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Zveme Vás na

Petrovické
posvícení
v neděli 10. října 2021 od 13.00 hodin
na hřišti ZŠ Praha – Petrovice, vstup z ulice Bellova

VOLBY
8. a 9. října
2021

POHÁDKOVÝ
PROGRAM
PRO DĚTI

PROGRAM:
13.00 - 13.10 zazpívají děti z Petrovické školky Jakobiho
13.15 - 13.25 zahájení Petrovického posvícení
s představiteli MČ
13.25 - 13.45 klauni Božena a Bedřich: Nové kousky
a rozcvička
13.45 - 14.15 písničky z Kouzelné školky s Haňou Navarovou,
Martou Marinovou a Járou Vaculíkem
14.15 - 14.35 klauni Božena a Bedřich: Kouzelná kouzla
14.35 - 15.15 dětská hudebně – rytmická skupina PANDA
BAND pod vedením J. Vaculíka a N. Pupcsikové
15.15 - 15.35 klauni Božena a Bedřich: Krocení divoké zvěřeI
15.35 - 16:05 písničky pro pro děti i dospělé s H. Navarovou,
M. Marinovou, J. Vaculíkem z televize a divadla
16:05 - 16:50 Pohádka o líném Makakovi hrají: F. Váša,
H. Navarová, J. Vaculík
16:50 - 17.10 klauni Božena a Bedřich: Oslavná píseň
17.10 - 17:30 závěr posvícení s písničkami a klauny

UŽIJTE SI
KRÁSNÉ
NE
ODPOLED

DOPROVODNÉ AKCE – „Soutěže a hry pro děti”
(lektoři z Charity Kralupy), malování na ruce a obličej,
balónky, sladkosti, atrakce
Zábavné ateliéry Pétanque od 14 hodin

Volby do
poslanecké
sněmovny
8. a 9. října
2021.

Nový praktický
lékař
v Petrovicích

Celoroční
Petanque

Vítání prvňáčků

Těšíme se na Vás!

2019
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Představení
nové ředitelky
MŠ
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posvícení

Nová paní
ředitelka
v MŠ Jakobiho.

Pozvánka
na Petrovické
posvícení.

Představení
Přidejte se do
Jak začal školní rok
nového praktického klubu petrovických
2021/2022.
lékaře.
koulařů.
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na stránkách Petrovického zpravodaje se spolu setkáváme po delším
období, kdy do našich životů zasáhl
Covid-19 a s ním spojená omezení.
Koncem února letošního roku se
nám podařilo ve spolupráci s kolegou ze zastupitelstva MČ, Janem
Křečkem a Státním zdravotním
ústavem zajistit vakcíny od firem
Pfizer, BioNTech. A tak jsme mohli tedy uskutečnit očkování pro naše
občany v Petrovicích. Celkem jsme
v průběhu měsíců březen až červen
proočkovali 342 občanů Petrovic –
zejména seniorů. Naše radnice dala
k dispozici prostory společenského
sálu DOV a zaměstnanci úřadu MČ,
poskytli veškerou možnou pomoc,
jak administrativní, tak organizační,
aby očkování bylo pro naše občany
maximálně bezpečné a pohodlné.
Na tomto místě bych ráda poděkovala všem zaměstnancům ÚMČ za
nasazení a empatii, kterou pomohli k zdárnému průběhu očkování. V
neposlední řadě patří také velký dík
zdravotníkům mobilního vakcinač-

ního týmu ze Státního zdravotního
ústavu pod vedením MUDr. Martina
Chaloupky. V Petrovicích proběhla
vakcinace ve 4 termínech a zejména
senioři byli ušetřeni cestování a návštěvy velkých vakcinačních center.
Doufejme, že přicházející podzim
nám nepřinese další výrazná omezení do našich životů.
Po ukončení covidových omezení
jsme zahájili dostavbu MŠ Jakobiho
329, ve které budou umístěny dvě
třídy včetně zázemí pro celkem 56
dětí a tento objekt bude přiléhat k
západní stěně stávající budovy.
Mateřská škola doposud využívala prostory pro tyto dvě třídy v sousedním objektu Jakobiho 328, který byl MČ převeden bezúplatně od
státu, avšak za účelem provozování
služeb pro seniory. Po velmi dlouhé
době se nám podařilo získat na realizaci tohoto projektu dotaci od hl.
m. Prahy a v současné době žádáme o kofinancování tohoto projektu
ze strukturálních fondů EU. To je i
důvodem, proč vedení radnice rozhodlo o urychlené realizaci přístav-
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by, abychom mohli zachovat stávající kapacitu MŠ a nebyli jsme nuceni ji snížit o
tyto dvě třídy, tj. 56 dětí.
Dostavbu realizujeme z modulárního
systému. Tento typ stavby, jsme již realizovali na pozemku základní školy jako samostatný pavilon s 6 třídami. Dlouholeté
využívání tohoto objektu v ZŠ ukázalo, že
se jedná o plnohodnotnou stavbu, která
splňuje přísné hygienické i stavební normy. Její výstavba však trvá výrazně kratší
dobu než u klasické zděné stavby.
Ve spolupráci s ředitelkou MŠ paní Brno-

vou jsme zajistili maximální bezpečnost
v průběhu stavby a současně provoz ve
školce byl naplánován tak, aby děti stavba neomezovala.
V současné době také probíhá celková
rekonstrukce 7 obecních bytů, která by
měla být dokončena
do konce října.
Vážení petrovičtí občané,
Vážení petrovičtí občané,
závěrem bych vás chtěla pozvat k účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny

parlamentu ČR, které se budou konat ve
dnech 8. a 9. října 2021 v Domě občanské vybavenosti.
Prosím, nepromarněte šanci k využití
svého ústavního práva a přijďte k volebním urnám vhodit svůj volební lístek.
Přijďte volit a přeji vám všem pevné
zdraví
Vaše starostka

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Starostka Městské části
Praha – Petrovice oznamuje
v souladu s ust. § 15 zák.
č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České
republiky a o změně
a doplnění některých dalších
zákonů v platném znění,
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek dne 8. října 2021 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne
9. října 2021 od 08.00 hodin do 14.00
hodin.
2. Místem konání voleb ve všech volebních okrscích, tj. v okrscích č. 44001,
č. 44002, č. 44003 a č. 44004 je volební
místnost v Domě občanské vybavenosti
MČ Praha – Petrovice, Edisonova 429/28,
Praha 10 (společenský sál, vstup z ul.
Edisonova).
• Do volebního okrsku č. 44001 patří
všechna čísla popisná v ulicích:
Archimédova, Ampérova, Bellova, Celsiova, Dieselova, Dopplerova, Einsteinova, Edisonova, Euklidova, Faradayova,
Gaussova, Grammova, Galileova, Galvaniho, Hertzova, Kelvinova, Lebeděvova, Morseova, Novopetrovická, Newtonova, Ohmova, Voltova, Wattova
a dále níže uvedená čísla popisná
v ulicích: Jakobiho čp. 328 a 329 a Rezlerova čp. 280 – 288.
• Do volebního okrsku č. 44002 patří tato

čísla popisná v ulicích:
Lessnerova čp.261 – 270 a Rezlerova čp.
272 – 279.
• Do volebního okrsku č. 44003 patří tato
čísla popisná v ulicích:
Rezlerova čp. 289 – 300 a Rezlerova čp.
302 – 310.
• Do volebního okrsku č. 44004 patří tato
čísla popisná v ulicích:
Kurčatovova čp.321 – 324, Frostova čp.
331 – 347 a Jakobiho čp. 325, 326 a 330.
3. Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem,
nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem. Neprokáželi volič svou totožnost a státní občanství
potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Občanům, kteří se k volbám chystají,
doporučujeme, aby se včas přesvědčili, zda
mají platný doklad totožnosti a popřípadě
co nejdříve požádali o vydání nového
dokladu. Žádost lze podat na Oddělení
osobních dokladů a evidence obyvatel
Odboru občanskosprávních agend ÚMČ
Praha 15, Boloňská 1, Praha 10 - Horní
Měcholupy.
Upozorňujeme občany, že není možné
vydat ve zrychleném režimu OP bez
strojově čitelných údajů pro účely
výkonu volebního práva s dobou
platnosti 30 dnů. K hlasování můžete

využít platný cestovní pas, a nemáteli ho, pak máte možnost požádat
o vydání OP ve zrychleném režimu
(do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin
pracovního dne).
4. Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič
po příchodu do volební místnosti prokáže
okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem, nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Voliči, který tak
neučiní, nebude hlasování umožněno.
5. Možnost hlasovat na voličský průkaz
při volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky v roce
2021. Volič, který se nebude zdržovat
v době voleb do Poslanecké sněmovny
ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu,
může hlasovat za podmínek stanovených
zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, na voličský
průkaz v jakémkoliv stálém volebním
okrsku na území České republiky nebo
ve zvláštním okrsku v zahraničí. O voličský
průkaz žádá volič na Úřadě MČ Praha
- Petrovice: v případě, že budete chtít
volit v jiném volebním okrsku v ČR nebo
v zahraničí a jste hlášeni k trvalému pobytu
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v Praze – Petrovicích, můžete požádat
ÚMČ Praha – Petrovice o vydání voličského
průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky. O vydání
voličského průkazu lze požádat do pátku
1. října 2021. Pokud budete podávat
žádost o vydání voličského průkazu jiným
způsobem než osobně, musí být k tomuto
datu žádost na ÚMČ Praha – Petrovice
doručena, a to nejpozději do 16:00 hod.
Osobně lze podat žádost o vydání
voličského průkazu do 6. října 2021
do 16.00 hodin. ÚMČ Praha – Petrovice
předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle na adresu, kterou si zvolí. Při
ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát. Volič, který se
dostaví do volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen tento voličský
průkaz odevzdat okrskové volební komisi,
ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu
voličů.
6. Hlasovací lístky budou voličům dodány
nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb,
tj. 5. října 2021. Ve dnech voleb, tj.
8. a 9. října 2021 může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
7. Informace k hlasování
Úprava hlasovacího lístku.
V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků volič vloží do úřední
obálky jeden hlasovací lístek té politické
strany, politického hnutí či koalice, pro
niž se rozhodl hlasovat. Tím dává volič
hlas ve prospěch vybrané politické strany,
politického hnutí nebo koalice. Zároveň

Petrovický zpravodaj

může volič na hlasovacím lístku vybrané
politické strany, politického hnutí, koalice
zakroužkováním pořadového čísla nejvýš
u 4 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Pokud volič
označí na hlasovacím lístku více, než
4 kandidáty počítá se takový lístek
ve prospěch politické strany, politického
hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům
se však nepřihlíží. Pokud volič hlasovací
lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací
lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky
několik hlasovacích lístků, je jeho hlas
neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu
anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací
lístek za něho upravit a vložit do úřední
obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit
do volební schránky. Volič hlasuje tak,
že úřední obálku vloží před okrskovou
volební komisí do volební schránky. Volič
může ze závažných, zejména zdravotních
důvodů požádat obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu stálého
volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Přenosnou volební schránku si můžete
objednat na čísle 267 900 942 a ve dnech
voleb na čísle 267 900 932.

pohotovosti nebo nouzový stav alespoň
na části území ČR), budou umožněny tyto
způsoby voleb pro voliče v karanténě,
či izolaci:
Hlasování ze silničního motorového
vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in
hlasování) – tato volební stanoviště budou
uzpůsobena pro průjezd motorového
vozidla. Takto může volič hlasovat
ve středu ve volebním týdnu (6. října) od 8
do 17 hodin.
Místa budou včas oznámena
na webu MČ Praha – Petrovice,
www.prahapetrovice.cz.

8. Hlasování v karanténě.
Pokud budou platit protipandemická
opatření (bude trvat stav pandemické

JUDr. Olga Hromasová
starostka MČ Praha – Petrovice

Hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky – pokud volič v nařízené
karanténě či izolaci nemůže využít drivein hlasování, může do čtvrtka volebního
týdne (7. října) do 20 hodin oznámit
krajskému úřadu, resp. Magistrátu hl. m.
Prahy, že žádá příjezd speciální komise pro
hlasování s přenosnou volební schránkou.
Toto hlasování bude probíhat od pátku
volebního týdne (8. října) od 8 hodin
do soboty volebního týdne (9. října) do 14
hodin. Kontakt pro uvedené oznámení
bude včas zveřejněn na webu MČ Praha
– Petrovice, www.prahapetrovice.cz.
9. Opatření při volbách s ohledem
na výskyt koronaviru COVID 19.
Vstup pouze s ochranou dýchacích cest
(nosu a úst), dezinfekce rukou, dodržování
rozestupů 2 metry.
Další informace k volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
naleznete na internetových stránkách
Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz.

S lítostí oznamujeme,
že dne 15. září 2021 zemřel ve věku 89 let doc. PhDr. Otto Semecký, CSc., čestný
občan Petrovic, dlouholetý člen Sokola, kde se angažoval v mnoha funkcích včetně
předsedy celé tělovýchovné jednoty nebo v komunální politice. Dlouhé roky působil
v zastupitelstvu MČ i radě MČ. V letech 2002 - 2006 byl starostou
MČ Praha – Petrovice a v období 2010 - 2014 pracoval jako první místostarosta.
Otto Semecký se věnoval hlavně školství, tělovýchově a kultuře. Jeho činnost
samozřejmě přesáhla Petrovice. Celoživotní láskou mu byla atletika, byl známou
postavou mezinárodních a republikových akcí královny sportu v roli rozhodčího.
V 80. letech minulého století byl členem vedení Čs. atletického svazu. V letech
1961–1994 působil na katedře tělesné výchovy Vysoké školy ekonomické.

Čest jeho památce.
S díky vzpomínáme
ÚMČ Praha - Petrovice
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Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice

14. ledna 2021
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu
č. 33/2020.
• Rada MČ schválila, že pro rok 2021 nebude uplatňovat inflační doložku u nájemních smluv na nebytové prostory.
• Rada MČ schválila podání žádostí na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m.
Prahy na rok 2021 na:
1. přístavbu 2 tříd mateřské školy,
2. dofinancování výstavby domova pro seniory,
3. zlepšení veřejného prostoru s ohledem
na klimatické změny – zastřešení pískovišť, vodní prvky.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci
o plnění usnesení ze zasedání RMČ v období od 01.07.2020 do 31.08.2020.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci starostky MČ o přihlášení MŠ Jakobiho, Praha 10, Jakobiho 329 do celopražského projektu digitalizace registrace dětí do škol.
• Rada MČ schválila návrh Místní knihovny na odpis knižních titulů dle přiloženého
seznamu a jejich další využití.
• Rada MČ schválila uzavření nové
Smlouvy o nájmu hrobového místa na urnový hrob č. 644 na hřbitově v Praze – Petrovicích.
• Rada MČ schválila připojení se k mezinárodní kampaní „Vlajka pro Tibet
2021“, a to vyvěšením tibetské vlajky dne
10.03.2021 na budově úřadu, nebo jiném
čestném místě.
28. ledna 2021
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu
č. 34/2020.
• Rada MČ vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy, na jejímž základě má Česká strana sociálně demokratická pronajaty nebytové prostory. Nájemní smlouva
skončí 30. dubna 2021.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci

o záměru vydání nového znění tržního řádu.
• Rada MČ schválila návrh programu
na XII. řádné zasedání ZMČ.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájemci bytů
ve svěřené správě MČ Praha – Petrovice v bytech v Morseově ulici č. 252 a č.
253 a v nebytových prostorech ke dni
31.12.2020.
• Rada MČ schválila uzavření nové
Smlouvy o nájmu hrobového místa
na urnový hrob č. 645 na hřbitově
v Praze – Petrovicích.
25. února 2021
• Rada MČ vzala na vědomí doporučení
konkurzní komise na obsazení pracovního místa ředitelky MŠ Jakobiho 329, a to
jmenovat do funkce ředitelky Veroniku Brnovou, DiS., která dle doporučení konkurzní komise byla vyhodnocena jako nejvhodnější kandidát na toto pracovní místo.
• Rada MČ schválila jmenování na funkci ředitelky MŠ Jakobiho 329, Veroniku
Brnovou, DiS. a uložila starostce MČ, aby
co nejdříve o této skutečnosti informovala paní Veroniku Brnovou a projednala s ní
datum, od kterého by byla schopna do této funkce nastoupit, a to s výkonem pracovní činnosti v plném rozsahu pracovního úvazku.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z 11. zasedání KV ZMČ ze dne 03.02.2021.
• Rada MČ schválila účetní závěrku MŠ
Jakobiho za rok 2020.
• Rada MČ schválila žádost ředitelky
ZŠ Mgr. Řezníčkové o ponechání dotace
v částce 9 650 Kč, a to k využití na stejný
účel v roce 2021.
• Rada MČ schválila účetní závěrku ZŠ
Praha – Petrovice za rok 2020.
• Rada MČ vzala na vědomí návrh ředitelky ZŠ Praha – Petrovice Mgr. Řezníčkové
na rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku z HČ za rok 2020 a návrh na roz-

dělení hospodářského výsledku z doplňkové činnosti za rok 2020.
• Rada MČ bere na vědomí obsah protokolů o posouzení kvalifikace ve VZ „Domov pro seniory Praha – Petrovice“.
• Rada MČ schválila zahájení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby a s tím související dodávky,
jejíž předmětem bude údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v k.ú.
Petrovice od 01.04.2021 do 31.03.2022.
• Rada MČ vzala na vědomí žádost o poskytnutí příspěvku na provoz Hospice
Dobrého pastýře v Čerčanech.
• Rada MČ schválila poskytnutí příspěvku
ve výši 10 000 Kč na provoz Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech.
• Rada MČ schválila uzavření nové
Smlouvy o nájmu hrobového místa na urnový hrob č. 645 na hřbitově v Praze – Petrovicích.
25. března 2021
• Rada MČ vzala na vědomí informaci
o průběhu zadávacího řízení ve VZ „Domov pro seniory Praha – Petrovice“.
• Rada MČ schválila na doporučení hodnotící komise zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Údržba veřejné
zeleně a úklid veřejných prostranství v k.ú.
Petrovice“ dodavateli Tomáš Loukota-LOUKA.
15. dubna 2021
• Rada MČ schválila vyvěšení adresného záměru pronajmout nebytové prostory
ve 2.NP budovy polikliniky Ohmova 271/2,
Praha 10.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci
starostky MČ o tom, že podnět na změnu
územního plánu ev. č. 627/2019 v rámci
dopravní stavby JV 14 byl odmítnut odborem územního plánu HMP, a to z důvodu, že ve lhůtě do 30.04.2020 nebyly doplněny podklady a odstraněny nedostatky
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ve stanovené lhůtě. Dle zjištění starostky MČ k prodlení předložených požadovaných dokladů a odstranění nedostatků došlo z důvodu, že projekční kancelář DiKHK
– projektant Ing. Kašpar, nedodaly MČ
ve stanované lhůtě požadovanou dokumentaci a podle § 46 odst. 2, stavebního
zákona bylo důvodem pro odmítnutí. K tomuto pochybení došlo upřednostněním
požadavků MČ Prahy 15 na úkor MČ Praha – Petrovice. Dle zjištěných informací
může MČ podat tento podnět nově s tím,
že není jisté, zda tento návrh bude akceptován k dalšímu procesu novému projednání v rámci HMP a MHMP.
• Rada MČ schválila uzavření nové
Smlouvy o nájmu hrobového místa na urnový hrob č. 646 a č. 610 na hřbitově
v Praze – Petrovicích.
• Rada MČ zrušila konání Petrovické fiesty, která byla plánovaná na 19.06.2021,
a to z důvodu nepříznivé pandemické situace s tím, že konání této akce se odkládá
na rok 2022.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu ZŠ
Praha-Petrovice a MŠ Jakobiho na rok
2021.
6. května 2021
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu
č. 6/2021 a č. 7/2021.
• Rada MČ schválila MŠ Jakobiho zvýšení úplaty za vzdělávání na 1 000 Kč/měsíc,
a to s účinností od 01.09.2021.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci
o plnění usnesení ze zasedání Rady MČ
v období od 01.11.2020 do 31.12.2020.
• Rada MČ schválila uzavření nové Smlouvy o nájmu hrobového místa na urnový hrob
č. 360 na hřbitově v Praze – Petrovicích.
20. května 2021
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu
č. 8/2021 a č. 9/2021.
• Rada MČ schválila účetní závěrku MČ
Praha – Petrovice za rok 2020.
• Rada MČ předložila Zastupitelstvu MČ
Praha – Petrovice ke schválení návrh závěrečného účtu MČ Praha – Petrovice včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájemci bytů
ve svěřené správě MĆ Praha – Petrovice v bytech v Morseově ulici č. 252 a 253
a v nebytových prostorech ke dni 9. 5.
2021.
• Rada MČ vzala na vědomí žádost OOP
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MHMP o poskytnutí přehledu ploch určených pro volné pobíhání psů.
• Rada MČ sdělila MHMP, že na území
MČ Praha – Petrovice není žádná plocha
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy se
svěřenou správou MČ Praha – Petrovice, pro kterou došlo na základě vyhlášky
č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy k vymezení prostor pro volné pobíhání psů.
• Rada MČ Praha – Petrovice zřídila
psí louku v severní části pozemku parc.
č. 425/2 v k.ú. Petrovice, na které je volné pobíhání psů vymezeno návštěvním řádem.
• Rada MČ souhlasila se zavedením jednotné povinnosti vedení psa na vodítku i na dalších veřejných prostranstvích
v hl. m. Praze, tedy i na ulicích, náměstích
a dalších typech veřejného prostranství.
• Rada MČ schválila uzavření nové
Smlouvy o nájmu hrobového místa na urnový hrob č. 646 a č. 648 na hřbitově
v Praze – Petrovicích.
3. června 2021
• Rada MČ schválila udělení výjimky podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) z počtu dětí ve třídách mateřské
školy pro Mateřsku školu Jakobiho 329,
Praha 10, příspěvkovou organizaci, pro
školní rok 2020/2021.
• Rada MČ schválila ZŠ nákup šatních
skříněk v souvislosti s rekonstrukcí šaten.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis Komise
územního rozvoje, výstavby a dopravních
vztahů RMČ ze dne 17.05.2021.
• Rada MČ na základě doporučení komise RMČ neschválila návrh na podnět
na pořízení změny ÚP SÚ HMP podaným
JUDr. Milošem Červinkou na pozemcích
č. 459/7, č. 459/15, č. 459/16, č. 459/2 a č.
461/1 v k.ú. Petrovice.
• Rada MČ na základě doporučení komise
RMČ neschválila návrh na podnět na pořízení změny ÚP SÚ HMP podaný paní Vlastou Sivekovou na pozemcích č. 510/1,
č. 510/8, č. 511, č. 568/2, č. 462/2, č.
566/1, č. 461/2, č. 580/50 a č. 580/10
v k.ú. Petrovice.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis
KÚRVDV RMČ ze dne 31.05.2021.
• Rada MČ schválila návrh pozvánky
na XIII, řádné zasedání ZMČ Paraha – Petrovice s tím, že bude doplněn bod – představení nové ředitelky MŠ Veroniky Brnové.

16. června 2021
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu
č. 11/2021.
• Rada MČ vzala na vědomí návrh obecně
závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně, která v plném rozsahu nahradí stávající
vyhlášku č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy. K tomuto návrhu výše uvedené obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy neměla připomínky.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis Kontrolního výboru ZMČ ze dne 07.06.2021.
• Rada MČ vzala na vědomí obsah protokolů z jednání komise ve VZMR “Interaktivní tabule pro ZŠ a MŠ“.
• Rada MČ schválila návrh Místní knihovny na odpis knižních titulů a časopisů dle
seznamu. Po odepsání z knihovního fondu budou knihy přemístěny do knihobudky před ZŠ a časopisy budou skladovány
pro příští sběr papíru ZŠ.
• Rada MČ schválila uzavření nové
Smlouvy o nájmu hrobového místa na urnový hrob č. 360 a č. 649 na hřbitově
v Praze – Petrovicích.
1. července 2021
• Rada MČ schválila Rozpočtové změny č. 12/2021, č. 13/2021, č. 14/2021,
č. 15/2021, č. 16/2021, č. 17/2021
a č. 18/2021.
• Rada MČ vzala na vědomí návrh likvidační komise ÚMČ Praha – Petrovice ze
dne 25.06.2021 na vyřazení zastaralého
a opotřebovaného majetku z účetnictví
a evidence majetku MČ Praha – Petrovice.
• Rada MČ schválila vyřazení zastaralého a opotřebovaného majetku z účetnictví
a evidence majetku MČ Praha – Petrovice.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájemci bytů ve svěřené správě MČ Praha – Petrovice v bytech v Morseově ulici č. 252
a 253 a v nebytových prostorech ke dni
30.06.2021.
15. července 2021
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu
č. 19/2021.
11. srpna 2021
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu
č. 20/2021 a č. 21/2021.
• Rada MČ schválila rozšíření stávajícího
vjezdu na pozemek parc. č. 392 v k.ú. Petrovice.
• Rada MČ vzala na vědomí organizaci
školního roku 2021/2022 v MŠ Jakobiho.
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• Rada MČ vzala na vědomí žádost ředitelky MŠ Jakobiho pí Brnové o souhlasné
stanovisko k realizaci projektů Šablony III-OP-VVV.
• Rada MČ vydala MŠ Jakobiho souhlasné stanovisko k realizaci projektů Šablony
II-OP-VVV.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ Jakobiho pí Brnové o bezúplatném převodu vybrané VT od MHMP.

• Rada MČ vzala na vědomí informace
o zápise do MŠ Jakobiho na školní rok
2021/2022.
• Rada MČ vzala na vědomí školní řád
2021 MŠ Jakobiho.
Redakce

Zveme všechny občany naší
městské části na
XV. řádné zasedání
ZMČ Praha – Petrovice,
které se bude konat
ve středu 15. prosince 2021
od 18.00 hod.
ve společenském sále DOV,
Edisonova 429/28,
Praha – Petrovice.

Omezení přístupu na cesty u přehradní nádrže
Hostivař
Vážení občané,
z důvodu umístění zařízení staveniště
a oplocení ke stavbě „zkapacitnění bezpečnostního přelivu VD Hostivař“ je uzavřena část komunikace vedoucí přes korunu hráze vodního díla a na ni navazující
úsek stezky na pravém břehu. Toto omezení bude trvat do února 2023.
Cílem této stavby jejímž investorem je
hl. m. Praha je zvýšit současnou kapacitu bezpečnostního přelivu, a tím zajistit
základní vodohospodářskou bezpečnost
značné části Hostivaře ležící pod hrází.
V případě povodní umožní přeliv odpouštět větší množství vody a sníží riziko protržení přehrady.
Vzhledem k tomu, že nebude možné
po dobu výstavby plně užívat pravobřežní stezku, začne v průběhu stavby celková
rekonstrukce přilehlé komunikace lemující pravý břeh přehrady. Zejména cyklisté
proto musí počítat s omezeným průjezdem v blízkosti vodní plochy.
Redakce

Mapa s vyznačeným omezením.

INZERCE

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ.
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD. PRÁCE VE VÝŠKÁCH.
Kontakt na tel.: 606

662 223, 723 899 561
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POZVÁNKA
Městská část Praha – Petrovice pořádá při příležitosti Dne vzniku samostatné ČSR v roce 1918

dne 25. října 2021 pietní akt
spojený s kladením věnců u památníků na území městské části.
V 11.00 hod. se koná pietní akt na našem hřbitově u hrobu obětí světových válek
a v 11.30 hod. pietní akt u památníku padlých v Edisonově ulici.
Zveme všechny občany Petrovic k účasti na vzpomínkovém aktu na naše občany, kteří položili své životy
v 1. i 2. světové válce za naši svobodu.
Rada MČ Praha – Petrovice

Harmonogram přistavování VOK na rok 2021
Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad
červen – prosinec 2019
DATUM

ZASTÁVKA

ČAS OD–DO

22. 9. středa

ul. Edisonova (slepá část u kostela)

14.00 – 18.00 hod.

13. 10. středa

ul. Frostova (parkoviště)

14.00 – 18.00 hod.

27. 10. středa

ul. Lessnerova (parkoviště)

14.00 – 18.00 hod.

10. 11. středa

ul. Rezlerova (parkoviště naproti č.p. 307)

14.00 – 18.00 hod.

24. 11. středa

ul. Morseova (parkoviště při Bellova)

14.00 – 18.00 hod.

1. 12. středa

ul. Euklidova (u separovaného odpadu)

14.00 – 18.00 hod.

15. 12. středa

ul. Rezlerova (parkoviště naproti č.p. 307)

14.00 – 18.00 hod.

Harmonogram přistavování kontejnerů na BIO odpad červenec – listopad 2019
DATUM
18. 9. sobota
25. 9. sobota
2. 10. sobota
16. 10. sobota
30. 10. sobota
13. 11. sobota

ZASTÁVKA
ul. Euklidova (u separovaného odpadu)
ul. Celsiova x ul. Lebeděvova
ul. Dieselova (v horní části u trafostanice)
ul. Edisonova před č.p. 51
ul. Morseova (parkoviště při Bellova)
ul. Edisonova (slepá část u kostela)

ČAS OD–DO
13.00 – 16.00 hod.
09.00 – 13.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.

Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti
pro občany MČ Praha – Petrovice

POD ŠANCEMI 474/1

Praha 9 – Vysočany
tel. 739 682 180
ZA ZASTÁVKOU 3

Praha – Dolní Měcholupy
tel. 733 164 810
BEČOVSKÁ 939

Praha – Uhříněves
tel. 731 122 905
BARTŮŇKOVA 711

Praha – Chodov
tel. 236 098 581
POD ŠANCEMI 444/1

Praha – Vysočany
tel. 284 098 581
OTEVÍRACÍ DOBA

Po – Pá 8.30 – 18.00 hod,
v zimním čase do 17.00 hod
So 8.30 – 15.00
Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů.
Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích.

ZASTÁVKA
ul. Edisonova (parkoviště u Botiče)
ul. Dopplerova (parkoviště mezi ZŠ a Dinno School)
křižovatka ul. Morseova – Voltova
křižovatka ul. Edisonova – Milánská
křižovatka ul. Morseova – Lessnerova
křižovatka ul. Archimédova – Ohmova
křižovatka ul. Rezlerova – Voltova
ul. Kurčatovova před č.p 321 a 322

Kontaktní telefony na obsluhu svozových aut, jsou:
739 412 393, 731 686 777, 602 485 324.
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11. 11. ČTVRTEK
15.00 – 15.20 hod.
15.30 – 15.50 hod.
16.00 – 16.20 hod.
16.30 – 16.50 hod.
17.00 – 17.20 hod.
17.30 – 17.50 hod.
18.00 – 18.20 hod.
18.30 – 18.50 hod.

Ve sběrných dvorech mohou občané
předávat následující druhy odpadů:
• dřevěný odpad
• kovový odpad
• suť z bytových úprav v množství
do 1 m3 zdarma
• odpad z údržby zeleně
• papír, sklo, plasty, nápojové kartony,
vyřazené elektrozařízení
• nebezpečné složky komunálního
odpadu
• pneumatiky – za poplatek dle velikosti
• * i nebezpečný odpad
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10 tipů, jak připravit obec na vedro i přívalové
srážky
Letos jsme zažívali extrémy
počasí, které se budou podle
vědců vlivem klimatické
změny objevovat stále
častěji.
Vedrem přehřátá města, sucho v krajině
a na druhé straně bouřky, silné deště či vítr. Není divu, že již několik let sílí poptávka
po opatřeních, která by lidem pomohla nové podmínky lépe zvládnout.
Ani Česká republika nezůstává v tomto
ohledu pozadu, jak dokazují finálové projekty soutěže Adapterra Awards 2021.
Najdeme mezi nimi příklady šetrného
hospodaření na zemědělské půdě, obnovy lužních lesů, rašelinišť, tůní, meandrů,
zpřírodnění koryt řek, ukázky využití dešťové vody či zelených střech. Až do 15. října
můžete v internetovém hlasování podpořit
ty nejzajímavější z nich.
www.adapterraawards.cz

Jak můžete sami pomoci?
1. Sbírejte dešťovou vodu a využívejte ji
k zalévání zahrady. Díky tomu zůstane v lokalitě.

nechte porůst popínavými rostlinami, které stíní, zachytávají prach a díky přirozenému výparu v létě ochlazují své okolí.
5. Při stavbě domu myslete na udržitel-

Zeleň ve velkých budovách.

Nechte si porůst betonový plot.

9. Použitou vodou z umyvadel a sprch je
možné splachovat toalety a ušetřit tak pitnou vodu.

nost. Domy v pasivním standardu, zateplení, rekuperace, fotovoltaické panely, splachování dešťovou vodou a další opatření
šetří peníze i přírodu.
6. Zelené střechy na domech nejenže dobře vypadají, ale zasakují nadbytečnou dešťovou vodu a postupně ji vypařují
do okolí. Izolují budovu a navíc poskytují
potravu pro hmyz.
7. Nechte prostor vzrostlým stromům,
které v létě ochlazují a stíní, a sázejte nové
pro budoucí generace.
8. Nedopitou vodou ze sklenic, varné
konvice, vodou po omytí ovoce a zeleniny
nebo po čištění akvárii můžete zalévat zeleň se svém okolí.

Zelené ekologické střechy.

10. I panelové domy mohou mít zelenou
střechu, fotovoltaické panely či sbírat dešťovou vodu a dále ji využívat k zálivce či
venkovní vodní prvky.
Redakce

Sběr dešťové vody.

2. Dejte prostor zeleni. Předzahrádka, záhonky, luční trávníky se rozehřívají méně
než betonové plochy a lépe zasakují dešťovou vodu.
3. Nepropustné plochy nahraďte propustnými, např. porézní dlažbou nebo zatravňovacími dlaždicemi.
4. Fasády, altány, sloupy, krytá stání

Foto: archiv Nadace Partnerství, autor: Vojta Herout
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Pracovat v týmu má nesporné výhody
Novým praktickým lékařem
v Poliklinice Petrovice je
MUDr. Pavel Demo. Ordinaci
převzal po MUDr. Pavlovi
Bambasovi, který odešel
do důchodu.
Na internetu byste si o 38letém doktorovi mohli mj. přečíst, že po promoci v roce
2008 pracoval jako sekundární lékař na interním oddělení ve vysočanské nemocnici
a od roku 2010 na I. interní klinice – hematologie VFN v Praze na Karlově náměstí.
Dokončil interní kmen, atestoval z všeobecného lékařství a od roku 2013 provozuje vlastní ordinaci praktického lékaře, kde
se mimo jiné věnuje paliativní medicíně.
V prosinci 2018 složil atestaci z paliativní
medicíny a pracuje také pro mobilní hospic
Cesta domů. V posledních letech také vede seminář Paliativní péče v ordinaci praktického lékaře na 3. lékařské fakultě UK.
My vám ho však chceme představit více,
a proto jsme si s ním povídali v petrovické
ordinaci, která postupně nabývá podoby,
jak si MUDr. Demo představuje.
„Jsem praktik a nepůsobím jenom v Petrovicích, ale i kousek odsud na Hájích
a spolupracuji také s ordinací na Zličíně.
Hledali jsme s kolegyní MUDr. Martinou
Hamšíkovou ještě jinou ordinaci, abychom
mohli působit na více místech. Máme vizi
sdružovat praktické lékaře, kteří mají navíc širší specializaci, a tímto způsobem nabízet rozšířenou péči pacientům. S velikou
podporou a spoluprací našich zdravotních
sester.
Určitou dobu jsem zvažoval, zda budu pracovat v Čechách nebo v zahraničí. Nakonec jsem se rozhodl zůstat. Přestože i v cizině mám známé a kamarády, tak přeci jen
tady, kde jsem se narodil, se cítím doma.“
Jak bude vaše praxe v Petrovicích fungovat?
„Postupně zavádíme nový režim a systém. Jsme kompletně digitalizovaní a fungujeme také přes e-mail. Jde nám o to,
aby došlo u pacientů ke zkrácení čekací
doby a aby ideálně nedocházelo ke kontaktům mezi pacienty v čekárnách. V průběhu října budeme rozjíždět objednávací
systém, jenž by byl co nejkomfortnější pro
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pacienty. Vybavili jsme se novou přístrojovou technikou, máme nově EKG a základní laboratorní diagnostiku, která dokáže
rozlišit, zda např. angína je virového nebo bakteriálního původu a podle toho nasadíme antibiotika nebo ne. Přístroj umí
vyhodnocovat i některá preventivní vyšetření, např. prevence nádoru tlustého střeva nebo stanovuje i některé srdeční enzymy, faktory související se srážlivostí krve.
V průběhu září navíc proběhne rekonstrukce a ordinace bude připravena přijímat nové pacienty.“
Ordinujete i v Hájích. Jak stíháte obě
místa?
„Zatím to stíháme dobře. Děláme to proto, že tento sytém nám přijde pro pacienty i lékaře smysluplnější. Tím, že pracujeme v týmu lékařů, tak se zároveň můžeme
radit a konzultovat. Každý z nás má jinou
specializaci. Např. na Zličíně MUDr. Lenka
Huráková je specializací radiační onkoložka a má dobrý vhled do této problematiky.
V primární péči je praktický lékař tak trochu izolovaný, na rozdíl od nemocnice, kde
jsou týmy lékařů a sester, různá oddělení.
Kdežto v té ordinaci je sám se sestrou. Tudíž je pro nás důležité, že pracujeme v týmu a vzájemně si pomáháme a obohacujeme vědomostmi a zkušenostmi.“

„Založil jsem ji v roce 2013 a postupně,
když jsem hlouběji poznával fungování
systému všeobecného lékařství, jsem si
uvědomil, že pozice všeobecného lékaře
je unikátní a ve zdravotnickém systému
má jedinečnou možnost kontaktu s pacientem. Lékař se zná s pacientem dlouhodobě a troufnu si říci, že většina vztahů je
dobrých a založených na vzájemné důvěře. Navíc jsme nyní schopni pokrýt ambulantně velkou potřebu služeb, jež pacienti
chtějí, ale které dříve nebyly tak dostupné. Chceme napojit praxi v ordinaci na péči v domácím prostředí pacienta cestou
našich ambulantních návštěv, sesterské
homecare služby či spoluprací s mobilním
hospicem. Snažíme se porozumět pacientovým přáním a potřebám tak, aby mu
to dávalo smysl. To je model, který budeme v ordinacích stavět a budovat. Ve společnosti jsme sdruženi já, MUDr. Martina Hamšíková, MUDr.Tereza Michálková
Grézlová a MUDr. Lenka Huráková. Potom
nám pomáhají kolegyně na dohodu, např.
MUDr. Lenka Legátová nebo na konzultace MUDr. Marie Bourne, která vystudovala ve Velké Británii a přináší jiné pohledy.
Tím vším můžeme péči poskytovat na vyšší úrovni a ve vyšší kvalitě.“ (vs)

Váš tým je sdružen pod společnosti Demomed, s.r.o.

Nový praktický lékař na poliklinice v Petrovicích .
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Jak cestovat nejvýhodněji s PID
Spolu s očekávaným
návratem cestujících
do veřejné dopravy
po letních prázdninách
a dovolených a s ohledem
na realizovanou změnu Tarifu
Pražské integrované dopravy
k 1. srpnu 2021 připravila
Praha a Středočeský kraj
průvodce novými cenami
jízdného, který zároveň
poradí, jak cestovat po Praze
i Středočeském kraji
nejvýhodněji a co nejsnáze.
Na sérii 8 typických příběhů cestujících
napříč Prahou i středními Čechami poradíme, jak cestovat v dané situaci nejvýhodněji. Nová mikrokampaň s cílem poradit
na typických příkladech co nejvýhodnější
jízdné poběží jak na sociálních sítích, tak
na webových stránkách PID.
Aktuální výši jízdného pro danou trasu nebo věkovou kategorii je možné zjistit kromě mobilní aplikace PID Lítačka také pomocí speciálního tarifního webu na adrese
https://pid.cz/tarif-web/. Jestli se pro daný
počet cest a území vyplatí spíše jednorázové jízdenky nebo předplatní kupony, si
lze spočítat v Tarifní kalkulačce PID na adrese https://pid.cz/tarif-web/calc.php.
Od 1. srpna 2021 platí nový Tarif Pražské
integrované dopravy, který znamenal úpravu cen jednotlivých i předplatních jízdenek
vyjma předplatních kuponů v Praze včetně
ročního kuponu za pouhých 3 650 Kč. Ten
se nyní vyplatí již při jedné delší zpáteční
cestě po Praze týdně. Kromě změny cen
došlo také ke zjednodušení prokazování nároku na bezplatnou přepravu v Praze
pro děti do 15 let a seniory od 65 let, kdy
jim při cestách pražskou MHD stačí pouze doložit věk předepsaným způsobem.
Od srpna platí také nová sleva ve výši
70% na předplatní kupony pro lidi v hmotné nouzi pobírající příspěvek na živobytí.
Nejčastější aktuální dotazy k jízdnému:
Kolik nyní stojí jízdné na lanovce na Petřín?
Lanovka je bez dalšího placení pro každého s předplatním kuponem (měsíční, čtvrtletní, roční) na MHD v Praze.
Platit nic navíc nemusí ani ti s krátkodobým časovým jízdným pro Prahu na 24 h

nebo 72 h.
Všichni ostatní, kdo žádný takový jízdní doklad nemají, si musí pořídit speciální jízdné za 60 Kč (platí pro cestující od 15 do 65
let).
Bezplatně na Petřín lanovkou jezdí děti
do 15 let a senioři od 65 let, pokud doloží
věk předepsaným způsobem.
Pozor, jízdní doklad na lanovku je pouze
jednosměrný, pro každou cestu je potřeba
pořídit si nový jízdní doklad!
Kdo cestuje v pražské MHD (tedy autobus, tramvaj, metro na území Prahy) zdarma?
Děti od 0 do 15 let a senioři od 65 let, kteří věk prokážou předepsaným dokladem
(např. občanským průkazem, cestovním
pasem, průkazem dopravce). Na tomto
dokladu však musí být vždy uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie.
Děti do 10 let nepotřebují dokládat nic.
Pozor ve vlacích, tam je potřeba pro nárok na jízdné za 0 Kč pro děti od 10 do 15
let a pro seniory od 65 let i nadále speciální průkaz PID nebo příslušný elektronický doklad přiřazený k Lítačce (cena 60
Kč). Dětem od 6 do 10 let postačuje doklad, na němž je uvedeno jméno, příjmení,
datum narození a fotografie (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz dopravce
příp. i jiný průkaz vydaný právnickou osobou, například školou).
Kdo cestuje na linkách PID v Praze a Středočeském kraji (vlaky a meziměstské autobusy) zdarma?
Děti do 6 let (ve vlacích i autobusech), senioři od 70 let (pouze v autobusech). U seniorů je potřeba doložit věk, například občanským průkazem.
Kdo má nárok na zvýhodněné jízdné
na MHD při koupi jednorázového jízdného
(tedy na 30 nebo 90 minut a 24 nebo 72
hodin) v Praze?
Pouze senioři 60 až 65 let a sociálně potřebné osoby.
Děti do 15 let tu totiž jezdí za 0 Kč, pokud věk prokážou předepsaným dokladem
(např. občanským průkazem, cestovním
pasem, průkazem dopravce příp. i jiným
průkazem vydaným právnickou osobou,
například školou). Na tomto dokladu však
musí být vždy uvedeno jméno, příjmení,
datum narození a fotografie. Děti do 10
let nepotřebují dokládat nic. Pozor ve vlacích, tam je potřeba pro nárok na jízdné

za 0 Kč pro děti od 10 do 15 let a pro seniory od 65 let i nadále speciální průkaz PID
nebo příslušný elektronický doklad přiřazený k Lítačce (cena 60 Kč). Dětem od 6
do 10 let postačuje doklad, na němž je
uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie.
Kdo má nárok na zvýhodněné jízdné
na MHD při koupi předplatního kuponu (tedy na 30, 90 nebo 365 dní) v Praze?
Junioři od 15 do 18 let.
Studenti od 18 do 26 let, kteří se prokážou potvrzením o studiu, žákovským průkazem nebo kartou ISIC.
Senioři ve věku od 60 do 65 let (pak už to
mají zadarmo).
A osoby sociálně potřebné nebo v hmotné nouzi, kteří se prokážou příslušným potvrzením.
Kdo má nárok na zvýhodněné jízdné při
koupi jednorázového jízdného a předplatního kuponu ve Středočeském kraji?
Děti od 6 do 15 let.
Junioři od 15 do 18 let, kteří doloží věk dokladem totožnost.
Studenti od 18 do 26 let, kteří se prokážou
žákovským průkazem nebo kartou ISIC.
Senioři od 65 do 70 let, kteří doloží věk dokladem totožnosti.
V peněžence mi zbyly staré jednorázové
jízdenky, propadnou nebo je mohu vrátit?
Od 1. září 2021 až do 31. ledna 2022 můžete neplatné jednorázové jízdenky vracet
v budově Centrálního dispečinku DPP, který sídlí v ulici Na Bojišti 5 v Praze 2, a to
v jakémkoli množství.
Jednotlivé jízdné zakoupené v aplikaci PID
Lítačka vrátíte tak, že požádáte o zpětné
proplacení na e-mailu info@pidlitacka.cz.

Výhodný roční kupon PiD.
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Celoroční Pétanque (nejen) pro seniory
s profesionálním trenérem!
Od úterý 5. října 2021 můžete
díky Městské části
Praha – Petrovice přijít
na tréninky pétanque
s profesionály, organizované
ve spolupráci se zájmovým
sdružením Pétanque pro vás.
Tréninky probíhají každé úterý od 15:30
do 17:00 hodin na hřišti pro pétanque
u Jakobiho ulice a budou pokračovat podle
počasí v sále Domu občanské vybavenosti, Edisonova 429/28 se speciálními koulemi na pétanque indoor.
Hrajeme za každého počasí!

jak v České republice tak ve světě. Dále
i s různými modely vedení turnajů a dalšími možnostmi, které pétanque nabízí nejen seniorům (Liga pétanque pro seniory,
Zimní liga na krytých hřištích v Únětickém
pivovaru, turnaje v České republice, sportovní dny).
Co si mám vzít s sebou?
- pohodlné oblečení, odpovídajícímu
počasí,
- dobrou náladu,
- kamarády, které bude také pétanque
bavit,
- vše ostatní včetně vybavení máme pro
vás připravené.
Co je cílem projektu?
- ukázat vám taje pétanque, skvělého
sportu pro všechny generace,
- umožnit vám radost ze hry
(zlepšování se v technice i taktice),
- seznámit vás s hráči z jiných částí Prahy

a nabídnout možnost zahrát si s nimi.
Kdo se na projektu podílí?
Městská část Praha – Petrovice.
Zájmové sdružení Pétanque pro vás.
Přidejte se i vy a přijďte si zaházet také
na zábavných ateliérech s koulemi na pétanque indoor na Petrovickém posvícení
v neděli 10. října od 14 hodin.

Chcete vědět více?
Kontaktujte nás nebo navštivte
www.petanque-pro-vas.com

Petr Fuksa
fuksa@petanque-pro-vas.com
tel: +420-602 261 925
Mezinárodní trenér
a propagátor pétanque

Celoroční petanque v Petrovicích.

Co si mám představit pod profesionálním tréninkem?
- rozcvičení na začátku každého tréninku
a protažení po jeho skončení,
- část věnovaná technice (trénink
jednotlivých hodů),
- část věnovaná taktice,zápas,
- zábavné hry pétanque.
To vše v pohodové, ale sportovní atmosféře. Účastnící se postupně seznámí s historií a vývojem pétanque až do současnosti

Petanque turnaje.

KULTURA

Kulturní komise
RMČ připravuje
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Kulturní komise RMČ Praha-Petrovice připravuje
vánoční koncert
zpěvačky Leony Machálkové za doprovodu Orchestru Václava
Marka. Koncert se uskuteční za příznivé epidemiologické
situace v sobotu 11. prosince 2021 od 19 hodin v sále Domu
občanské vybavenosti, Edisonova 429/28, Praha-Petrovice.
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PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha
Dopravce: STENBUS s.r.o.,Jana Čerstvého 42,155 31 Praha 5, tel. 739 319 344
Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

změna trasy / diversion

orientační doba
jízdy (min)

Tarifní pásmo P

orientační doba
jízdy (min)

pokračování zastávek

•
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13

x
x

x
x

x
x

HÁJE
Háje
Horčičkova
Newtonova
Morseova
Poliklinika Petrovice
Veronské náměstí
Nové Petrovice
Livornská
Bolevecká
Na Vartě
Boloňská
Boloňská
Nádraží Horní Měcholupy
Průmstav

14
15
17
19
20
21
22
23
24
26
29
36
38
40

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fruta
Na Vrchách
Bečovská
Dubečský hřbitov
Dubeček
Lázeňka
Za Pavilonem
Škola Dubeč
Winklerova
Otakara Vrby
Nádraží Běchovice
Obchodní centrum Černý Most
x Černý Most
ČERNÝ MOST

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci

x-

na znamení
Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
zastávka s možností přestupu na železniční dopravu
možnost přestupu na vlaky linky S
Linka je cca do 14.10.2021 z důvodu uzavírky ul. Kutnohorská
vedena (pouze ve směru Černý Most) po odklonové trase.
Z důvodu výstavby P+R je do 5.9. a od 20. do 22.9.2021 zrušena
zastávka Černý Most v ul. Chlumecká.
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Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupeným jízdním dokladem.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli ().

Graf.: V1240,V1241

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Chron.: 12
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Šabl.: Šablona 12|10-2|TP

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha
Dopravce: STENBUS s.r.o.,Jana Čerstvého 42,155 31 Praha 5, tel. 739 319 344
Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

změna trasy / diversion

orientační doba
jízdy (min)

Tarifní pásmo P

orientační doba
jízdy (min)

pokračování zastávek

x
x
x
x
x
x
x
x
x

ČERNÝ MOST
Obchodní centrum Černý Most
Nádraží Běchovice
Hasičská
Winklerova
Škola Dubeč
Za Pavilonem
Lázeňka
Dubeček
K Dubečku
Nádraží Horní Měcholupy
Boloňská

x
• x
1
2
3 x
5 x
8
9

Boloňská
Na Vartě
Bolevecká
Livornská
Nové Petrovice
Poliklinika Petrovice
Wattova
Morseova
Newtonova
Horčičkova
HÁJE

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci

x-

A

na znamení
Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
zastávka s možností přestupu na železniční dopravu
možnost přestupu na vlaky linky S
Linka je cca do 14.10.2021 z důvodu uzavírky ul. Kutnohorská
vedena (pouze ve směru Černý Most) po odklonové trase.
Z důvodu výstavby P+R je do 5.9. a od 20. do 22.9.2021 zrušena
zastávka Černý Most v ul. Chlumecká.
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Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupeným jízdním dokladem.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli ().

Graf.: V1240,V1241

Chron.: 12

Soft. CHAPS spol. s r.o.
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PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha
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O svátcích jede jako v neděli (); 28.10.,17.11.,24.12.2021 jede jako v sobotu ().
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Soft. CHAPS spol. s r.o.

Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz
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O svátcích jede jako v neděli (); 28.10.,17.11.,24.12.2021 jede jako v sobotu ().
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SOBOTA ()
48

x- na znamení
- Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
N- jede jen do zastávky Nádraží Hostivař

Graf.: T6743,T6209,T6210
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Platnost:

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 42/217, Vysočany,190 00 Praha 9
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Šabl.: Šablona 29|9

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha

Tarifní pásmo P

SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ
Lihovar
Chodovec
Chodovská tvrz
Litochlebské náměstí
Bachova
Mikulova
Hněvkovského
Modrá škola
Háje
Horčičkova
Jakobiho
Sídliště Petrovice
Poliklinika Petrovice
Veronské náměstí
Nové Petrovice
Livornská
Bolevecká
Na Vartě
Boloňská
Řepčická
Gercenova
NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ
Sklářská
Myšlínská
Mokřanská
Plošná
Michelangelova
SKALKA
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Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupeným jízdním dokladem.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

x- na znamení
- Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
H- jede jen do zastávky Háje

Graf.: T6743,T6209,T6210

1.9.2021

od

Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P

SKALKA
Michelangelova
Plošná
Mokřanská
Myšlínská
Sklářská
Nádraží Hostivař
Gercenova
Řepčická
Boloňská
Na Vartě
Bolevecká
Livornská
Nové Petrovice
Poliklinika Petrovice
Wattova
Sídliště Petrovice
Jakobiho
Horčičkova
HÁJE
Modrá škola
Hněvkovského
Mikulova
Bachova
Litochlebské náměstí
Chodovská tvrz
Chodovec
Lihovar
SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ

Platnost:

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 42/217, Vysočany,190 00 Praha 9
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Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupeným jízdním dokladem.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

Soft. CHAPS spol. s r.o.
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orientační doba
jízdy (min)

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha

Tarifní pásmo P

pokračování zastávek

•
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x
x
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SOBOTA ()

NEDĚLE ()

Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

orientační doba
jízdy (min)

HÁJE
Horčičkova
Jakobiho
Sídliště Petrovice
Janovská
Na Křečku
Holoubkovská
Na Vartě
Boloňská
Řepčická
K Lesoparku
Hostivařská
Na Groši
Záveská
Sídliště Na Groši
U Průseku
Zahradní Město
Nádraží Zahradní Město

Platnost:

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 42/217, Vysočany,190 00 Praha 9

Na Padesátém
Skalka
V Rybníčkách
Štěchovická
Strašnická
Průběžná
Pod Rapidem
Murmanská
Volyňská
Vlašimská
Orionka
Flora
Olšanské náměstí
Rokycanova
Tachovské náměstí
U Památníku
Pernerova
FLORENC

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci

x - na znamení
 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
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Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupeným jízdním dokladem.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 28.10.,17.11.,24.12.2021 jede jako v sobotu ().

Chron.: 26

Zast.: 338/1



orientační doba
jízdy (min)

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha

orientační doba
jízdy (min)

x
x

FLORENC
Pernerova
U Památníku
Tachovské náměstí
Rokycanova
Olšanské náměstí
Flora
Orionka
Vlašimská
Volyňská
Murmanská
Pod Rapidem
Průběžná
Strašnická
Štěchovická
V Rybníčkách
Skalka
Na Padesátém

x
x
x

x

x
x
x

•
1 x
4
6

Platnost:

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 42/217, Vysočany,190 00 Praha 9

od

24.9.2021

SOBOTA ()

NEDĚLE ()

Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P

pokračování zastávek

x
x
x
x
x

A

Šabl.: Šablona 15|10-2|TP
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x

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Nádraží Zahradní Město
Zahradní Město
U Průseku
Sídliště Na Groši
Záveská
Na Groši
Hostivařská
K Lesoparku
Řepčická
Boloňská
Na Vartě
Holoubkovská
Na Křečku
Janovská
Sídliště Petrovice
Jakobiho
Horčičkova
HÁJE

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci

x - na znamení
 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

PRACOVNÍ DEN ()

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
2
3

14 32
02 15 27 39 51

12 53

12 52

03 15 28 41 54

23 53

32

06 18 30 43 56

26 57

14 54

09 23 53

27 57

34

23 53

27 57

14 54

23 53

27 57

27 57

23 53

27 57

27 57

23 43

27 57

27 57

03 23 43

27 57

27 57

00 15 30 45

27 57

27 57

00 15 30 45

27 57

27 57

01 16 31 46

27 57

27 57

01 16 30 42 57

27 57

27 57

12 27 42

27 57

27 57

02 22 42

27

27

01 33

01 33

01 33

13 54

13 54

13 54

34

34

34

14

14

14

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
2
3

60 35 33

2
5

2

2

5

2

1

5

2

2

3

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

5

2

2

3

2

2

3

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupeným jízdním dokladem.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 28.10.,17.11.,24.12.2021 jede jako v sobotu ().

Chron.: 26

Zast.: 967/2

Soft. CHAPS spol. s r.o.
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orientační doba
jízdy (min)

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha
Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P

orientační doba
jízdy (min)

pokračování zastávek

x

x
x
x

x

•
2
3
4
6
7

x
x

x
x

KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO
Na Jelenách
Jarníkova
Chodov
Pod Chodovem
Benkova
Brodského
Donovalská
Šperlova
Brechtova
Prašná
Modrá škola
Háje
Horčičkova
Newtonova
Morseova
Sídliště Petrovice
Sídliště Petrovice
Janovská
Na Křečku

8
9
11
12
14
15
16
17
18
20
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25
26
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33
35

Platnost:

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 42/217, Vysočany,190 00 Praha 9

x Nádraží Horní Měcholupy
Boloňská
Řepčická
Gercenova
NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ
x Nádraží Hostivař
Hostivařská
Na Groši
Obchodní centrum Hostivař
x Práčská
Záběhlická škola
x U Lípy
Jesenická
x Želivecká
x Korytná
x Staré Strašnice
Na Hroudě
Strašnická
STRAŠNICKÁ

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci

x - na znamení
 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
N - jede jen do zastávky Nádraží Hostivař
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Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupeným jízdním dokladem.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 28.10.,17.11.,24.12.2021 jede jako v sobotu ().

Graf.: T6166,T6164,T6165

Chron.: 18
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orientační doba
jízdy (min)
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Platnost:

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 42/217, Vysočany,190 00 Praha 9

Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P

pokračování zastávek

x
x
x

A

Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha

orientační doba
jízdy (min)

STRAŠNICKÁ
Na Hroudě
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Na Křečku

Soft. CHAPS spol. s r.o.

x Janovská
Sídliště Petrovice
Sídliště Petrovice
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x Newtonova
Horčičkova
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x Modrá škola
Brechtova
Šperlova
Donovalská
x Brodského
x Benkova
x Pod Chodovem
CHODOV
Jarníkova
x Na Jelenách
KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci

x - na znamení
 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
C - jede jen do zastávky Chodov
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Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupeným jízdním dokladem.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 28.10.,17.11.,24.12.2021 jede jako v sobotu ().
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Postupný návrat k normálu snad už opravdu!
Nejen Sokol Petrovice se
probouzí ze zlého snu,
který přišel náhle v březnu
minulého roku.
Od této doby až na pár týdnů zel náš opravený areál prázdnotou a prázdnota svazovala i nás všechny, kteří se v Sokole angažujeme na všech možných pozicích.
Bohužel krom sportovních aktivit jsme

museli omezit, popřípadě i zastavit některé projekty rekonstrukcí, či oprav, neboť obstarávání financí je právě kvůli pandemii koronaviru těžší a těžší. Naštěstí
jsme se mohli jako tradičně opřít o jednoho ze svých nejsilnějších partnerů
MČ Praha – Petrovice, a tak jsme alespoň
nejnutnější opravy realizovali.
Nyní již sportujeme, a tak bychom vás

všechny, kteří k nám chodíte trávit volný
čas a dělat něco pro vaše zdraví rádi u nás
přivítali.
Sledujte prosím naše webové stránky
www.sokol-petrovice.cz ,kde naleznete
všechny potřebné informace.
Nazdar.
Petr Štěpánek
Starosta T.J. Sokol Petrovice I.

VOLNÝ ČAS

Pasování prvňáčků na čtenáře
V místní knihovně se
uskutečnilo slavnostní
pasování žáků prvních tříd
základní školy
Praha – Petrovice, na čtenáře.
Akce probíhala ve velkém sále budovy
Úřadu městské části Praha – Petrovice za
přítomnosti paní starostky Olgy Hromasové, paní ředitelky Ivety Řezníčkové a pana

1. A.

zástupce Tomáše Bartáčka.
Slavnostní pasování si užila každá třída
zvlášť:

Děti obdržely knížku Povídání se zvířátky
s věnováním, Pamětní list a přihlášku do
místní knihovny.

1. A - 24 dětí, paní učitelka
Anna Dvořáková
1. B - 19 dětí, paní učitelka
Drahomíra Bukvová
1. M - 17 dětí, paní učitelka
Monika Humhalová

Všem malým čtenářům přejeme, aby se
s knížkami spřátelili a provázely je celým
životem.
Ivana Malá
knihovnice

1. B.

1. M.
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Organizace ŽIVOT 90 nabízí pomoc
i Petrovickým seniorům a seniorkám
V ŽIVOTě 90 již 30 let
podporují starší lidi v tom,
aby mohli žít spokojeně,
plnohodnotně a tam, kde to
mají rádi. Poskytují celkem 6
sociálních služeb, provozují
komunitní centrum a Divadlo
U Valšů.
Komunitní centrum ŽIVOTa 90 sídlí
v centru Prahy v ulici Karoliny Světlé,
kousek od Karlova mostu. Lidé nad 60
let zde mohou v rámci Centra aktivního
stáří navštěvovat nejrůznější akce
a kurzy. Mohou vybírat mezi pohybovými,
tvůrčími, počítačovými, paměťovými
nebo jazykovými kurzy. Některé z nich
probíhají i v online formě, takže pokud se
vám nechce nikam dojíždět, můžete se
vzdělávat z pohodlí domova.
Zimní semestr začal 6. září, ale připojit se
je možné kdykoliv.
Kurzů se mohou zúčastnit i lidé se
zhoršeným zdravotním stavem, pro
které organizace nově zrekonstruovala
prostory, kde mohou v soukromí
využít péči pečovatelky a odpočinout
si.V komunitním centru dále naleznete
odlehčovací službu, která nabízí pomoc
těm, kteří pečují o někoho blízkého, ale
potřebují čas na nabrání nových sil nebo
odjíždějí na delší dobu pryč a nemají
nikoho, kdo by se o jejich blízkého
postaral. Seniorovi nebo seniorce se
mezitím dostane 24hodinové péče, může
se účastnit se ergoterapie, fyzioterapie,
společného pečení, hraní společenských
her, nebo jen v klidu odpočívat
na bezbariérové zahradě ve vnitrobloku.
Nejen senioři mohou navštěvovat předsta-

vení Divadla U Valšů, které si pro letošní
sezónu připravilo 3 premiéry divadelních
her, ale i další zábavné pořady.
Některé ze služeb ŽIVOTa 90 lze využívat
i na dálku, a to po celé České republice.
Jednou z nich je tísňová péče, která nabízí klientům a klientkám díky speciálnímu
zařízení nepřetržitou hlasovou komunikaci
a pomoc v případě náhlého zhoršení jejich
zdravotního stavu nebo při jiné krizové situaci.

Pro starší lidi, kteří nejsou klienty tísňové
péče, ale chybí jim společnost, ŽIVOT 90
nabízí projekt přátelských návštěv a hovorů, kdy starší člověk vytvoří tandem s některým z dobrovolníků a ten ho pravidelně
navštěvuje nebo si s ním povídá po telefonu.

Odlehčovací služba.

O nouzové situaci se dispečink služby dozví prostřednictvím tlačítka, které mají klienti neustále u sebe nebo díky čidlu, které je umístěné v jejich bytě a které samo
upozorní dispečink, pokud dlouho nezaznamená pohyb. Pracovníci dispečinku
se spojí s klientem, aby zmapovali situaci, pokud se nedaří kontakt navázat, zprostředkují pomoc blízkých nebo složek záchranného systému. V kontaktu zůstávají
až do vyřešení krizové situace a aktivně řeší případné změny či nečekané překážky.
Součástí služby tísňové péče je i možnost
pravidelného obvolávání klientů, kdy se
jich pracovníci služby ptají, jestli něco nepotřebují a jak se jim daří.

Centrum aktivního stáří.

Na složitější problémy, kdy už telefonát
s dobrovolníkem nestačí, je tu linka důvěry Senior telefon (800 157 157). Mohou se
na ni obracet starší lidé, které trápí psychické problémy, mezilidské vztahy, stali
se obětí násilí anebo si jen neví rady v sociálně právní oblasti. Zkušení konzultanti
rádi poradí i pečujícím, kteří potřebují poradit v oblasti seniorské problematiky. Senior telefon funguje non stop a zdarma.
ŽIVOT 90

Aktivity Spolku BeMama opět plně fungují
v prostorách Basta Fidli!
V září 2021 se opět spustily
aktivity Spolku BeMama,
který působí zejména
v prostorách Basta Fidli! při
budově Městského úřadu
Praha Petrovice.
18

Díky pandemické situaci byl spolek nucen
své aktivity pro maminky na mateřské nebo rodičovské dovolené a děti pozastavit
a podporovat tuto skupinu zejména online.
V současné chvíli je však již možné účastnit se prezenčních akcí, osobně se setkávat a v běhu jsou kurzy Cvičení pro děti a

rodiče předškolkového věku, Cvičení pro
maminky po porodu nebo pro nastávající
maminky v období těhotenství. BeMama
nabízí možnost nejen skupinových aktivit,
ale také individuálních setkávání na základě požadavků maminek, případně dětí. Díky spolupráci s dalšími subjekty mohou kli-
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enti navštívit také lekce Malého muzikanta
nebo Malé hudebky.

Stezka pro bosé nohy..

V rámci svých aktivit plánuje BeMama také
realizovat zájmové a vzdělávací workshopy, které se již v minulosti těšily velké oblibě. Jde např. o dětské nožky a dětské
chodidlo – prevence patologických pohybových návyků a špatných stereotypů co
se týká aktivitního chodidla a jeho stimulace pro podporu správného pohybového
vývoje dítěte (probere se otázka týkající se
používání barefoot vs. klasické obuvi, nebo problém valgózního kotníku a jeho cel-

kového vlivu na držení těla dítěte). Mezi
další připravované, patří ty, které jsou tematicky zaměřené na zdraví a zdravý pohyb - diastázu neboli rozestup břišních
svalů (zejména po porodu), na uvolnění
hrudníku, který je díky starosti a péči o malé děti velmi zatuhlý a determinován stále stejným pohybem, jednostrannou zátěží nebo nemožností relaxace, krční páteře,
kyčlí atp. Cílem těchto a dalších workshopů je podpořit prevenci špatného pohybu
a předat tipy na to, jak s případnými negativními projevy pracovat. V současné chvíli
máme také vizi spolupráce s profesionály
z oblasti z mindfulness nebo s profesionálními terapeuty, kteří by vedli terapeutické
skupiny pro maminky a pomohli jim vypořádat se s různě náročnými období mateřství. V neposlední řadě také zvažujeme zařadit semináře ohledně handlingu, bylinek
nebo stravování atp.
Pokud to okolnosti dovolí, je možné využít
herničku a vnitřní cvičební pomůcky.
Veškeré akce budou realizovány vždy
s ohledem na možnosti a aktuální platná

opatření, o kterých budou klienti informováni.
Více informací lze nalézt na www.bemama.cz nebo na www.bastafidli.net.
Lucie Mistoler
zakladatelka bemama

www.bemama.cz

INZERCE

Městská část Praha – Petrovice
Vás všechny zve na

Tradiční
setkání

„Zpívání pod vánočním stromem“

Kdy:
Kde:

Ve středu 8. 12. 2021 od 17.00 hodin
Na prostranství před Úřadem
městské části Praha – Petrovice
Edisonova 429/28
19
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Hola, hola – škola volá! – 1. září
1. září
Den zahájení školního roku
2021/2022, roku, který bude
plný překvapení. A jestli to
budou překvapení příjemná
nebo nepříjemná?
Vzhledem k situaci, která vládne celému
světu, se nabízí odpověď: „Kdo ví?“
Ale zůstaňme optimisty…
Již o prázdninách jsme všichni pilně pracovali.
Upravili jsme vnitřní prostory školy tak,
abychom našim žákům připravili příjemné
prostředí, kde budou trávit svůj čas. Máme nové šatny, v některých třídách přibyly interaktivní tabule, naplno se zprovoznil
systém BellHop pro školní družinu.
Pracovali jsme na úpravách školního vzdě-

Vítání prvňáčků.

lávacího programu. Zařadili jsme hodiny informatiky již od 4. ročníku, v češtině
se budeme více soustředit na mediální
gramotnost, posílili jsme hodiny přírodovědných předmětů, chceme v maximální
možné míře využít krásné prostředí a okolí školy.

Zahájení školního roku 2021/2022.

Naše škola je tedy připravena. Všichni
doufáme, že tento rok bude SUPER. A co
nás všechno čeká?
Hned ve středu 1. září jsme zahájili školní rok. Nejdříve třídní páni učitelé a paní
učitelky přivítali žáky 2. – 9. tříd. Poté proběhlo slavnostní zahájení školní docházky
našich prvňáčků. Paní místostarostka Iveta Hergottová předala všem žákům našich
prvních tříd uvítací listy. V odpoledních
hodinách pak ve venkovním areálu ško-

ly proběhla sportovně zábavná akce Hurá do školy, s možností zápisu do kroužků
Domu UM.
Výuku jsme v plném rozsahu zahájili v pondělí 6. 9. Přestože stále probíhá testování,
děti celou situaci zvládají velmi dobře.
Těšíme se na koktejl různorodých školních
akcí, ze kterých vybírám jen malou ochutnávku. Během září nás čekají adaptační
programy pro nové šesté třídy. Sedmáky si užijí několikadenní pobyt v přírodě.
V prosinci plánujeme sportovní soutěže Petrovický šplhavec pro žáky 1. stupně a Petrovická laťka pro žáky 2. stupně.
Na jaře přivítáme budoucí prvňáčky v rámci Dne otevřených dveří a následovat bude
zápis do dvou prvních tříd.
V dubnu se na vás budeme těšit na tolik oblíbené Petrovické pomlázce, která
se koná každoročně, ale v minulých dvou
letech jsme ji byli nuceni zrušit. A tak se
pomalinku posuneme do června a konce
školního roku, o kterém snad řekneme, že
byl normální a SUPER.
Iveta Řezníčková
ředitelka Základní školy Praha – Petrovice

Zprávy ze ZŠ Praha – Petrovice
Školní rok 2020/2021, byl
jedním slovem náročný. Ale
i přes nepříznivou situaci
jsme se snažili, aby byl pro
nás i naše žáky příjemný.
Podařilo se nám uspořádat mnoho akcí,
byť jen online formou. Naši žáci výborně
reprezentovali školu skvělým umístěním
v Olympiádě z Čj, M a zeměpisu. Společně jsme oslavili Den učitelů. Díky obětavé
práci všech zaměstnanců školy, a to pedagogických i nepedagogických, díky obrovské podpoře rodičů a skvělé spolupráci se
zřizovatelem, jsme vše zvládli.
Ale život jde dál a my už se těšíme, co přinese školní rok 2021/2022.
Připravujeme nový Školní vzdělávací program. Chceme v maximální možné míře
využít umístění školy a její krásné okolí,
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a proto jsme se zaměřili na posílení přírodovědných předmětů. Využijeme zrekonstruovaný pozemek školní zahrady s novou meteostanici a zahájíme spolupráci se
zoologem Dr. Janem Andreskou.
Na léto plánujeme rekonstrukci šaten. Rádi bychom vytvořili velký moderní prostor
s možností setkávání a relaxace. V osmi
učebnách se objeví nové interaktivní tabule.
Podařilo se nám zahájit činnost školního
parlamentu, a proto bychom rádi v rámci
spolupráce s projektem Hrdá škola zorganizovali několik „veselých dnů“ pro všechny děti naší školy. V letošním školním
roce se podařilo zrealizovat pouze „černobílý den“. Na základě návrhů dětí bychom
chtěli vytvořit školní mikiny, které by se
staly součástí image naší školy. Pracujeme na prvním čísle školního časopisu.

Díky spolupráci s MČ Praha-Petrovice došlo k rekonstrukci amfiteátru v zadní části
školního pozemku. Tento prostor bychom
chtěli využít pro venkovní výuku, ale také např. pro různá představení, akademie,
hudební produkce. V souvislosti s tímto
prostorem plánujeme otevřít dramatický
kroužek.
Rádi bychom pokračovali v relaxačních hodinách s žáky 1. tříd, které se v letošním
roce osvědčily.
Nadále chceme podporovat pozitivní klima
v jednotlivých třídách prostřednictvím třídnických hodin a dalších společných aktivit.
Plány bychom tedy měli. Zda se vše podaří podle našich představ, uvidíme v červnu 2022.:-)
Iveta Řezníčková
ředitelka Základní školy Praha – Petrovice
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Nová paní ředitelka MŠ Praha – Petrovice
Mezigenerační most je
v dnešní době nesmírně
důležitý.
Představit novou ředitelku
mateřské školky v Petrovicích
nebylo vůbec nic
jednoduchého. Do zahájení
nového školního roku
zbývalo pár dní, a tak v celé
školce finišovaly všemožné
přípravy. V kanceláři
Veroniky Brnové, DiS zvoní
jeden telefon za druhým.
Maminky většinou chtějí
vědět, v které třídě bude
jejich ratolest a zda se v ní
potká s kamarádkami.
Do toho přijímá další paní
učitelku, spousta papírování,
a stále odbíhá řešit tu či
onu neodkladnou záležitost.
Přesto na tváři paní ředitelky
nechybí stálý úsměv
a v telefonu vlídné slovo,
ačkoliv jí jde hlava kolem…
Přes dvacet let ve školství
I ten největší stres jde řešit s úsměvem
a nadhledem. Naše povídání však začínáme, jak se říká, od piky.
V únoru jsem vyhrála konkurz na ředitelku mateřské školy a nastoupila jsem letos
1. dubna. Předtím jsem působila jako zástupkyně ředitelky v bilingvní soukromé
česko-anglické školce. Také jsem pracovala jako řadová učitelka ve státní mateřské školce a učitelka angličtiny na základní
škole. Ve školství působím 21 let… Nastoupila jsem v době covidu, školka byla
pro děti zavřená a pro mě to bylo složité.
Přebírala jsem agendu a do toho začaly zápisy…
Ráda bych poděkovala pedagogickému
sboru a všem zaměstnancům mateřské
školy, také rodičům, že mne vlídně přijali
a snažili se mi mou práci alespoň trochu
ulehčit.
Bydlí v Zelenči u Horních Počernic, ale
pochází z Liberce. Angličtinu vystudovala
v zahraničí. Po návratu domů nastoupila
na druhý stupeň základní školy v Chrastavě jako učitelka angličtiny a přírodopisu.

Protože bývalý manžel měl práci v Praze,
tak jsme postavili blízko hlavního města
v Zelenči dům. Z Liberecka do Prahy jsme
přesídlili v roce 2002. Po mateřské dovolené jsem nastoupila do mateřské školky
v Zelenči. V ní jsem působila dvanáct let
a poté jsem začala učit ve zmíněné soukromé česko-anglické školce v Úvalech
a potom v Jirnech. Po šesti letech jsem
se přihlásila do konkurzu na toto místo
a uspěla jsem.
Specialistka na logopedii
Spolupracovala s Českou televizí na
www.ct-edu.cz, kde vytvořila web Sylabus
pro předškolní vzdělávání. Napsala metodiku logopedické prevence, neboť je logopedický asistent - preventista a vystudovala specializaci, práce s dětmi, prevence
a náprava poruch učení.
Byla bych ráda, kdyby se tady spustil tento program, protože grafomotorika byla
podle inspekční zprávy slabina této školky.
Chceme, aby děti šly do školy co nejlépe
připraveny.
Musím říci, že tady je naprosto úžasný pedagogický sbor. Všechny paní učitelky mají letitou praxi a jsou to opravdové profesionálky. I bez tohoto programu tady dávno
dělají logopedickou prevenci. Nyní jde
o to, aby byla jaksi zastřešená a jednotná.
Příprava předškoláků na první třídu
Ve školce je šest tříd, v každé po dvou
učitelkách, další personál tvoří zástupkyně ředitelky, hospodářka, kuchařky a uklízečky. Do školky nastoupilo 168 dětí z Petrovic. S paní ředitelkou základní školy pí
Řezníčkovou jsme se domluvily na spolupráci, abychom usnadnily dětem přechod
do první třídy. Aby poznaly budoucí paní
učitelky, prostředí, aby se do školy těšily,
ne bály. Nejstarší děti od nás, tzv. předškoláci, budou některé dny chodit do školy,
kde si je přeberou paní učitelky a připraví
si pro ně program na multimediální tabuli. Zábavnou formou je budou připravovat
na přechod do první třídy. Nejstarší děti
budou mít trochu náročnější program, ale
myslím si, že to zvládnou. Chci, aby jezdily
do divadla v Horních Počernicích, na výlety
... pokud to tedy covidová situace dovolí.
Proč jste se vlastně do konkurzu přihlásila?

Zásadní důvod pro mě byl ten, propojit domov důchodců a mateřskou školku. Protože deset let vidím, že dětem chybí babičky
a dědečkové. V dnešní době jsou daleko
a jsou zaměstnaní, chodí do práce. A babičkám a dědečkům chybí vnoučata. Je vidět, jak se děti zklidní při kontaktu s prarodiči. Já tomu říkám moudrost, laskavost
a trpělivost babiček. Většina kultur si starších lidí vážila a v poradním sboru patřili
k nejváženějším lidem. Žili spolu do konce
života. Chtěli bychom dělat společné vycházky, senioři by mohli chodit číst do mateřské školky. Naopak v domově důchodců mají také svůj program, skládat puzzle
společně není až tak zábavné jako s mladší generací. Když starší pán vyrobí krmítko
na ptáčky a kouká se na něj malý capart, je
to jiné a senior se cítí více platným. Takový
model funguje v Kanadě, ve Finsku. Ačkoliv jsou si tyto generace věkově vzdálené,
mají si co předat. Mezigenerační most je
v dnešní době, podle mě, nesmírně důležitý. Je třeba připravit děti na to, že stáří je
normální.
Domov důchodců vznikne tam, kde jsou
nyní dvě třídy mateřské školky. Naopak
dochází k přístavbě školky a až bude hotova, tak dvě třídy se přesunou do nového a v budově 328 budou bydlet důchodci.
Tedy ideální situace pro zamýšlený projekt. Přístavba by měla být hotova do konce školního roku. (vs)

Paní ředitelka Veronika Brnová.
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Školní rok 2021/2022 v Mateřské škole
Vážení rodiče, milí přátelé
Mateřské školy Jakobiho.
Dovolte mi přivítat vás
v novém školním roce,
popřát vám i vašim dětem
jen to dobré a hlavně, hodně
zdraví všem.
Co se v naší školce od 1. 4. 2021 změnilo?
V první řadě mobilní telefonní čísla v každé třídě naší školky. Rodiče tedy mohou
své děti omlouvat přímo paním učitelkám, komunikovat s nimi a řešit vše podstatné. Ve spolupráci se zřizovatelem jsou
ve dvou třídách nově instalovány multifunkční tabule, které umožní pedagogům
zprostředkovat vašim dětem hlubší poznání a vzdělávání, detailnější zkoumání
a v neposlední řadě spoustu nové legrace,
her, poslechu anglických písniček atd.

Ranní kroužek.

Co dalšího pro vaše děti chystáme
v novém školním roce?
Nová divadélka, hudební pořady, naučné
pořady, výjezd do divadla…
20.9.2021: Divadelní představení Anima

Candida – Pohádky z kabátu.
29.9.2021: Divadelní představení Divadla
Koloběžka – Houbařská pohádka.
15.10.2021: Výjezd předškoláků (třídy
Jablíčko, Jahůdka a Třešničky) do divadla
v Horních Počernicích – Příhody včelích
medvídků.
22.10.2021: Koncert – Dechové trio.
1.11.2021: Divadelní představení
pí. Jarmily Enochové – Dušičková pohádka.
15.11.2021: Vánoční fotografování.
listopad: termín bude upřesněn – Halloweenská stezka odvahy.
13.12.2021: Divadelní představení Anima
Candida – Pohádky z vánočního kabátu.
Prosinec: termín bude upřesněn – Vánoční jarmark.
13.1.2022:
Výjezd předškoláků (třídy
Jablíčko, Jahůdka a Třešničky) do divadla v Horních Počernicích – Divadlo Loudadlo: Veselá pohádka – možná přijde
i JŮ a HELE.
Nabízíme také nové kroužky, které budou
probíhat v odpoledních hodinách v mateřské škole. A to jak keramiku, tak kroužky
nové, se zkušenými lektory a profesionály.
Kroužek keramiky bude probíhat každé
úterý a čtvrtek.
Nabídka sportovních kroužků:
Míčové hry: pondělí 16:00 – 17:00 hod.
Pohybové hry: středa 16:00 – 17:00 hod.
V úterý od 16:15 do 17:15 hodin nabízíme
kroužek Tanečky a základy baletu,
ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 Angličtina.
Dále jsme se dohodli na spolupráci s naší
maminkou, klinickou logopedkou Mgr. Lucií Schmitt, která bude do mateřské školy docházet a věnovat se individuální pravi-

delné terapii pro děti v doprovodu rodičů.
To znamená, že na tzv. „logopedii“ nebudou muset rodiče s dětmi nikam dojíždět,
paní logopedka se bude dětem věnovat
přímo v naší MŠ, a to v úterý nebo ve čtvrtek odpoledne (konkrétní termín bude domluven v záři 2021 podle počtu závazných
předběžných přihlášek).
Všechny důležité informace a aktuality najdete samozřejmě na webu MŠ

Na hřišti.

www.msjakobiho.cz
Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům Mateřské školy Jakobiho
za přípravu tříd, za nadšení, práci, úsilí
a lásku, s níž se každý den vašim dětem
věnují a kterou jim denně předávají.
Pevně věřím, že tento školní rok bude
klidnější, že nebudeme muset dané akce
a kroužky rušit a omezovat, a že spolupráce s vámi, rodiči, se ponese v přátelské
a vstřícné atmosféře.
Veronika Brnová
ředitelka MŠ Praha – Petrovice

Představujeme naši soukromou základní školu
DINO-ELEMENTARY
Záleží vám na kvalitním
vzdělání vašich dětí? Přáli
byste si, aby vaše děti
mluvily plynně anglicky
a španělský jazyk pro ně
nebyl „španělskou vesnicí?“
Zároveň hledáte školu
s českým kurikulem? Možná
22

právě pro vvás jsme správná
volba.
Rádi bychom vám představili
Soukromou ZŠ DINO
ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o.
v Praze 10 Petrovicích.

Jsme česká škola zaměřená na výuku cizích jazyků. Již od první třídy máme výrazně rozšířenou výuku anglického jazyka, ve
4. třídě pak přibývá španělský jazyk. Anglický jazyk vyučují rodilí mluvčí a s angličtinou se žáci setkávají také při hodinách
matematiky, přírodovědy, hudební výchovy a výtvarné výchovy a také každodenně
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v hernách po vyučování s anglicky mluvícími vychovateli. Španělský jazyk vyučují
rovněž rodilí mluvčí, pouze gramatiku zajišťují čeští učitelé.
Našim žákům organizujeme jarní jazykové
pobyty – pro první a druhé ročníky v Čechách a od třetího ročníku v zahraničí –
v anglicky či španělsky mluvících zemích.
Naši žáci pravidelně dosahují vynikajících
výsledků v anglickém jazyce při SCIO testování i při skládání Cambridge zkoušek.
Od páté třídy škola žákům poskytuje iPady, ve kterých mají žáci k dispozici interaktivní učebnice. iPady dále žáci využívají
k vyhledávání informací a k tvorbě prezentací. Každá třída je vybavena interaktivní
tabulí, díky které může být každá hodina
dostatečně pestrá a názorná.
Maximální počet žáků ve třídě je 20, obvykle ale mají třídy okolo 15 dětí. Tento
nízký počet žáků umožňuje vyučujícím individuální přístup k jednotlivým dětem. Na
výuku jazyků se žáci dále dělí do menších

skupin podle úrovně znalostí. Nástup do
první třídy není podmíněn znalostí anglického jazyka. I úplní začátečníci jsou schopni během pěti let dosáhnout úrovně B1.
Potřebným i mimořádně nadaným dětem
je ve škole k dispozici školní psycholožka,
speciální pedagožka, výchovná poradkyně
a metodička prevence.
Ve škole budujeme a podporujeme dobrou atmosféru pomocí společných projektů, akcí a pobytů. Jako etická škola klademe důraz nejen na výuku, ale také na
chování našich žáků. Přináležitost ke škole
je dána mimo jiné stejnokrojem.
Jestliže Vás naše škola zaujala, neváhejte
nás kontaktovat. Rádi si s Vámi domluvíme osobní schůzku a naši školu Vám blíže
představíme.
Ondřej Zorálek
ředitel skoly
ZŠ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o.

Představujeme naši soukromou mateřskou
školu DINO-PRESCHOOL
Soukromá mateřská škola
DINO – PRESCHOOL
jako jedna ze tří na sebe
navazujících vzdělávacích
institucí znamená ideální
prostředí pro hru i nenásilné
učení cizího jazyka. Naším
úkolem není vyrovnat výkony
dětí, ale vyrovnat jejich
vzdělávací šance.
Byť si to zákonní zástupci příliš neuvědomují, vstup dítěte do mateřské školy je důležitým a velkým zásahem do jejich života.
Období předškoláka je jedním z nejdůležitějších pro jeho správný, jak tělesný, tak
psychický vývoj. Charakteristickým znakem je rozvoj pohybové aktivity a intenzivního smyslového a citového vnímání. Formují se základy osobnosti, první projevy
sebeuvědomování. Předškolní vzdělávání
obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho školkových let a my zde usilujeme o to, aby čas prožitý v mateřské škole
byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností
a zdrojem dobrých a spolehlivých základů
do života i vzdělávání.

Jsme česká akreditovaná mateřská škola s výukou anglického jazyka. Děti jsou
rozděleny do dvou tříd, kdy v každé z nich
je jeden rodilý mluvčí a jeden český pedagog. Jedna třída je určena pro předškoláky, kteří jsou každoročně intenzivně
připravováni na zdárný a bezproblémový
přechod do 1.třídy základní školy. Výhodou dětí naší mateřské školy je prostředí,
kam chodí od svých 3 let, je jim tudíž velmi
dobře známé a usnadňuje tak plynulý přestup z mateřinky do základní školy v rámci
jedné budovy.
Součástí mateřské školy je přímý vstup
na zahradu, která je plně vybavená certifikovanými herními prvky a prolézačkami.
Poskytujeme dětem nadstandardní péči
v moderně zařízených prostorách. K dětem přistupujeme individuálně a rozvíjíme
jejich osobnost. Podporujeme také v dětech komunikaci, sebedůvěru a samostatnost. Snažíme se, aby se do školky těšily
nejen na své vrstevníky, ale i na naše veškeré aktivity, různorodé a zábavné činnosti a poutavé momenty, které velmi dobře
vnímají a odnášejí si z nich ty nejcennější zkušenosti. V rámci našeho vzděláva-

cího programu chodíme na každodenní
procházky do okolí, nabízíme dále kulturní a divadelní představení, různé celodenní výlety, ozdravné pobyty škol v přírodě
a kurz plavání. Na veškeré naše aktivity
nás doveze školní autobus.
Zdravý životní styl a pestrá strava je samozřejmostí pro společnost Scolarest, která
nám v průběhu denního stravování jídlo
pro děti již několik let zajišťuje.
Budete-li mít zájem dozvědět se více o našem programu, neváhejte se obrátit na ředitelku MŠ, Markétu Mahákovou.
Ondřej Zorálek
ředitel skoly

MŠ DINO – PRESCHOOL s.r.o.

23

FARNOST

Petrovický zpravodaj

Vzpomínka na pana Václava Vaška
Odbojář, diplomat, mukl, publicista a precizní kronikář moderních dějin české (i slovenské)
církve. Tento vzácný člověk s dobrodružným osudem pan Václav Vaško by se v pondělí
26. 4. 2021 dožil 100 let. Václav Vaško se narodil ve slovenském Zvolenu.
Od českého otce-právníka zdědil čestnost, od slovenské matky jemný cit pro bližní.
Vystudoval obchodní akademii v Banské Bystrici a po maturitě do roku 1944 studoval na Vysoké škole obchodní v Bratislavě. Účastní se Slovenského národního
povstání, je zatčen gestapem a čeká na popravu. Nakonec je skoro zázračně propuštěn a do osvobození se bude skrývat. Po válce působí v diplomacii jako velvyslanecký atašé v Moskvě, uzavírá manželství s Irinou Jukovovou (dcerou vysokého sovětského funkcionáře popraveného před válkou během Stalinových čistek) a za rok
se jim narodí dcera Marija.
Jenže do života zasahuje nastupující komunistická diktatura, tedy přesněji její pohůnci v různých funcích. Václav Vaško je propuštěn z Ministerstva zahraničních věcí
a stává se dělníkem na stavbě Letenského tunelu. Žena a dcera za ním do Československa vycestovat nesmějí. Ač se dělník Vaško na poslední chvíli pokouší klatbu
změnit tím, že požádá o vstup do KSČ, za což se pak bude nesmírně stydět, není
mu to nic platné. V únoru 1953 je zatčen Státní bezpečností a odsouzen na třináct
let stalinských kriminálů. Manželství a rodina se rozpadají a jeho život dostává cejch
vyděděnce. Nicméně komunistický kriminál je plný podobných outsiderů. A tak se
Václav ve vybrané společnosti profesorů, teologů, básníků, historiků a duchovních
dál vzdělává a posiluje svoji víru i naději.
Propuštěn je na amnestii po devíti letech a pracuje jako betonář, frézař a zámečVěnování do farní knihovny 22. 4. 2001
ník. Až v čase Pražského jara se může na chvíli vrátit do veřejné činnosti, spo(4 dny před 80. narozeninami):
luzakládá Dílo koncilové obnovy, účastní se veřejných debat, nastupuje jako ve“Petrovické farnosti s vděčností za dary,
které jsem v jejím kostele dostal věnuje
doucí vydavatelství České katolické charity. Za pár let je ovšem znovu vyhozen
Vaclav Vaško”
a živí se jako korektor. To už ale pracuje na „Neumlčené“ – velké knižní fresce
i kronice poválečných dějin katolické církve v našich zemích. V roce 1989 spoluorganizuje dnes již legendární pouť do Říma na svatořečení Anežky České,
a přestože je mu už bezmála 70 let, vrhá se po roce 1990 do obnovy společnosti jako ředitel vydavatelství Zvon. A především
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– znovu po letech potkává svou dceru a manželku. S tou v roce 1991 obnovuje manželství a jsou jim dopřána ještě společná léta. V roce 1998 je prezidentem Havlem dekorován medailí Za zásluhy a dokončuje třídílný „Dům na skále“ a osobní memoáry
„Ne vším jsem byl rád“ (doporučujeme každému, kdo by chtěl poznat osudy VV blíže).

Václav Vaško – petrovický občan a farník.
S naší petrovickou farností sdílel posledních 16 let svého života a tyto krásné roky
bereme jako opravdu velký dar. A já osobně obzvlášť, protože jsem měl čest s ním
na některých akcích či textech přímo spolupracovat. Ze začátku u nás v Petrovicích (v Kurčatovově ulici) s manželkou i přímo bydlel, později se odstěhoval na Jižní Město – Háje, kde se i dost angažoval za výstavbu Komunitního centra. Po jeho
otevření se s námi s mnoha omluvami rozloučil s tím, že jeho (i duchovní) domov je
teď tam. Asi za dva týdny jsme ho ale měli zpátky, protože tamní akustika dělala velké problémy jeho slabšímu sluchu. A tak to už zůstalo. Do teď (nejen já) mám živě
před očima, jak každou neděli přistál autobusem z JM na stanici Morseova a křepce
seběhl těch 200 m ke kostelu, předbíhaje všechny trousící se spolufarníky. Všechny
přitom ještě stihl letmo pozdravit pozvednutím svého neodmyslitelného kloboučku.
Nás výrazně mladší tím často dost deprimoval 😊.
Jeho svěžest a energie navzdory věku byly vůbec oslňující. Už jenom ten detail, že
vlastně nikdy pořádně nezešedivěl. Až to svádělo k úvahám, jestli všechny ty lapáky
a uranové doly nakonec nejsou to nejlepší, co člověk může pro svoje zdraví udělat.
Ještě úžasnější ovšem byla jeho síla psychická, morální a duchovní. Člověk, který měl tisíc důvodů užírat se, nenávidět a mstít se za rozbití rodiny, kariéry a další příkoří dokázal všem odpustit a s nakažlivým optimismem a důvěrou v Prozřetelnost dál vychutnával svůj život a neúnavně
pracoval. Tím spíš přijde líto, že pan Vaško byl vyznamenán „pouze“ medailí Za zásluhy, zatímco dnes se devalvačně rozhazují Bílí lvi za každou „prkotinu“.
Ale to, že vyznamenání dostal z rukou právě Václava Havla, pro něj evidentně také
hodně znamenalo.

Věnování do farní knihovny 22. 4. 2001
(4 dny před 80. narozeninami):
“Petrovické farnosti s vděčností za dary,
které jsem v jejím kostele dostal věnuje
Vaclav Vaško”

V naší farnosti ještě stihl významně podpořit rozjezd realizace naší nové farní budovy (komunitního centra) Camino, ale
bohužel už se nedožil jeho dokončení. I proto zde uzrál nápad
pojmenovat hlavní sál této budovy právě po VV. A toto jubileum se nabízelo jako ideální příležitost ke slavnostní realizaci
tohoto záměru. Covid ovšem rozhodl jinak, ale snad se někdy
brzy podaří „vykouzlit“ náhradní termín.
Václav Vaško zemřel 20. května 2009, ale navždy zůstane zapsán v našich vzpomínkách a srdcích.
M. Nedoma
(s použitím části textu Miloše Doležala
z Katolického týdeníku 17/2021)
Rozprava na dvorku bývalé petrovické fary. Teď už všichni tři diskutují
na věčnosti (zleva kardinál M. Vlk, V. Vaško a P. J. Vytema)
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INZERCE

Petrovický zpravodaj

v 9.00 hodin u hlavního vchodu
Úřadu městské části Praha-Petrovice
Sebou vhodné oblečení,
pevnou obuv a hlavně dobrou náladu
Veškeré pracovní pomůcky jsou zajištěny městskou
částí za pomoci sponzorů (rukavice, pytle, hrábě).
Na závěr úklidu si za zvýšených epidemických opatření opečeme
na ohníčku buřty a dáme si i něco sladkého.
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Petrovický zpravodaj

!
Nový!!

INZERCE

Dámy
s luxem

Mytí oken

Petra Urbanová
tel. 732 212 022

Dámy
s luxem

Mytí oken

Petra Urbanová
tel. 732 212 022
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Zveme Vás na

Petrovické
posvícení

v neděli 10. října 2021 od 13.00 hodin
na hřišti ZŠ Praha – Petrovice, vstup z ulice Bellova

POHÁDKOV
Ý
PROGRAM
PRO DĚTI

PROGRAM:
13.00 - 13.10 zazpívají děti z Petrovické školky Jakobiho
13.15 - 13.25 zahájení Petrovického posvícení
s představiteli MČ
13.25 - 13.45 klauni Božena a Bedřich: Nové kousky
a rozcvička
13.45 - 14.15 písničky z Kouzelné školky s Haňou Navarovou,
Martou Marinovou a Járou Vaculíkem
14.15 - 14.35 klauni Božena a Bedřich: Kouzelná kouzla
14.35 - 15.15 dětská hudebně – rytmická skupina PANDA
BAND pod vedením J. Vaculíka a N. Pupcsikové
15.15 - 15.35 klauni Božena a Bedřich: Krocení divoké zvěře
15.35 - 16:05 písničky pro děti i dospělé s H. Navarovou,
M. Marinovou, J. Vaculíkem z televize a divadla
16:05 - 16:50 Pohádka o líném Makakovi hrají: F. Váša,
H. Navarová, J. Vaculík
16:50 - 17.10 klauni Božena a Bedřich: Oslavná píseň
17.10 - 17:30 závěr posvícení s písničkami a klauny

UŽIJTE SI
KRÁSNÉ
NE
ODPOLED

DOPROVODNÉ AKCE – „Soutěže a hry pro děti”
(lektoři z Charity Kralupy), malování na ruce a obličej,
balónky, sladkosti, atrakce
Zábavné ateliéry Pétanque od 14:00 hodin

Těšíme se na Vás!
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Městská část
Praha – Petrovice
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