenkrát také nebyla idylka – v zemi Ježí-
šova narození byli tehdy pod nadvládou 
římských okupantů. Těhotná Maria s Jo-
sefem museli pěšky „migrovat“ na sčítání 
obyvatelstva asi 150 kilometrů z Nazareta 
do Betléma a Ježíšek se narodil jako bez-
domovec – v jeskyni. Josefa, Bohorodič-
ku a Božské dítě nikdo pod střechu nevzal, 
žádost o azyl byla odmítnuta. Takže idylic-
ká atmosféra k těm nejpůvodnějším Váno-
cům vlastně moc nepatří. A kdovíjak je to 
s datem Vánoc. Když se zeptám, většina 
lidí mi odpoví, že je to 24. prosince. Ale 
v křesťanském kalendáři je slavnost Naro-
zení Páně až dvacátého pátého prosince. 
V některých zemích se i naděluje až dva-
cátéhopátého ráno. I u nás se to zdůraz-
ňovalo, že na Štědrý den je třeba se ještě 
postit – že je to ještě den adventní – proto 
i ta štědrovečerní ryba. A pravá oslava za-
čala až na půlnoční. Když ale ta dnešní do-

ba je tak uspěchaná… a děti tak natěšené. 
Někteří lidé zase přicházejí s informacemi 
vyčtenými z časopisů, že prý se Ježíšek 
narodil někdy v létě. A já nemám potřebu 
oponovat – možná že ano, možná že ne. 
Na tom nesejde. Nakonec v Austrálii také 
tráví vánoční svátky na plážích a poslou-
chají při tom Jingle Bells – Rolničky, rolnič-
ky... V zimě nebo v létě, to je přeci jedno. 

Ani rok Ježíšova narození přesně nezná-
me, je to plus minus čtyři až sedm let před 
nebo po začátku našeho letopočtu. Takže 
narozeniny slavíme, i když původní datum 
neznáme. Ono jde přeci nejvíc o to, aby se 
v našich srdcích projevilo to, co se stalo. 
Že právě k nám přišel Nebeský host, Bož-
ský přítel, nám nám narodil se. A to nám 
může udělat radost právě dnes.

Camino – nový farní dům – pozvání
ve vánočně-novoročním 
programu, o pár řádek 
níže, si můžete všimnout, 
že naše petrovická 
(a hornoměcholupská) 
farnost slaví narozeniny.
Založil ji 12. 1. 1996 kardinál Miloslav 
Vlk u starobylého kostelíka, když s vý-
stavbou sídlišť narostl počet místních 
farníků a jejich aktivit. Po letech, kdy no-
vá farnost (oddělená z čestlické) využí-
vala chatrný domeček na zakoupeném 
pozemku, začala stavba nového farní-

ho domu Camino. K dvacetinám farnost 
dostane faru. Z domečku byl zachován 
a do nové budovy včleněn středověký 
sklep. V přízemí bude mateřské centrum 
– herna s potřebným zázemím a s pří-
mým vstupem na farní zahradu. Důležitý 
je pro nás sál k setkávání farníků a hos-
tů na společenských a kulturních akcích, 
rodinných oslavách atp. V dalším podlaží 
bude byt pro duchovního, farní kuchyň, 
kancelář a víceúčelová místnost (klubov-
na/knihovna/učebna).
Rozhodli jsme se nazývat ten dům Ca-
mino, mateřské centrum by se mohlo 

jmenovat Kamínek. Co Camino zname-
ná, si můžete přečíst v minulém čísle 
Petrovického zpravodaje. Příště bychom 
snad mohli nabídnout více grafiky a další 
informace o domě.
Nyní vás ještě chci pozvat k nahlédnu-
tí do Camina při dni otevřených dveří 
9. ledna od 14.00 do 16.00 hod.  A před-
tím i do kostela. Na vánoční bohoslužby 
a pro betlémské světlo. Požehnané Vá-
noce a celý další rok přeje

miloš František Převrátil,
Kněz petrovické farnosti

Vánoční výjev od Mistra třeboňského oltáře



11

Petrovický zpravodaj FArNosT   |   KULTUrA

Vánoce v Petrovické farnosti, v kostele 
sv. Jakuba staršího
24. 12. 2015, Štědrý večer 16.30 mše sv., zvláště pro rodiny 
s dětmi. Po bohoslužbě bude možno si v kostele připálit lam-
pičky od světla přivezeného z Betléma.
25. 12. 2015, slavnost Narození Páně
0.00, 9.00, 10.30 mše sv.; kostel otevřen též 12.00–17.00. 
Po bohoslužbách a během odpoledního otevření kostela 
možno si v kostele připálit lampičky od světla přivezeného 
z Betléma.
26. 12. 2015, sv. Štěpána, kostel otevřen 12.00-17.00
18.00 mše sv., kterou sbor místních a hostujících umělců do-
provodí skladbami z Rybovy vánoční mše
27. 12. 2015, neděle, sv. Rodiny 9.00 a 10.30 mše sv. – obě 
s obnovou manželských slibů
29. 12. 2015 – 18.00 mše sv.
30. 12. 2015 – 20.45 mše sv.
31. 12. 2015, poslední den občanského roku – 18.00 mše sv. 
na poděkování, Te  Deum, poté adorace Nejsvětější Svátosti
1. 1. 2016, Matky Boží Panny Marie – 10.30 mše sv., svátost-
né požehnání a zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Páně
3. 1. 2016, 2. vánoční neděle – 9.00, 10.30 mše sv.
6. 1. 2016, Zjevení Páně – Tří Králů – 18.00 mše sv. s žehná-
ním vody, kadidla a křídy

9. 1. 2016 – 14.00–16.00 - den otevřených dveří stavby nové-
ho farního domova Camino
10. 1. 2016 – neděle – svátek Křtu Páně –končí vánoční doba 
– 9.00 a 10.30 mše sv.
16. 1. 2016 – oslava 20.výročí založení petrovické farnosti
– 10.00 mše sv.
– 14.00 společenský program v sálu Domu občanské vybave-
nosti MČ Praha – Petrovice

A ještě prosba o pomoc 
Naše farnost není bohatá na finanční pro-
středky, budovy a pozemky, je bohatá na li-
di. Proto stavíme... a proto i potřebujeme 

vaši pomoc. Pokud nás můžete a chcete 
podpořit, na stavbu shromažďujeme pro-
středky na účtu 188731209/0300, specific-

ký symbol 153. Další informace, i přístup 
k platební bráně, najdete i na internetové 
adrese http://farnost.petrovice.org/.

KULTUrA

Galakoncert tria Musica Dolce Vita
v pondělí 12. října t.r. jsme 
v kostele sv. Jakuba staršího 
opět přivítali vynikající 
hudební trio.
V obsazení: Daniela Demuthová – mez-
zosoprán Žofie Vokálková – flétna Zbyňka 
Šolcová – harfa Tato skupina působí na hu-
dební scéně již od roku 2005 a od této do-
by bývá naším pravidelným hostem. I le-
tos se představila v tom nejlepším světle. 
Všechny členky souboru jsou špičkové só-

listky a také dostály své pověsti. Pro pet-
rovské zájemce a příznivce o vážnou hud-
bu připravily bohatý a pestrý program, 
v němž zazněly skladby A. Vivaldiho, J. S. 
Bacha, G. F. Händla, M. Maraise, W. A. 
Mozarta, J. B. Cardona, Ch. Gounoda, 
a F. Schuberta. Spojení zvuků flétny s har-
fou, doplněné krásným hlasitým fondem 
mezzosopranistky D. Demuthové vytvořilo 
v prostředí kostela velice pěknou atmosfé-
ru, do které se vnímaví posluchači doved-

li vcítit a vychutnat krásu melodií. Ať již se 
jednalo o skladby pro flétnu a harfu nebo 
sólo skladby pro jednotlivé nástroje. Velice 
zajímavé bylo poslechnout pojetí skladby 
Ave Maria od rozdílných autorů, kterými 
jsou W. A. Mozart, F. Schubert, a Ch. Gou-
nod. Byl to opravdu hudebně bohatý záži-
tek, který byl oceněn dlouhotrvajícím po-
tleskem zaplněného kostela.

otto semecký
Předseda Kulturní komise RMČ

Rozestavěný petrovický farní dům Camino.
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Sex, čachry a kultura pro všechny
Pod tímto názvem nám 
Pavel Trávníček se svým 
souborem dne 18. listopadu 
t. r. představil novou 
francouzskou hru Laurenta 
Baffieho.

Jedná se o svěží komedii, která diváka za-
vádí do přímého přenosu televizních sou-
těží. Ukazuje na praktiky a poměry, jaké 
v soutěžních televizních pořadech vládnou 
a úsměvným způsobem se jim vysmívá. 
Všechno je tak trochu jinak, jenom divák 
o tom nesmí vědět. Pokud na náznacích, 
které hra uvádí, je alespoň trochu pravdy, 
tak divák je dosti klamán. V konkrétním po-
řadu se jedná o vědomostní soutěž, která 
již ztrácí sledovanost, a tak je nutno hlav-
ní protagonistku (Linda Finková) vyměnit 
za atraktivnější (Kateřina Kornová).Ta však 
vědomostmi neoplývá a je tedy nutno vyu-
žít elektronické techniky, aby vše vypadalo 
přirozeně. V roli ředitele se představil Pa-
vel Trávníček, v dalších rolích pak Václav 
Upír Krejčí, Hana Thunová a Zdeněk Ha-
vlas. Jednotlivé zápletky vyvolávaly častý 

úsměv na tvářích diváků, kteří do svých 
domovů odcházeli spokojeni.

otto semecký
Předseda Kulturní komise RMČHerci bavili diváky.

Nepál
Přesněji: Federativní 
demokratická republika 
Nepál je vnitrozemský stát 
ve střední části Himaláje 
sousedící s čínou a indií. 

Převažují zde horská údolí a horští velikáni. 
Nachází se zde osm z deseti nejvyšších hor 
světa. Ze zemědělských plodin je nejrozší-
řenější pěstování brambor a rýže. Hlavním 
náboženstvím je hinduismus a budhismus. 
A o této zemi, jejích přírodních krásách, 
o lidech a jejich způsobu života si s petrov-
skými občany přišla dne 9. listopadu po-
povídat známá cestovatelka a průvodkyně 
paní inženýrka Ludmila Puldová. Bylo to 
povídání poučné a zasvěcené, protože pa-
ní cestovatelka byla v Nepálu s turistickými 
skupinami více než dvacetkrát. Díky svým 
bohatým zkušenostem, mohla poslucha-
čům velice barvitě vylíčit co to znamená 
putovat ve výškách mezi 1300 m z hlavní-
ho města Káthmándú až do panoramatic-
kého sedla s krásnou vyhlídkou na Mount 
Everest ve výšce 5100 m. Zajímavé by-
lo vyprávění o chrámech hlavního města, 
opičím chrámu na kopci za městem, kde 
návštěvníci musí dávat pozor na všudypří-
tomné opice, aby jim nezcizily jídlo, o kom-
plexu paláců, obchodů na Durbar Square 

a mnoha dalších zajímavostech. Hlubo-
kým dojmem zapůsobily obrázky klášterů 
ve výši téměř 5000 m, kam všechen po-
třebný materiál na jejich výstavbu museli 
dělníci nosit na svých bedrech. Paní Puldo-
vá také ocenila přátelství a skromnost lidí, 
s kterými se během cesty setkali. Smut-
ný byl pohled na domy zničené následkem 
velkého zemětřesení, které zemi v nedáv-

né minulosti postihlo. Přesto se tito lidé 
do budoucnosti dívají s optimismem. Je 
potěšitelné, že i naše české dobrovolné or-
ganizace se na pomoci podílejí. Přednáška 
i následná diskuse svědčily o kvalitě vyprá-
vění a posluchači byli vděčni za nové po-
znatky. Bylo by záslužné v těchto poznáva-
cích akcích pokračovat. otto semecký

Předseda Kulturní komise RMČ

Vysokohorská romantika.
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Program připravovaných 
kulturních akcí prosinec 
2015 – květen 2016

15. prosince
vánoční mše Jana Jakuba ryby od 19.00 hodin

17. prosince
zpívání pod vánočním stromem od 17.00 hodin

13. ledna
Beseda s cestovali o cestě kolem světa

25. ledna
Beseda se známým režisérem zdeňkem Troškou

6. února
reprezentační ples mč

10. března
divadelní hra „Ani za milion!“

22. března
Blue star – vítání jara

5. dubna
divadelní hra „Liga proti nevěře“

s herci M. Kuklovou, I. Šmoldasem a Novou

28. dubna
Beseda s hercem B. Kleplem

Městská část Praha – Petrovice
Vás všechny zve na

Kdy: Ve čtvrtek 17. 12. 2015 od 17.00 hodin

Kde: Na prostranství před Úřadem
 městské části Praha – Petrovice
 Edisonova 429

tradiční setkání
„Zpívání pod vánočním stromem“

Zítra to roztočíme, Jaroušku!
Název této hry je parafrází 
na známý film „zítra to 
roztočíme, drahoušku!“, ale 
svým obsahem jde o úplně 
něco jiného.

Tato autorská divadelní hra Jaroslava Sy-
pala se vtipným a komediálním způsobem 
vypořádává s chamtivostí lidí a s tím, co 
všechno jsou lidé schopni pro peníze udě-
lat. Obsah hry odráží některé nepěkné ro-
dinné vztahy lidí v současné době. Manže-
lé Hádaví se neustále hádají. Během jedné 
rodinné scény se u nich objeví právník 
Dr. Párátko s lákavou nabídkou zúčastnit 
se nové „reality show“. Podstatou je, že 
ten, kdo během jednoho měsíce přistihne 
toho druhého při nevěře, získá milion ko-
run! Manželé po určitém zdráhání nabídku 
přijímají a díky jí se rozehrává řada ne ne-
pravděpodobných scén.
Jaroslav Sypal v roli manžela, Kateřina Kor-
nová jako jeho manželka, Josef Mladý co-
by doktor Párátko, Tereza Šefrnová, Hele-
na Langerová, Martin Maxa a Michal Roneš 

v dalších rolích svými hereckými kreacemi 
dovedli zaměstnat bránice diváků v dosta-
tečné míře, a tak v průběhu tohoto před-
stavení plného vtipných dialogů zněl velice 
často upřímný smích. Myslím, že toto leh-

ké představení stálo za zhlédnutí. Svědčil 
o tom dlouhodobý potlesk v sále.

otto semecký
Předseda Kulturní komise RMČ

Kateřina Kornová a Jaroslav Sypal.
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Přišla i královna Mab 
Na již tradiční oslavu 
halloweenu v místní 
knihovně mč Praha - 
Petrovice byly letos pozvány 
vedle dětí a jejich rodičů 
také všechny nadpřirozené 
a strašidelné bytosti, které 
naši nejmenší zatím znají jen 
z pohádkových knih. 
Knihovní čarodějky, Evelyn ze Zlatova 
a Marylin z Brýlova, se prý ze všech nejvíc 
obávaly návštěvy královny Mab. Co kdyby 
mocnou a občas i docela zlomyslnou kelt-
skou vládkyni všech víl, skřetů a přeludů 
napadlo dětem ublížit? 
Protože jim Mab slíbila, že bude hodná, 
a děti řekly, že se jí nebudou bát, čaroděj-
ky ji slavnostně uvedly do vyzdobeného 
sálu. Měla zlatem vyšívané šaty v barvách 
jejích sytě modrozelených vlasů a na obli-
čeji škrabošku s pravým kajčím peřím. Děti 
překvapila i tím, že sebou přivedla skuteč-
ného halloweenského Jacka. Irský hříšník, 
který kdysi přelstil ďábla, čímž nakonec 
nemohl nejen do nebe, ale ani do pek-
la, bloudí světem už po staletí sám, jen 
se žhnoucím světlem ve vydlabané dýni 
a bez možnosti s kýmkoliv hovořit. Když 
ho také přeci jen trochu škodolibá královna 
Mab přivedla mezi česky mluvící petrovic-
ké děti, věděla moc dobře, že jim na rozdíl 
od ní nebude ani trochu rozumět. O to pře-

kvapivější bylo, že se sama ujala role do-
cela vlídné tlumočnice. Děti se tak od Jac-
ka naučily pár zázračných anglických slov, 
třeba i ta, kterými se zdraví nebo děkuje. 
Královna Mab jim potom slíbila, že když se 
budou dál učit anglicky a Jack česky, při-
vede ho možná sebou i na příští petrovic-
ký halloween
Ostatní strašidla celou dobu všemu jen 
trochu nevěřícně přihlížela a strachy před 
královnou Mab pro jistotu raději ani ne-

špitla. A že jich v knihovně bylo! Jen těch, 
které na vlastní oči viděly, děti napočíta-
ly hned dvanáct. Nechyběl Kaktusový je-
žek, Šedivý černokněžník, Český čert, Za-
kletá dýně nebo Bílá paní. Další strašidýlka 
a duchy děti samy namalovaly, za což při 
odchodu dostaly sladké halloweenské od-
měny. Čarodějky Evelyn ze Zlatova a Ma-
rylin z Brýlova si prý letošní halloween také 
užily a už se těší na další. Tak zase za rok!

eva Šuhájková

Čarodějky Evelyn ze Zlatova a Marylin z Brýlova pozvaly své kamarády.

Děti se ani trochu nebály. Nadpřirozené bytosti byly všude.
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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
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                         DDM Praha 10 – Dům UM Hostivař, Golfová 910/10, 
 justova@dumum.cz, tel.: 777 721 742 

 
 

                                                                            

                                                    PETROVICKÝPETROVICKÝPETROVICKÝPETROVICKÝ                
                MASOPUST MASOPUST MASOPUST MASOPUST     
               

    

                                                                                                         
 

ÚTERÝ 9. ÚNORA 2016                                                 
     

                                        od 16.00 do 18.00 hodin  
 

      společenský sál Domu občanské vybavenosti MČ Praha – Petrovice 
 

                      soutěž o nejlepší masopustní masku, tanec, hry, zábava  
                                                                                                
                                                  Těšíme se na Vás !!! 
                           
                            Akci organizuje DDM-Dům UM Hostivař-Petrovice  
                                   ve spolupráci s MČ Praha-Petrovice 
                                                    

       Informace tel.777 721 742 
 
 
 
 
 

Podzimní výstava
Podzimní výstava dětské 
výtvarné tvorby v základní 
škole Praha – Petrovice, 
pracoviště edisonova 40, 
dopplerova 351 
a dopplerova-nový pavilon
Tak jako podzim a podzimní příroda hý-
ří barvami a jejich nejrůznějšími odstíny 
od světlých, pastelových odstínů až po sy-
tě červené, oranžové, žluté barvy i smut-
nější barvy v odstínech hnědé nebo šedé, 
tak hýří barvami výstavní plochy ve třídách, 
na chodbách ve všech třech budovách Zá-
kladní školy Praha – Petrovice. Každý kou-
sek volného místa se proměnil ve výstavní 
plochu a můžeme zde obdivovat obrázky, 
kresby, malby, komiksy, mozaiky, trojroz-
měrná výtvarná díla. Můžeme obdivovat 
fantazii našich žáků, nápadité náměty i vý-
tvarné techniky. Pedagogičtí pracovníci 

naší školy výstavu připravili především pro 
žáky zejména proto, aby všichni žáci mě-
li možnost vidět i obdivovat výtvarné prá-
ce spolužáků z ostatních tříd. Vystavené 
práce jsou ty nejlepší vytvořené a vybrané 
výtvarné práce. Ostatní spolužáci tak vidí, 
kdo byl vybrán mezi nejlepší, a jistě to kaž-
dého motivuje k lepším výkonům a větší 
snaze. Vystavené obrázky si mohou pro-
hlédnout spolužáci, ale i rodiče a kdokoliv 
z petrovických občanů během „dnů ote-
vřených dveří“. Podzim brzo vystřídá zima 
a podzimní obrázky nahradí kresby a mal-
by Mikulášů, čertů, vánočních dárků a zim-
ních radovánek nebo sportování na sněhu. 
Kdo letos nestihl Podzimní výstavu dět-
ské výtvarné tvorby v Základní škole Praha 
– Petrovice navštívit, může se přijít podí-
vat na nové obrázky za rok opět na pod-
zim. Děkuji všem žákům, jejichž obrázky 
byly na výstavu vybrány, děkuji také všem  

pedagogickým pracovníkům, kteří výstavu 
připravili.

Petr zeman,
ředitel školy 

ŠKoLy

Nápadité náměty i výtvarné techniky.
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Listopad v Mateřské škole Jakobiho
Listopad, listopad,
lísteček mi na dlaň spad,
zlatý lístek z javora,
zima už jde do dvora.
stejně – na svatého martina
kouřívá se z komína.

Tak to letos – jak v básničce tak i v pranos-
tice nějak neplatí…
Sláva, našli jsme suchou cestičku přímo 
od školky k Botiči. Je trochu strmá, ale my 
už od září máme s dětmi natrénováno.
Jdeme přímo k místečku, kde pozorujeme 
rybičky, cestou vyplašíme kosa a nachází-
me parádní ulity šnečků.
Mezitím si zopakujeme všelijaká říkadla 
a básničky, chvilku si pohrajeme u koře-
nů stromů – stavíme domečky z přírodnin 
a zase vystoupáme směrem ke školce.
Ta už dostává nový plášť a pod stromeček 
budeme mít „školky dvojčátka“. Moc se 
nám tu líbí, jsme v přírodě a po všem vr-
tání, klepání a sbíjení děkujeme za pěkné 
barevné panelové chaloupky, kam už jsme 
se naučili bez slziček od maminek a tatín-
ků chodit.
Jako zpestření a aby se nám tu líbilo nám pa-
ní ředitelka připravila plno pěkných divadé-
lek a nejen to. Byli tu i páni policisté, kteří si 
pro nás připravili moc hezký program.
Seznámili nás se třemi nejdůležitějšími te-
lefonními čísly, řekli jsme si, jak se máme 
chovat v určitých situacích a co pro nás 

může být nebezpečné. Představili nám 
„rytíře ve zbroji“ a jako figurantku použi-
li paní učitelku. Nejlepší bylo, že jsme si 
mohli vyzkoušet na sobě helmu a neprů-
střelnou vestu. To bylo super, hlavně klu-
kům se to moc líbilo. Děvčatům se zase 
zamlouvalo snímání otisků palce. A pro 
ostatní, kteří už absolvovali tyto aktivity, 
tu byly připraveny velké puzzle policejního 
auta a pana policisty.
Na závěr jsme dostali mnoho dárků, které 
jsme si odnesli domů.

mária Felixová a Alena Šefraná
učitelky MŠ Jakobiho

Policisté pro nás připravili hezký program.

Studenti píší noviny
Jako každoročně na podzim 
a na jaře se studenti našeho 
gymnázia pod vedením 
mgr. Tůmové  zapojují 
do akce studenti píší noviny.
Na stránkách Mladé fronty Dnes se spolu 
se svými vrstevníky z celé republiky vyja-
dřují k aktuálním problémům současnosti, 
zamýšlejí se nad otázkou imigrace, disku-
tují o bezpečnosti ve světě terorismu, hlá-
sí se k vlastenectví, přemýšlí o domově 
a obecně lidských hodnotách. Zde je ma-
lá ochutnávka uveřejněného článku Terezy 
Šlancarové ze septimy.

Bezpečí doma, na ulici i na síti
Bezpečí je velmi důležité pro zachování na-
ší psychické rovnováhy. Člověk potřebuje 
mít místo a prostředí, kde se může uvol-
nit a bez obav duševně odpočinout. Pokud 
nám někdo bezpečnou zónu naruší, naruší 
nám tím psychickou rovnováhu a člověk se 
vědomě či podvědomě začne této situaci 

bránit. Bezpečí není jen domov, prostor me-
zi čtyřmi stěnami, je to i prostředí, ve kte-
rém žijeme, ve kterém se pohybujeme. 
Krádež či loupež nás uvede do stavu 
obav, nejistoty a zmatku. Dobře si pama-
tuji na den, kdy se prarodičům někdo ná-
silně vloupal do chalupy. Byť materiální 
škody nebyly velké, pocit, že někdo nezva-
ný vstoupil na vaše území, procházel se 
po místech, kam jste ho nezval a dotýkal 
se vašich osobních věcí, byl strašný. Přes 
veškerá ochranná opatření mi trvalo něko-
lik měsíců, než mě pocit strachu opustil 
a kdy jsem se podvědomě přestala bát, že 
se situace bude opakovat.
Nabízí se otázka, jak se chráníme, jak si 
chráníme naši bezpečnou zónu, naše bez-
pečné prostředí. Dnešní životní styl vytváří 
podhoubí pro anonymitu. Méně se stýká-
me, více spolu komunikujeme po sociál-
ních sítích. Často jsme v kontaktu s lid-
mi vzdálenými několik tisíc kilometrů a ani 
nevíme, kdo bydlí vedle nás. A právě lidé, 
se kterými sdílíme náš nejbližší prostor, 

nám často mohou pomoci chránit naše 
bezpečí.
Sociální sítě jsou obrovským fenoménem, 
během několika málo okamžiků můžeme 
zjistit informace o mnoha neznámých li-
dech, nahlédnout do jejich soukromí. Ne-
měl by to být ale svět bez hranic. Každý 
by měl pečlivě zvážit, co a s kým chce sdí-
let. Každá informace, fotografie apod. ne-
chává třetí stranu nahlédnout a vstoupit 
do naší bezpečné zóny. Buďme proto obe-
zřetní a nenechme vstoupit někoho, koho 
nechceme, neznáme a kdo by tudíž mohl 
představovat potenciální riziko. Vím, že se 
to jednoduše řekne a složitěji realizuje. Ni-
kdo nás ovšem nenutí a je to jen naše svo-
bodné rozhodnutí, zda sociálních sítí bude-
me využívat.
Já osobně si hlídám, co na sociálních sítích 
sdílím. Moji přátelé o mně vědí to podstat-
né, co potřebují, ostatním do mého sou-
kromí nic není.

Tereza Šlancarová,
Gymnázium ALTIS, Praha
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Prima čtenáři aneb Když je učení zábava
odborníci z řad pedagogů 
a psychologů si nejednou 
položili otázku, jak motivovat 
a jak znovu přivést více dětí 
ke čtení.

Co dělat a jak zajímavě vést hodiny, zda 
čtenářskou gramotnost podporovat ve 
všech předmětech, zda využívat čteček, 
tabletů, chytrých telefónů, zda rezigno-
vat na klasickou literaturu, zda číst nahlas, 
anebo potichu, zda a jak koncipovat sezna-

my „doporučené“ literatury, neboť spoje-
ní povinná literatura je již dávno tabu. Je 
to spojení zapovězené, neboť prý v dětech 
vyvolává nechuť, budí odpor, bere chuť 
ke čtení. Povinnost se nenosí, povinnost 
straší, povinnost není v módě. Nikoliv ale 
na naší škole. Čtení a čtenářství je nejen 
součástí veškeré výuky a knížka základním 
pramenem, médiem chcete-li, ale podpo-
rujeme je i o přestávkách. Kdo právě ne-
čte svou vlastní knížku, může sáhnout do 
knihovny literárního koutku, který pod tak-

tovkou dr. Jelínkové, třídní profesorky 1.A, 
založili právě studenti primy. Vyvedli kníž-
ky z regálů zamčené knihovny na chodby 
a vytvořili tak útulný kout, který zve k ná-
vštěvě i zaryté nečtenáře. Pár obrázků, pár 
citátů slavných, přebaly klasiků i modernis-
tů a dílko je hotovo. Kdo si čte, tak nezlobí. 
Učíme se čtením a čtení nás učí. Neobjevi-
li jsme Ameriku, ale vrátili se ke kořenům. 
Bez knihy to prostě nejde.

olga Tůmová,
Gymnázium ALTIS

Je to tady.Dívčí Star Wars.Kluci to umí taky.

Cesta do Skandinávie
Na začátek letošního 
školního roku se Altis 
poprvé vydal na sever – do 
skandinávských zemí, kde 
jsme chtěli najít ztracený 
poklad rudolfa ii., o němž 
jsme se nedávno učili. 
První destinace – Dánsko – nás přesvěd-
čila, že hledaní severští lapkové jsou dnes 
už velmi mírumilovní, otevření a ekologičtí. 
Žádná jiná metropole v Evropě se nemůže 
pyšnit tak rozvinutou cyklistikou začleně-
nou do samotného centra – a to v opravdu 
masovém měřítku! Kodaň je architektonic-
ky moderní, avantgardní město protkané 
sítí vodních kanálů, které z metropole činí 
pravé Benátky severu. Ve městě jsme po-
tkali pohádkový poklad – sochu Malé moř-
ské víly připomínající H. Ch. Andersena. 
Ale za Rudolfovým pokladem jsme museli 
ještě dále na sever…
Ve Švédsku jsme se ubytovali v penzionu 
obklopeném hustou přírodou a výstražný-

mi značkami, které nás varovaly, abychom 
byli ostražití před králi zdejších lesů – obří-
mi losy, kteří tu po stovkách spásají místní 
porost. Měli jsme ale smůlu – živého losa 
jsme viděli jen v Göteborgu v zoo…
Švédská stopa po uloupených rudolfín-
ských sbírkách nás neomylně zavedla do 
Stockholmu, kde jsme nejdříve navštívili 
radnici se slavným sálem, kde se odehrá-
vají slavnosti při udílení Nobelových cen, a 
dále slavné muzeum Vassa s vystavenou 
barokní válečnou lodí. A pak už jsme ko-

nečně odhalili originály soch odvezených 
pražské z Valdštejnské zahrady – antická 
sousoší Adriena de Vries dnes zdobí krá-
lovský zámecký park v Drottingholmu. By-
ly ovšem příliš těžké, takže jsme je raději 
ponechali na severu. 
Cestou domů jsme ještě navštívili Hamle-
tův hrad Helsignor – a pak už jsme se s 
chutí pustili na jih, domů, do Prahy a ně-
kteří i do Podolí!

Jan Koliáš
Gymnázium ALTIS

Do víru velkoměsta.Nasedat – odplouváme.

Petrovický zpravodajŠKoLy
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Obchodní centrum Park Hostivař
Švehlova 1391/32, Praha 10 - vedle České pošty

PO - PÁ 9:00 - 19:00, SO - NE 10:00 - 18:00
tel.: 608 08 08 71    

e-mail: starozitnosti-praha@seznam.cz

Výkup a prodej zlatých a stříbrných šperků 
(nové i starožitné), starožitností a jiných….

VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ:
Veškeré zlaté, stříbrné, nebo jiné šperky, například šperky s českým granátem, 

popřípadě dalšími kameny, …
Veškeré drahé kovy – zubní zlato, zlomkové zlato, stříbro,…

Kapesní a náramkové hodinky, nástěnné hodiny,…
Zlaté a stříbrné mince,…

Starožitné dekorativní sochy, sošky, obrazy, staré hračky (např. autíčka) a jakékoliv další starožitné předměty,…
Staré zbraně a další vojenské předměty,…

Nabízíme nejvýhodnější výkupní ceny šperků v okolí. 
Přijďte se sami přesvědčit. 

Dále nabízíme službu:

Dále v naší prodejně poskytujeme týdenní půjčku za zlato 
s úrokem 5 % z půjčené částky.

PŘÍKLAD: Půjčíme Vám například 1.000 Kč, Vy nám vrátíte 1.050 Kč. Úrok tedy bude v tomto případě činit 
pouhých 50 Kč. Půjčku je možno libovolně dlouho prodlužovat, minimální úrok činí 50 Kč z každé půjčky.

Půjčka je poskytována proti zástavě v podobě zlatých šperků, zlomků, mincí, a jiných zlatých předmětů. 
Kurz pro půjčku je 400 Kč za 14-ti karátové zlato, 500 Kč pro 18-ti karátové zlato. 

Kurz se může průběžně měnit na základě světové ceny zlata.

plakát Hostivař_185x244,5mm.indd   1 16.11.15   11:29
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tel.:  274 771 336, 271 075 211 
734 599 034

Lékárna Poliklinika Petrovice

Krásné a klidné Vánoce 2015
Vám přeje kolektiv Lékárny Poliklinika Petrovice 
a těší se na další shledání v roce 2016

Jako drobnou pozornost od nás přijměte prosím 
slevu 10 % na nákup volně prodejného zboží 
v naší lékárně. 
Akce platí 1. 12.–31. 12. 2015 při předložení tohoto inzerátu.

DÁRKOVÉ POUKAZY
Volitelná hodnota poukazů

Různé typy pro různé příležitosti
Platné ve všech  centrech

DÁRKOVÉ POUKAZYDÁRKOVÉ POUKAZYDÁRKOVÉ POUKAZYDÁRKOVÉ POUKAZYDÁRKOVÉ POUKAZY

od

199,-
od

479,-

2.990,-4.990,-
2.999,-

od

69,-
od

32,-

Tato nabídka platí do 31. 12. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

ŠIROKÝ VÝBĚR TIPŮ NA DÁRKY 
POD VÁNOČNÍ STROMEČEK

ŠIROKÝ VÝBĚR VÁNOČNÍCH 
HVĚZD, RŮZNÝCH BAREV  

A VELIKOSTÍ

Stojan na vánoční stromek
pro ∅ kmene  
až 11 cm,  
rychloupínací  
systém

599,-

Aku vrtačka BS 18
18 V/ 1,3 Ah, 2 rychlosti 0 – 450/ 1600 ot./ min., 
záruka 5 let

2x AKU

Kufr s nářadím Basic
91 dílů, ideální skladba pro první vybavení každé dílny

Vánoční stromky v kontejneru
široký výběr, nepoškozené kořeny

V sortimentu také řezané dánské jedle Nordmann!

Široký výběr baněk a ozdob
různá balení, barvy a provedení

+ ZDARMA  
KVADROKOPTÉRA  

V HODNOTĚ  
1.290,- Kč

Multifunkční nářadí FME 650 K set
300 W, 10000 – 22000 kmitů/ min., elektronická regulace otáček, v kufru, vč. 22-dílné sady 
příslušenství a adaptérů pro řezání a broušení všech běžných materiálů, záruka 5 let

Umělé vánoční stromky
velmi věrný vzhled, snadná montáž a demontáž

www.bauhaus.cz
/bauhauscz
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