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Vážení a milí Petrovičtí,
i když toto číslo Petrovického zpravodaje
bude vycházet v čase adventním, ráda
bych na tomto místě poděkovala Vám
všem, kteří jste přišli volit do petrovického
zastupitelstva i do zastupitelstva hlavního
města Prahy. Já osobně, ale i za své dosavadní kolegy v radě a v zastupitelstvu,
bych ráda poděkovala všem, kteří jste
nás podpořili svými hlasy. Velmi si toho
vážíme a vynasnažíme se, abychom při
správě Petrovic nezklamali Vaši důvěru
a očekávání a navážeme na vše dobré, co
se podařilo, a budeme se snažit vyřešit to,
co se dosud nedařilo. Těším se i na spolupráci s nově zvolenými členy v našem
zastupitelstvu, věřím, že přinesou nové
nápady a svěží energii do práce pro naši
městskou část. S kolegy v Radě jsme
se shodli na prioritách pro příští 4 roky,
které bychom rádi splnili (viz Programové
prohlášení rady MČ na str. 3), ale i tak
víme, že život přinese spoustu dalších
problémů, před jejichž řešení budeme
postaveni. Doufám, že v nově zvoleném
zastupitelstvu bude převládat korektní
a konstruktivní duch při jednání a řešení
problémů, z toho pak budou mít prospěch
pouze a jen Petrovice a petrovičtí občané.
Z toho, co jsme zahájili ještě před volbami
a už je dokončeno, bych chtěla zmínit

zateplení a výměnu oken v objektu MŠ
v Jakobiho 328 a novostavbu pavilonu
v ZŠ v Dopplerově ul. se 4 novými třídami,
sborovnou a šatnami. Pokračuje příprava
na zahájení realizace projektu, kdy by
měla být provedena výsadba zeleně podél Novopetrovické ul., vybudována dvě
hřiště na petanque, upraveno veřejné
prostranství před ZŠ a ﬁnišujeme i s projektem zateplení budovy základní školy
v Dopplerově ul. tak, abychom koncem
jara zahájili práce a na začátku příštího
školního roku bylo vše dokončeno.
A nyní zpět k adventnímu času v Petrovicích a pozvání na 16. prosince k tradičnímu „Zpívání pod vánočním stromem“
s perníčky, prskavkami, lampiony štěstí
a něčím pro zahřátí, a v neposlední řadě
na 18. prosince do společenského sálu
DOV na „Českou mši vánoční J. J. Ryby“
v podání ZUŠ Hostivař.
Vážení a milí Petrovičtí, přeji Vám
požehnané Vánoce, potřebný klid a pohodu, dostatek času na své blízké a do
nového roku pevné zdraví, lásku Vašich
nejbližších a ať se Vám daří v osobním
i profesním životě.
Olga Hromaso
Hromasová
starostka MČ
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Programové prohlášení rady městské části
Praha – Petrovice na funkční období 2014–2018
Rada městské části Praha –
Petrovice (dále jen Rada) se
na svém 1. zasedání dne
20. 11. 2014 dohodla
na těchto prioritách
na funkční období
2014 – 2018:
Zachování samostatnosti
městské části Praha – Petrovice
Rada bude tak jako doposud i nadále
chránit Petrovice před snahou o slučování
„malých městských částí“ s „velkými“
a hájit zachování Petrovic jako samostatného samosprávného celku v rámci
hlavního města Prahy.

Úřad
Rada považuje Úřad MČ Praha – Petrovice za službu občanům, kdy jejich žádosti
a potřeby budou vyřizovány řádně a včas.
Občané budou rovněž v co nejširší
míře s přihlédnutím k platným právním
předpisům informováni o činnosti úřadu
a rozhodování orgánů městské části.

Financování a hospodaření
Rada si je vědoma složité ekonomické
situace ve státě a hl. m. Praze, a proto
zásadně nepřipustí jiný než vyrovnaný
rozpočet městské části pro jednotlivé roky
volebního období.
Rada připraví projekty, které zhodnotí majetek MČ, budou ﬁnancovány z grantů,
národních nebo evropských dotací
a významně tak uspoří ﬁnanční prostředky
z rozpočtu MČ.
Rada bude na webových stránkách MČ
zveřejňovat výsledky vypsaných veřejných
zakázek.
Rada bude v rámci rozpočtu MČ dbát
na vyčlenění ﬁnančních prostředků na podporu subjektům, které se starají o volný
čas dětí, mládeže a dospělých.

Bezpečnost
Rada naváže na předchozí jednání s vedením Městské policie hl. m. Prahy
o zvýšení počtu městských strážníků. Sna-

hou je zajištění větší bezpečnosti občanů
a jejich majetku, častější dohled nad
dodržováním dopravních předpisů (motoristy, cyklisty a chodci) a zvýšený dohled
v možných rizikových místech v Petrovicích.

Školy
Rada dokončí započatý projekt zateplení
ZŠ Dopplerova ﬁnancovaný ze strukturálních fondů EU v celkové hodnotě cca
27 mil. Kč.
Rada bude i nadále podporovat kvalitní výuku žáků v ZŠ a vytvoří co nejlepší
podmínky učitelům a žákům včetně
zajištění dostatečných ﬁnančních zdrojů,
potřebných pro provoz ZŠ a MŠ.
Rada připraví a zrealizuje projekt na zateplení budovy MŠ Jakobiho 329, projekt
celkové obnovy a modernizace hřiště ZŠ
v areálu Dopplerova a obnovu zahrady
MŠ Jakobiho.

Sociální služby a zdravotnictví
Rada i nadále bude pokračovat v rekonstrukci vnitřních prostor polikliniky a v modernizaci vstupního prostoru.
Rada zrealizuje projekt zateplení obvodového a střešního pláště budovy polikliniky.
Rada neprodleně zahájí jednání se zdravotními pojišťovnami o doplnění lékařských
služeb.
Rada se bude snažit o další zkvalitnění
života petrovických seniorů a bude
ﬁnančně přispívat na jejich stravování
a péči o ně.
Rada i nadále bude pokračovat ve ﬁnancování a pořádání poznávacích zájezdů,
počítačových a tanečních kurzů a cvičení
pro zájemce z řad seniorů.

Doprava
Rada bude prosazovat dopravní opatření
ke snížení dopravy v ul. Novopetrovická,
Morseova a Edisonova.
Rada bude nadále připomínkovat Metropolitní plán ve prospěch Petrovic dle
schválené „Urbanistické studie“ a chránit
Petrovice před masivní zástavbou.
Rada zahájí jednání o propojení naší MČ
a Jižního Města komunikací pro pěší.

Rada bude pokračovat ve snaze o odhlučnění Novopetrovické ulice a dokončí
započatý projekt.
Ve spolupráci s Policií ČR zajistíme instalaci zpomalovacího semaforu v ul. Archimédova.
S odborem dopravy MHMP budeme
jednat o osvětlení přechodu pro chodce
na křižovatkách ul. Novopetrovická, Archimédova a Euklidova.
Jako v předchozím období budeme i nyní
odmítat jakýkoliv postup příprav kapacitní
komunikace v oblasti jihovýchodu Prahy
(tzv. JVK).
S příslušnými útvary hl. m. Prahy budeme
jednat o zvýšení parkovací kapacity
v ul. Rezlerova, Frostova, Jakobiho a Kurčatovova.

Životní prostředí a zeleň
Rada dokončí započatý projekt „Revitalizace stávající a výsadba nové zeleně
v Městské části Praha – Petrovice“ v celkové hodnotě cca 10 mil. Kč ﬁnancovaný
převážnou měrou z prostředků Státního
fondu životního prostředí ČR.
Rada vyčlení každoročně v rozpočtu MČ
dostatečné ﬁnanční prostředky na zajištění
údržby veřejné zeleně a prostranství a komunikací ve vlastnictví MČ.

Kultura a petrovická farnost
Rada vyčlení dostatek ﬁnančních prostředků na pořádání kvalitních kulturních
akcí dostupných pro petrovické občany
a bude i nadále spolupracovat s petrovickou farností.
Rada MČ Praha – Petrovice
JUDr. Olga Hromasová, starostka MČ
JUDr. André Němec, zástupce starostky
MVDr. Roman Hanke, radní
Iveta Hergottová, radní
Ing. Pavel Šafařík, radní
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Jak dopadly volby do Zastupitelstva
MČ Praha – Petrovice
Celkové výsledky voleb
všichni již známe, ale pojďme
se podrobně podívat, jak
voliči volili u nás v Petrovicích.
Ve volbách do Petrovického zastupitelstva zvítězilo Sdružení občanů Petrovic
(29,05%). V zastupitelstvu MČ Praha

– Petrovice tak zasedne 5 zastupitelů
za toto hnutí. Na druhém místě se umístilo hnutí ANO 2011 (19,40%) s výslednými
4 mandáty v zastupitelstvu. Třetí příčku
obsadila ODS (18,06%), která získala
3 mandáty, čtvrtá byla strana TOP 09
(12,17%), která má 2 mandáty v zastupitelstvu. Dále po jednom mandátu získali

ČSSD, KDU-ČSL a nezávislí, a hnutí Pro
Prahu. S volební účastí 38,67 % se však
petrovičtí pochlubit nemohou, byla totiž
nejnižší oproti minulým letům (viz tab.) Ze
4 854 oprávněných voličů přišlo k volebním urnám pouze 1 877 voličů.

zapsaní voliči

vydané obálky

volební účast v %

odevzdané
obálky

volby do zastupitelstev obcí 1994

4185

2167

51,78

2167

volby do zastupitelstev obcí 1998

4333

1989

45,9

1987

volby do zastupitelstev obcí 2002

4664

1973

42,3

1973

volby do zastupitelstev obcí 2006

4916

2060

41,9

2050

volby do zastupitelstev obcí 2010

5042

2062

40,9

2061

volby do zastupitelstev obcí 2014

4854

1877

38,67

1869

Rok voleb

%

Volební účast 1994 – 2014
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Následující tabulka ukazuje podíl odevzdaných hlasů a získaných mandátů ve volbách 2014
Kandidátní listina
číslo

název

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných
hlasů

Počet
mandátů

Hlasy
abs.

v%

1

Sdružení občanů Petrovic

8 358

29,06

17

28 765,00

29,05

5

2

Občanská demokratická strana

5 197

18,07

17

28 765,00

18,06

3

3

DOMOV

60

0,21

1

1 692,05

3,54

0

4

Česká str. sociálně demokrat.

2 106

7,32

15

25 380,88

8,29

1

5

TOP 09

3 501

12,17

17

28 765,00

12,17

2

6

KDU-ČSL a nezávislí

2 048

7,12

17

28 765,00

7,11

1

7

Pro Prahu

1 912

6,65

17

28 765,00

6,64

1

8

ANO 2011

5 583

19,41

17

28 765,00

19,40

4
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Na volební období 2014 – 2018 členové Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice snížili počet zastupitelů, a to
z 19 na 17 členů. Následující tabulka ukazuje seznam zvolených zastupitelů a počet hlasů, které od voličů získali.

Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno,
tituly

Hlasy
Navrhující
strana

Politická
příslušnost

věk

Pořadí
zvolení
abs.

v%

1

Sdružení
občanů
Petrovic

1

Semecký Otto
doc. PhDr. CSc.

82

NK

BEZPP

651

7,78

1

1

Sdružení
občanů
Petrovic

6

Hanke Roman
MVDr.

47

NK

BEZPP

633

7,57

2

1

Sdružení
občanů
Petrovic

2

Kříž František
Ing.

54

NK

BEZPP

609

7,28

3

1

Sdružení
občanů
Petrovic

3

Němec André
JUDr.

71

NK

BEZPP

516

6,17

4

1

Sdružení
občanů
Petrovic

4

Šafařík Pavel
Ing.

55

NK

BEZPP

538

6,43

5

2

Občanská
demokratická
strana

1

Hromasová Olga
JUDr.

57

ODS

ODS

480

9,23

1

2

Občanská
demokratická
strana

3

Bambas Pavel
MUDr.

62

ODS

ODS

455

8,75

2

2

Občanská
demokratická
strana

2

Slavíček Petr
PharmDr.

49

ODS

ODS

402

7,73

3

4

Česká strana
sociálně
demokratická

1

Stašáková Helena

54

ČSSD

ČSSD

168

7,97

1

5

TOP 09

1

Hergottová Iveta

49

TOP 09

TOP 09

286

8,16

1

5

TOP 09

8

Havelka David
Mgr.

34

TOP 09

BEZPP

233

6,65

2

6

KDU-ČSL
a nezávislí

9

Balíčková Veronika
Mgr.

38

NK

BEZPP

157

7,66

1

7

Pro Prahu

2

Křížová Vlasta
RNDr.

54

HPP

BEZPP

184

9,62

1

8

ANO 2011

1

Čech Jan
Ing.

40

ANO 2011

ANO 2011

393

7,03

1

8

ANO 2011

6

Kumprecht Oldřich
Mgr.

38

ANO 2011

BEZPP

379

6,78

2

8

ANO 2011

3

Endršt Jaroslav
Ing.

63

ANO 2011

BEZPP

369

6,60

3

8

ANO 2011

2

Cvachová Milana

51

ANO 2011

BEZPP

359

6,43

4

5

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Petrovický zpravodaj

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice, které se konalo dne 5. listopadu a pokračovalo
12. listopadu 2014, byla zvolena starostkou naší městské části JUDr. Olga Hromasová, která bude tuto funkci
vykonávat již třetí volební období. Jejím zástupcem byl zvolen JUDr. André Němec, který minulé volební období
byl členem Rady MČ. Zastupitelé zároveň stanovili počet členů rady a následně zvolili tajným hlasováním tři nové
členy rady.

ČLENOVÉ RADY MČ PRAHA – PETROVICE NA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018
JUDr. Olga Hromasová

starostka MČ

ODS

JUDr. André Němec

zástupce starostky

Sdružení občanů Petrovic

MVDr. Roman Hanke

člen rady

Sdružení občanů Petrovic

Ing. Pavel Šafařík

člen rady

Sdružení občanů Petrovic

Iveta Hergottová

členka rady

TOP 09

Na ustavujícím zasedání byli rovněž zvoleni členové Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha Petrovice
a členové Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice.
ČLENOVÉ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA – PETROVICE
Iveta Hergottová

předsedkyně

TOP 09

Jerguš Brozák

člen

ČSSD

Ing. Jan Čech

člen

ANO 2011

RNDr. Jiří Koudelka

člen

ODS

Ing. Jan Křeček

člen

ODS

Ing. Daniela Volejníková

členka

Sdružení občanů Petrovic

Ing. Pavel Šafařík

člen

Sdružení občanů Petrovic

ČLENOVÉ KONTROLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA – PETROVICE
Ing. Jaroslav Endršt

předseda

Mgr. David Havelka

člen

TOP 09

Jindřich Oktábec

člen

ČSSD

František Šika

člen

KDU ČSL a nezávislí

David Vojáček

člen

ODS

6
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Rada MČ Praha – Petrovice na svém zasedání dne 20. 11. 2014 schválila rozdělení pracovních oblastí a kompetencí
jednotlivých členů Rady MČ a složení komisí zřízených Radou MČ na funkční období 2014 – 2018.

ROZDĚLENÍ PRACOVNÍCH OBLASTÍ
A KOMPETENCÍ ČLENŮ RADY MČ

JUDr. Olga Hromasová

JUDr. André Němec

Zastupování a reprezentace MČ
navenek (včetně Petrovického
zpravodaje, webových stránek
a Infokanálu MČ), oblast
školství a sportu, správa majetku MČ a veřejná správa.
Veřejné soutěže, oblast
životního prostředí (včetně
péče o veřejná prostranství
a pohřebnictví), oblast sociální
a bytová a kronika MČ.

MVDr. Roman Hanke

Oblast zdravotnictví
a grantů MČ.

Iveta Hergottová

Oblast ﬁnancí (včetně rozpočtu
MČ) a kultury.

Ing. Pavel Šafařík

Oblast územního rozvoje,
výstavby a dopravy.

KOMISE KULTURNÍ RMČ

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A POVODŃOVÁ RMČ
Jerguš Brozák

předseda

Martina Bucková

členka

Renata Fliegerová

členka

Roman Král

člen

Ing. Václava Křečková

členka

Jindřich Oktábec

člen

Jan Vaněček

člen

Josef Vaněček

člen

KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ RMČ
Helena Stašáková

předsedkyně

JUDr. Ladislav Bakeš

člen

Milana Cvachová

členka

Markéta Čižinská

členka

Helena Oklešťková

členka

doc. PhDr. Otto Semecký, CSc.

předseda

Kristýna Rutová

členka

Hana Ferencová

členka

Magda Staňková

členka

Iveta Hergottová

členka

ak. mal. Václav Kříž

člen

Jana Kutičková

členka

KOMISE PRO POLIKLINIKU A ZAŘÍZENÍ
PRO SENIORY RMČ

Ing. Miroslav Nedoma

člen

PharmDr. Petr Slavíček

předseda

Ilona Němcová

členka

Mgr. Oldřich Kumprecht

člen

Bc. Jiří Stárek

člen

JUDr. Olga Hromasová

členka

Mgr. Petr Zeman

člen

Mgr. Ondřej Petráň

člen

Ing. Pavel Šafařík

člen

KOMISE VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ
A SPORTU RMČ
Ing. Jan Čech

předseda

KOMISE ÚZEMNÍHO ROZVOJE, VÝSTAVBY
A DOPRAVNÍCH VZTAHŮ RMČ

Mgr. Veronika Balíčková

členka

Markéta Čižinská

předsedkyně

Jana Beránková

členka

Sebastián Čarek

člen

Mgr. David Havelka

člen

JUDr. Olga Hromasová

členka

Dagmar Kozelková

členka

Ing. František Kříž

člen

PhDr. Marek Moravec, Ph.D.

člen

Ing. Pavel Meloun

člen

Renata Šedinová

členka

Milan Němec

člen

Jitka Zelenková

členka

Dušan Novák

člen

Mgr. Petr Zeman

člen

Roman Staněk

člen
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Představení nových radních
Iveta Hergottová
Jmenuji se Iveta Hergottová. Vystudovala
jsem střední ekonomickou školu a celý
svůj profesní život se zabývám ekonomií
a účetnictvím ve státní správě.
Do Zastupitelstva městské části Praha –
Petrovice jsem byla zvolena za politickou
stranu TOP 09. V tomto volebním období
budu vykonávat funkci radní pro oblast
ﬁnancí a kultury. Budu též předsedkyní
Finančního výboru ZMČ a členkou Kulturní

MVDr. Roman Hanke

Iveta Hergottová

komise RMČ. Mým cílem je vyrovnané
hospodaření naší městské části a účelné
využití ﬁnančních prostředků ve prospěch
občanů Petrovic. V oblasti kultury se
budu zasazovat o využívání sálu v Domu
občanské vybavenosti ke konání divadelních představení, koncertů a přednášek.

MVDr. Roman Hanke
Jmenuji se Roman Hanke a narodil jsem
se v roce 1967. Naše rodina žije v Petrovicích již několik generací.

Jsem ženatý a mam tři děti. Vystudoval
jsem Vysokou školu veterinární v Brně
a pracuji jako veterinární lékař. Od roku
2006 provozuji veterinární ordinaci pro
malá zvířata.
Do zastupitelstva městské části Praha
– Petrovice jsem byl zvolen za Sdružení
občanů Petrovic. Ve funkci radního se
v tomto volebním období budu zabývat
zdravotnictvím a grantovou politikou,
kde doufám, že zúročím své dosavadní zkušenosti. Dále bych svým úsilím
chtěl přispět k zachování charakteru naší
městské části hlavně před nesmyslnou
zástavbou a devastací zelených ploch.

Ing. Pavel Šafařík
Po absolutoriu vysoké školy jsem pracoval vždy ve stavebních ﬁrmách. Napřed
v Armabetonu, což byl podnik, který má
„na svědomí“ nedalekou spalovnu, nebo
temelínskou jadernou elektrárnu. Nyní
jsem zaměstnán ve stavební ﬁrmě, která
se zabývá rekonstrukcemi, jako stavební
technik.

Svoz směsného
a tříděného odpadu
o vánočních svátcích
Dle informace Pražských služeb a.s.
bude v období vánočních a novoročních
svátků na území hl. m. Prahy zajištěn svoz
směsného i tříděného odpadu ve stejném
režimu jako v ostatní všední dny.
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V RMČ a Zastupitelstvu se chci věnovat
problematice stavebnictví a regionálního
rozvoje, v této komisi jsem pracoval již
v minulém volebním období a s problematikou Petrovic jsem obeznámen dobře.
V nastávajícím volebním období se budu
věnovat problematice parkování v obci,
hlukové zátěži, silniční dopravě, problematice oprav a rekonstrukcí obecního
majetku. Nedílnou součástí této činnosti
je i příprava rozpočtu MČ, kdy zastávám
názor, že rozpočet má být vyrovnaný,
přestože dosáhnout tohoto cíle je rok
od roku problematičtější. Chci podporovat
starostku JUDr. Hromasovou v přípravě
podkladů pro možnost získání ﬁnančních
dotací, jak z magistrátu, tak z ostatních
zdrojů, protože peníze získané vlastní
činností MČ jsou velmi omezené. Jedním z bolestných šrámů Petrovic jsou
nedořešené restituční nároky, které blokují
významné plochy a stavby v obci, a tím
její rozvoj, ale řešení bohužel není v rukách
zvoleného zastupitelstva.

Ing. Pavel Šafařík

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob
se směsným komunálním odpadem budou
odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2014.
Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali pouze vedle venkovních nádob na směsný
komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování
kapacity objemu nádob pro ostatní odpad.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Petrovický zpravodaj

Vítání nových občánků
Ve středu 1. října t.r. byl
společenský sál Domu
občanské vybavenosti
svědkem dalšího velice
milého programu, když
ve svých prostorách přivítal
nové občánky Petrovic.
A bylo jich opravdu hodně, plných 33 narozených v období říjen 2013 až srpen 2014.
Slavnostní akt byl proto rozdělen na dvě
části, aby děti nebyly netrpělivé.
V 15 hodin předsedkyně sociální a bytové
komise paní Helena Stašková společně
s další členkou komise paní Markétou Čižinskou nejdříve paní starostce
JUDr. Hromasové a jejímu I. zástupci

doc. Semeckému postupně představily
nové občánky, kteří po hudební a pěvecké
vložce obdrželi dárek v podobě hezkého
polštářku se jménem oslavence, pamětní
groš a uvítací list. Maminky pak po podpisu do pamětní knihy dostaly krásnou
rudou růži. Po nezbytném fotografování
se všichni plni pěkných dojmů odebrali
do svých domovů.
Byl to opravdu hezký, dobře připravený
společenský akt, za který je třeba upřímně
organizátorům poděkovat.

Seznam přijatých dětí:
Barták Patrik, Bártl Vilém,
Bohdal Tobiáš, Dvořák Vít, Filip Jan,

Hájková Petra, Josková Nicole,
Kadavá Růžena, Kracík Rostislav,
Křížová Viktorie, Kubíčková Aneta,
Kulhánek Jakub, Paulíková Lucie,
Skupien Mikuláš, Šrámková Nela,
Tomková Elena, Horák Petr, Hron
Dominik, Jakovlev Max, Janíčko Jan,
Jelínek Vojtěch, Kabátová Denisa,
Majerová Sára, Novotný Vojtěch,
Oktábcová Nicol, Schneider Dominik,
Skálová Leontýna, Táborská Anna,
Tománek Matěj, Válková Nela,
Vodičková Lea, Vyhlídalová Ema,
Zikánová Tereza
16 chlapců a 17 děvčat
Otto Semecký

Víme vše o čipování psů?
Bude tomu deset let, co bylo
obecně závaznou vyhláškou
hlavního města Prahy
č. 18/2004 Sb. zavedeno
povinné trvalé označování
psů a evidence jejich
chovatelů.
Jak to funguje v praxi, a proč je „dobré“
nechat označit psa čipem? Jestli stále
netušíte, pak je článek právě pro Vás…
Co to vlastně mikročip je a jak se
provádí jeho aplikace?
Mikročip je váleček z bioskla o rozměrech
2 x 11 mm (velikost zrnka rýže), který váží
desetinu gramu. Obsahuje příjmovou a vysílací anténu, nesoucí identiﬁkační kód
vložený do integrovaných obvodů laserem. Anténku tvoří drátek 50krát tenčí než
lidský vlas. Čip nemá vlastní zdroj energie, tu získává přiblížením čtečky z jejího
magnetického pole. Aplikace čipu probíhá
podobně jako očkování. Je tedy pro zvíře
stejně málo bolestivá jako aplikace normální injekce. Po aplikaci čipu je provedena kontrola čtecím zařízením a majitel
následně obdrží potvrzení o čipování.
Trvalé označování psů
Každý majitel psa chovaného na území
hlavního města Prahy je povinen nechat
psa staršího šesti měsíců trvale označit

mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo
tetováním.
Evidence chovatelů psů
Evidence chovatelů psů je vedena Magistrátem hlavního města Prahy. Přihlášení
do evidence se provádí pomocí registrační
karty chovatele. O přihlášení do evidence se získává potvrzení. Majitel, který
nabude psa trvale označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit
do evidence. Zároveň je povinen evidenci
ohlásit, a to opět nejpozději do 30 dnů,
ukončení chovu psa na území hlavního
města Prahy nebo jeho uhynutí. Majitel
psa označeného mikročipem a přihlášený
do evidence chovatelů psů v souladu
s vyhláškou má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů ve výši roční sazby,
nejvýše však 350 Kč. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě
jdoucích letech následujících po roce, kdy
obě uvedené podmínky splnil.
Důvody proč nechat označit psa čipem
• Při ztrátě psa má jeho majitel naději, že
ho dostane v co nejkratší době zpět
• Chovatel, který dal psa označit
mikročipem a přihlásí se do evidence
chovatelů psů, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů

Čipem jsou označeni samozřejmě i psi
u Městské policie.

• V případě pokousání člověka psem se
zvíře lépe dohledá a předejde se tak zbytečným komplikacím
• Při kontrole lze snadno v databázi zjistit,
že majitel registrovaného psa má uhrazen
poplatek za jeho držení
To je tak v kostce. Kontroly psů průběžně
provádějí strážníci Městské policie Praha.
Jen v Petrovicích jich bylo od začátku roku
2014 provedeno kolem stovky, bez shledání porušení vyhlášky. Což je výborné.
Zuzana Gašpar
Tisková skupina / MP hl. m. Prahy

9

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Petrovický zpravodaj

Novinky PID
Předvánoční posílení MHD

Seznamte se s QR kódy

Vzhledem ke každoročnímu nárůstu poptávky po cestování v předvánočním období, zejména o adventních víkendech,
bude adekvátně posílen provoz Pražské integrované dopravy od soboty 6. 12. 2014
do neděle 21. 12. 2014, vždy cca od 10:00
do 18:00.
Na všech linkách metra bude zkrácen
víkendový interval ze 7,5 na 6 minut
(v neděli dopoledne z 10 na 6 minut).
U tramvajových linek 3, 7, 9, 11, 14, 17,
22 a 24 bude zkrácen víkendový interval
ze 7,5 na 6 minut (v neděli dopoledne z 10
na 6 minut), u ostatních linek bude zkrácen víkendový interval z 15 na 12 minut
(v neděli dopoledne z 20 na 12 minut).
Na linku 5 budou celotýdenně již od
29. 11. 2014 nasazeny dvouvozové nebo
kloubové tramvaje.

Čas je veličina, která dnes určuje běh
všeho důležitého, dopravy nevyjímaje.
A jak říká staré moudro „čas jsou peníze“,
tak i my se Vám snažíme získávání informací co možná nejvíce zrychlit a zefektivnit různými aplikacemi.
Jedním z takových usnadnění jsou tzv.
QR kódy (z anglického Quick Response),
které mají v dopravě obrovský potenciál, protože nejsou náročné na místo ani
na výrobu, ale dokáží pojmout většinu
důležitých informací a na ty, které nepojmou, mohou alespoň odkázat. A i pro
cestující je jednodušší (než se orientovat
ve spleti tabulek jízdních řádů) jen namířit
mobilní telefon na zastávkový sloupek
a načíst kód a zjistit, v kolik mi jede můj
vlak a jestli nemá třeba zpoždění, což
tištěný jízdní řád neumožňuje, a digitální informační panely, které by ukázaly
zpoždění, nejsou ani zdaleka na všech
zastávkách. V podmínkách Pražské integrované dopravy se tento systém začal
zavádět v první polovině letošního roku
a jsou jím postupně vybavovány železniční
zastávky železničních linek S. A k čemu je
to dobré? Představte si, že jdete z výletu
a přijdete na vlakovou zastávku, kde si
načtete QR kód. Díky aplikaci „Kdy mi to
jede“ se dozvíte, zda váš spoj jede včas,
nebo jak velké má zpoždění. Na základě
této informace se můžete rozhodnout, zda
vyčkáte příjezdu vlaku, nebo zda bude hledat nějaké náhradní řešení, třeba půjdete
na blízkou autobusovou zastávku.

Posílení provozu MHD během adventu.

U všech metrobusových linek (kromě linek
112, 119, 131, 137, 189, 215 a 235) bude
zkrácen víkendový interval z 15 na 12 minut
(v neděli dopoledne z 20 na 12 minut).
Na linkách 133 a 207 bude zkrácen víkendový interval z 15 na 10 minut (již od
29. 11. 2014), na linky 135, 180 a 235 budou o víkendech nasazeny kloubové autobusy namísto standardních (na linku 180
jsou o víkendu nasazeny kloubové autobusy již od 1. 11. 2014).
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Pro studentský kupon
na MHD nově také do ISIC
Pointu
ROPID, Dopravní podnik hl. m. Prahy
a společnost GTS Alive, s. r. o. připravili

se začátkem akademického roku novinku
pro studenty v podobě možnosti pořízení
časových jízdenek s průkazem ISIC. Kupon
je nově možné získat v pražském ISIC
Pointu, a to od 15. října 2014. Platný ISIC
průkaz vydaný v ČR pro žáky a studenty
středních škol, vyšších odborných škol,
vysokých škol a pomaturitních studií (tj.
všechny školy akreditované MŠMT) v denní (prezenční) formě studia se v systému
PID u studentů od 19 do 26 let (do dne
předcházejícímu dni 26. narozenin) uznává
jako potvrzení o studiu u zvýhodněných
časových papírových jízdenek a elektronických časových jízdenek nahraných na kartu
Opencard (tarifní pásma P a 0 vč. B).
Průkaz ISIC může být dále použit jako
doklad nahrazující papírovou průkazku PID
pro studenty od 19 do 26 let k nákupu
zvýhodněných časových jízdenek s volitelnou dobou platnosti 30denních nebo
90denních. Průkaz ISIC jako průkazka PID
nebo potvrzení o studiu je v systému PID
akceptován vždy po dobu trvání školního/
akademického roku, na nějž byl průkaz
vydán nebo prodloužen prolongační známkou, pouze však v období 09/20xx až
08/20xx+1.
Za platný ISIC průkaz žáků a studentů
akreditovaných škol MŠMT je považován
pouze platný průkaz, jehož platnost lze
elektronicky ověřit v databázi držitelů karet
ISIC provozovanou GTS Alive, s. r. o.
ISIC Point (Letenská 118/1, Praha 1
– poblíž stanice metra Malostranská)
prodává k ISIC průkazům zvýhodněné studentské kupony s volitelnou dobou platnosti 30denní nebo 90denní.
V ISIC Pointu je od 15. října 2014 možné
ve zkušebním provozu získat časové jízdné
i s platným ISIC průkazem, který nelze
elektronicky ověřit v databázi držitelů
průkazu. Po předložení tohoto průkazu
ISIC a ověření jeho platnosti je možné
si nechat vystavit Průkazku PID pro studenty od 19 do 26 let. K získání průkazky
je třeba předložit žádanku, kterou získáte
v ISIC Pointu, aktuální fotograﬁi pasového
formátu, průkaz ISIC, průkaz totožnosti
a peníze v hodnotě 30 Kč (20 Kč průkazka
PID a 10 Kč pouzdro).
V ISIC Pointu lze využít i možnosti vystavení
papírové průkazky PID Student 19–26 i bez
průkazu ISIC, máte-li na žádance vyplněno
potvrzení o studiu přímo od školy.

KULTURA

Petrovický zpravodaj

Divadelní představení KŠANDA
Na druhou polovinu
letošního roku, hned
8. září, kulturní komise RMČ
připravila satirickou komedii
„KŠANDA“.
Mohlo by se zdát, že námětem hry jsou
pánské šle, ale není tomu tak.
Hlavní postavou hry je občan jménem
Kšanda, který se díky svým ambicím a pomoci přátel dostane až do Parlamentu. Nakonec se ukáže, že navenek zásadového
člověka dostihne jeho ne vždy poctivá
minulost, která urychlí jeho pád z vrcholu
politické kariéry.
V jednotlivých obrazech hry se prolínají
praktiky a skandály, které známe ze současného politického života. Hlavní postavu
poslance Kšandy si s chutí zahrál Jaroslav
Sypal, jeho ženu, která měla podíl na jeho
pádu, pak Michaela Kuklová. Dalšími
protagonisty byli např. Martin Maxa, Miroslav Šimůnek, Milan Pitkin, Rostislav
Kuba, který hru režíruje, dále pak Tereza
Šefrnová a Miluše Bittnerová.
Je to příjemné, dobře sehrané představení,
při kterém se diváci upřímně baví, a které
vhodně zapadlo do předvolebního období
komunálních a senátních voleb.
Otto Semecký

Miroslav Šimůnek a Tereza Šefrnová.

KŠANDA má i lechtivé scény.

Další zábavná scénka ze hry.

Hodně smíchu a pár slz
Ano, tak to již v životě bývá.
Někdy je to ale naopak.
Člověk však může být
šťastný i v podmínkách,
které mají do ideálu daleko.
Stačí je brát takové jaké jsou a pokud
možno s nadhledem a humorem.
A o tom je také představení, ve kterém se
dne 29. září t.r. petrovickému obecenstvu
představily dvě vynikající herečky, Carmen
Mayerová a její dcera Tereza Kostková.
Divadelní hra v režii Jaromíra Pleskota je
zdařilou adaptací románu „Vejce a já“ americké spisovatelky Betty Mc Donaldové.
V něm autorka značně odlehčeně popisuje
život na slepičí farmě na ostrově Vashon
u Seatlu, kde se Betty se svou rodinou
usadila.

Prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté přítelkyně Blanche Cafﬁereové se
s životním a úsměvným optimismem
chce vidět události z té lepší stránky.
Svěží dialogy v interpretaci oblíbených
hereček navodily příjemnou a milou atmosféru během celého představení.
Tereza Kostková dovedla vtáhnout do děje
i diváky, když ve scéně, kde blahopřeje
k narozeninám své přítelkyni, zazní „fanfáry“ z řad obecenstva prostřednictvím
dětských foukaček. Ve svém vzpomínání
si připomněla i neveselé okamžiky, jako
například nálet na Pearl Harbor 7. prosince
1941. I s tím se dovedla, díky své životní
ﬁlozoﬁi, vyrovnat.
Co říci na závěr? Nebyla to bezbřehá
legrace, při které by diváci padali ze
sedadel, ale vtipné, svěží a laskavé

představení dávající nahlédnout, odlehčeným způsobem, do venkovského života
na americkém severozápadě v první
polovině dvacátého století. Za svůj výkon
obě herečky sklidily zasloužený potlesk.
Otto Semecký

Carmen Mayerová a Tereza Kostková.
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Petrovické tradiční posvícení
Také v letošním roce
připravila městská část pro
své spoluobčany posvícenský program, aby navázala
na předchozí petrovická
posvícení a pokračovala tak
ve snaze udržet určité historické tradice.
O termínu, kdy se má posvícení konat,
není jednotný názor. V hluboké minulosti
obecně bylo posvícení spojováno s termínem vysvěcení kostela.
U nás přetrvávají dohady, zda to má být buď
první, nebo druhou neděli po svátku sv. Václava. Petrovičtí dávali většinou přednost
druhému termínu, tedy kolem poloviny

měsíce října. Tak tomu bylo i v roce 2013.
Letošní rok je poněkud atypický tím,
že na druhý říjnový týden bylo stanoveno konání komunálních voleb. Protože
organizační přípravu, jak komunálních
voleb, tak posvícení zajišťovali pracovníci
úřadu a tato kumulace úkolů by mohla
oslabit přípravu voleb, bylo dohodnuto
uskutečnit posvícení v neděli 5. října.
Nutno říci, že tato změna nic neubrala
na zájmu petrovických občanů a počet
návštěvníků nebyl o nic menší než
v loňském roce.
Příprava posvícení se uskutečnila v klidu,
program byl bohatý a zajímavý.
Bylo se na co dívat. Nafukovací skluzavky,
skákací hrady, velké nafukovací koule,

Na programu byla spousta her a děti se rozhodně nenudily.

ve kterých se děti válely po vodní hladině,
skákání na lanech, malování na obličej atd.
Kromě atrakcí pro děti včetně kouzelníka a animátorů měli možnost i dospělí
se povozit na horské dráze, ukázat své
střelecké umění a svým partnerkám
přinést vystřelenou růži či jiný dárek. Ale
také ochutnat posvícenské koláče či vynikající masné výrobky, kvalitní čaje a pití.
Nehledě na přátelské povídání se známými, kteří se třeba delší dobu neviděli. Bohatá zábava trvala až do 18. hodin a i přes
chladnější počasí návštěvníky dobrá nálada neopouštěla. Přejme si, aby tato tradice trvala i v budoucnu.
Otto Semecký

Nafukovací hrad bavil všechny děti.

DASHA
Pod tímto jménem vystupuje
vynikající zpěvačka Dagmar
Sobková, známá z TV
pořadu STAR DANCE, kterou
doprovází hudební skupina
PÁJKY PÁJK QUARTET
ve složení: Martin Kunžák,
Jan Jakubec, Pavel Plánka
a Tomáš Brožík.
A právě tuto představitelku popových
a muzikálových melodií pozvala kulturní
komise RMČ do Petrovic na zakončení své
činnosti ve volebním období 2010-2014.
V pondělí 6. října t.r. zcela zaplněný sál
Domu občanské vybavenosti byl plný očekávání. Ta očekávání nezklamala a hned
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první skladbou „Empire state of mind“
a svým nádherným hlasem si získala
celé auditorium. Ve stejném duchu pak
pokračovaly další skladby, jako např.
„Sway“, „Sunny“, „Shrek“, „Najednou“,
„Symbol žen“, „The game of love“atd.
Mimořádný ohlas měla skladba „Řeka

lásky“, kterou DASHA vzdala čest další
vynikající české zpěvačce Marii Rottrové.
Obecenstvu se také líbila lidová skladba
„Husličky“, jejíž text si řada posluchačů
společně zazpívala.
Skladeb bylo mnoho a za jejich provedení
sklidila zpěvačka i se svým vynikajícím
hudebním doprovodem dlouhotrvající
potlesk ve stoje, tzv. „standing ovation“,
kdy je obecenstvo nechtělo pustit z pódia. Bylo to důstojné zakončení činnosti
kulturní komise v tomto období a krásný
dárek pro petrovické diváky.
Otto Semecký

Dagmar Sobková alias DASHA.
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Halloween 2014
Přiblížil se podzim, vítr fouká
ze strnišť, děti pouští draky,
listí začíná padat ze stromů,
dny se krátí a s tím podzimním časem k nám zavítal
svátek strašidel, duchů
a jiných podivných příšer.
Ano, je to ten oblíbený svátek našich dětí
– Halloween, který je obdobou našich
Dušiček (oslava svátku zemřelých). Byl to
původně keltský svátek, který se rozšířil
do celého světa a všude se slaví jinak.
V naší knihovně jsme slavili již třetí ročník
a tomu odpovídala i výzdoba a pohoštění.

Knihovna se přeměnila na strašidelněpohádkovou říši, ve které vládly strašidelné
knihovnice. Všude svítily dýně a svíčky, pohupovaly se čarodějné balonky, prostorem
se míhala různá strašidla, čarodějnice, upíři
a jiná havěť. Pro všechny bylo připraveno
strašidelné pohoštění ve stylových
košíčcích a halloweenském domečku.
Atmosféru umocňovaly poházené listy
stromů a různé popínavé rostliny. Strašidla
nám zazpívala, zarecitovala, namalovala
spoustu obrázků a na závěr na ně čekalo
překvapení v podobě halloweenského
balíčku s čokoládou a upířími zuby. Když
nastala tma, strašidla se pomalu rozchá-

Předvádění kostýmů.

zela do svých domovů, přestože se jim
vůbec nechtělo a nejraději ze všeho by
v knihovně zůstala spát. A už se všichni
těšíme na příští Halloween.
Přikládáme i pár fotograﬁí, všechny ostatní fotograﬁe jsou k prohlédnutí v knihovně
a infocentru, všechny fotograﬁe budou
k prohlédnutí na webových stránkách knihovny.
Knihovnická strašidýlka
Jitka a Lada

Halloweenské výtvory.

Takto vypadala naše sešlost.

Zastupitelstvo městské části
Praha – Petrovice
Vás srdečně zve na svůj

Městská část Praha – Petrovice
Vás všechny zve na

tradiční setkání
„Zpívání pod vánočním stromem“

Kdy: V úterý 16.12.2014 od 16.30 hodin
v sobotu 7. února 2015 od 20.00 hodin
ve společenském sále Domu občanské vybavenosti
MČ Praha – Petrovice, ul. Edisonova č. p. 429,
Praha 10 – Petrovice
(vstup přímo z ulice Edisonovy, vedle hlavního schodiště)

Kde:

Na prostranství před Úřadem
městské části Praha – Petrovice
Edisonova 429
13
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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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POUR FÉLICITER 2015

Příjemné vánoční svátky, mnoho zdraví, štěstí a úspěch
v roce 2015 Vám přeje za městskou část Praha – Petrovice
JUDr. Olga Hromasová, starostka MČ
JUDr. André Němec, zástupce starostky
MVDr. Roman Hanke, radní
Iveta Hergottová, radní
Ing. Pavel Šafařík, radní
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Zhodnocení podzimní sezony
Jako tradičně se děti sportující a hrající v našem klubu
zúčastnily mnoha turnajů
a akcí v rámci podzimní části
sezony 2014/2015.
Velmi nás těší vzrůstající zájem dětí o náš
sport a to, že se naše základna rok od roku
rozrůstá. Naše snažení o všestranný
rozvoj dětí je podporováno vedením MČ
Praha – Petrovice a v posledním roce
i novým vedením našeho klubu. Kromě
stále se zvyšující členské základny se
můžeme pochlubit i nejedním sportovním
úspěchem našich svěřenců.
Kategorie U7 – děti v minipřípravce
do sedmi let se většinou učí základním
sportovním dovednostem, nicméně ti
zkušenější již i velmi zdatně soupeří se
svými vrstevníky z ostatních klubů. Naši
nejmladší nám dělali velkou radost a mohou se pochlubit nejvydařenější sezonou
v historii klubu. A tým v šesti podzimních turnajích odehrál celkem 37 utkání
s obdivuhodnou bilancí 36 výher a jedna
remíza! Sezonu děti zakončily historicky
prvním celostátním turnajem této kategorie. A tým bez problémů prošel kvaliﬁkací
a ve ﬁnálové skupině si pak poradil s týmy
z Plzně 5:0, Říčan 2:1 a Brna-Bystrce
2:0. Naši nejmenší se tak stali historicky
prvními přeborníky České republiky v této
kategorii. Velmi hezky hraje i náš B tým,
který zvítězil v neoﬁciálním turnaji nadějí.
V této kategorii trénuje v našem klubu
25 dětí do věku sedmi let.
Kategorie U9 – také děti v kategorii
mladších přípravek mají velmi dobrou
sportovní formu. Náš A tým hraje na špici
startovního pole. Svou formu však bohužel
nepotvrdil na zmíněném Celostátním
turnaji, kdy se překvapivě neprobojoval
do ﬁnálové skupiny. Po jasném vítězství
v B skupině se tak nakonec musel spokojit jen se sedmou příčkou. Další naše dva
týmy obsadily 12. a 16. místo z celkového
počtu 19. účastníků turnaje. V této kategorii trénuje v současnosti v našem klubu
24 dětí.
Naše děti ve věku od 6 do 10 let se pak
na konci září zúčastnily mezinárodního turnaje v německém Heusenstammu, kde
obsadily výborné druhé místo v kategorii
U8 a třetí místo v kategorii U10.

Kategorie U11 – v této věkové skupině
starších přípravek máme bohužel nejméně aktivních hráčů, a tak se naše nejlepší
týmy neřadí do úplné špičky startovního
pole. Na celostátním turnaji jsme se
museli smířit s poslední devátou příčkou,
nicméně výkonnost nám postupně roste
o čemž svědčí výborné deváté místo
z prestižního turnaje PICO Cup pořádaného
tradičně naším klubem. V kategorii do
11 let sportuje nyní v našem klubu celkem
18 dětí, z čehož je však mnoho nováčků.
Kategorie U13 – naopak v kategorii mladších žáků máme velice hezky
zaplněnou soupisku 23 hráči, a tak
můžeme běžně na turnajích startovat se
dvěma týmy. Na celostátním turnaji jsme
sice obsadili až páté místo, nicméně vrcholem snažení této kategorie byla právě
účast na domácím turnaji PICO Cup.
Jedná se nejstarší dosud hrající žákovský
turnaj v celé republice a letos se konal již
24. ročník. Naši hráči se zaskvěli výborným
výkonem a po právu obsadili krásné čtvrté
místo. Turnaj byl zpestřen účastí dvou
výběrů z anglického Newcastlu. Náš tým
tak z domácích týmů pokořil jen A celek
Říčan a výběr Sparty Praha.
Kategorie U15 - starší žáci již nehrají turnaje, nýbrž pravidelnou dlouhodobou soutěž
přebor OPČ. V pětičlenném startovním
poli nám sice po podzimní části patří poslední příčka, nicméně herní projev našeho
týmu se stále zlepšuje. V této věkové
skupině do 15 let sportuje v našem klubu
21 dětí.
Kategorie U18 – nejhorší situaci máme
v dorosteneckých kategoriích, nemáme
zde dostatek aktivních hráčů, a tak naši
hostují v týmu RC Slavia Praha, kde však
většinou patří k oporám týmu. Samostatně
pak naši hráči hrají sedmičkovou „olympijskou“ variantu rugby v přeboru OPČ, kde
zatím držíme pěkné čtvrté místo ze šesti
účastníků soutěže.
Zima 2015 – podzimní sezonu zakončíme na našem hřišti s pravidelnou
mikulášskou besídkou, pak máme měsíc
volno a po Třech králích začneme s přípravou na novou sezonu. Přes zimu budou všechny naše mládežnické kategorie pilně trénovat a to jak na hřišti, tak

na umělém povrchu v areálu Na Šancích,
tak i v tělocvičně. Žákovské kategorie
pak budou průběžně porovnávat svou
formu na celkem šesti halových turnajích
v tzv. zimní lize ve Zbuzanech u Prahy.
Na konci března pak uspořádáme pro děti
pravidelné soustředění a po Velikonocích
pak začneme novou soutěžní sezonu. Ta
bude zpestřena druhým ročníkem velkého
mezinárodního turnaje PYRF, jehož jsme
spolupořadateli.
Ženy – naše ženské týmy hrají ve svých
soutěžích prim. A tým vede tabulku
první ligy a B tým zas pro změnu tabulku
druhé ligy poté, co byl z administrativních
důvodů přeřazen z první ligy. A tým tak má
nakročeno k znovuzískání mistrovského
titulu po loňské jednoleté pauze.
Muži – také v družstvu našich mužů došlo
ke konsolidaci týmu a po vítězství 28:6
nad Přeloučí v posledním podzimním zápase vedeme tabulku první ligy a máme

Tým vítězů.

tak reálnou šanci po několika letech postoupit do nejvyšší soutěže do extraligy.
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 proto ozvat na telefonní 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
ostychu a začlenit se do kolektivu.
Veškeré další informace o dění v našem
klubu, jakož i kontakty na trenéry jednotlivých kategorií naleznete na našem webu
www.petrovice.rugby.cz.
Rugby zdar!
Oto Petrášek
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Mistrovství ČR v Taekwon-Do ITF
Ve dnech 14. – 16. listopadu
se v Brně konal jeden
z vrcholů letošní sportovní
sezony – Mistrovství
České republiky v moderním
bojovém umění Taekwon-Do
ITF.
Mistrovství probíhalo pod záštinou
Českého svazu Taekwon-Do ITF.
Soutěž, která je každoročním svátkem
taekwondistů, se v letošním roce konala
ve sportovní hale Kampusu Masarykovy

Taekwon-Do v plné kráse.

univerzity. Soutěžního klání se zúčastnil
rekordní počet závodníků. Síly poměřilo
bezmála 400 sportovců z celkem 25 škol
Taekwon-Do z celé republiky. Závodníci ze
školy Ge-Baek Hosin Sool, která je největší
školou v ČR, již tradičně předvedli velice
kvalitní výkony a se ziskem 29 zlatých,
25 stříbrných a 57 bronzových medailí
se zasloužili o titul nejúspěšnější školy
šampionátu.
Na úspěchu školy Ge-Baek Hosin Sool se
aktivně podíleli i členové skupiny cvičící
na základní škole Dopplerova v Petrovicích pod vedením Martina Zámečníka
(VI. Dan). Velká gratulace patří především
Janu Kovářovi a Petru Novotnému. Jan
Kovář si vybojoval zlatou medaili v technických sestavách jednotlivců (II. dan),
zlatou medaili ve sportovním boji v kategorii jednotlivců a stříbrnou medaili
v speciálních přerážecích technikách
(tukgi). Za tyto skvělé výsledky si Honza
zaslouženě odvezl pohár mistrů ČR pro
nejúspěšnějšího juniora mistrovství. Jako

člen družstva juniorů se přičinil o zisk zlaté
medaile ve sportovním boji družstev, zlaté
medaile v silovém přerážení
družstev, zlaté medaile ve speciálních
přerážecích technikách a stříbrné medaile v technických sestavách družstev.
Petr Novotný si vybojoval zlatou medaili
ve sportovním boji a obsadil pěkné třetí
místo v disciplíně technických sestav
jednotlivců. Nakonec patří poděkovaní
za účast a kvalitní sportovní výkony všem
soutěžícím z naší školy a budeme se opět
těšit na viděnou na Mistrovství České republiky příští rok!
Tréningy v Petrovicích probíhají pravidelně
v úterý od 14:30 do 16:00 a bližší informace najdete na internetových stránkách
školy www.tkd.cz v sekci rozpis tréninků.
Všichni zájemci o tohle krásné bojové
umění jsou srdečně zváni!
Mária Trundová
Ge-Baek Hosin Sool
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Barevný
podzim
a barevná
Mateřská škola
Jakobiho 328
Letošní podzim byl, pokud
se týká počasí, velice
příjemný. Děti z mateřské
školy tak mohly trávit
hodně času venku na školní
zahradě a také pozorovat
zvláštní úkaz.
Spolu s podzimním listím se do krásných
podzimních barev vybarvovala i nová část
mateřské školy č. p. 328. Nebylo to ale
jen tak samo sebou, nová fasáda zazářila
pestrými barvami poté, co Městská část
Praha – Petrovice zajistila zateplení objektu a provedení nového opláštění budovy. Jeho výtvarné řešení navrhli Margita a Jindřich Žáčkovi – akademičtí malíři.
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S městskými strážníky byly děti i na procházce v terénu.

Připravili několik variant a posléze u vybraného řešení svědomitě zpřesňovali
výběr škály barev, aby k sobě ladily, posuzovali jejich virtuální vzorníky a hodnotili
i reálné vzorky barev. Mateřská škola se
tak oblékla do krásně svítivých barev –
od žluté přes okrovou, zelenou a červenou
až po oranžovou. Dětem se mateřská
škola zářící novotou moc líbí. Je veselá,
tak jako jsou i ony.

Podzim je pro děti v MŠ vždy trochu
náročné „zvykací“ ale i radostné období.
Děti mohou naplno využívat naši unikátní, k přírodě botičského údolí otevřenou
zahradu, ve třídách mají nové hračky,
těší se ze setkání se známými kamarády,
anebo uzavírají nová přátelství. Mezi
novými podněty letošního podzimu byly
návštěvy nově otevřeného dopravního
hřiště na Veronském náměstí. Na úskalí
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a rizika života je potřeba upozorňovat děti
od útlého věku a návštěva České policie
v mateřské škole splnila v tomto ohledu
svůj smysl. Přiměřenou formou je poučila,
jak se mají chovat na ulici, ve svém
bydlišti i v domácím prostředí, aby se vyhnuly nebezpečí. Hlavně kluky policisté
nadchli ukázkou výstroje tzv. těžkooděnců.
V mateřské škole také proběhlo už
několik divadelních představení s pohádkovými názvy: Zvířátka a loupežníci,
Sněžíbába a čert, O rybáři a rybce, Kocourek Modroočko. Tradiční zaměření
mateřské školy k hudební výchově potvrdilo vystoupení Dechového tria: Klarinet
a ﬂétnička a je tu písnička. Nejstarší děti
si vyjely do Planetaria Praha, kde je udivovaly hvězdy, Měsíc, planety, Slunce při
zimním příběhu o Aničce a Nebešťánkovi.
Ale pozor, už je skoro za dveřmi také

Děti pozorně sledují všechna vystoupení.

tradiční návštěva čerta a Mikuláše, a tím
i blížící se vánoční svátky. Závěr letošního
roku oslavíme, jako tomu bylo vždy, i letos
spolu s rodiči, prarodiči a dalším rodinnými
příslušníky dětí. Na vánoční vystoupení se
děti z mateřské školy již pilně připravují.
Jana Beránková
ředitelka MŠ

Děti si vyzkoušely policejní vesty.

Výročí 125 + 25 let + 25 dnů ZŠ Praha – Petrovice
Při vyslovení názvu naší
školy, Základní škola
Praha – Petrovice, máme
vždy na mysli samozřejmě
především žáky, žákyně
a pedagogické pracovníky,
ale škola – to jsou také budovy školy.
Máme tři a jsou různě staré. Budova Edisonova 40, nazývaná „malá budova“,
slouží školským účelům již 125 let, budova
Dopplerova 351, též „velká budova“ byla
otevřena před 25 lety a třetí, nejmladší
„nová budova“ se ke dvěma starším
přidala v roce 2014.
Oslavy výročí školy 125 (Edisonova) +
25 let (Dopplerova) + 25 dnů (nová budova) probíhají a ještě probíhat budou
v několika vlnách, včetně slavnostní školní
akademie, dnů otevřených dveří a setkání

Mnohé školní akce probíhají před školou.

tři budovy ještě dlouho úspěšně sloužily
petrovickým dětem. A všem současným
i budoucím žákům, žákyním i pedagogickým pracovníkům přeji do dalších dvaceti
pěti nebo raději sto dvaceti pěti let mnoho
školních úspěchů.
Petr Zeman
ředitel školy
Budova Edisonova 40.

bývalých a současných zaměstnanců.
Z fotograﬁí je jasné, že budova Edisonova na svůj pokročilý věk 125 let vypadá
velmi dobře, zachovale od hlavy k patě,
od podkroví po sklep. 25letá mladice Dopplerova je v plné síle a nová budova
je jako každé miminko nejkrásnější.
Do dalších společných let všem třem
přeji, aby je žáci rozumně využívali a příliš
rychle neopotřebovávali, aby všechny

Výtvory dětí se vystavují na chodbě.

Učebna v podkroví budovy.

Školní jídelna v budové Dopplerova.
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Závody modelů aut v areálu
ZŠ Praha – Petrovice - RC rally v roce 2015
V příštím roce 2015 nás
čekají další závody v RC rally. Jako tradičně proběhnou
závody v areálu ZŠ PrahaPetrovice.
RC rally je realitně mladá sportovní disciplína, jejíž náplní je simulace reálných
rally závodů v měřítku 1:10. Jednotliví
závodníci mají připravené různé závodní
speciály, které vycházejí z reálných vozidel
jezdících rally. S těmito modely pak absolvují rychlostní zkoušky (RZ-ty). Vzhledem
k tomu, že jednotlivé RZ-ty jsou dlouhé,
musí závodníci za autem běžet. V každé
zkoušce je změřen čas, který se postupně
sčítá. Vítězem závodu se stává ten, který
dosáhne nejnižšího celkového času.
28. 3. 2015 – šampionát Safari Cup
(www. safaricup.cz), závod s názvem
„První Pražská rally“. Jedná se o první
závod šampionátu, který je doma
ve Dvoře Králové nad Labem. Vzhledem

k předpokládanému špatnému počasí se
nepojede antukový ovál, ale pouze asfalt
a umělá tráva, vzhledem k tomu bude
asfaltová část prodloužena.
2. 5. 2015 – šampionát Czech Rally Championship (www.crc-rcrally.cz), závod s názvem “RC rally Praha”. Jeden z nejstarších
šampionátů v republice, který pořádá tým
z Čisté u Mladé Boleslavi, u nás odjede
svůj třetí závod. Předpokládáme, že bude
již dobré počasí, a proto bude do závodu
zařazen i antukový ovál.

Cíl závodu.

Základní škola Praha-Petrovice

Vážení rodiče budoucích žáků 1. třídy!
Zápis do 1. tříd v budově Dopplerova 351
a v budově Edisonova 40, Praha–Petrovice, je

ve čtvrtek 15. a v pátek 16. ledna 2015
vždy od 14.00 do 17.00 hodin.
U zápisu je třeba Váš občanský průkaz
a rodný list syna nebo dcery.
Nabízíme: zdarma přípravu na vstup do první třídy
„školu nanečisto“ a dárek pro všechny zapsané žáky,
výuku angličtiny od první třídy pro všechny žáky,
pro zájemce přípravu k přijetí na gymnázia, volitelné
předměty, mimoškolní aktivity…..
Informace: telefon: 274 861 548, 739 001 029
a e-mail: petr.zeman@zsprahapetrovice.cz, pokud
chcete, přijďte se do školy podívat, Vás i Vašeho syna
nebo Vaši dceru provede školou ředitel, zodpoví každý
Váš dotaz – pokud to bude vědět, ale snad ano.
Schůzku a případnou prohlídku obou budov,
prosím, raději domluvte předem.
Mgr. Petr Zeman, ředitel ZŠ Praha-Petrovice
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17. 10. 2015 - Mistrovství České republiky
(www.mcrrcrally.cz). Zde se pojede závod
seriálu, který spojuje všechny šampionáty
v republice. Lze očekávat napínavé ﬁnále,
protože se bude jednat o poslední závod
šampionátu. Do závodu bude zařazeno
vše, to znamená i antukový ovál. Na úplný
závěr bude zařazena super dlouhá RZ-ta
(power stage), při které se projede celým
areálem ZŠ Praha – Petrovice.
Do závodů nastoupí i místní jezdci
sdružení v Automodelářském klubu Praha
– Petrovice (www.amkpp.wz.cz). Členové
klubu trénují každý čtvrtek od 17 do 18
hodin v areálu školy. Do závodu se může
přihlásit každý, kdo disponuje technikou
splňující pravidla daného šampionátu.
Vstup na všechny akce je volný.
Pavel Martan, vedoucí
Automodelářského klubu
Praha – Petrovice a Petr Zeman,
ředitel ZŠ Praha – Petrovice

Turnaj, který se
(ne)povedl
Dne 3. října se náš fotbalový tým Gymnázia ALTIS pod
vedením nového, mladého profesora Mocka zúčastnil
Poháru Josefa Masopusta.
V konkurenci silných středoškolských družstev se naše
družstvo po lítých bojích sice umístilo až na šestém
místě, ale výkony, které chlapci předvedli, byly obdivuhodné. Nutno dodat, že občas nemusí pršet, stačí
když kape. Tým vzal umístění s nadhledem a humorem,
takže příští rok opět sportu zdar, fotbalu pak zvláště.
A řekněte, nejsou kluci k zulíbání?
Olga Tůmová, třídní 5.A

ŠKOLY

Petrovický zpravodaj

Výprava za poznáním
ALTIS se letos na podzim
vydal na exkurzi k vlastním
kořenům – ke zdrojům antické kultury a vzdělanosti,
do Řecka.
Na výpravě jsme procestovali kraj Alexandra Velikého, navštívili jsme impozantní hrobku jeho otce Filipa ve Vergině,
Pellu s překrásnými mozaikami a královským palácem a Aristotelovu školu, kde se
mladý Alexandr vzdělával. Krajina severního Řecka nás překvapila svou bujností,
právě dozrávaly olivy (bez nálevu chutnají
nevalně), vinná réva, poslední kiwi a také
bavlna.

Další cíle naší cesty, kláštery Meteora, nás
povznesly doslova až do nebe, nemuseli
jsme na ně vystoupat zavěšeni do sítí
jako dávní poutníci, ale i cesta křivolakými
schodišti byla dobrodružná a závratná!
Posledním úsekem naší pouti byla oblast
Attiky a Peloponésu, neunikly nám tajuplné Delfy s věšteckou minulostí, krásné
Mykény ani neobvykle zachovalé divadlo
v Epidauru, kde se dodnes uvádějí antické
hry. Ve starověké Olympii jsme si vystřihli
závod na 200 m přímo na původním stadionu a také jsme vstoupili do Altisu – posvátného okrsku s chrámy a sochami
vítězů dávných her. V Athénách se na nás

Akropolis.

rozzlobil Poseidon a uvalil na naše hlavy
divokou bouři, která zaplavila část města.
Unikli jsme ve zdraví, to asi proto, že
Athéna, bohyně moudrosti, nad námi
coby studenty přimhouřila oči. Moudří
jako pověstné athénské sovy jsme se vrátili do vlasti a na Řecko budeme s láskou
vzpomínat!
Jan Koliáš
vedoucí výpravy

Naše maličkosti.

Multikulti média
Letošní rok je na gymnáziu
ALTIS ve znamení Multikulturního a Mediálního
průřezového tématu.
Studenti lichých ročníků plní v rámci výuky
řadu zajímavých úkolů, shromažďují informace, připravují prezentace a projekty. Vše
pak vyvrcholí v dubnu 2015, kdy se všichni
sejdou na projektových dnech a mediálních
dílnách, aby porovnali výsledky celoročního
úsilí a posunuli se zase dál.

Mediální

.

výchova

Kdo je z papíru?

Olga Tůmová

Ta podob
a

...
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Kreslím, maluji, překládám ...
V září jsme se se studenty
nižších tříd gymnázia zapojili
do soutěže vyhlášené Goethe institutem v Praze Obrazový slovník.
Tato soutěž reﬂektuje Evropský den
jazyků. Jejím cílem je oslovit studenty
a přizvat je k aktivní spolupráci při tvorbě
cizojazyčných, obrazově- slovních stránek

učebnic. Studenti primy až tercie kreslili,
malovali a překládali. Dlouhodobá práce
přinesla své ovoce. Student Albert Kulík
ze sekundy se umístil v konkurenci 840
studentů z celé republiky na 6. – 8. místě.
Gratulujeme!
Olga Tůmová
učitelka VV

Jde nám to od ruky.

Eliška Hašková Coolidge v Dino Schools of Prague
Dino Schools of Prague je
první soukromou školou,
která se v letošním školním
roce připojila k projektu
ASET, který ve spolupráci
s Americkou obchodní komorou a MŠMT zařazuje
etickou výchovu do školní
výuky a uděluje ocenění
„Etická škola.“
Součástí zavádění etické výchovy na naší
škole je i jedno zcela mimořádné setkání. Žena, která dobyla svět, paní Eliška
Hašková Coolidge přijala pozvání a dne 10.
listopadu 2014 přednášela pedagogům,
rodičům a žákům na Dino Schools of
Prague.
Paní Eliška naše představy a očekávání
beze zbytku naplnila. Elegance, vitalita,
charisma, pokora, něha, moudrost, skromnost, víra v lidi, v poctivost a v pilnou práci,
to by mohla být stručná charakteristika
této Dámy etikety.
Paní Eliška vyprávěla o svém dětství
a o emigraci, kdy musela odejít s maminkou a s bratrem z domova jen s jednou
panenkou. S láskou vzpomínala na svoji
českou babičku, která jí byla vzorem

a oporou. Právě milovaná babička jí dala
vzácný dar – dobré vychování, díky kterému
se dokázala prosadit ve vysoké americké
společnosti. Paní Eliška Hašková Coolidge pracovala osmnáct let v Bílém domě,
patřila k nejbližším spolupracovníkům pěti
amerických prezidentů. Ustála prezidentské výměny díky své spolehlivosti, pracovitosti a důslednosti.
Celý večer se ochotně dělila o své
zkušenosti, dětem i dospělým předala
mnoho cenných rad. Kladla dětem na srdce, že to, co mají v hlavě a v srdci, jim
nikdo nevezme.
Pokud jste rodiči nebo prarodiči, můžete
se inspirovat i níže uvedeným desaterem.

Eliška Hašková Coolidge přednáší.

INZERCE

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ,
OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ.
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD.
PRÁCE VE VÝŠKÁCH.
Kontakt na tel.: 606
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662 223, 723 899 561

• Dítě, které je nadměrně kritizováno, se
naučí odsuzovat.
• Dítě, které je bito, se naučí prát.
• Dítě, které je vystaveno posměchu, se
začne stydět.
• Dítě, které je ponižováno, ztrácí
sebedůvěru.
• Dítě, které se setkává s tolerancí, se
snáze naučí trpělivosti.
• Dítě, které je chváleno, získá
sebedůvěru.
• Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí
spravedlnosti.
• Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se
naučí laskavosti.
• Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se
naučí důvěřovat.
• Dítě, které je milováno, je schopno lásky.

Paní Eliška Hašková si během svého
života ověřila, že morálka a společenské
chování je základem fungující společnosti.
„Žádný zákon ani vládní nařízení morálku
do společnosti nevrátí. Záleží jen na našem
osobním rozhodnutí, zda budeme vychovávat svoje děti tak, aby se slušnost, respekt a zodpovědnost do mezilidských
vztahů vrátily.“
kolektiv
Dino Schools of Prague
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KŘESLICE
Starosta městské části vyhlašuje

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na místo ředitele / ředitelky
příspěvkové organizace

Mateřská škola Křeslice

Vážení
Petrovičtí,
přejeme Vám všem
hezké prožití vánočních svátků
a mnoho osobních
i pracovních úspěchů
a zdraví v roce 2015.

Předpokládaný nástup:
od 1. 2. 2015 nebo dohodou
Informace o mateřské škole:
Jedná se o novostavbu mateřské školky o kapacitě 28 dětí.
V průběhu dalších let se předpokládá zvýšení kapacity
až na max. 56 dětí.
Požadavky pro výkon funkce ředitele/ ředitelky a další informace
o konkurzním řízení naleznete na úřední desce MČ Praha – Křeslice
(www.kreslice.cz)
Termín ukončení konkurzního řízení:

Vám všem, kteří jste nás podpořili ve
volbách do petrovického zastupitelstva
svými hlasy, mnohokrát děkujeme.

10. ledna 2015, 15.00 hod.
Kontakt:
Martin Trefný, starosta MČ Praha – Křeslice,
tel.: 267 711 142, 605 818 111, e-mail: starosta@kreslice.cz

Vánoční koncert školky MuŠka
a jejich hostů

Pondělí 15. 12. 2014 od 17 hodin

Kde:
Vstupné:
Vystoupí:

Sál městské části Petrovice, Edisonova 429, Praha 10 – Petrovice
70 Kč
Děti ze školky MuŠka
Dětský sbor MuŠka
Představí se děti z odpoledních kroužků – hudební, taneční a jóga pro děti
Jako hosté našeho koncertu vystoupí:
Sólistka Národního divadla Jana Sibera
Patronka školky Tereza Mátlová a Jakub Hübner
Mateřská umělecká školka – Muška
Edisonova 27 Praha 10 Petrovice
www.muskaskolka.cz
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nabízí spoustu tipů na dárky
pod vánoční stromeček:
Profi akuvrtačka
– sada mobilní dílna
14,4 V/ 2 Ah, 2 rychlosti
0 – 450/ 1600 ot./ min.,
kroutící
moment
až 40 Nm

Kufr
s nářadím
Basic

CENOVÁ VÝHODA VÍCE NEŽ 3000,- Kč
oproti koupi základní verze tohoto stroje
a samostatnému dokoupení obsaženého
příslušenství a toolboxu

91 dílů, ideální
skladba pro první
vybavení každé
dílny

3.990,-

Elektrické oscilační multifunkční nářadí

2.990,-

2 SILNÉ
AKUMULÁTORY
2 Ah

4.990,-

PMF 190E Toolbox, 230 V, 190 W, 15000 až 21000 kmitů/min.,
6 stupňů nastavení hloubky řezu, plynulý rozběh

Široký výběr baněk a ozdob

ŠIROKÝ VÝBĚR VÁNOČNÍCH
HVĚZD, VČETNĚ DALŠÍCH
BAREV A VELIKOSTÍ

různá balení,
barvy a provedení

TOP KVALITA

DÁRKOVÉ POUKAZY

NEPORAZITELNÉ CENY
od

119,od

298,-

S tímto kupónem získáte
při nákupu nad 500,- Kč
vánoční vícevýhonovou
hvězdu kv. 10 cm jako
dárek

od

199,Stojan na vánoční stromek

od

32,Vánoční
hvězda
různé barvy a velikosti

Platné ve všech specializovaných centrech
Různé typy pro různé příležitosti
Volitelná hodnota poukazů

U nás najdete také široký výběr řezaných dánských jedlí NORDMANN!
Vánoční stromky v kontejneru

Umělé vánoční stromky

široký výběr

velmi věrný vzhled, snadná montáž a demontáž, do vyprodání zásob

pro výšku stromku do 250 cm
a kmene
až 11 cm

ZDARMA!

489,-

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130İwww.bauhaus.cz

Tato nabídka platí do 31. 12. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Otevřeno: Po–Čt: 700–1800, Pá: 700–1700

Petrovický zpravodaj
Platnost kupónu do 24. 12. 2014.
Vyhrazujeme si právo na změnu vánoční
hvězdy dle skladových zásob.

www.petrovicelekarna.cz, mobil: 734 599 034, tel.: 274 771 336, 271 075 211, e-mail: petrovice@lekarna7.cz

Milí zákazníci, přijďte s námi oslavit naše páté Vánoce
na poliklinice v Petrovicích.
Využijte nabízené slevy a udělejte radost sobě
nebo Vašim blízkým.
Těší se na Vás kolektiv Lékárny Poliklinika Petrovice

Krásné a klidné Vánoce 2014



10%

áš nákup
sleva na V
v prosinci.
Platí 1. 12. – 31. 12. 2014
2011 na nákup volně prodejného zboží
v naší lékárně. Platí pouze při předložení tohoto kupónu.
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www.petrovicelekarna.cz
LÉKÁRNA POLIKLINIKA
OTEVÍRACÍ DOBA:
PETROVICE
PO–ČT 7:00–18:00
Ohmova 271
Praha 10 – Petrovice

PÁ

7:00–17:00

Jednotlivé akce lékárny se nesčítají.
Neplatí na již zlevněné zboží a zboží v akci.
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✆ 739 67 36 67

Ing. Jan Hejl
Váš realitní makléř
pro Petrovice a okolí

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

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

zájemcům o nemovitost: oběma stranám:

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

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

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

Při předložení tohoto časopisu
pro Vás ZDARMA
nezávazně zpracuji tržní odhad Vaší nemovitosti

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

Vaše nemovitost
by mohla být i zde.

Mým cílem je Vaše spokojenost
23

POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ PROGRAM 2014/2015
V PETROVICKÉM KOSTELE

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale
nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou národy a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde
(biblické Izaiášovo proroctví, 60,1-3)...
Slunečního světla ubývá – a přitom je blíž a blíž, víc a víc vidět jiný zdroj jiného světla. Vánoce jsou svátky světla ve
tmě. Dlouhé zimní noci umožňují lépe vidět nebeská světla a lépe a vděčněji si po zimním slunovratu uvědomovat
prodlužování dne „po slepičích krocích“. I do našich vztahů a prožívání našich životů vzešlo světlo a my k němu
můžeme jít. Jako Tři králové vedení hvězdou od Východu, stále – ke stejné vánoční záři – přicházejí hledači světla ze
všech světových stran a ze všech národů, i z toho našeho.
Na Štědrý večer k nám dorazí od Východu plamen světla z Betléma, můžete si přijít připálit. A pak celá Praha v letošní vánoční době (29.12. – 2.1.) oživne desítkami tisíc mladých poutníků ze všech světových stran na celoevropské
„Pouti důvěry“, kterou zde pořádá mezinárodní komunita Taizé ve spolupráci s mnoha pražskými křesťanskými společenstvími i s naší farností. Hledá a nabízí se přijetí, důvěra, setkání, komunikace. Přijďte nás navštívit i Vy, nabízíme
možnost setkat se s našimi poutníky, navzájem, sami se sebou, i s Tím, který je světlem národů.
Milost svátků narození Božího Syna ať zazáří i ve Vašich domovech a srdcích.
Miloš František Převrátil, kněz petrovické farnosti

24.12.2014 středa – Štědrý večer
16.30 mše sv. zvláště pro rodiny s dětmi + Betlémské světlo
25.12.2014 čtvrtek – slavnost Narození Páně
mše sv. 0.00, 9.00, 10.30 + kostel je na Hod Boží otevřen
12.00–17.00 + můžete si odnést Betlémské světlo
26.12.2014 pátek – sv. Štěpána
10.30 mše sv. se skladbami z Rybovy České mše vánoční
+ kostel je na sv. Štěpána otevřen 12.00–17.00
27.12.2014 sobota – 18.00 mše sv.
28.12.2014 neděle – svátek sv. Rodiny
mše 9.00, 10.30, s obnovou manželských slibů
29.12.2014 pondělí – mše sv. 8.30
30.12.2014 úterý – 7.45 mše sv. + 8.30 ranní modlitba Taizé
program ve skupinách od 9.15 do 10.45, otevřený pro zájemce
31.12.2014 středa – 7.45 mše sv. + 8.30 ranní modlitba Taizé
program ve skupinách od 9.15 do 10.45, otevřený pro zájemce
18.00 mše sv. na poděkování za uplynulý rok, Te Deum
1. 1. 2015 čtvrtek – Matky Boží P. Marie
10.30 mše sv. farnosti spolu s poutníky Taizé
2. 1. 2015 pátek – 7.45 mše sv. + 8.30 ranní modlitba Taizé
3. 1. 2015 sobota – 18.00 mše sv.
4. 1. 2015 neděle – mše 9.00, 10.30
6. 1. 2015 úterý – slavnost Zjevení Páně
18.00 mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy
7. 1. 2015 středa – 20.45 mše sv.
8. 1. 2015 čtvrtek – 18.00 mše sv.
9. 1. 2015 pátek – 18.00 mše sv.
10. 1. 2015 sobota – 10.00 mše sv. - 19. výročí vzniku farnosti
11. 1. 2015 neděle – svátek Křtu Páně
mše 9.00, 10.30, poslední den vánočního období

Pro více informací: www.taizepraha.cz, http://farnost.petrovice.org/

