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Petrovický běh
2019
Letošní Běh napříč Petrovicemi  
byl opět rekordní.
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Milí petrovičtí spoluobčané, 

tropické dny, které zažíváme s krátkými přestávkami již několik týdnů,  
a na které si v budoucnu budeme muset zvykat, zasahují i do změny údržby 
zeleně nejenom naší městské části, ale i v celé Praze. Hlavní město zpra-
covává Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu pro roky 2020–
2024 a než bude tento dokument dokončen, zadalo vypracování metodiky 
údržby veřejné zeleně v rámci změn klimatu. Začínám tímto tématem  
z důvodu množících se stížností na údržbu veřejné zeleně v naší městské 
části. Když bych to obecně shrnula, tak stěžovatelé nám vytýkají, že se 
snížila četnost sečí, některé plochy jsou posečeny a někde roste vysoká 
tráva. Na tomto místě je třeba připomenout i informaci, kterou jsme již  
v uplynulých letech ve zpravodaji zveřejnili, a to, že jednotlivé plochy veřejné 
zeleně mají různé vlastníky a dohoda zejména se soukromými vlastníky je 
někdy komplikovaná a někdy žádná. 
Městská část nemůže z prostředků daňových poplatníků platit údržbu 
pozemků soukromých vlastníků. Krajním řešením, ke kterému přistupujeme 
až v momentě, kdy soukromý vlastník nereaguje na výzvy k provedení 
údržby a stav jeho zeleně je delší dobu neuspokojivý, provedeme údržbu 
této zeleně na náklady městské části a následně nás čeká dlouhá cesta 
soudního vymáhání úhrady za tuto údržbu, která pak následně končí 
exekučním vymáháním dluhu. 
Pokud jde o pravidelnou údržbu zeleně, městská část a odborná firma, 
která se o zeleň stará, vychází z metodického doporučení jednak  MHMP 
a rovněž z metodického doporučení Výzkumného ústavu Silva Taroucy  
v Průhonicích. Trávníky sečeme na vyšší výšku asi šest až deset centimetrů 
a i četnost sečí se s ohledem na horké klima snížila (viz str. 6). V radě městské 
části v rámci adaptace na změnu klimatu připravujeme projekty revitalizace 
ploch zeleně včetně nové výsadby a opatření ke zlepšení hospodaření se 
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Jak se volilo v Petrovicích
Ve dnech 24. a  25.05.2019  
se konaly volby do Evropského parlamentu. 
V Praze – Petrovicích se volilo ve 4 volebních okrscích se sídlem v Do-
mě občanské vybavenosti. Volební účast byla v porovnání s celorepubliko-
vý průměrem (28,72 %) vyšší, voleb se v Petrovicích zúčastnilo 36,49 %  
z celkového počtu oprávněných voličů.
Evropské volby v naší městské části vyhrála koalice STAN a TOP 09 se 
ziskem 21,79 % procenta hlasů. Výsledky zveřejnil Český statistický úřad.

Redakce

Číslo Strana
Počet
hlasů

Podíl 
%

13
Volte Pr.Blok www.
cibulka.net

3 0,18

14 NE-VOLIM.CZ 0 0,00

15 Pro Česko 3 0,18

16
Vědci pro Českou 
republiku

12 0,72

17
Koalice ČSNS, Pa-
trioti ČR

0 0,00

18
JSI PRO?Jist.Solid.
In.pro bud.

0 0,00

19 PRO Zdraví a Sport 5 0,30

21
Moravské zemské 
hnutí

0 0,00

22 Česká Suverenita 0 0,00

23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0,00

24 HLAS 70 4,23

25
Koalice Svobodní, 
RČ

8 0,48

26
Koalice STAN, TOP 
09

360 21,79

27
Česká pirátská 
strana

305 18,46

Číslo Strana
Počet
hlasů

Podíl 
%

1
Klub angažovaných 
nestraníků

6 0,36

2
Strana nezávislosti 
ČR

8 0,48

3
CESTA 
ODPOVĚDNÉ 
SPOLEČNOSTI

0 0,00

4 Národní socialisté 1 0,06

5
Občanská 
demokratická strana

257 15,55

6
ANO, vytrollíme 
europarlament

15 0,90

7
Česká str.sociálně 
demokrat.

46 2,78

8
Romská 
demokratická strana

0 0,00

9
Komunistická str.
Čech a Moravy

66 3,99

10 Koalice DSSS a NF 3 0,18

11
SPR-Republ.str.Čsl. 
M.Sládka

0 0,00

12 Koalice Rozumní, ND 10 0,60

Číslo Strana
Počet
hlasů

Podíl 
%

28
Svob.a př.dem.-T.
Okamura (SPD)

105 6,35

29
ALIANCE NÁROD-
NÍCH SIL

3 0,18

30 ANO 2011 268 16,22

31
Agrární demokratická 
strana

1 0,06

32 Moravané 2 0,12

33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00

34
Demokratická strana 
zelených

6 0,36

35
BEZPEČNOST
ODPOVĚDNOST,
SOLID.

2 0,12

36
Koalice Soukromníci, 
NEZ

3 0,18

37 Evropa společně 12 0,72

38
KONZERVATIVNÍ 
ALTERNATIVA

1 0,06

39
Křesť.demokr.unie-
Čs.str.lid.

67 4,05

40
Alternativa pro Česk. 
rep.2017

4 0,24

Celkový přehled výsledků v Praze – Petrovicích:

srážkovou vodou. Rovněž chceme dopl-
nit v sídlištních plochách vodní prvky, tak 
jako se to v roce 2006 podařilo zrealizo-
vat na sídlišti Dobrá Voda. 
Jak jsme v minulosti avizovali, v těchto 
dnech je dokončena výstavba veřejného 
osvětlení ve Frostově ulici, které si 
občané přáli kvůli zvýšení bezpečnosti  
v této lokalitě.
V měsíci září nás čeká projednání 

připomínek městské části a občanů  
k Metropolitnímu plánu. Důležitá zpráva 
na závěr: Dne 24. července v 9.00 ho-
din bude v divadle U22 v Uhříněvsi (ul. 
K Sokolovně 201/8) zahájeno veřejné 
řízení a veřejné ústní jednání o vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby 
SOKP 511, což je první krok pro bu-
doucí výstavbu tranzitní komunikace,  
která propojí brněnskou a teplickou 

dálnici, o což jsme dlouhá léta usilova-
li, protože odlehčí jihovýchodu Prahy 
od tranzitní dopravy.
Pokud nebudete trávit hezké slunečné 
dny na prázdninách a dovolených, které 
vám tímto srdečně přeji, jste zváni.

JUDr. Olga Hromasová 
starostka MČ Praha – Petrovice
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12. března 2019
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 1/2019 a č.2/2019.
• Rada MČ schválila návrh Místní knihov-
ny na odpis knižních titulů.
• Rada MČ schvalálila vypsání zakázky 
malého rozsahu na „Údržbu veřejné zele-
ně v k. ú. Petrovice a úklid veřejných pro-
stranství“.

28. března 2019
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 3/2019.
• Rada MČ schválila návrh ZŠ Praha – Pe-
trovice na rozdělení zlepšeného hospodář-
ského výsledku z HČ a z doplňkové čin-
nosti za rok 2018.
• Rada MČ schválila ZŠ Praha – Petrovice 
návrh položkového rozpočtu na rok 2019. 
• Rada MČ schválila návrh ZŠ Praha – Pe-
trovice střednědobého výhledu do roku 
2024. 
• Rada MČ schválila MŠ Jakobiho návrh 
položkového rozpočtu na rok 2019.
• Rada MČ schválila návrh MŠ Jakobiho 
střednědobého výhledu do roku 2024.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci 
místostarostky o výsledku jednání ZMČ 
Prahy15 dne 27.03.2019 k bodu č. 8. -  
k návrhu postoje podobě dopravy na úze-
mí MČ Prahy 15 a k bodu č. 9. - k projektu 
silničního obchvatu ulic Hornoměcholup-
ské a přeložce ulice Novopetrovická. 
• Rada MČ vzala na vědomí informa-
ci o konání dobrovolnické úklidové ak-
ce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ dne  
6. dubna 2019.
• Rada MČ schválila na zabezpečení akce 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ finanční 
prostředky do výše 15 000 Kč.
• Rada MČ schválila vyúčtování cestova-
telské stand-up comedy Ladislav Zibura – 
Pěšky mezi buddhisty a komunisty.

• Rada MČ schválila vyúčtování zábav-
ného pořadu Návštěvní den u Miloslava  
Šimka.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu diva-
delního představení Čarodějky v kuchyni.
• Rada MČ schválila uzavření nové 
Smlouvy o nájmu hrobového místa na ur-
nový hrob č. 623 a č. 624.

11. dubna 2019
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 4/2019 a č. 5/2019.
• Rada MČ vzala na vědomí, že dne 
25.04.2019  se koná akce pálení čaroděj-
nic v ZŠ Dopplerova.
• Rada MČ schválila konání pietního aktu 
ke Dni vítězství, který se bude konat dne 
6. května 2019.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis  
z 2. jednání Kulturní komise RMČ ze dne 
27.03.2019.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu diva-
delního představení „Nebyla to Pátá, byla 
to Devátá“.
• Rada MČ schválila uzavření nové 
Smlouvy o nájmu hrobového místa na ur-
nový hrob č. 625.

24. dubna 2019
• Rada MČ schválila vyúčtování úklidové 
akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
• Rada MČ schválila vyúčtování divadelní-
ho představení „Čarodějky v kuchyni“.

16. května 2019
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 6/2019 a č. 7/2019.
• Rada MČ schválila účetní závěrku MČ 
Praha – Petrovice za rok 2018.
• Rada MČ předložila Zastupitelstvu MČ 
Praha - Petrovice ke schválení návrh závě-
rečného účtu MČ Praha – Petrovice včet-
ně Zprávy o výsledku přezkoumání hospo-

daření za rok 2018.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis  
z 3. zasedání Finančního výboru ZMČ ze 
dne 30.04.2019.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z 3. za-
sedání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 
13.05.2019.
• Rada MČ schválila vyúčtování XIX.  
reprezentačního plesu MČ Praha – Petro-
vice.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu hu-
debních slavností XV. ročníku Petrovické 
jaro.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu před-
stavení Světlany Nálepkové „Jak přežít  
Himaláje“.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu zájez-
du pro seniory do Míšně.
• Rada MČ schválila uzavření nové 
Smlouvy o nájmu hrobového místa na ur-
nový hrob č. 626, č. 627 a č. 628.
• Rada MČ schválila návrh programu 
na III. řádné zasedání ZMČ Praha – Petro-
vice.

6. června 2019
• Rada MČ vzala na vědomí návrh naříze-
ní hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení  
č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydá-
vá tržní řád, ve znění pozdějších předpisů  
a neměla k výše uvedenému návrhu při-
pomínky.
• Rada MČ schválila Dohodu o stanovení 
počtu tříd a počtu dětí ve třídách v MŠ Ja-
kobiho.
• Rada MČ schválila vyúčtování divadel-
ního představení „Nebyla to pátá, byla to 
Devátá“.

Redakce

Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice
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Dotace pro rok 2019 přiděleny
Zastupitelstvo MČ Praha – Petrovice 
na na svém III. řádném zasedání 
schválila přidělení dotací těmto 
subjektům:

Tělocvičné jednotě Sokol 
Petrovice I. ve výši 200 000 
Kč na dokončení výměny  
a opravu radiátorů, sprch  
a podlah.

Základní umělecké škole 
Hostivař ve výši 90 000 Kč 
na zakoupení pianina.

Klubu přátel dětí a mládeže Petrovice ve výši 20 000 Kč 
na dvoutýdenní táborovou akci petrovických dětí v době 
letních prázdnin. 

Místní poplatek ze psů za rok 2019
Majitelé psů s trvalým 
pobytem na území MČ Praha-
Petrovice, kteří nečerpají 
dvouletou úlevu do výše 
350 Kč/rok, poskytnutou 
za označení psa mikročipem, 
po následném přihlášení 
do registru chovatelů psů, 
vedeného Magistrátem hl. 
m. Prahy, zaplatí poplatek 
ve stejné výši jako v roce 
2018. 

Dle vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy 
o místním poplatku ze psů, ve znění poz-
dějších předpisů (18/2004 a 8/2011 Sb.  

hl. m. Prahy) se výše poplatků nemění.
Poplatky lze uhradit v úředních hodinách 
přímo v pokladně ÚMČ Praha-Petrovice, 
Edisonova 429/28, nebo bankovním pře-
vodem na účet č.: 19–2000717369/0800 
s jedinečným variabilním symbolem, kte-
rý je vázán na poplatníka. Pokud variabilní 
symbol neznáte, volejte na telefonní číslo 
267 900 935 a jedinečný variabilní symbol 
pro vaši úhradu vám bude na ÚMČ sdě-
len. Termíny splatnosti poplatků jsou při 
nižších sazbách jednou ročně do 31. 3., 
u vyšších sazeb je možno hradit ve dvou 
splátkách, a to 1. splátka do 31. 3. a dru-
há do 31. 8. tam, kde to příslušná vyhláška 
umožňuje. Například poplatek za jednoho 
psa v bytě činí 1 500 Kč ročně a je mož-

no ho uhradit ve dvou splátkách 750 Kč 
k 31.3. a 750 Kč k 31.8., v rodinném do-
mě činí poplatek za jednoho psa 300 Kč  
a splatnost je pouze v jedné splátce  
k 31.3. a stejně tak tomu je i u poplatku, 
kde je majitelem psa nepracující senior. 
Zde se jedná o částku 200 Kč a rok, která 
je taktéž splatná jednorázově k 31.3. Ne-
obdržení složenky není důvodem k neu-
hrazení poplatku ve správné výši a včas. 
Rozesílání složenek není povinností úřa-
du MČ, ale je povinností poplatníka řádně  
a včas uhradit poplatek, o jehož náležitos-
tech byl informován při přihlášení se k to-
muto místnímu poplatku při evidenci psa.

V případě dalších dotazů nás neváhej-

Stejný poplatek za psa jako v roce 2018.

te kontaktovat na výše uvedeném te-
lefonním čísle. Další informace najdete  
na www.prahapetrovice.cz.

RH

Zveme všechny občany naší 
městské části na  

IV. řádné zasedání  
ZMČ Praha – Petrovice, 

které se bude konat 
ve středu 25. září 2019  

od 18.00 hod.  
ve společenském sále DOV,

Edisonova 429,  
Praha – Petrovice.

Spolku BeMama ve výši  
75 000 Kč na provozní 
náklady.

Římskokatolické farnosti u kostela 
sv. Jakuba Staršího ve výši 80 000 Kč 
na opravu schodiště do věže kostela.
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Metodické doporučení jak provádět seč
Obecné podmínky sečení 
travnatých a trávobylinných 
ploch v období 
dlouhodobého sucha a horka 
vychází z dlouhodobých 
zkušeností. Každý vlastník/
správce zeleně musí 
přistupovat k péči  
o tyto plochy individuálně 
vzhledem k rozdílnému 
účelu využití a různorodému 
složení.

Četnost a způsob sekání trávy se odvíjí ze-
jména od aktuálních vegetačních a klima-
tických podmínek. 

Za normálního počasí se výška seče nasta-
vuje na 5-6 cm, postupně ji lze  v závislosti 
na kondici trav snížit na 3-4 cm. Sečením 
trávníku udržujeme jeho potřebnou výšku, 
která se odvíjí typu trávníku. 

Za suchého, horkého a slunečného po-
časí se trávníky kosí na větší výšku  
(6-10 cm), opět v závislosti na půdní vlá-
ze a stavu trav. Růst trav a bylin  je v tom-
to období pomalejší, snižuje se tedy i fre-
kvence sečí.

Čím vyšší necháme trávník, tím méně je 
stresovaný horkem a suchem zejména  
v letním období. Pokud v období sucha ne-
cháme vyšší porost trávníku, ponechá si  
i optimální vlhkost, nežloutne a celkově si 
lépe řídí svůj vodní režim. 

Travnaté plochy sečí snižujeme vždy pou-
ze o jednu třetinu celkové výšky listů trav 
před sečí.

V případě dlouhotrvajícího sucha, nemá-
me-li k dispozici závlahu, neprovádíme 
pravidelné sečení travnaté plochy na po-
žadovanou výšku, ale necháme travnatou 
plochu růst bez seče do té doby, než su-
cho a vedra pominou a začne se ochlazo-

vat a pršet. Pak začínáme se sečí dle pravi-
dla snížení o 1/3 výšky listové plochy trav.
Travnaté plochy nikdy nesečeme, když je 
teplota vzduchu vyšší než +26°C.
Dojde sice krátkodobě ke snížení užitné 
hodnoty travnaté plochy, ale seč v tako-
výchto podmínkách může travnatou plo-
chu výrazně dlouhodobě poškodit (zejm. 
odumírání jemných travních komponentů, 
vznik prázdných míst, rozvoj plevelných 
rostlin v travnaté ploše, možný rozvoj cho-
rob atd.).

V případě rozvoje plevelnatých nebo silně 
alergenních rostlin v travnatých plochách 
je třeba situaci řešit jen lokální sečí pouze 
v místě výskytu předmětných rostlin.

Parkové nebo pobytové travnaté plochy 
je nutné sekat vhodným typem rotačních 
sekaček. Nože musí být nabroušené, aby 
řezná rána na listu trav byla co nejméně 
roztřepená. Zásadně je nutné omezit stru-
nové sekačky (motorové kosy) na mini-
mum,  používat je jen ve výrazné terénní 
nerovnosti.

zdroj MHMP

Za horka se seče na výšku cca 6 - 10 cm.

Metodické doporučení, jak provádět seč trávníků v období dlouhodobého sucha a horka.
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Jak jsme uklízeli Petrovice, Česko a svět!

Vzpomínka na 74. výročí konce 2. světové války

Již popáté se v sobotu  
6. dubna 2019 Městská část 
Praha – Petrovice připojila  
k celonárodní dobrovolnické 
úklidové akci „UKLIĎME 
SVĚT, UKLIĎME ČESKO”. 
Toto dobrovolnické snažení 
vychází z mezinárodně 
osvědčeného modelu  
„Let‘s Do It!” 
Letos se k úklidu sešlo kolem 70 dobrovol-
níků z řad petrovických občanů. Technické 
zabezpečení svozu odpadu měla na sta-
rost firma Louka pana Loukoty.
Dobrovolníci uklízeli v katastru Petrovic 
na čtyřech úsecích. Od hlavních celore-
publikových organizátorů spolku Ekosmák 
a Českého svazu ochránců přírody jsme 
obdrželi menší počet rukavic a pytlů. 
Ostatní pracovní pomůcky jsme zajistili  
z vlastních zdrojů. 
První úsek úklidu vedl člen Zastupitelstva 

MČ Praha – Petrovice Vladimír Kubišta 
územím ve stráni a podél hostivařské 
nádrže. Druhý úsek vedl člen  
Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice 
Bronislav Klinger podél levého břehu 
Botiče. Třetí úsek měl na starost radní 
MČ Praha – Petrovice Petr Slavíček 
od ragbyového hřiště až k retenční nádrži 
za Dobrou vodou. Čtvrtého úseku úklidu 
se zhostila starostka MČ Praha – Petrovice 

Olga Hromasová podél panelové cesty  
a východní strany sídliště na Dobré vodě. 
V porovnání s minulým rokem bylo odpadu 
méně, většinou byly vyhozeny PET lahve, 
pytlíky, tašky a papírové kartony. Ubylo 
vyhozených pneumatik. Všechen nalezený 
odpad byl z přírody odvezen.
Pilnou práci dobrovolníci zakončili společ-
ným opékáním buřtů, sladkými koláčky  
a pivem nebo nealko nápoji na louce u re-
tenční nádrže za Dobrou vodou. Doufám, 
že uklizená místa vydrží bez odpadků co 
nejdéle. 
Děkuji všem dobrovolnicím a dobrovolní-
kům – bez vás, vašeho nadšení a ochoty 
věnovat svůj volný čas úklidu přírody v Pe-
trovicích by to nešlo! Těším se, že se uvi-
díme na podzimním úklidu, který se koná 
v sobotu 21. září 2019.

Iveta Hergottová
místostarostka MČ Praha – Petrovice

Rada MČ Praha – Petrovice 
uspořádala v pondělí  
6. května 2019 pietní akty  
k připomenutí konce  
2. světové války, která 
zasáhla do historie mnoha 
národů, životů a osudů 
milionů lidí. 
Pietní akt s kladením věnců se konal nejpr-
ve na místním hřbitově u hrobu obětí svě-
tových válek a následně u památníku pad-
lých v Edisonově ulici.
Pietního aktu se zúčastnili předseda Sva-
zu vojenských veteránů plukovník Ing. Jiří 
Pešta, za Svaz důstojníků a praporčíků Ar-
mády České republiky podplukovník Ing. 
Miroslav Tlamicha, za Český svaz bojovní-

ků za svobodu Ing. František Kříž a Bohu-
slav Kožíšek, zástupkyně ředitele obvod-
ního ředitelství městské policie Praha 15 
Mgr. Bc. Miroslava Ulehlová, DiS. A za So-
kol Petrovice I. starosta Petr Štěpánek  

a hospodářka Dagmar Kozelková.
Pietnímu aktu přihlíželi také žáci a studenti 
se svými pedagogy ze ZŠ Praha – Petrovi-
ce, z Gymnázia Altis a z Dino School a ob-
čané Petrovic.
Slavnostní projev přednesla JUDr. Ol-
ga Hromasová, starostka Městské části  
Praha – Petrovice, Ing. Jiří Pešta  
a Ing. Miroslav Tlamicha.
Dechová hudba Říčanka pod vedením  
Bohumila Průchy doprovodila celý pietní 
akt hudbou. Na závěr u obou pietních aktů 
zazněla státní hymna České a Slovenské 
republiky.

Iveta Hergottová
místostarostka MČ Praha – Petrovice

Ukliď mě!

Pokládání věnců k výročí konce 2. SV

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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Autobusová výluka v Kunraticích 
Od 4. 6. 2019 cca do srpna 2019 projde 
rekonstrukcí Vídeňská ulice mezi 
křižovatkami  
s ulicemi Dobronická a K Zeleným 
domkům. 

Změny tras a zastávek se dotknou jak městských autobuso-
vých linek přes Kunratice, tak příměstských linek PID ve smě-
ru Jesenice.
Změny jednotlivých linek:
193, 203, 335, 337, 901
Linky budou vedeny mezi zastávkami IKEM a U Tří svatých, 
resp. Kunratická škola odklonem ulicí K Zeleným domkům, 
přesouvá se zastávka Zelené domky.
332, 339, 956
Linky budou vedeny mezi zastávkami Nemocnice Krč a U Tří 
svatých odklonem přes zastávku Tempo.
Z důvodu možných komplikací a kolon v prvních dnech výluky 
doporučujeme cestovat s větším časovým předstihem, pří-
padně využít alternativních tras.

Nově přímým vlakem z Prahy až do Blatné
Každou sobotu, neděli  
a svátek od 9. června až  
do 28. října 2019.

Od neděle 9. června 2019 začne jezdit 
oblíbený turistický vlak Cyklo Brdy nově  
z Prahy bez přestupu až do jihočeské Blat-
né (mimo PID). Spěšný vlak má místo pro 
232 cestujících, kteří si s sebou mohou 
vzít do speciálního vozu 41 jízdních kol.

Jede ráno tam a odpoledne zpátky

Pro turisty i místní
Vlak Cyklo Brdy využívají rádi hlavně turis-
té, kteří vyráží do středních a nově i jižních 
Čech na víkendové výlety. Prodloužení je-
ho trasy až do Blatné přinese ale také vel-
mi pohodlné přímé spojení všem místním 
obyvatelům do hlavního města.
Blatná je výchozím místem pro desítky  
kilometrů oblíbených cyklotras. Mezi nej-

zajímavější turistické cíle v Blatné a okolí 
patří vodní zámek Blatná, hrad Zvíkov, vik-
lan v Kadově nebo skanzen v Chanovicích  
a mnoho dalších.

Vlak s unikátní lokomotivou
Vlak Cyklo Brdy patří mezi výjimečné spo-
je, které táhne historická lokomotiva Bar-
dotka. Zážitkem tak bude už samotná jízda 
vlakem, a to nejenom pro železniční fandy. 
V běžném provozu se tyto unikátní loko-
motivy, které vyráběla pražská ČKD před 
50 lety, objevují už jen velmi zřídka. Patří 
mezi technické unikáty a jezdí se na ně dí-

vat do Česka železniční nadšenci z celého 
světa. Při jízdě krajinou jsou nepřeslech-
nutelné, jejich charakteristické brumlání je 
slyšet často i kilometry daleko.

Jízdné ČD i PID
Z Prahy do stanice Březnice platí jízdenka 
Českých drah i Pražské integrované dopra-
vy (koupíte u pokladen ČD nebo v aplika-
ci PID Lítačka). Dále do jihočeské Blatné 
platí ve vlaku už pouze jízdenky Českých 
drah.

Redakce

Vlak s unikátní lokomotivou. Hrad Zvíkov.

Autobusová výluka ve Víděňské ulici.

ODJEZD ZASTÁVKA PŘÍJEZD

08:37 Praha hl. n. 19:02

11:10 Blatná 16:31

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Harmonogram přistavování VOK na rok 2019
Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad 

červen – prosinec 2019

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD–DO
19. 6. středa ul. Rezlerova (parkoviště naproti č.p. 307) 14.00 – 18.00 hod.

4. 9. středa ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 14.00 – 18.00 hod.

18. 9. středa ul. Edisonova (slepá část u kostela) 14.00 – 18.00 hod.

2. 10. středa ul. Frostova (parkoviště) 14.00 – 18.00 hod.

9. 10. středa ul. Lessnerova (parkoviště) 14.00 – 18.00 hod.

23. 10. středa ul. Rezlerova (parkoviště naproti č.p. 307) 14.00 – 18.00 hod.

6. 11. středa ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 14.00 – 18.00 hod.

20. 11. středa ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 14.00 – 18.00 hod.

27. 11. středa ul. Frostova (parkoviště) 14.00 – 18.00 hod.

4. 12. středa ul. Rezlerova (parkoviště naproti č.p. 307) 14.00 – 18.00 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

Harmonogram přistavování kontejnerů na BIO odpad červenec – listopad 2019

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD–DO
6. 7. sobota ul. Edisonova před č.p. 51 09.00 – 13.00 hod.
13. 7. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 13.00 – 16.00 hod.
20. 7. sobota ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 09.00 – 13.00 hod.
28. 7. neděle ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 09.00 – 12.00 hod.
4. 8. neděle ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 09.00 – 12.00 hod.
10. 8. sobota ul. Edisonova před č.p. 51 09.00 – 13.00 hod.
11.8. neděle ul. Edisonova (slepá část u kostela) 13.00 – 16.00 hod.

18. 8. neděle ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 09.00 – 12.00 hod.
24.8. sobota ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 09.00 – 12.00 hod.
25. 8. neděle ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 13.00 – 16.00 hod.
31. 8. sobota ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 13.00 – 17.00 hod.
1. 9. neděle ul. Edisonova (slepá část u kostela) 13.00 – 16.00 hod.
7. 9. sobota ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 09.00 – 12.00 hod.
14. 9. sobota ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 13.00 – 16.00 hod.
21 .9. sobota ul. Edisonova před č.p. 51 13.00 – 17.00 hod.
28. 9. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 09.00 – 12.00 hod.
6. 10. neděle ul. Edisonova (slepá část u kostela) 13.00 – 16.00 hod.
12.10. sobota ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 13.00 – 17.00 hod.
19. 10. sobota ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 09.00 – 12.00 hod.
26.10. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 09.00 – 12.00 hod.
9. 11. sobota ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 13.00 – 16.00 hod.
16.11. sobota ul. Edisonova (slepá část u kostela) 13.00 – 16.00 hod.

Termíny svozu nebezpečného odpadu pro městskou část Praha – Petrovice
Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů je rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácností  

(z fritování apod.). Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích.

ZASTÁVKA 24. 8.  SOBOTA 14. 11. ČTVRTEK
ul. Edisonova (parkoviště u Botiče) 08.00 – 08.20 hod. 15.00 – 15.20 hod.
ul. Dopplerova (parkoviště mezi ZŠ a Dinno School) 08.30 – 08.50 hod. 15.30 – 15.50 hod.
křižovatka ul. Morseova–Voltova 09.00 – 09.20 hod. 16.00 – 16.20 hod. 
křižovatka ul. Edisonova–Galileova 09.30 – 09.50 hod. 16.30 – 16.50 hod. 
křižovatka ul. Morseova–Lessnerova 10.00 – 10.20 hod. 17.00 – 17.20 hod.
křižovatka ul. Archimédova–Ohmova 10.30 – 10.50 hod. 17.30 – 17.50 hod.
křižovatka ul. Rezlerova–Voltova 11.00 – 11.20 hod. 18.00 – 18.20 hod.
ul. Kurčatovova před č.p 321 a 322 11.30 – 11.50 hod. 18.30 – 18.50 hod.

OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Pá 8.30 – 18.00 hod,  

v zimním čase do 17.00 hod
So 8.30 – 15.00

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

Kontaktní telefony na obsluhu  
svozových aut, jsou:  
601 389 243, 731 451 582.
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Vypil údajně dvě piva a pak si sedl za volant. 
Strážníkům nadýchal 0,82 promile
Když prováděla 6. května 
večer autohlídka městské 
policie běžnou hlídkovou 
činnost v ulici Jakobiho  
v Praze 10, 
všimla si zaparkovaného žlutého osobního 
vozidla, které náhle vyjelo od krajnice bez 
použití ukazatele směru a pokračovalo 
směrem k ulici Kurčatovova. Vzhledem 
k důvodnému podezření na spáchání 
přestupku se strážníci rozhodli vozidlo 

zastavit a provést kontrolu řidiče. 
Osmnáctiletý mladík, z kterého byl silně 
cítit alkohol, se strážníkům přiznal k vypití 
dvou piv. Provedená dechová zkouška 
ukázala hodnotu 0,82 promile. Přivolaná 
hlídka Policie ČR mu zakázala další 
jízdu a přenechala celou věc k dořešení 
ve správním řízení prostřednictvím 
městské policie. 

Jiřina Ernestová
kancelář ředitele MP hl. m. Prahy

• Zavřete všechna okna, nenechávejte otevřené ani „ventilačky“ a dveře řádně uzamkněte. 
• Elektrické spotřebiče jako je mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, televize atp. vypněte ze zásuvky.
• Uzavřete přívod vody.
• Nesdělujte veřejně před cizími lidmi ani na sociálních sítích, že se chystáte pryč.
• Nezatahujte závěsy, využít můžete časový spínač, který zapne a vypne světlo v určitou dobu a vytvoří iluzi,  
    že jste doma. Uschovejte náhradní klíče u přátel či sousedů, kterým důvěřujete a informujte je, kde se budete nacházet.
• Nejedete-li svým vozidlem, zaparkujte ho na bezpečném místě (v garáži, na hlídaném parkovišti nebo pod okny souseda, který 
    Vám na něj dohlédne).
• Zajistěte si vybírání schránky.
• Zabraňte tomu, aby kukátkem nebo poštovní schránkou bylo vidět do bytu.
• Na zvonky, schránky a dveře uvádějte své příjmení bez titulu a v množném čísle.

Alkohol za volant nepatří!

Prevence/rady

Odjíždíte na 
prázdniny nebo 
na dovolenou?
Tak nezapomeňte…

Zavřete všechna okna, nenechávejte otevřené ani „ventilačky“ a dveře řádně uzamkněte. 
Elektrické spotřebiče jako je mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, televize atp. vypněte 
ze zásuvky.
Uzavřete přívod vody.
Nesdělujte veřejně před cizími lidmi  ani na sociálních sítích, že se chystáte pryč.
Nezatahujte závěsy, využít můžete časový spínač, který zapne a vypne světlo v určitou 
dobu a vytvoří iluzi, že jste doma. 
Uschovejte náhradní klíče u přátel či sousedů, kterým důvěřujete a informujte je, kde se 
budete nacházet.
Nejedete-li svým vozidlem, zaparkujte ho na bezpečném místě (v garáži, na hlídaném 
parkovišti nebo pod okny souseda, který Vám na něj dohlédne).
Zajistěte si vybírání schránky.
Zabraňte tomu, aby kukátkem nebo poštovní schránkou bylo vidět do bytu.
Na zvonky, schránky a dveře uvádějte své příjmení bez titulu a v množném čísle.

důležitá telofonní čísla

Hasiči Policie ČRMěstská
policie

Záchranná
zdravotnická

služba

150 155 156 158

www.mppraha.cz

P R O
M E T R O P O L I
B E Z P E Č N Ě J Š Í
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123 77 75

Graf.: P6211,P6209,P6210     Chron.: 12     Zast.: 338/1     Šabl.: Šablona 29|9 Prázdninový JŘ

125  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 42/217, Vysočany,190 00 Praha 9

od 29.6.2019Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()
4    4 1 1 1SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 47 48 48

Lihovar 5  

Chodovec
6

         5 6 3 311 21 31 41 48 55 08 28 48 08 28 48
                648 11 3 3Chodovská tvrz 01 07 13 19 25 31 37 43 48 53 58 08 28 48 08 28

7                  7 11 4 3Litochlebské náměstí 03 08 13 18 23 28 33 38 43 49 55 08 24 39 55 08 28 48
x Bachova 8  

x Mikulova
9

             8 9 4 301 07 13 19 25 32 39 47 54 10 25 40 55 08 28 48
             940 55 5 4 4Hněvkovského 02 10 20 35 50 10 25 40 55 08 25

Modrá škola 10             10 4 4 405 20 35 50 10 25 40 55 10 25 40 55Háje 11             11 4 4 4Horčičkova 05 20 35 50 10 25 40 55 10 25 40 55
12             12 4 4 4• x Jakobiho 05 20 35 50 10 25 40 55 10 25 40 55

1 Sídliště Petrovice 13  

2 Poliklinika Petrovice
14

          13 4 4 405 20 35 50 10 25 40 55 10 25 40 55
              1440 55 6 4 43 Veronské náměstí 02 14 26 38 48 58 10 25 40 55 10 25

15                15 8 4 44 Nové Petrovice 06 14 21 29 36 44 51 59 10 25 40 55 10 25 40 55
5 x Livornská 16  

6 Bolevecká
17

              16 8 4 406 14 21 29 36 44 51 59 10 25 40 55 10 25 40 55
                1740 55 8 4 47 Na Vartě 06 14 21 29 36 44 51 59 10 25 40 55 10 25

8 Boloňská 18                18 8 4 406 14 21 29 36 44 51 58 10 25 40 55 10 25 40 5510 Řepčická 19                19 7 4 411 Gercenova 06 14 21 29 39 49 59 10 25 40 55 10 25 40 55
20             20 5 4 413 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 09 19 31 43 55 10 25 40 55 10 25 40 55

14 x Sklářská 21  

17 x Myšlínská
22

          21 4 4 410 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40 55
         2240 55 4 4 418 x Mokřanská 10 25 40 55 10 25 40 55 10 25

23          23 3 3 319 x Plošná 10 28 48 10 28 48 10 28 48
21 Michelangelova 0 N N
23 SKALKA

1

N N N N N N N 0 3 3 308 28 48 08 28 48 08 28 48
1

2 2
3 3

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

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

O svátcích jede jako v neděli (); 5.7.,6.7.2019 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

METROBUS

123 78 76

Graf.: P6211,P6209,P6210     Chron.: 12     Zast.: 770/1     Šabl.: Šablona 29|9 Prázdninový JŘ

125  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 42/217, Vysočany,190 00 Praha 9

od 29.6.2019Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()
4      4 2 2 2SKALKA 30 50 30 50 30 50

Michelangelova 5  

x Plošná
6

          5 7 3 310 20 30 37 44 51 59 10 30 50 10 30 50
               6 10 3 3x Mokřanská 06 12 18 24 30 36 42 48 53 58 10 30 50 10 30 50

7                 7 10 4 3x Myšlínská 03 08 13 19 24 30 36 42 48 54 10 25 41 56 10 30 51
x Sklářská 8  

Nádraží Hostivař
9

             8 9 4 300 06 12 18 24 30 37 44 52 11 26 41 56 11 31 51
             956 5 4 4Gercenova 02 14 26 41 56 11 26 41 56 11 26 41

Řepčická 10             10 4 4 411 26 41 56 11 26 41 56 11 26 41 56Boloňská 11             11 4 4 4Na Vartě 11 26 41 56 11 26 41 56 11 26 41 56
12             12 4 4 4Bolevecká 11 26 41 56 11 26 41 56 11 26 41 56

x Livornská 13  

• Nové Petrovice
14

          13 4 4 411 26 41 53 11 26 41 56 11 26 41 56
             1456 6 4 41 Poliklinika Petrovice 05 17 29 39 47 55 11 26 41 56 11 26 41

15                 15 8 4 42 Wattova 02 10 17 25 32 40 47 55 11 26 41 56 11 26 41 56
3 Sídliště Petrovice 16  

4 x Jakobiho
17

              16 8 4 402 10 17 25 32 40 47 55 11 26 41 56 11 26 41 56
               1756 8 4 47 Horčičkova 02 10 17 25 32 40 47 55 11 26 41 56 11 26 41

9 HÁJE 18                 18 8 4 402 10 17 25 32 40 46 54 11 26 41 56 11 26 41 5610 x Modrá škola 19               19 7 4 411 Hněvkovského 02 10 18 26 36 46 56 11 26 41 56 11 26 41 56
20              20 5 4 412 x Mikulova 06 16 28 40 55 11 26 41 56 11 26 41 56

13 x Bachova 21 

14 Litochlebské náměstí
22

        21 4 4 410 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40 55
            2255 4 4 415 Chodovská tvrz 10 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40

23       23 3 3 317 Chodovec 10 30 50 10 30 50 10 30 50
27 Lihovar 0 H H
30 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ

1

H H H H H H H 0 3 3 310 30 50 10 30 50 10 30 50
1

2 2
3 3

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

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

O svátcích jede jako v neděli (); 5.7.,6.7.2019 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

METROBUS

Prázdninový jízdní řád

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

46 39 38

Graf.: P6166,T6164,T6165     Chron.: 18     Zast.: 491/1     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP Prázdninový JŘ

154  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 42/217, Vysočany,190 00 Praha 9

od 29.6.2019Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()

4 4 1 1pokračování zastávek 25 25
STRAŠNICKÁ x Janovská 5 5 1 2 248 07 47 07 47
Na Hroudě Sídliště Petrovice

09 29 49 6 3 1 127 27x Nádraží Strašnice Sídliště Petrovice 7
6

707 47 3 2 2x Korytná x Morseova 09 29 49 07 38
8 8 3 2 1x Želivecká • x Newtonova 09 30 46 10 40 27
9 9 2 2 2Jesenická 3 Horčičkova 19 59 10 40 07 40

x U Lípy 5 Háje 10 10 1 2 239 10 40 10 40Záběhlická škola 6 x Modrá škola
19 59 11 2 2 210 40 10 40x Práčská 7 Brechtova

12
11

1210 40 1 2 2Obchodní centrum Hostivař 8 Šperlova 39 10 40
13 13 2 2 2Na Groši 10 Donovalská 17 47 10 40 10 40

Hostivařská 13 Brodského 14 14 3 2 212 32 52 10 40 10 40
Nádraží Hostivař 14 Benkova 15 15 3 2 212 32 52 10 40 10 40Nádraží Hostivař 16 x Pod Chodovem 16 12 32 52 16 3 2 2Gercenova 18 Chodov 10 40 10 40

17 17 3 2 2Řepčická 19 Jarníkova 12 32 52 10 40 10 40
12 32 52 18 3 2 2Boloňská 21 x Na Jelenách 10 40 10 40

x Nádraží Horní Měcholupy 23 KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 19
18

19 3 2 212 32 52 10 40 10 40x Na Křečku 20 12 32 52 20 3 2 210 40 10 40pokračování zastávek ve vedlejším sloupci

21 21 2 2 2x - na znamení 10 40 10 4010 40
2210 40 2 2 2 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 10 4022 10 40

10 47 23 2 2 210 47 10 47
0

23
0 1 1 127 27 27

1 1
2 2
3 3

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 5.7.,6.7.2019 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)



46 38 37

Graf.: P6166,T6164,T6165     Chron.: 18     Zast.: 967/3     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP Prázdninový JŘ

154  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 42/217, Vysočany,190 00 Praha 9

od 29.6.2019Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()

4 4 1 1pokračování zastávek 59 59
KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 5 x Nádraží Horní Měcholupy 5 5 2 1 127 46 39 39

x Na Jelenách 6 Boloňská
02 22 42 6 3 2 219 59 19 59Jarníkova 8 Řepčická 7

6
739 3 1 1Chodov 9 Gercenova 02 22 44 34

8 8 3 2 1x Pod Chodovem 11 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 05 25 45 04 35 20
9 9 2 2 2Benkova 12 Nádraží Hostivař 09 35 05 35 00 35

Brodského 13 Hostivařská 10 10 2 2 205 45 05 35 05 35Donovalská 14 Na Groši
25 11 1 2 205 35 05 35Šperlova 15 Obchodní centrum Hostivař

12
11

1205 35 2 2 2Brechtova 17 x Práčská 05 45 05 35
13 13 1 2 2x Prašná 19 Záběhlická škola 25 05 35 05 35

Modrá škola 21 x U Lípy 14 14 2 2 205 39 05 35 05 35
Háje 23 Jesenická 15 15 3 2 203 23 43 05 35 05 35Horčičkova 24 x Želivecká 16 03 23 43 16 3 2 2x Newtonova 26 x Korytná 05 35 05 35

17 17 3 2 2x Morseova 28 x Nádraží Strašnice 03 23 43 05 35 05 35
03 23 43 18 3 2 2• Sídliště Petrovice 29 Na Hroudě 05 35 05 35

1 Sídliště Petrovice 31 Strašnická 19
18

19 3 2 203 23 43 05 35 05 353 x Janovská 33 STRAŠNICKÁ
03 23 43 20 3 2 2

4 x Na Křečku 20 05 3505 35
21 221 2 205 3434pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 05 34 05

2204 34 2 2 2x - na znamení 04 3422 04 34
 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 23 23 2 2 204 39 04 39 04 39
N - jede jen do zastávky Nádraží Hostivař 0 N N N 0 1 1 119 19 19

1 1
2 2
3 3

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 5.7.,6.7.2019 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)



Prázdninový jízdní řád
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Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

58 37 35

Graf.: P6638,T6191,T6192     Chron.: 76     Zast.: 967/2     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP Prázdninový JŘ

175  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 42/217, Vysočany,190 00 Praha 9

od 29.6.2019Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()

4 4pokračování zastávek

FLORENC Zahradní Město 5   5 314 32 56
x Pernerova x U Průseku

13 21 41 56
    6 4 2 212 52 12 52U Památníku x Sídliště Na Groši 7  

56

6 

   732 4 2 1Tachovské náměstí x Záveská 11 26 41 22 52
8        8 4 2 2Rokycanova Na Groši 11 26 42 57 25 56 14 54
9    9 3 2 1Olšanské náměstí Hostivařská 12 29 49 26 56 34

Flora x K Lesoparku 10       10 3 2 209 29 49 26 56 14 54Orionka Řepčická 
09 29 49

    11 3 2 226 56 26 56x Vlašimská Boloňská
12 
11 

    1226 56 3 2 2x Volyňská Na Vartě 09 29 49 26 56
13       13 3 2 2Murmanská x Holoubkovská 09 29 53 26 56 26 56

x Pod Rapidem x Na Křečku 14      14 2 2 218 43 26 56 26 56
Strašnická x Janovská 15       15 3 2 203 23 43 26 56 26 56x Štěchovická • Sídliště Petrovice 16  

03 24 44
    16 3 2 2x V Rybníčkách 1 x Jakobiho 26 56 26 56

17      17 3 2 2Skalka 4 Horčičkova 04 24 44 26 56 26 56
18   

04 23 42
    18 3 2 2Na Padesátém 6 HÁJE 26 56 26 56

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 19       19 3 2 202 22 42 26 56 26 56x - na znamení 20       20 3 2 202 22 42 24 54 24 54 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
21        21 3 2 201 23 52 22 52 22 52
22       2222 52 2 2 222 52 22 52

22
  23 1 1 122 22

0  
23 

    0 2 2 202 42 02 42 02 42
1 1
2 2
3 3

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 5.7.,6.7.2019 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)

54 37 35

Graf.: P6638,T6191,T6192     Chron.: 76     Zast.: 338/1     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP Prázdninový JŘ

175  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 42/217, Vysočany,190 00 Praha 9

od 29.6.2019Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () NEDĚLE ()

4 4pokračování zastávek

HÁJE 21 Na Padesátém 5     5 1 2 237 08 48 08 48
Horčičkova 23 Skalka 

07 22 35 48
   6 4 2 123 53 28• x Jakobiho 24 x V Rybníčkách 7 

47

6  

    708 48 4 2 21 Sídliště Petrovice 26 x Štěchovická 03 18 32 23 53
8      8 4 2 13 x Janovská 28 Strašnická 02 17 32 50 22 52 28
9       9 3 2 24 x Na Křečku 30 x Pod Rapidem 07 27 47 22 52 08 44

5 x Holoubkovská 31 Murmanská 10     10 3 2 204 24 44 22 52 22 526 Na Vartě 33 x Volyňská
04 24 44

    11 3 2 222 52 22 527 Boloňská 36 x Vlašimská
12  
11  

    1222 52 3 2 29 Řepčická 38 Orionka 04 24 44 22 52
13       13 3 2 210 x K Lesoparku 40 Flora 04 24 44 22 52 22 52

13 Hostivařská 42 Olšanské náměstí 14       14 3 2 204 24 47 22 52 22 52
14 Na Groši 43 Rokycanova 15      15 3 2 207 27 47 22 52 22 5215 x Záveská 45 Tachovské náměstí 16  

07 27 47
    16 3 2 216 x Sídliště Na Groši 47 U Památníku 22 52 22 52

17       17 3 2 217 x U Průseku 48 x Pernerova 07 27 47 22 52 22 52
18  

07 27 47
    18 3 2 219 Zahradní Město 50 FLORENC 22 52 22 52

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 19       19 3 2 207 27 47 22 52 22 52x - na znamení 20       20 3 2 207 27 47 22 44 22 44 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
21       21 2 2 214 44 14 44 14 44
22       2214 44 2 2 214 44 14 44

14
  23 1 1 114 14

0
23 

0
1 1
2 2
3 3

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v neděli (); 5.7.,6.7.2019 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)

Prázdninový jízdní řád
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Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

70 41

Graf.: T1558,T1559     Chron.: 9     Zast.: 770/1     Šabl.: Šablona 15|10|TP

240  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: ARRIVA CITY s.r.o.,U Stavoservisu 692/1b,108 00 Praha 10, tel. +420605231110

od 18.4.2019
Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () a NEDĚLE ()

4  4 1ČERNÝ MOST 41
Obchodní centrum Černý Most 5     5 4 201 21 39 51 15 45
Nádraží Běchovice 6       6 6 201 11 21 31 42 52 15 45x Hasičská 7       7 6 2x Winklerova 02 12 22 32 42 52 15 45

8    8 5 2x Škola Dubeč 02 14 26 40 55 16 46
9      9 3 2x Za Pavilonem 10 30 50

x Lázeňka 10
16 46

    10 2 219 48 16 46x Dubeček 11     11 2 218 48x K Dubečku
12    

16 46
212 216 46x Nádraží Horní Měcholupy 18 48

  13 2 2Boloňská 19 4113  
16 46

Boloňská 14     14 4 201 16 31 46 16 46
Na Vartě 15     15 4 201 16 31 46 16 46Bolevecká 16       16 4 2x Livornská 01 16 31 46 16 46

17     17 4 2• Nové Petrovice 01 16 31 46 16 46
18  

46
  18 4 21 Poliklinika Petrovice 01 16 31

2 Wattova 19
16 46

    19 4 201 16 31 46 16 463 x Morseova 20       20 4 201 15 34 565 x Newtonova
21    

16 46
221 216 468 Horčičkova 18 48

  22 2 29 HÁJE 14 4322  
14 43

x - na znamení 23     23 2 213 43 13 43
 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 0     0 2 213 43 13 43 - zastávka s možností přestupu na železniční dopravu 1   1 1 1
 - možnost přestupu na vlaky linky S 13 13

2 2 
3 3Cca od 12h dne 17.4.2019 je obnoven obousměrný provoz přes 

zastávku Obchodní centrum Černý Most. Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

Soft. CHAPS spol. s r.o. AO svátcích jede jako v neděli ().

orientační doba
jízdy (min)

70 41

Graf.: T1558,T1559     Chron.: 9     Zast.: 770/2     Šabl.: Šablona 15|10|TP

240  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: ARRIVA CITY s.r.o.,U Stavoservisu 692/1b,108 00 Praha 10, tel. +420605231110

od 18.4.2019
Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

Tarifní pásmo P PRACOVNÍ DEN () SOBOTA () a NEDĚLE ()

4    4 2 1HÁJE 20 45 47
Háje 5      5 5 205 20 33 45 55 17 47
Horčičkova 6       6 6 205 15 25 35 46 56 17 47x Newtonova 7      7 6 2x Morseova 06 16 26 36 46 56 19 49

8     8 4 2Poliklinika Petrovice 08 20 32 45 19 49
9     9 3 2Veronské náměstí 00 20 50

• Nové Petrovice 10
19 49

    10 2 219 49 19 491 x Livornská 11     11 2 219 492 Bolevecká
12    

19 49
212 219 493 Na Vartě 19 49

  13 3 24 Boloňská 10 30 4913   
19 49

5 Boloňská 14     14 4 204 19 34 49 19 49
6 x Nádraží Horní Měcholupy 15      15 4 204 19 34 49 19 498 x K Dubečku 16     16 4 211 x Dubeček 04 19 34 49 19 49

17      17 4 212 x Lázeňka 04 19 34 49 19 49
18  

49
  18 4 213 x Za Pavilonem 04 19 34

14 x Škola Dubeč 19
19 49

     19 4 204 19 35 54 19 4915 x Winklerova 20     20 3 214 34 5617 x Otakara Vrby
21    

19 49
221 219 4920 Nádraží Běchovice 20 50

  22 2 227 Obchodní centrum Černý Most 19 4722  
19 47

29 x Černý Most 23     23 2 217 47 17 47
31 ČERNÝ MOST 0     0 2 217 54 17 54x - na znamení 1 1 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

2 2 - zastávka s možností přestupu na železniční dopravu
3 3 - možnost přestupu na vlaky linky S

 Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

Cca od 12h dne 17.4.2019 je obnoven obousměrný provoz přes 
zastávku Obchodní centrum Černý Most.

O svátcích jede jako v neděli (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)
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Petrovický zpravodaj KULTURA

11. března t. r. se petrovičtí 
diváci přenesli do časů 
„Návštěvních dnů“ pánů 
Šimka a Grossmanna.

Zavzpomínali na dnes již legendární povíd-
ky, scénky a vyprávění v humorném podá-

ní Luďka Soboty, Jiřího Krampola a Petra 
Jablonského. Měli možnost si připome-
nout některé písně z té doby, například 
Gimi det ding a Poslední bál v podání Mi-
lušky Voborníkové. Jana Svobodová zazpí-
vala písně Babylon a Prázdný dům a Viktor 
Sodoma přidal písně Žárlivý kakadu a Tak 

jak plyne řeky proud. Diváci ocenili výkon 
všech protagonistů dlouho trvajícím po-
tleskem.

Iveta Hergottová
předsedkyně Kulturní komise RMČ 

Ve čtvrtek 4. dubna měla 
petrovická veřejnost 
možnost pobavit se komedií 
kanadské autorky Caroline 
Smith.

Děj komedie diváky zavedl do prostředí 
televizního natáčení kuchařské show, kde 
se potkaly dvě kulinářské hvězdy, ženy, 
které se léta nenávidí, v podání Michaely 
Dolinové a Sandry Pogodové. Obě hvězdy 
udržoval na uzdě režisér televizního přeno-
su Vincent Navrátil a asistent režie Milan 
Duchek. Hra měla velký úspěch a diváci 
odcházeli v dobré náladě.

Iveta Hergottová
předsedkyně Kulturní komise RMČ 

Návštěvní den u Miloslava Šimka

Čarodějky v kuchyni

Petr Jablonský a Viktor Sodoma. Vzpomínky na Šimka a Grossmana.Luděk Sobota.

Čarodějky v kuchyni.

Program 
připravovaných 
kulturních akcí 
září – říjen 2019

swingové a taneční hudby 30. a 40. 
let dvacátého století) 

18. září 
koncert Petra Spáleného a Milušky 
Voborníkové se skupinou Apollo 

8. října
talk show Popelka na Cibulce (50 let 
od premiéry televizního zpracování 
legendární pohádky Popelka bude 
Evu Hruškovou a Jiřího Štědroně 

zpovídat Aleš Cibulka) 

23. října
komedie Kdo se bojí postele (čtyři 
nezávislé příběhy o mezilidských 
vztazích v podání Kristýny 
Podzimkové a Karla Zimy)

Všechny pořady se uskuteční v sále 
DOV od 19 hodin. Pozvánky budou včas 
zveřejněny na webových stránkách a 
ve vývěsních skříňkách. Těšíme se na Vaši 
účast.

11. září
koncertní vystoupení orchestru 
Václav Marek a jeho Blue Star 
(nejznámější šlágry československé 
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V pondělí 13. května byl 
zahájen již 15. ročník 
hudebních slavností 
Petrovické jaro.

V úvodu večera jsme vyslechli skladby  
J. S. Bacha „Gavotta“ a „Melodie z čes-
kých pohádek“ v podání Smyčcového kla-
vírního tria ZUŠ ve složení: Lucie Stan-
kovenová – klavír, Eva Janská – housle, 
Vilém Hora – violoncello. 
Potom jsme se zaposlouchali do nádher-
ného zpěvu Sophie Lamos za doprovo-
du Egliho Prifti. Mimo jiné zazněly sklad-
by od George Gershwina „I Got Rhythm“  
a „Oh, Lady Be Good!“. Byli odměněni 
velkým potleskem.

Následovalo vystoupení Přípravného 
smyčcového souboru ZUŠ pod vedením 
Zuzany Kožinové. Soubor velice pěkně za-
hrál skladby od W. A. Mozarta „Kukačka“ 
a „Děkovná píseň“ a v závěru vystoupení 
skladbu M. A. Charpentiera „Te Deum“. 
Závěr koncertu patřil Smyčcovému or-
chestru ZUŠ pod vedením Jany Šveco-
vé. Soubor nabídl například skladby od  
A. Vivaldiho „Concerto grosso No. 127“  
a „Menuet“ od L. Boccheriniho. Na zá-
věr svého vystoupení zahráli mladí umělci 
skladby „Mamma mia“ a „Piráti z Karibi-
ku“, kterou pro velký potlesk museli za-
hrát ještě jednou.
Druhá část hudebních slavností pokračo-
vala ve čtvrtek 16. května. V úvodu večera 
potěšily přítomné děti z Pěveckého sboru 
Radhůstka, které dirigovala Lucie Valento-
vá za klavírního doprovodu Denisy Ulma-
nové. 
Sbor vystřídal Přípravný kytarový soubor 
ZUŠ s dirigentem Milošem Offenbartlem. 

Soubor nadchl diváky mimo jiné skladbou 
„Piráti z Karibiku“. 
Po krátké přestávce se představil Flétno-
vý a smyčcový soubor ZUŠ pod vedením 
Petra Svobody, který zahrál skladby od  
F. Kováříka „Náš první pochod“, „Rozmar-
ný valčík“, „Jiřinka“ a „Pražáci“ a rozloučil 
se s diváky skladbou „Jazz polka“.
Večer pokračoval vystoupením souboru 
Kytarová stopa pod vedením Petra Klímy. 
Mohli jsme si vyslechnout například Irský 
tradicionál „Cad é sin dont té sin“ a sklad-
bu od Pietera Van Der Staaka „Tid Bid“. 
Na závěr večera jsme si poslechli úžasně 
provedenou skladbu „Crazy Train“, 
kterou napsal Ozzy Osbourne, a „Johny 
B. Goode“ od Chucka Berryho v podání 
souboru Tichý host pod taktovkou 
Miroslava Fiedlera.
Na třetím koncertu jsme se sešli ve středu 
22. května. Nejprve jsme obdivovali krásný 
zpěv A. Votavovové za doprovodu souboru 
Dechařinka pod taktovkou F. Adámka. 
Po malé přestávce jsme si mohli poslech-
nout „Alpskou suitu“ v podání Flétnového 
tria ZUŠ pod vedením Petra Svobody.
Po Flétnovém souboru se představili só-
loví hráči na klavír Denisa Ulmanová a Egli 
Prifti, kteří společně zahráli „Libertango“ 
od A. Piazzola. Byli odměněni velkým po-
tleskem.
Hostivařský dechový orchestr dirigen-
ta Oldřicha Ledabyla všechny přítom-
né příjemně naladil hned první skladbou  
B. J. Thomase „Raindrops keep falling on 
my head“ a přidal několik dalších, napří-
klad „Can´t buy my love“ P. Mc Cartneyho  
a „Sir Duke“ Stevieho Wondera. 
Poslední vystoupení toho večera obstarala 
Martina Vasilová a její Brass Band.

Závěrečný koncert se konal 27. května  
a přinesl mimo jiné vystoupení HSNPO ky-
tarového souboru pod vedením M. Offen-
bartla. 
Hostivařský komorní orchestr a Pěvecký 
sbor rodičů RadHost s dirigentem Pavlem 
Trojanem předvedli skladbu J. S. Bacha 
„Koncert pro housle E dur BWV 1042“  
a „West Side Story“ L. Bernsteina.

Důstojným vyvrcholením večera i celého 
letošního ročníku hudebních slavností bylo 
vystoupení skvělého Z.U.B.B. Základního 
uměleckého big bandu pod vedením La-
dislava Zámečníka. Posluchači se dočkali 
skladeb swingových i jazzových například 
od H. Carmichaela, G. Goodwina, Q. Jone-
se nebo J. Bena. 

Iveta Hergottová
předsedkyně Kulturní komise RMČ 

Petrovické jaro – XV. jubilejní ročník

Martina Vasilová a její Brass Band.

Starší smyčcový orchestr ZUŠ.

Mladší smyčcový orchestr ZUŠ. 
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Poznávací zájezd petrovických seniorů  
do německé Míšně

Ladislav Zibura – Pěšky mezi buddhisty  
a komunisty

Kulturní komise RMČ Praha-
-Petrovice zorganizovala dne 
30. května 2019 poznávací 
zájezd do německé Míšně 
(německy Meißen) a k zámku 
Moritzburg. Poutavý pro-
gram se zajímavým výkla-
dem připravila průvodkyně 
doc. Dana Picková, erudova-
ná historička se specializací 
na středověké dějiny.

První zastávka byla v Míšeňské porce-
lánce, manufaktuře, která byla jako první  
v Evropě založena již roku 1710. Její typic-
kou značkou jsou dva zkřížené meče. Zde 
jsme se seznámili s ruční výrobou a zdo-
bením porcelánu. Obdivovali jsme řeme-
slný fortel, tradici a škálu výrobků z por-
celánu. 

Někteří z nás se poté odebrali do kavárny 
muzea, kde jsme si vychutnali kávu, ser-
vírovanou do pravého míšeňského porce-
lánu! Poté jsme se vydali do známé míst-

ní restaurace „Gasthaus zur Altstadt“, 
kde byl pro nás připraven chutný oběd 
dle předchozího výběru. Kdo chtěl, mohl 
ochutnat typické německé kvasnicové pi-
vo. 
Po obědě jsme navštívili evangelický kos-
tel Panny Marie (Frauenkirche), o jehož 
historii zajímavě promluvila paní průvodky-
ně. Procházka půvabným starým městem 
nás dovedla na hradní vrch, kde jsme si 
prohlédli Míšeňský dóm (Dom zu Meißen) 
a připomněli si českou princeznu Zdenu z 
Poděbrad, dceru krále Jiřího, a její syny, 
kteří zde našli místo posledního odpočin-
ku.
Během zpáteční cesty jsme navštívili nád-
herný park u zámku Moritzburg. V těchto 
místech se v 70. letech natáčela pohádka 
Tři oříšky pro Popelku. Místo, kde Popelka 
ztratila na schodech svůj miniaturní stře-
víček, připomíná lodička poněkud větších 
rozměrů, která je pevně připevněna na zá-
meckém schodišti.
Výlet se nám opravdu vydařil, počasí nám 
přálo.
Tímto poznávacím zájezdem jsme navázali 
na výlety seniorů, které mají v naší měst-
ské části dlouholetou tradici. O zájezd 
byl velký zájem, mrzí mě, že nemohli být 
uspokojeni všichni zájemci. 
Příští kulturně poznávací zájezd pro pet-
rovské seniory se uskuteční pravděpodob-
ně v sobotu 5. října 2019 a bude motivo-
ván návštěvou u Lažanských. Nabídneme 
vám opět nejen poznatky z oblasti histo-

rie a kultury, ale také kulinářské zážitky. 
Všechny potřebné informace budou včas 
oznámeny na webových stránkách MČ 
Praha-Petrovice a ve vývěsních informač-
ních skříňkách.

Ti, kteří uvažují o účasti, by měli zvážit fakt, 
že se jedná o zájezd, jehož cílem bude po-
znat něco nového, navštívit kulturní pa-
mátky a dozvědět se o nich zajímavé infor-
mace. To bude spojeno s jistou, byť menší 
fyzickou námahou. Vezměte také prosím 
na vědomí, že při přepravě dálkovým auto-
busem je nutné dodržovat zákon o silnič-
ním provozu, který stanoví, že všichni ces-
tující musí být za jízdy připoutáni a nesmí 
se pohybovat po autobusu.

Iveta Hergottová
předsedkyně Kulturní komise RMČ 

Tohoto mladého cestovatele, 
spisovatele a novináře 
pozvala Kulturní komise RMČ 
na čtvrtek 14. března do sálu 
Domu občanské vybavenosti.

Ladislav Zibura se věnuje pěším poutím, 
například do Santiaga de Compostela, 
do Říma nebo do Jeruzaléma. Mezi petro-
vické diváky zavítal s přednáškou o cestě 
do Nepálu a Číny. Velice poutavým způso-

bem a zároveň s humorem sobě vlastním 
vyprávěl pan Zibura o tom, jak ušel 1 500 
km pěšky údolím čínských a nepálských 
řek, procházel neznámé vesnice, spal u ci-
zích lidí a poznával, jak žijí obyčejní Nepálci  
a Číňané. Vše prokládal humornými histor-
kami a mnoha fotografiemi.

Iveta Hergottová
předsedkyně Kulturní komise RMČ 

Míšenský porcelán.

Kostel sv. Jana Evangelisty a Donáta.

Ladislav Zibura.
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Těžko byste mu hádali, 
že se mu blíží úctyhodná 
devadesátka. JUDr. Ladislav 
Bakeš je ročník 1931, ale stále 
plný elánu. Právě on je duší 
každoročního Běhu napříč 
Petrovicemi, který pořádá 
Úřad městské části Praha-
Petrovice. Ze skromnosti 
se brání označení hlavní 
organizátor, ačkoliv tomu tak 
ve skutečnosti je.

Stál u zrodu běhu dětí a letos, kdy se 28. 
a 29. května konal již 5. ročník, se mohl 
pochlubit pozoruhodnými čísly, kdy se při 
premiéře v roce 2015 postavilo na start 
kolem 80 dětí a letos již organizátoři napo-
čítali během dvoudenního klání 451 účast-
níků.

451 účastníků!
„Před pěti lety jsem si říkal: dělají se tady 
různé akce a bylo by dobré, aby si děti za-
běhly, dostaly medaili nebo diplom či něja-
kou odměnu. Aby byl pro ně pohyb moti-
vací a radostí. A tak jsme uspořádali první 
ročník Běhu napříč Petrovicemi. Osmde-
sát děcek bylo napoprvé slušné číslo.  
V dalším roce to již bylo 278 a ve třetím 
ročníku jsme se dostali přes tři stovky, 
přesně 320. Počet malých běžců se zvýšil 
i v dalším roce na 378 a letošní rekord 451 
je hodně výrazný,“ říká L. Bakeš.
Postupně organizátoři zvyšovali počet ka-
tegorií, a tak došlo k tomu, že menší dě-

ti běhají na atletické dráze místní základ-
ní školy tratě od 30 do 120 metrů a starší 
druhý den přespolní běh. „V minulém ro-
ce jsme zařadili kategorii batolat, tedy 
dvouletých dětí, dále následují kategorie  
3 až 4 roky, 5 až 6 let atd. Letos jsme vy-

psali 18 kategorií,“ dodává. 
Škoda, že hemžení mladých běžců v úterý 
28. května částečně pokazil v závěru akce 
hustý déšť, a tak se vyhlašování nejlepších 
závodníku v jednotlivých kategorií muselo 
posunout na pozdější dobu. Druhý den už 
pořadatele dešťové kapky netrápily a cent-
rum závodu se přesunulo před úřad měst-
ské části. 
Organizace takové akce si vyžaduje týd-

ny příprav a koordinace práce celého pořa-
datelského štábu. Nesmí chybět startovní 
čísla, medaile, diplomy, občerstvení. Pro 
přespolní běh se musí vyměřit a vytyčit 
tratě, mít k dispozici zkušené časoměřiče, 
lidi u prezentace atd. 
„Je třeba poděkovat všem organizátorům, 
pedagogům, kteří se akce zúčastnili a po-
máhali, aby vše klapalo,“ říká L. Bakeš  
s tím, že se všichni těší na další ročník.

Petrovičák tělem i duší
Vitalita JUDr. Bakešovi neschází, vždyť 
ve svém věku nadále pracuje, díky své 
právnické profesi a letitým zkušenostem 
vyřizuje agendu přestupkové komise MČ. 
Síly čerpá hlavně ze svého životního sty-
lu. „Od mládí jsem cvičil v Sokole a dělal 
atletiku. Už v roce 1938 jsem se zúčastnil 
jako žák Všesokolského sletu. Jsem rodi-
lý Pražák a kromě šesti roků (1945 – 1951) 
v Brně jsem prožil celý život v Petrovicích. 
Maminka měla malé hospodářství a tatí-
nek byl kolářem. Na základní školu jsem 
chodil tady v Petrovicích a na měšťanku 
v době protektorátu 1941 – 1945 v Uhří-
něvsi. Tehdy to byly vesnice daleko za Pra-
hou, všude prašné cesty a o autobusu 
jsme si mohli nechat jen zdát. A tak jsem 
do Uhříněvsi chodil pěšky čtyři kilomet-
ry tam a potom nazpátek. Na měšťance 
jsme měli tělocvikáře atleta a vlastně ce-
lý rok jsme hodiny tělesné výchovy trávi-
li venku na louce. Tehdy jsem začal běhat 
sprinty a další tratě do kilometru. Po válce 
jsem studoval obchodní akademii v Brně 
a tam bydlel u strýce. I tam jsem se při-
hlásil k sokolům a stal se členem Sokola 

Letošní Běh napříč Petrovicemi opět rekordní

Závodilo mnoho věkových kategorií. Kategorie nejmladších běžců.

Starostka MČ Praha – Petrovice Olga 
Hromasová se ujala role hlasatelky.
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Brno I. Měli jsme dobrou partu a mj. vy-
hráli Přebor České obce sokolské ve šta-
fetě dorostenců 4 x 60 metrů. Také jsem 
se hodně věnoval přespolním běhům.  
A samozřejmě jsem cvičil jako dorostenec 
v roce 1948 na Všesokolském sletu“.

Právník a sportovec
V roce 1951 se vrátil čerstvý 20letý ma-
turant do Petrovic, kde žije dosud. V le-
tech 1954 až 1958 byl náčelníkem místní-
ho Sokola. „Současně jsem začal studovat 
právnickou fakultu. Byl jsem v rámci po-

litiky KSČ nasazen do výroby, pracoval 
jsem v jedné továrně a přitom jsem dál-
kově studoval. Po absolvování práv v ro-
ce 1959 jsem pracoval na krajském úřadu. 
V 80. letech jsem dělal právníka na ČSTV, 
na začátku 90. let jsem nastoupil na mini-
sterstvo spravedlnosti a řešil agendu re-
habilitací odsouzených bývalým režimem. 
Rukama mi prošly otřesné případy na smrt 
odsouzených. Byla to velmi náročná prá-
ce, spousta cestování po soudech v celé 
republice“. 
Ale láska ke sportu ho neopustila. Ve vol-

ných chvílích se věnoval dětem a chodil  
s nimi na atletické závody, např. několikrát 
běžel Velkou Kunratickou. „Taky mě bavi-
lo chodit o víkendech na turistické pocho-
dy. Když se po sametové revoluci obnovily 
Všesokolské slety, absolvoval jsem všech-
ny, tj. v letech 1994, 2000, 2006, 2012  
a 2018. Protože se však v Petrovicích ne-
nacvičovalo, tak jsem přesídlil do Sokola 
Karlín“. 

VS
redakce

Málokdo z petrovických 
občanů by si konec dubna 
uměl představit bez již 
tradičního upalování 
petrovických čarodějnic.

Letos se čarodějnické reje konaly 25.4. 
opět na hřišti a na zahradě Základní školy 
Praha – Petrovice. 
Nikdo se tentokrát nestrachoval, že bu-
de pršet a celá akce se odehraje na blátě. 
Naopak konec dubna se nesl ve znamení 
extrémního sucha a hlavní město Praha 
vyhlásilo zákaz pálení ohňů. Díky přímlu-
vě paní starostky a díky dobrovolným ha-
sičům z Kolovrat dostaly ale Petrovice vý-
jimku a i letos si malí i velcí mohli opéct 
oblíbené buřty. Jen čarodějnice se díky sil-
nému větru raději odstěhovala do školního 
skleníku a upálení ji výjimečně minulo. 
Celé odpoledne se opět neslo v duchu 
soutěží a her v režii Domu UM. Zlatým 
hřebem celého odpoledne bylo vyhlášení 
nejpovedenějších čarodějnických masek  
a slavnostní zapálení ohně. 
Nejen k opékání buřtů, ale i pro dobrou  
náladu a pohodu hrála opět kapela Globus.

 
 

Veronika Balíčková
Komise výchovy,

vzdělávání a sportu RMČ

Čarodějnice lítaly na připravené dráze.Naše čarodějnice.

Na ohni se opékaly špekáčky.

Petrovické čarodějnice

VOLNÝ ČAS

SPORT  |  VOLNÝ ČAS
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Letošní 19. ročník pohádkově 
dobrodružné Noci  
s Andersenem se konal  
z pátku na sobotu 30. března.  
O akci, kterou Místní 
knihovna MČ Praha – 
Petrovice již tradičně 
připravuje pro petrovické 
děti, byl opět velký zájem, 
takže maximální kapacita 
dvaceti dětí byla zaplněna 
takřka obratem.  

Literárně zážitková noc pro malé čtenáře 
byla tentokrát nejen poctou světově pro-
slulému pohádkáři Hansi Christianu An-
dersenovi, ale také připomínkou sedmde-
sáti let, po které na českém knižním trhu 
působí nejvýznamnější nakladatelství lite-
ratury pro děti a mládež Albatros. I proto 
byla noc tematicky opravdu velmi pestrá  
a děti si ji užívaly. Jelikož měly za úkol přijít 

už na akci v maskách skřítků všech druhů,  
v knihovně se to jimi jen hemžilo. Po sou-
těži o nejkrásnějšího z nich následova-
la společná večeře, kdy si děti moh-
ly vybírat různé druhy pizzy. Posilněné 
a odpočinuté se dál opět rády účastni-
ly řady soutěží včetně již tradičního hle-
dání knihovnického pokladu. Před spa-
ním samozřejmě nechybělo ani promítání 
kreslených a krásně namluvených Ander-
senových pohádek a potom přání skuteč-
ně pohádkově dobré noci mezi 8 000 kni-

hami, které naše knihovna soustřeďuje.  
Ráno děti posnídaly a na rozloučenou do-
staly i pamětní průkazky. A jak tvrdily při 
odchodu, příští rok k nám prý rády znovu 
přijdou. 

Eva Šuhájková

V pátek 24.5.2019 uspořádala 
7.A atletické závody pro děti 
z 1.A.

Na prvňáčky jsme čekali v 8:00 na škol-
ním hřišti. Po úvodní rozcvičce Tereza roz-
řadila malé účastníky do tří skupinek se 
dvěma vůdci – červení s Aničkou a Ni-
kolou, zelení s Tomášem a Denisem, bílí  
s Mirkem a Ríšou. Ostatní sedmáci si vy-
zkoušeli role rozhodčích – měřili čas při 

běhu přes „hranolky”, zapisovali výkony 
při skoku z místa a hodu raketkou. Agá-
ta s Eliškou byly připravené ošetřit případ-
ná drobná zranění, která se naštěstí mu-
sela poskytnout jen jednou, a naštěstí 
jen jednomu ze sedmáků. Moje role byla  
fotografka a „novinářka”.
Celá ranní akce, která trvala dvě hodiny 
v kuse, skončila vyhodnocením, kde kaž-
dé dítě dostalo vyrobenou medaili, diplom 
za skvělý výkon a malou drobnost na pa-

mátku. Myslím, že se nám to moc povedlo 
a že nás to všechny moc bavilo.

Děkujeme paní učitelce Kosové za malou 
pomoc s prvňáčky a také děkujeme paní 
učitelce Kasanové za cennou zkušenost.

 
Milena Dolečková 7.A

Andersenova noc skřítků

Atletické závody

Závody pro deti z 1. A.

Tak zase za rok.

Pohádková noc v knihovně.

Malí atleti.
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Blíží se konec školního roku 
a tím i doba školních výletů. 
Bohužel nám počasí moc 
nepřeje. Často prší a prší.  
Dvě třídy – TŘEŠNIČKY  
A BERUŠKY – z naší 
mateřské školičky už přesto 
výlet zvládly. 

Jediný den, kdy nebyla zima a nepršelo, 
(to určitě objednala naše paní ředitelka) 
byl pátek 17.5. A to jsme vyrazili na výlet 
do MIRÁKULA – zábavního parku pro děti.
Hned u vchodu jsme pro jistotu dosta-
li všichni náramky s telefonním číslem 
na paní učitelky – co kdyby se někdo  
z nás někam zakoukal a ztratil se. Takhle 
by nás zase rychle našli. Pak jsme se 
ještě vydatně posilnili a napili, abychom  
zvládli všechny nabízené atrakce.  
A teď „HURÁÁÁ“ na ně!
První byl obrovský hrad se skluzavka-
mi, které vedly až do sklepení, sítěmi, 
drátěnými rourami a šplhacími stěnami. 

Druhá zastávka byla u zvířátek. Kozičky  
a oslík nás přišli zvědavě pozdravit.
Další pěknou atrakcí byla dračí houpač-
ka, vešla se nás na ni skoro celá třída na-
jednou. Paní učitelka nám udávala tempo  
a my jsme se krásně sami rozhoupali. 
V lesním království na nás zase čekal hrad 
plný šplhadel a skluzavek. V klecích jsme 
objevili jezevce a krkavce. Výr a sovy se 
před námi schovali. Asi proto, že nebyla 
noc. 
Při dalším zastavení jsme odložili batůžky  
a dokonce i boty. Šli jsme si zaskákat 
na obrovskou gumovou trampolínu. Pará-

da! Někteří z nás zvládli i salto.
Bez dobroty by to nebyl žádný výlet –  
tatranka a pití nám přišlo k chuti.
A nakonec to nejlepší! Jízda na nafukova-
cích člunech z kopečka. Trochu dřina byla 
vytáhnout si člun nahoru na kopec, ale ta 
jízda dolů stála za to.
Bohužel, víc času nebylo. Autobus na par-
kovišti čeká. Do školky jsme se vráti-
li všichni v pořádku, spokojení a veselí. 
Oběd v podobě svíčkové omáčky s kned-
líkem byl krásnou tečkou za dnešním vý-
letem.
 

Petra Urbanová
učitelka MŠ Jakobiho

Mateřská škola Jakobiho  
Výlet do „MIRÁKULA“

A jedéééém.

A tady je celá naše „výletnická“ skupinka. Děti si výlet do Mirákula náramně užily.

Hledáme nové kolegy!

Setkáte se s milým kolektivem, přátelským vedením, moderně vybavenými učebnami a prima normálními dětmi. 
Nesetkáte se s arogancí, neochotou komunikovat a řešit problémy. Potřebujeme, abyste rádi učili a měli požadované 
vzdělání, popřípadě jste právě byli studenty posledního ročníku vysoké školy. Těšíme se na vás.

Základní škola Praha-Petrovice přijme pro školní rok 2019/2020  
do svého týmu učitele anglického jazyka a fyziky. 
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ČERVENO–MODRO–BÍLÉ PONDĚLÍ –  
ALTFEST 2019

Poklady Drážďan a Zwinger

Osm ráno a festival filmů?  
No a co. Ve Varech se také 
jede od rána do večera.
V pondělí 27.5.2019 začal již 
tradiční festival studentských 
filmů  Gymnázia ALTIS 
ALTFEST. 

Tento rok se ALTFEST zabalil do národních 
barev. Jako již tradičně festiválku předchá-
zelo dekorování letošních maturantů, cer-
tifikování absolventů anglických modulů 
a odměnění úspěšných studentů – vítězů 
soutěží a olympiád. 
A že bylo komu tleskat. Potlesk utichl   
a promítání bylo připraveno. Studentské fil-
my byly řazeny do dvou kategorií. První ka-
tegorie byla věnována hraným filmům niž-

ších ročníků. Tento rok bylo překvapením, 
kolik toho malí studenti dali dohromady. 
Vítězkami této kategorie se staly slečny  
z primy, které natočily klip Skyfall.
 Lily, Naty, Sofie a Anička překvapily ne-
jen filmem, ale i vlastní zpívanou verzí hitu.
V druhé kategorii zvítězil filméček Sand-
storm od skoro dospělých kluků ze sex-

ty. Dělali si v něm legraci ze sportu jmé-
nem parkour. Dostali cenu, sklidili potlesk.  
A na pódiu se představili ještě jednou, 
když si šli pro cenu za nejlepší plakát.
Absolutními jedničkami se však stali stu-
denti kvinty, kteří zabodovali filmem Msti-
tel jak u odborné poroty, tak u diváků. 
BRAVO!!! 
Letošní ročník ALTFESTU s 25 filmy a kli-
py patřil k těm mnoha vydařeným. Ak-
ce se povedla jako každý rok. Takže vivat  
a na viděnou za rok!!!

Olga Tůmová

Že se blíží konec roku, projeví 
se železnou pravidelností 
nejen poklesem pracovní 
morálky žáků a studentů, ale 
především únavou  
a opotřebovaností jejich 
kantorů. 
A přesto si mnozí z nich programově „vy-
mýšlejí“ další smrtící akce jako exkurze, 
výlety, poznávací zájezdy. 
I u nás ve škole tomu není jinak. Školní vý-
lety do luhů i hájů, střídá poznávací zájezd 
do Pobaltí, mihneme se v táborské ZOO, 
sjíždíme vody Sázavy i Vltavy a zamířili 

jsme i do drážďanského Zwingeru za umě-
ním starých mistrů.
Setkali jsme se s Cranachem, postěžova-
li si na život pozemský Sixtinské mado-
ně Raffaela Santiho, tiše postáli u souso-
ší Laokóona zápasícího s hady, obdivovali 
Rembranta i Rubense. A pak plní dojmů 
a zážitků zamířili k Semperově opeře  
a Frauenkirche. Před odjezdem jsme si da-
li bratwurst a dokonale nabiti zamířili zpět 
do Prahy a do školy k závěrečnému stře-
tu s realitou – finálním písemným pracím.

 
Mgr. Olga Tůmová

Prima parta.

Baroko v reálu.

INZERCE

Author, Superior, 4ever, Leader Fox,
elektrokol Apach

METRO C (Háje) Kosmická 744 u Čes. spořitelny
Otevřeno: po–pá 10–13 h / 14–18 h   so 9–12 h

V roce 2019 nás najdete na www.remobike.cz

nzerat_KolaSara.indd   1 29.01.15   9:23
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Primární varianta loga s rámečkem

Primární varianta loga bez rámečkem

25let
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Praha

 

Dali jsme se do zpěvu v tu noc…

Miroslav Nedoma
petrovická farnost

Jak jsme slíbili, tak v souladu s mottem letošní Noci kostelů dle verše 30,29 z knihy proroka 
Izajáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek“, byla ta petrovická noc 
24. května opravdu naplněna především zpěvem a hudbou. A stala se tak trochu i jakýmsi neo-
ficiálním pátým koncertem zrovna probíhajícího Petrovického jara. Jediným, i když podstatným 
kazem na kráse, byla výrazně nižší návštěvnost než v předchozích ročnících. Letos k nám našlo 
cestu přesně 100 návštěvníků. Těžko odhadnout, jestli se na poklesu návštěvnosti více podep-
saly souběžné eurovolby, konečně slušné víkendové počasí nebo velmi atraktivní program  
v nedalekém KCMT na Jižním Městě. Na přípravě a organizaci se podílelo 13 dobrovolníků  
a 9 muzikantů – všem patří velký dík a obdiv. Rovněž děkujeme paní starostce za laskavé poskyt-
nutí záštity a ÚMČ za účinnou pomoc s propagací akce. Už teď přemýšlíme, co ještě za rok 
vylepšit. Takže si rovnou ve svých kalendářích zakroužkujte pátek 5. června 2020, ať nezapome-
nete přijít. A zažijete nejen atmosféru z následujících snímků, ale určitě ještě něco navíc.  
Těšíme se!


