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Vážení přátelé Základní školy
Praha-Petrovice, milí žáci,

budova v ulici Dopplerova slaví 30 let od svého 
otevření a budova v ulici Edisonova 130 let.

Dovolte, abychom Vás pozvali na narozeninové 
oslavy, které proběhnou

20. 11. 2019
od 14.00 do 16.30

Budou pro Vás otevřeny všechny budovy školy 
a připraven bohatý program.
V 16.30 společně se zástupci
MČ Praha-Petrovice zasadíme 

před „velkou“ budovou památeční lípu.
Na Vaši návštěvu se těší pedagogové

a žáci ZŠ Praha-Petrovice.

Vítání prvňáčků

Prvňáčkům začal 
nový školní rok.

9 2417 2005 06

Tak mám rok za sebou.  
Po dvou volebních 
obdobích, kdy jsem působil 
v zastupitelstvu jako 
řadový člen, jsem se v říjnu 
roku 2018, s ohledem na 
volební výsledek, nechal 
přemluvit k většímu 
zapojení se do chodu 
místní samosprávy  
a kývl jsem na nabídku stát 
se členem užšího vedení 
naší městské části. Stal 
jsem se jedním z pěti členů 
Rady MĆ Praha – Petrovice.  

Jelikož jsem pracovně poměrně dost 
vytížený, trochu jsem byl v obavách, 
zda nové povinnosti vyplývající z té-
to funkce budu schopen zastávat tak, 
abych byl pro své spoluobčany i pro 
své kolegy v Radě prospěšný. Po roce 
působení musím konstatovat, že své-
ho rozhodnutí vůbec nelituji. Pravidel-
ná zasedání RMČ každých čtrnáct dní 
mně naprosto vtáhla do každodenního 
chodu úřadu a musím říci, že mě to ne-
skutečně baví.  Zároveň jsem ale dost 

často konsternován pravidly a předpisy, 
jejichž podstatu a principy moje hlava 
nedokáže pochopit. Celý svůj život se 
pohybuji v prostředí soukromého pod-
nikání, a přestože jsem v oboru, který 
se vyznačuje vysokou mírou regulace  
a různých omezení, zdaleka to nedosa-
huje úrovně téměř neprostupné džun-
gle zákonných norem, předepsaných 
pro činnost samospráv.
Naprosto chápu většinu občanů této ze-
mě včetně občanů Petrovic, kteří čas-
to nechápavě kroutí hlavou nad někte-
rými kroky svých zvolených zástupců. 
Co by se ve světě obchodu i ve světě 
sousedského soužití vyřešilo v několika 
krocích a zpravidla na platformě dohody 
a zejména vzájemné shody, to mnohdy 
v prostředí státní správy narazí.  Nara-
zí na mnohostupňové odkazy, zbyteč-
né kroky spojené s nutností postupo-
vat podle předpisů a co je nejsmutnější 
– mnohdy se řešení, které je nabíledni 
a bylo by prospěšné všem, ani nepo-
daří přijmout, protože by bylo dozoru-
jícími orgány napadeno jako pochybe-
ní. Následkem by pak byl postih MČ, 
členů samosprávy a ve finále by došlo  
k anulování celého řešení. 

Slovo člena Rady MČ

Petrovický zpravodaj,  
časopis městské části
Praha – Petrovice 

• Periodický tisk územního samosprávného 
celku. Vychází 4x ročně v Petrovicích. Ročník 
XXVIII, číslo 3, uzávěrka 27. září, dáno 
do tisku 15. října, vychází 25. října. Uzávěrka 
následujícího čísla 15. 11. 2019  
do 12 hod., vychází 13. 12. 2019.
• Vydavatel: Městská část Praha – Petrovice, 
sídlo Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10,
IČ: 231363 
• Redakce: Jana Kosinová,  
e-mail: kosinova@prahapetrovice.cz,  
RMČ Praha – Petrovice, příjem inzerce: 
Irena Fořtová, tel.: 274 860 731, 
e-mail: fortova@prahapetrovice.cz 
• Registrováno Ministerstvem kultury ČR  
pod značkou MK ČR E 11313 
• Grafika, DTP: KONCEPT DESIGN, s. r. o.
• Za obsahovou a věcnou správnost příspěvku 
odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo 
příspěvky krátit, případně stylisticky upravit.

Náklad 2800 výtisků
Neprodejné
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A tak mi mé současné pocity trochu připo-
mínají podobnou situaci, kdy jsem před asi 
21 lety chodil do autoškoly, abych získal 
řidičské oprávnění C na nákladní automo-
bily.  Do té doby jsem na řidiče nákladních 
vozidel za volantem svého „osobáku“ hu-
droval, občas i nadával, jací jsou to pirá-
ti a bezohlední šoféři. Až když jsem sedl 
do kolosu jménem LIAZ, pochopil jsem, 
o čem to je, a v duchu jsem se všem ři-
dičům nákladních vozů omluvil. A už ne-
hudrám. A nenadávám. Už jsem si to zku-
sil a pochopil, že to není žádná legrace.
A s tou činností samospráv je to dost po-
dobné. Až se vám někdy bude na jazyk 
drát nějaké hudrování a spílání, co to na 
té radnici zase vyvádějí, prosím zkuste si 
vzpomenout na řidiče náklaďáků, jak to 
mají těžké, a ptejte se na podrobnosti. Jak 

se řadí, jak se brzdí, jaké to je točit volan-
tem třeba i bez posilovače řízení, apod. 
Buďte zvídaví, ale ne arogantní, buďte kri-
tičtí, ale ne uštěpační, buďte nápadití, ale 
ne obstrukční.  Pokud vás něco zaujme, 
budeme všichni do jednoho na úřadě je-
nom rádi, když přijdete s nějakým nápa-
dem, otázkou či názorem.
Po roce působení bych chtěl poděkovat 
všem kolegům v RMČ i všem zastupi-
telům za skvělé a kolegiální prostředí na 
všech našich schůzkách a zasedáních.  
I když jsou někdy naše diskuze vášnivější, 
vždy jsme doposud našli společné řešení 
prospěšné především pro naše Petrovice, 
kde máme své domovy, přátele, práci i zá-
bavu. Děkuji rovněž zaměstnancům ÚMČ 
za jejich práci a ochotu při výkonu své kaž-
dodenní činnosti.

Vážení přátelé, zachovejte si i v následují-
cích podzimních měsících dobrou náladu, 
bez stresu a nenechte si život otrávit žád-
ným blbcem.

Vše dobré vám přeje
PharmDr. Petr Slavíček

Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice

15. června 2019
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 11/2019.
• Rada MČ vzala na vědomí bez  
připomínek návrh obecně závazné vyhláš-
ky, kterou se zakazuje spalování vybraných  
druhů pevných paliv ve stacionárních zdro-
jích na území hl. města Prahy. 
• Rada MČ schválila vyúčtování divadelní-
ho představení „Jak přežít Himaláje“.
• Rada MČ schválila vyúčtování  
15. ročníku hudebních slavností „Petrovic-
ké jaro“. 
• Rada MČ schválila návrh Místní knihov-
ny na změnu Knihovního řádu.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci 
místostarostky k připravovaným stavbám 
na území MČ Prahy 15.

18. července 2019
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 12/2019, č. 13/2019 a č. 14/2019.
• Rada MČ vzala na vědomí návrh obec-
ně závazné vyhlášky č. 1/2016 Sb. hl. m.  
Prahy, kterou se omezuje provozování po-
uliční umělecké veřejné produkce na ve-
řejně přístupných místech.
• 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, č. 253 
a v nebytových prostorech v poliklinice 
ke dni 14.07.2019 a v ostatních nebyto-
vých prostorech ke dni 07.07.2019. 
• Rada MČ vzala na vědomí zá-
pis z jednání Komise územního rozvo-
je, výstavby a dopravních vztahů RMČ  

ze dne 19.06.2019.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis ze  
3. jednání Kulturní komise RMČ ze dne 
19.06.2019.
• Rada MČ  schválila konání kulturní akce 
s názvem „Dopisy Olze“ ve farním centru 
Camino.
• Rada MČ schválila vyúčtování zájezdu 
pro seniory do Míšně. 
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu kon-
certního vystoupení „Blue Star“. 
• Rada MČ vzala na vědomí informaci 
místostarostky o přípravě XX. reprezen-
tačního plesu 2020.
• Rada MČ vzala na vědomí předlože-
ný text Kroniky MČ Praha – Petrovice za  
rok 2018.

Zveme všechny občany naší 
městské části na  

V. řádné zasedání  
ZMČ Praha – Petrovice, 

které se bude konat 
ve středu 11. prosince 2019  

od 18.00 hod.  
ve společenském sále DOV,

Edisonova 429,  
Praha – Petrovice.
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• Rada MČ schválila návrh Místní knihov-
ny na odpis knižních titulů dle přiloženého 
seznamu a jejich další využití v knihobud-
ce MČ Praha – Petrovice před ZŠ Dopple-
rova.
• Rada MČ neschválila podání žádosti  
o finanční podporu projektu v oblasti řeše-
ní problematiky bezdomovectví.
• Rada MČ schválila uzavření nové 
Smlouvy o nájmu hrobového místa na ur-
nový hrob č. 630 a č. 631.

31. července 2019
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 15/2019.
• Rada MČ vzala na vědomí informace 
místostarostky k přípravě XX. reprezen-
tačního plesu 2020. 
• Rada MČ schválila uzavření nové Smlou-
vy o nájmu hrobového místa na hrobku  
č. 631.
• Rada MČ vzala na vědomí informa-
ci starostky MČ, že byly podány žádosti  
o investiční dotace v roce 2020 z rozpoč-
tu hl. m. Prahy, a to na akce modernizace  
hřišť v MŠ a ZŠ, Domov pro seniory  
Praha – Petrovice a na 3. etapu rekon-
strukce Polikliniky Petrovice.

22. srpna 2019
• Rada MČ s ohledem na závěr jednání 
předsedkyně KÚRDV RMČ Čižinské a sta-
rostky MČ u náměstka Hlaváčka schváli-
la předložit na nejbližší zasedání ZMČ dne 
25.09.2019 návrh na změnu ÚMP HMP 

na pozemku parc. č. 432/86 pod objektem 
č. p. Novopetrovická 401 (ve vlastnictví 
Pražská teplárenská a.s.). 
• Rada MČ schválila uzavření nové 
Smlouvy o nájmu hrobového místa na ur-
nový hrob č. 632. 

5. září 2019
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 16/2019.
• Rada MČ schválila zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání na komunikaci Voltova. 
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu kon-
certního vystoupení Jitky Zelenkové. 
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu zá-
jezdu pro seniory „Na návštěvě u Lažan-
ských“. 
• Rada MČ schválila návrh Místní knihov-
ny na odpis knižních titulů. 
• Rada MČ schválila návrh programu 
na IV. řádné zasedání ZMČ konaného 
25.09.2019. 

19. září 2019
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 17/2019.
• Rada MČ schválila žádost o změnu úče-
lu využití části nevyčerpaných finančních 
prostředků poskytnutých od hl. m. Prahy  
z obdrženého odvodu z VHP z účelu 
„sport“ na účel „kultura a sociální oblast“. 
• Rada MČ vzala na vědomí zápis ze  
4. jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 
02.09.2019 a uložila starostce MČ předlo-
žit na zasedání ZMČ dne 25.9.2019.

• Rada MČ vzala na vědomí závěr hodnotící 
komise ve VZ malého rozsahu na služby 
„Veřejná WiFi pro MČ Praha – Petrovice“ 
obsažené v přiloženém protokolu  
z posouzení a hodnocení nabídek ze dne 
16. 9. 2019.
• Rada MČ schválila vypsání VZ malé-
ho rozsahu „Zimní údržba ploch v k. ú. 
Petrovice“ pro období od 01.11.2019 
do 30.04.2020. 
• Rada MČ vzala na vědomí stížnost 
na provozovnu „Pizza Comeback“ s tím, 
že tuto stížnost prošetří.
• Rada MČ vzala na vědomí záměr 
na změnu Obecně závazné vyhlášky  
o školských obvodech základních škol  
v roce 2020. 
• Rada MČ schválila konání pietního ak-
tu ke Dni vzniku samostatného českoslo-
venského státu, který se bude konat dne  
23. října 2019 u pomníku na petrovickém 
hřbitově od 10.30 hod. a u pomníku pad-
lých v Edisonově ulici od 11.00 hod.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu  
talk show Popelka na Cibulce. 
• Rada MČ vzala na vědomí Organizaci 
školního roku 2019/2020 v MŠ Jakobiho.
• Rada MČ schválila návrh předplatného 
periodik na rok 2020.
• Rada MČ schválila uzavření no-
vé Smlouvy o nájmu hrobového místa  
na urnový hrob č. 633. 

Redakce

Sociální komise RMČ
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám 
představila činnost a záměry 
sociální komise RMČ Praha – 
Petrovice.

Na společném setkání členů sociální komi-
se počátkem roku jsme se všichni shod-
li, že nám záleží na tom, aby naše měst-
ská část byla co nejvíce přátelská rodinám, 
mladým lidem i seniorům, a aby se obča-
nům žilo v Petrovicích co nejlépe. V prv-
ní polovině dubna jsme uspořádali „Veli-
konoční floristiku“ s ukázkami velikonoční 
výzdoby a pletení pomlázek. Chtěli jsme 
tak oživit tradice, ale také vytvořit příleži-
tost pro mezigenerační setkání. Ti z vás, 
kteří se námi nechali zlákat a udělali si čas, 
jistě nelitovali. Děti si domů odnášely po-

mlázky, ti ostatní krásně naaranžované ko-
šíčky či květináče k zútulnění svých domo-
vů, a všichni úžasný zážitek ze společného 
setkání s profesionálním košíkářem. Proč 
vám o tom píšu až teď na podzim? V Pe-
trovicích probíhá během celého roku řada 
aktivit zaměřených na různé cílové skupi-
ny a působí zde mnoho subjektů, které je 
organizují. Přáli bychom si využít tento po-
tenciál k větší vzájemnosti v našem spo-
lečném soužití tak, aby se v Petrovicích 
nikdo necítil osamělý a nikdo nezůstal na 
holičkách v případě nouze. Ke splnění to-
hoto záměru jsme se rozhodli vytvořit 
koncepci rodinné politiky za účelem koor-
dinace a rozvoje aktivit ve prospěch rodin 
napříč všemi generacemi a větší informo-
vanosti občanů. Rozhodli jsme se také na-
vázat hlubší spolupráci s  městskou částí  

Praha 15 a dalšími okolními městský-
mi částmi. Před prázdninami jsem proto 
osobně navštívila místostarostu MČ Pra-
hy 15 Michala Fischera a vedoucí odboru 
sociální péče ÚMČ Praha 15. V polovině 
září jsme projednali možnosti spolupráce  
a sdílení příkladů dobré praxe na spo-
lečném setkání zástupců městských 
částí.  Velmi nás těší, že máme pod-
poru v paní starostce, a věříme, že ji na-
jdeme v celém Zastupitelstvu MČ Pra-
ha – Petrovice. Pokud ano, pustíme se 
do práce na koncepci rodinné politiky  
a hlavně ji začneme uvádět v život.

 
Blanka Vildová

předsedkyně sociální komise RMČ
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Místní poplatek ze psů za rok 2019
Poplatek ze psů platí 
chovatel obci (MČ Praha – 
Petrovice) příslušné podle 
místa trvalého pobytu 
(fyzická osoba) nebo sídla 
(právnická osoba). 

Poplatek se platí ze psa staršího 3 měsíce. 
Přihlásit psa je chovatel povinen u správ-
ce poplatku – úřadu MČ Praha – Petrovi-
ce. Poplatník je povinen podat přiznání  
k místnímu poplatku ze psů do 15 dnů 
ode dne, kdy nastala skutečnost, která má 
za následek vznik poplatkové povinnosti.  
Do 15 dnů je rovněž poplatník povinen 
oznámit každou skutečnost, která má vliv 
na výši poplatku. Přihlašovací povinnost 
mají i občané, kteří chovají psa, jenž podle 
zákona či vyhlášky poplatku nepodléhá.

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 je možné platit:
1) Hotově na ÚMČ Praha – Petrovice
2) Platební kartou na ÚMČ 
Praha – Petrovice
3) Bankovním převodem 
na č.ú.: 19-2000717369/0800  
 
(S jedinečným variabilním symbolem.  

Pokud variabilní symbol neznáte, volejte 
na telefonní číslo 267 900 942 a jedineč-
ný variabilní symbol pro vaši úhradu vám 
bude na ÚMČ sdělen.)

Jednotlivé poplatky:
Bytový dům
Základní sazba                                      1500 Kč
Sazba za druhého a každého dalšího psa         
2 250 Kč
                                                                                        
Rodinný dům                                                               
Základní sazba                                 300 Kč 
Sazba za druhého a každého dalšího psa          
600 Kč

Pro poživatele invalidního důchodu III. st., 
starobního, vdovského nebo vdovecké-
ho důchodu, který je jeho jediným zdro-
jem příjmů, anebo pro poživatele sirotčího  
důchodu platí:

Bytový i rodinný dům
Základní sazba                                        200 Kč
Sazba za druhého a každého dalšího psa         
300 Kč
 
Termíny splatnosti poplatků jsou při niž-
ších sazbách jednou ročně do 31.03.,  
u vyšších sazeb je možno hradit ve dvou 
splátkách, a to první splátka do 31.03.  
a druhá do 31.08. daného roku tam, kde to 
příslušná vyhláška umožňuje. 

Upozorňujeme, že rozesílání složenek 
není povinností městské části, ale je po-
vinností poplatníka řádně a včas uhradit 
poplatek, o jehož náležitostech byl infor-
mován při přihlášení se k tomuto místní-
mu poplatku při evidenci psa. V souvis-
losti s tím si vás dovolujeme upozornit, že  
v následujících letech nebudou již složen-
ky rozesílány na jednotlivé adresy poplat-
níků. V případě, že si nebudete jisti tím, 
zda jste správně a včas poplatek uhradi-
li, je možné se obrátit na telefonní číslo  
267 900 942 a potřebné informace vám 
budou poskytnuty telefonicky, popřípadě 
emailem, na vyžádání.

 
Eliška Vostřáková 

odbor občanskosprávní 

Povinné čipování psů

 

Mikročipem nemusejí být označeni psi, kteří  
byli před 03.07.2011 označeni jasně čitelným 
tetováním. Označování psů se provádí na 
náklady chovatelů. Od 01.01.2020 bude 
provázáno povinné očkování proti vzteklině  
s očipováním psa – očkování proti vzteklině bude 
platné jen, když bude pes očipován. 
Chovatel je povinen do 30 dnů od označení 
psa přihlásit do evidence chovatelů, kterou 
vede Magistrát hl. m. Prahy, odbor občansko-
správních agend, Škodův palác, Jungmannova 
35/29, Praha 1. Na základě splnění této 
povinnosti je chovateli poskytnuta sleva  
do výše 350 Kč/ rok na dobu dvou let. 

Od 01.01.2020 je chovatel 
povinen označit psa mikročipem 
nejpozději v době prvního 
očkování proti vzteklině.

 

 

 
 

 Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem 

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz) 

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině 

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011 

 

Povinné „čipování“ psů! 
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Vítání nových občánků 
V letošním roce se ve 
slavnostně vyzdobeném 
společenském sále 
petrovického Domu 
občanské vybavenosti 
uskutečnilo vítání nových 
občánků naší městské části 
hned dvakrát, a to ve dnech 
26. června a 16. září.
Akce se účastnilo celkem 32 dětí naroze-
ných v období od března 2016 do června 
2019. Protože se děti dostavily v doprovo-
du rodičů, prarodičů a dalších příbuzných, 
v sále bylo víc než rušno. Starostka MČ 
Praha – Petrovice JUDr. Olga Hromasová 
v uvítacím projevu připomenula, jak důle-
žitou roli ve výchově dětí mají rodičovská 
láska a kvalitní vzdělávání. V tomto směru 
městská část pomáhá třeba už umístěním 
v mateřských a základních školách. Všech-
ny maminky po podpisu do pamětní kni-

hy obdržely již tradičně krásnou rudou rů-
ži, polštářek se jménem dítěte a brožurku 
k zapisování důležitých událostí z prvních 
let jeho života. Jako dar převzaly pro děti 
také zlaté pamětní medaile městské části, 
z nichž pro děvčátka jich bylo v tomto roce 
13 v červených a pro chlapce 19 v mod-
rých etujích. Rodiče dětí od městské čás-
ti následně obdrželi darem i kazety s DVD  
a CD z akce, na kterou budou i jejich děti 
ve své dospělosti jistě rádi vzpomínat. 
Jako noví občánci MČ Praha – Petrovice 
byli 26. června 2019 přivítáni: 
Bambulová Stela Sofie, Fischer Samuel, 
Goy Jan, Gruberová Aneta, Hošková  
Valerie, Hynek Albert, Jankovská Zuzana, 
Klema Jiří, Králová Isabella, Krejčí 
Michaela, Lazorka Emma, Páchová 
Viktorie, Chaloupková Lenka, Plichtová 
Kateřina, Podracký Tomáš, Pospíšil Adam, 
Rotter Matyáš, Sobota Michal, Strejcius 
Patrik, Šikutová Tereza, Vaňátková Eliška, 

Vítková Kristýna, Vodrážková Karolína, 
Vozobule Nela, Zajika Nela.
Jako noví občánci MČ Praha – Petrovice 
byli 16. září 2019 přivítáni:
Benda Richard, Cibulka Ondřej, Císař 
Eliáš, Essien Jolana Eno, Essien Michael 
Itoro, Fialka Daniel, Fremundová Tereza, 
Hájek Zdeněk, Hanzlík Sebastian, 
Holandová Ema, Honzová Anna, 
Hromasová Veronika, Jůzl Antonín, 
Jůzlová Beata, Králík Ondřej, Kulhánková 
Adéla, Kvintusová Victorie, Mádrová 
Eliška, Martina Zdeněk, Novák Jakub, 
Novotný Tomáš, Novotný Václav, 
Pernicová Hana, Pernica Vojtěch, 
Pláničková Adéla, Popelka Adam, 
Skupienová Julie, Rillich David, Slaninová 
Tereza, Stuchl Jiří, Urban Jan, Urválek 
Jan.

 
Eva Šuhájková

Parkování pro invalidy – stále velký problém! 
Kdy na něm zaparkovat můžete a kdy ne?
Každé parkovací místo 
vyhrazené pro invalidy 
musí být označeno dvěma 
dopravními značkami – 
vodorovnou a svislou.  
Symbol invalidního vozíku se objevuje ve 
vodorovném provedení přímo na vyhraze-
ném místě, ale zároveň musí být i ve svis-
lé značce „Vyhrazené parkoviště“. Zasta-
vit a stát na takovém místě mohou jen 
vozidla se speciálním parkovacím průka-
zem, který se vydává pouze držitelům kar-
ty ZTP a ZTP/P. To platí i na vyhrazených 
parkovacích místech u obchodních center 
– pozemky jsou sice soukromé, ale urče-

ním a charakterem jde o veřejně přístupné 
komunikace. Řidičům, kteří na místě pro 
invalidy parkují bez oprávnění, hrozí finanč-
ní postih až do výše 10 tisíc korun nebo  

i odtažení vozidla. 
Nad všemi sankcemi by ale měla být oby-
čejná lidská slušnost a ohleduplnost. Po-
kud budete někdy parkovat na místě 
vedle vozidla invalidy, ponechte prosím ve-
dle něj více místa (přímo zákon stanovuje  
1,2 m) – nastupovat s berlemi, nebo se na 
místo řidiče dostávat z invalidního vozíku, 
není opravdu jednoduché.

Redakce
Parkování na vyhrazených místech!

Vítání petrovických občánků.
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Na úřadě MČ je možnost platby kartou
Na úřadě naší městské 
části jdeme s dobou. Svým 
občanům nabízíme možnost 
uhradit za vybrané poplatky 
a služby platební kartou, a to 
i bezkontaktně. 

Občané takto mohou zaplatit napří-
klad:
• veškeré správní poplatky (evidence 
obyvatel, CzechPOINT, legalizace, 
vidimace apod.),

• místní poplatky (poplatek za psa, za zá-
bor veřejného prostranství apod.),
• hrobová místa (platby nájemních smluv, 
ukládání apod.),
• pokuty a náklady řízení. 

V dnešní době se jedná o jednu ze zásad-
ních, a přitom jednoduchých a málo ná-
kladných služeb úřadů v oblasti vlastní 
modernizace. Platební terminál pro karty 
je umístěn na pokladně podatelny úřadu. 
Zavedením platebního terminálu se ce-

lý proces platby urychluje a je pro občana 
komfortnější v tom, že u sebe už nemusí 
mít celou částku v hotovosti, což často vy-
žaduje návštěvu bankomatu. Cílem vedení 
městské části bylo zjednodušit občanům 
platby za služby. Platba kartou je zdarma, 
je rychlá a bezpečná.

Redakce

Bezpečnostní desatero
Každý rok dochází v domácnostech po 
celé ČR k více než tisícovce požárů, při 
kterých umírají desítky lidí a stovky jsou 
zraněny. Smyslem a účelem informační 
kampaně je zacílit na konkrétní problém, 

který souvisí s bydlením, ve snaze snížit 
počet obětí a výši škody na majetku. Mě-
li byste si uvědomit, že odpovědnost za 
své chování a za technické zabezpečení 
svých domovů proti požáru nesete pouze 

vy sami! Aby k těmto požárům nedochá-
zelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 
dodržujte toto  
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO!!!

Možnost placení kartou na úřadě MČ.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 
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Ze zápisníků petrovických strážníků
V hostivařském lesoparku 
objevili strážníci celostátně 
hledaného muže. Bydlel ve 
stanu 

Když dva strážníci okrskáři prováděli 
v červenci běžnou hlídkovou činnost 
v lesoparku Hostivař, všimli si v jeho 
zalesněné části stanu, u kterého se 
pohyboval muž. Podle vnějších znaků 

se jednalo o osobu bez přístřeší. Během 
prokazování totožnosti vyšlo najevo, že 
osmadvacetiletý letý muž je v celostátním 
pátrání. Na základě toto skutečnosti ho 
strážníci předali k dalšímu šetření státním 
kolegům.

Jiřina Ernestová
kancelář ředitele MP hl. m. Prahy

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Harmonogram přistavování VOK na rok 2019
Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad 

červen – prosinec 2019

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD–DO
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. 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 14. 11. ČTVRTEK
ul. Edisonova (parkoviště u Botiče) 15.00 – 15.20 hod.
ul. Dopplerova (parkoviště mezi ZŠ a Dinno School) 15.30 – 15.50 hod.
křižovatka ul. Morseova–Voltova 16.00 – 16.20 hod. 
křižovatka ul. Edisonova–Galileova 16.30 – 16.50 hod. 
křižovatka ul. Morseova–Lessnerova 17.00 – 17.20 hod.
křižovatka ul. Archimédova–Ohmova 17.30 – 17.50 hod.
křižovatka ul. Rezlerova–Voltova 18.00 – 18.20 hod.
ul. Kurčatovova před č.p 321 a 322 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.

Lesopark v Hostivaři.
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Poříční útvar strážníků má novou  
detašovanou služebnu
Strážníci Poříčního útvaru 
pražské městské policie 
využívali 71 let starý ponton. 
Nyní dostali zbrusu nový, 
moderní, protože stejně jako 
jejich kolegové na „zemi“ 
i oni ve „vodě“ potřebují 
kvalitní technické vybavení. 
Nový ponton pořídila 
městská policie za necelých 
11,5 milionů korun bez DPH.
Náměstek primátora Petr Hlubuček k to-
mu řekl: „Poslední velká obměna technic-
kého vybavení proběhla v roce 2016, kdy 
strážníci dostali novou loď. Jednasedm-
desát let starý ponton využívala pražská 
městská policie 11 let, a protože by další 
lodní osvědčení ke způsobilosti pro plavbu 
na vodě tento ponton nedostal, bylo nutné 
pořídit nový.“ 
Nový ponton lze rozdělit na dvě základní 
části, a to plovákovou soustavu a obytnou 
nástavbu. Plováková soustava je složena  
z deseti samostatných plovákových ocelo-

vých těles, do kterých je zakomponovaná 
nádrž na odpadní vody a ocelového rámu, 
který tvoří základnu pro nástavbu. Nástav-
ba je řešena jako nízkoenergetická stavba. 
Vnitřní prostory odpovídají nezbytnému 
pracovnímu zázemí pro nepřetržitou 24 
hodinovou službu až šesti strážníků ve čty-
řech směnách a technickému zázemí až pro 
čtyři lodě, které Poříční útvar využívá. Sou-
částí vnitřních prostorů je také kuchyňka  
s jídelnou a obývací částí, koupelna s umy-
vadlem a sprchovým koutem, toaletou  
a čtyři samostatné šatny. Dále je zde tech-
nická místnost, velký sklad, jehož součástí 
jsou čtyři samostatné úložné kóje na po-
tápěčskou výstroj a sušárna této výstroje. 
Velký sklad bude sloužit i k uložení nafuko-
vacího člunu v zimních měsících.
„Dodavatel nového pontonu vzešel z ve-
řejné zakázky, v rámci které byla stanove-
na maximální předpokládaná hodnota na 
13 milionů bez DPH. Podmínkou byla ta-
ké projektová dokumentace a schválení 
Státní plavební správy. Vítěz společnost 
Loděnice Vltava, s.r.o. dodal nový ponton 

za necelých 11,5 milionů korun bez DPH,“ 
uvedl ředitel městské policie Eduard Šus-
ter.

Pražská městská policie má Poříční útvar 
od roku 2003 a od té chvíle strážníci do-
hlíží na Vltavu v nepřetržité hlídkové čin-
nosti. Díky nim se podařilo zachránit už  
devatenáct lidí, kteří byli v bezprostředním 
ohrožení života. K další činnosti patří tisíce 
dalších zákroků proti nelegálnímu rybolo-
vu, neosvětleným plavidlům, předmětům  
v toku a mnohé další. 

Starý ponton byl postaven v roce 1948  
a z počátku sloužil jako plovárenská šatno-
vá hala na Vyšehradských plovárnách. Po-
té sloužil jako plovoucí zařízení hasičské 
základny, než byl v roce 2008 předán do 
užívání Městské policie. 

Jiřina Ernestová
kancelář ředitele MP hl. m. Prahy

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Harmonogram přistavování VOK na rok 2019

Nová detašovaná služebna Městské policie.
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Slušná jízda pro pohodlné cestování

Ukázky z motivů kampaně Slušná jízda

Kdo z nás by nechtěl 
cestovat v klidu, pohodlí  
a dostat se do svého cíle co 
nejrychleji a bez starostí. 

K tomu, aby naše společné cesty veřej-
nou dopravou probíhaly co nejplynuleji, 
nejbezpečněji, ale i nejpříjemněji, má při-
spět osvětová kampaň Slušná jízda, kte-
rá pomocí deseti ilustrací ukazuje deset 
největších nešvarů při cestování metrem, 
tramvajemi i autobusy a radí, jak se těmto 
nešvarům pokud možno vyhnout.

O tom, jak se správně chovat nejen během 
cesty v dopravním prostředku, ale i na za-
stávce, hovoří smluvní přepravní podmín-
ky, které říkají, jaká práva i povinnosti ma-
jí cestující, ale i pracovníci dopravce. Tato 
pravidla nejsou stanovena jen tak pro nic 
za nic, jejich cílem je udělat soužití cestují-
cích i řidičů co nejpříjemnější a co nejmé-
ně konfliktní. Zejména v městské hromad-
né dopravě se pohybuje velké množství 
lidí, kteří mají odlišné zvyklosti, potřeby  
i přání a naším cílem je, aby se cestování 
tak různorodé skupiny lidí obešlo bez zby-

tečných konfliktů, zdržení, mačkanic i ne-
příjemných vzpomínek.
Něco pro to udělat můžeme každý z nás, 
někdy je to o vzájemné ohleduplnosti, ně-
kdy stačí trochu pozornosti k ostatním, 
anebo si třeba nechat hlasitý telefonát se 
svým známým na později. Probuďme to 
lepší v každém z nás, aby se nám cesto-
valo příjemněji v kteroukoli denní i noční 
dobu.

Redakce

Nastupujete s dětským kočárkem, objemnějšími zavazadly 
nebo jenom potřebujete více času pro nástup? Dejte včas  
rukou znamení řidiči, aby o vás věděl. Zejména u delších  
vozidel vás může řidič snadno přehlédnout.

Váš domácí mazlíček nemusí dělat radost všem 
spolucestujícím. Proto ho mějte vždy na vodítku  
a s nasazeným náhubkem. Na tu chvíli to určitě vydrží. Nikdy 
nevíte, co může pejska vyplašit a jak na to zareaguje.

Váš plný batoh na zádech ocení jen kapsář. Vašim spolucestujícím 
můžete naopak uštědřit nepěkný políček. U nohou bude vaše 
zavazadlo více v bezpečí a ostatní to určitě uvítají. Hlavně si ho  
ale při výstupu nezapomeňte vzít s sebou.

Nikdo necestuje rád ve společnosti odpadků, zbytků jídla  
a vylitého pití. Vozy se uklízejí pouze jednou denně a i vy si 
chcete sednout do čistého. Proto zkuste vydržet s jídlem  
a pitím až poté, co vystoupíte. Určitě vám bude chutnat víc.
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Petrovický zpravodaj

152 101 87

Graf.: T6743,T6209,T6210     Chron.: 12     Zast.: 338/1     Šabl.: Šablona 29|9

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 1.9.2019Informace 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 7 3 311 21 31 41 48 53 58 08 28 48 08 28 48
                  648 14 3 3Chodovská tvrz 03 08 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 08 28 48 08 28

7                     7 14 4 3Litochlebské náměstí 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 42 47 52 57 08 24 39 55 08 28 48
x Bachova 8 

x Mikulova
9

                8 9 6 302 07 13 19 25 32 39 47 54 07 17 27 37 47 57 08 28 48
                940 55 7 6 4Hněvkovského 01 09 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 08 25

Modrá škola 10                 10 6 6 407 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55Háje 11                11 6 6 4Horčičkova 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55
12                 12 6 6 4• x Jakobiho 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55

1 Sídliště Petrovice 13  

2 Poliklinika Petrovice
14

              13 7 6 407 17 27 36 44 52 59 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55
                   1427 37 47 57 8 6 63 Veronské náměstí 07 14 22 29 37 44 52 59 07 17 27 37 47 57 07 17

15                    15 947 57 6 64 Nové Petrovice 06 13 19 25 31 37 43 49 55 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37
5 x Livornská 16 

6 Bolevecká
17

                    16 10 6 601 07 13 19 25 31 37 43 49 55 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57
                     1727 37 47 57 10 6 67 Na Vartě 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 07 17 27 37 47 57 07 17

8 Boloňská 18                     18 10 6 601 07 13 19 25 31 38 45 52 59 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 5710 Řepčická 19                    19 8 657 611 Gercenova 07 14 22 29 37 44 52 59 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47
20             20 6 4 413 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 07 17 27 37 47 58 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 (); 28.9.,24.12.2019,10.4.2020 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

METROBUS

149 102 88

Graf.: T6743,T6209,T6210     Chron.: 12     Zast.: 770/1     Šabl.: Šablona 29|9

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 1.9.2019Informace 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 57 10 30 50 10 30 50
                 650 12 3 3x Mokřanská 03 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 58 10 30 50 10 30

7                   7 12 4 3x Myšlínská 02 06 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 10 25 41 56 10 30 51
x Sklářská 8  

Nádraží Hostivař
9

               8 9 6 300 06 12 18 24 30 37 44 52 09 19 29 39 49 59 11 31 51
                941 56 6 6 4Gercenova 01 11 21 31 41 51 09 19 29 39 49 59 11 26

Řepčická 10                10 6 6 401 11 21 31 41 51 09 19 29 39 49 59 11 26 41 56Boloňská 11                 11 6 6 4Na Vartě 01 11 21 31 41 51 09 19 29 39 49 59 11 26 41 56
12                12 6 6 4Bolevecká 01 11 21 31 41 51 09 19 29 39 49 59 11 26 41 56

x Livornská 13  

• Nové Petrovice
14

              13 6 6 401 11 21 31 41 51 09 19 29 39 49 59 11 26 41 56
                 1429 39 49 59 8 6 61 Poliklinika Petrovice 01 11 20 28 35 42 50 57 09 19 29 39 49 59 09 19

15                       15 1049 59 6 62 Wattova 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39
3 Sídliště Petrovice 16  

4 x Jakobiho
17

                   16 10 6 603 09 15 21 27 33 39 45 51 57 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59
                    1729 39 49 59 10 6 67 Horčičkova 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 09 19 29 39 49 59 09 19

9 HÁJE 18                      18 10 6 603 09 15 21 27 33 39 44 50 57 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 5910 x Modrá škola 19                   19 8 659 611 Hněvkovského 04 12 19 27 34 42 49 57 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49
20               20 6 4 412 x Mikulova 05 13 21 31 41 51 11 26 41 56 11 26 41 56

13 x Bachova 21 

14 Litochlebské náměstí
22

         21 5 4 401 12 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40 55
            2240 55 4 4 415 Chodovská tvrz 10 25 40 55 10 25 40 55 10 25

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 (); 28.9.,24.12.2019,10.4.2020 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

METROBUS

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

59 39 38

Graf.: T6166,T6164,T6165     Chron.: 18     Zast.: 491/1     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

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 1.9.2019Informace 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 2 251 07 47 07 47
Na Hroudě Sídliště Petrovice

23 35 47 59 6 4 1 127 27x Nádraží Strašnice Sídliště Petrovice 7 49

6
707 47 4 2 2x Korytná x Morseova 11 23 36 07 38

8 8 5 2 1x Želivecká • x Newtonova 01 13 26 39 52 10 40 27
9 9 2 2 2Jesenická 3 Horčičkova 17 47 10 40 07 40

x U Lípy 5 Háje 10 10 2 2 217 47 10 40 10 40Záběhlická škola 6 x Modrá škola
17 47 11 2 2 210 40 10 40x Práčská 7 Brechtova

12
11

1210 40 2 2 2Obchodní centrum Hostivař 8 Šperlova 17 47 10 40
13 13 3 2 2Na Groši 10 Donovalská 12 32 52 10 40 10 40

Hostivařská 13 Brodského 14 14 3 2 212 30 45 10 40 10 40
Nádraží Hostivař 14 Benkova 15 15 4 2 200 15 30 45 10 40 10 40Nádraží Hostivař 16 x Pod Chodovem 16 00 15 30 45 16 4 2 2Gercenova 18 Chodov 10 40 10 40

17 17 4 2 2Řepčická 19 Jarníkova 00 15 30 45 10 40 10 40
00 15 30 45 18 4 2 2Boloňská 21 x Na Jelenách 10 40 10 40

x Nádraží Horní Měcholupy 23 KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 19
18

19 4 2 200 15 30 45 10 40 10 40x Na Křečku 20 00 15 32 52 20 4 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 (); 28.9.,24.12.2019,10.4.2020 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)



61 38 37

Graf.: T6166,T6164,T6165     Chron.: 18     Zast.: 967/3     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

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 1.9.2019Informace 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 1 128 48 39 39

x Na Jelenách 6 Boloňská
08 20 32 44 6 5 2 255 19 59 19 59Jarníkova 8 Řepčická 7 43

6
739 5 1 1Chodov 9 Gercenova 06 18 30 55 34

8 8 4 2 1x Pod Chodovem 11 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 07 19 31 46 04 35 20
9 9 3 2 2Benkova 12 Nádraží Hostivař 05 23 43 05 35 00 35

Brodského 13 Hostivařská 10 10 2 2 212 42 05 35 05 35Donovalská 14 Na Groši
12 42 11 2 2 205 35 05 35Šperlova 15 Obchodní centrum Hostivař

12
11

1205 35 2 2 2Brechtova 17 x Práčská 12 42 05 35
13 13 3 2 2x Prašná 19 Záběhlická škola 12 42 57 05 35 05 35

Modrá škola 21 x U Lípy 14 14 4 2 212 27 42 57 05 35 05 35
Háje 23 Jesenická 15 15 4 2 212 27 42 57 05 35 05 35Horčičkova 24 x Želivecká 16 12 27 42 57 16 4 2 2x Newtonova 26 x Korytná 05 35 05 35

17 17 4 2 2x Morseova 28 x Nádraží Strašnice 12 27 42 57 05 35 05 35
12 27 42 57 18 4 2 2• Sídliště Petrovice 29 Na Hroudě 05 35 05 35

1 Sídliště Petrovice 31 Strašnická 19
18

19 3 2 212 27 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 (); 28.9.,24.12.2019,10.4.2020 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)
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Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

62 37 35

Graf.: T6193,T6191,T6192     Chron.: 26     Zast.: 338/1     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

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 1.9.2019Informace 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 2 2 234 58 08 48 08 48
Horčičkova 23 Skalka  

10 22 34 45
   6 5 2 157 23 53 28• x Jakobiho 24 x V Rybníčkách 7   

45

6 

    708 48 5 2 21 Sídliště Petrovice 26 x Štěchovická 09 21 33 57 23 53
8      8 3 2 13 x Janovská 28 Strašnická 11 26 44 22 52 28
9       9 3 2 24 x Na Křečku 30 x Pod Rapidem 04 24 44 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 4 2 210 x K Lesoparku 40 Flora 04 24 44 59 22 52 22 52

13 Hostivařská 42 Olšanské náměstí 14        14 4 2 214 29 44 59 22 52 22 52
14 Na Groši 43 Rokycanova 15        15 4 2 214 29 44 59 22 52 22 5215 x Záveská 45 Tachovské náměstí 16  

14 29 44 59
    16 4 2 216 x Sídliště Na Groši 47 U Památníku 22 52 22 52

17        17 4 2 217 x U Průseku 48 x Pernerova 14 29 44 59 22 52 22 52
18   

14 29 44 59
    18 4 2 219 Zahradní Město 50 FLORENC 22 52 22 52

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 19       19 3 2 214 29 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 (); 28.9.,24.12.2019,10.4.2020 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)

68 37 35

Graf.: T6193,T6191,T6192     Chron.: 26     Zast.: 967/2     Šabl.: Šablona 15|10-2|TP

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 1.9.2019Informace 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   5 214 32
x Pernerova x U Průseku  

02 15 27 39
    6 5 2 251 12 52 12 52U Památníku x Sídliště Na Groši 7  

41

6 

    732 5 2 1Tachovské náměstí x Záveská 03 15 28 54 22 52
8        8 5 2 2Rokycanova Na Groši 06 18 31 44 57 25 56 14 54
9      9 3 2 1Olšanské náměstí Hostivařská 10 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 45 26 56 26 56

x Pod Rapidem x Na Křečku 14        14 4 2 200 15 30 45 26 56 26 56
Strašnická x Janovská 15        15 4 2 200 15 30 45 26 56 26 56x Štěchovická • Sídliště Petrovice 16  

00 15 30 45
    16 4 2 2x V Rybníčkách 1 x Jakobiho 26 56 26 56

17        17 4 2 2Skalka 4 Horčičkova 00 15 30 45 26 56 26 56
18   

00 15 29 41
    18 5 2 2Na Padesátém 6 HÁJE 54 26 56 26 56

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 19       19 4 2 207 21 36 51 26 56 26 56x - na znamení 20        20 3 2 206 26 46 24 54 24 54 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
21        21 3 2 205 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 (); 28.9.,24.12.2019,10.4.2020 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)
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Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

67 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. +420234125238

od 14.9.2019
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 52 15 45
Nádraží Běchovice 6      6 4 207 22 37 49 15 45x Hasičská 7      7 5 2x Winklerova 02 14 26 38 50 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

O svátcích jede jako v neděli ().

3

Soft. CHAPS spol. s r.o. A

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.

orientační doba
jízdy (min)

67 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. +420234125238

od 14.9.2019
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 4 205 20 35 50 17 47
Horčičkova 6      6 5 202 13 25 38 50 17 47x Newtonova 7      7 5 2x Morseova 02 14 26 38 50 19 49

8      8 4 2Poliklinika Petrovice 03 15 30 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 37 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 - možnost přestupu na vlaky linky S

O svátcích jede jako v neděli ().

3

Soft. CHAPS spol. s r.o. A

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.

orientační doba
jízdy (min)
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Nebojte se mobilní aplikace PID Lítačka
Všechny jízdenky PID pro 
jednotlivou jízdu pro Prahu 
a Středočeský kraj už rok 
snadno zakoupíte v mobilu.

Když byly na počátku léta 2019 osazeny 
do všech pražských tramvají bezkontaktní 
terminály, které umožňují si zakoupit tro-
jici základních jízdenek PID, setkalo se to  
s velkým ohlasem veřejnosti. I média in-
formovala, že Praha konečně umožňuje 
koupi jízdenek moderním způsobem. Při-
tom už od srpna 2018 mají všichni Praža-
né, obyvatelé Středočeského kraje i ná-
vštěvníci tohoto regionu možnost si koupit 
veškerý sortiment jednotlivých jízdenek 
PID (s platností od 15 minut po 3 dny)  
v mobilní aplikaci PID Lítačka. Stačí k to-
mu chytrý mobilní telefon a platební karta 
(a ani nemusí být bezkontaktní).
Přestože spuštění aplikace PID Lítačka by-
lo v srpnu 2018 výrazně komunikováno, 
mnoho cestujících stále tuto možnost ne-
zaregistrovalo. Někteří třeba stále zůstali 
u SMS jízdenek. Ty ale neplatí ve vlacích 
a příměstských autobusech a bez čes-
ké SIM karty je nemohou využít ani turis-
té. Aplikace PID Lítačka už tato omeze-

ní nemá. Může jí využívat Čech i turista, 
člověk s kontaktní či bezkontaktní plateb-
ní kartou, ceny jízdenek jsou bez přirá-
žek či poplatků za odeslání SMS a jízden-
ky platí ve všech prostředcích PID v Praze 
a na celém území Středočeského kraje. 

Co hlavně aplikace PID Lítačka umí?
• Najde vám nejvhodnější spojení a sou-
časně nabídne správnou cenu jízdného.
• Pokud máte dlouhodobý kupón na něja-
ké pásmo v PID, při vyhledání ceny za jíz-
du zohlední tento kupón a nabídne již jen 
potřebnou doplňkovou jízdenku pro kupó-
nem nepokrytá pásma.
• Nabízí celý sortiment jízdenek PID plat-
ných v Praze a Středočeském kraji (jízden-
ku platnou od 15 minut ve Středočeském 
kraji až po třídenní jízdenku pro území Pra-
hy).
• Jízdenky z aplikace nemají žádné ome-
zení platnosti jako SMS jízdenky. Je mož-
né je využít plnohodnotně ve všech pro-
středcích Pražské integrované dopravy.
• Aplikaci mohou využít plnohodnotně  
i zahraniční turisté, neboť je k dispozici  
i anglická verze.
• Po uložení vaší platební karty koupíte 

jízdenku, na kterou jste zvyklí, na dvě klik-
nutí.
• Umožňuje nakoupit až 10 jízdenek na-
jednou (vhodné při cestě větší skupiny 
cestujících).
• Jízdenky si můžete nakoupit do zásoby 
a aktivovat je, až když potřebujete.
• Aktivaci (obdoba označení papírové jíz-
denky) můžete provést rovnou při koupi 
jízdenky, nebo si nastavit konkrétní čas, 
kdy jízdenka začne platit. Třeba dle odjez-
du vašeho spoje.
• Vždy vidíte, jak dlouho vám ještě jízden-
ka bude platit. Aplikace vás současně upo-
zorní na blížící se konec platnosti vašeho 
kupónu.
• V závěru roku 2019 bude pak v aplikaci 
možné dlouhodobé kupóny i zakoupit a pl-
nohodnotně se jimi i prokazovat.
Kde si aplikaci může cestující stáhnout?
Stačí přejít na adresu app.pidlitacka.cz  
a tam zvolit, jestli si aplikaci chcete stáh-
nout z Google Play či App Store. K dispozi-
ci jsou verze pro obě platformy.

Redakce

Volba ke stažení zdroje. Instalace v Google Play. Odsouhlasení přístupů.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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V sále Domu občanské 
vybavenosti se dne  
11. 9. 2019 konal koncert 
swingové hudby souboru 
Blue Star kapelníka  
Václava Marka. 

Milovníci swingové a jazzové hudby  
30. – 40. let dvacátého století slyšeli v Pe-
trovicích Blue Star již potřetí. Písně inter-
pretovali sólisté Kamila Novotná a Pavel 
Švestka.
Repertoár Blue Star je postaven na re-
pertoáru písní, které hrával např. orchestr 
R. A. Dvorského. Koncert krásné taneční 
hudby známé ze starých českých filmů byl 
příjemně stráveným večerem. Zájemci si 
mohli koupit i několik různých CD s písně-
mi v provedení hudebníků Blue Star. 
Soubor Blue Star pan Václav Marek založil 
v roce 1999 a patří v interpretaci swingo-
vé a jazzové hudby k absolutní české špič-
ce. Budeme se těšit na další vystoupení  
v Petrovicích někdy v budoucnu.

Iveta Hergottová
předsedkyně Kulturní komise RMČ 

Děkuji, bylo to krásné aneb večer  
swingu v Petrovicích.

Swingová hudba souboru Blue Star kapelníka Václava Marka.

Vážení spoluobčané, 
Kulturní komise RMČ 
Praha – Petrovice pro Vás 
připravila na listopad a 
prosinec 2019 tyto akce:

6. listopadu
6. listopadu v 17 hodin v sále DOV – 
pořad pro seniory se spisovatelem, 
hercem a písničkářem Janem 
Vodňanským 

19. listopadu
v 19 hodin ve farním centru Camino – 
Dopisy Olze (pořad k uctění 30. výročí 
sametové revoluce – zazní hudba  
A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Smetany 
a M. Müllera, která bude prokládána 
čtenou korespondencí Václava Havla)

27. listopadu 
v 19 hodin v sále DOV – Znovu a líp 
(divadelní hra s Kristýnou Frejovou  
a Markem Danielem v hlavních rolích)

4. prosince 
v 19 hodin v sále DOV – vánoční 
koncert Ireny Budweiserové

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.

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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Miroslava Šulce láká legendární Ironman  
na Havaji
Mistrů světa bylo a bude 
vždy jako šafránu. Je to 
přece jen výjimečné, když 
je někdo v nějaké disciplíně 
nejlepší na naší planetě.  
A víte, že jeden takový člověk 
žije mezi námi  
v Petrovicích? Miroslav 
Šulc se o prvním zářijovém 
víkendu stal světovým 
šampionem v polovičním 
Ironmanu v kategorii 
vozíčkářů. Šestačtyřicetiletý 
sportovec zvítězil  
ve francouzské Nice  
a vybojoval si tak účastnické 
místo na dalším světovém 
šampionátu, který se bude 
konat příští rok na Novém 
Zélandu. To byl důvod k 
povídání o jeho sportování.

Jak jste se dostal k tak fyzicky i psy-
chicky náročnému sportu jako je  
triatlon? 
Poměrně dost jsem sportoval už od mlá-
dí, hodně mě bavila cyklistika a lyžování. 
Bohužel v 18 letech jsem měl pracovní 
úraz a zlomil si páteř. Zůstal jsem ochr-
nutý na dolní polovinu těla, a tím pro mě 
veškerý sport skončil až do roku 2008. Na 
dlouhých 17 let. Alespoň jsem si to my-
slel. Ale celkem náhodou jsem se dostal  
k handbike, což je kolo pro postižené s dol-
ními končetinami. Na handbike vlastně le-
žíte a šlapete rukama. Postupně jsem mu 
propadl. Připadal mi jako úžasný sport pro 
vozíčkáře, jedete 30 km v hodině a vlast-
ní silou se dostanete dost daleko. Není to 
jako na normálním vozíku, kdy dost trvá, 
než se někam dokodrcáte. Tak jsem se při-
hlásil do sportovního klubu Handbike ČR  
a začal jsem cyklistiku dělat na výkonnost-
ní úrovni, hodně trénoval a začal se zúčast-
ňovat závodů. 
Jak často trénujete?
To je individuální. Trénink se hodně podo-
bá cyklistickému, jediný rozdíl je v tom, že 
šlapete rukama. Já trénuji šest dní v týd-
nu a trénink je zpravidla dvoufázový – do-

poledne a odpoledne. Protože však časem 
přišly zdravotní problémy, protože hodně 
zatěžujete horní končetiny, tak jsem se 
postupně dostal od handbike k triatlonu. 
Teď už musím trénink dělit mezi kolo, běh 
a plavání. Pro běh vozíčkářů existuje spe-
ciální vozík, kterému se říká formule. Jed-
nou až dvakrát týdně plavu.
Přešel jste z handbike k triatlonu také 
proto, že jste si chtěl rozšířit trénink  
a disciplíny?
Ne tak úplně. Bylo to svým způsobem vy-
nucené. Když děláte jeden sport vrcholo-
vě, tak musíte pohyb kompenzovat. Nej-
prve jsem začal plavat a docela mi to šlo, 
ale nikdy jsem závodně neplaval. Kamarád 
Zbyněk Švehla, velmi úspěšný triatlonista 
vozíčkář, který několik startoval na havaj-
ském Ironmanu, mě lákal k triatlonu. Říkal 
mi, na kole jezdíš, plaveš a teď už stačí jen 
běhat. Slovo dalo slovo a v té době jeden 
vozíčkář ze Slovenska prodával levně svůj 
běžecký vozík. Tak jsem ho od něj koupil  
a opravil s tím, že si vozíčkářský běh vy-
zkouším. Před dvěma roky jsem absolvoval 
svůj první triatlon na poloviční vzdálenos-
ti, tj. 1900 m plavání, 90 km na handbike  
a 21 km běh. Klasický Ironman má dvojná-
sobné vzdálenosti.

Co jste si říkal po absolvování prvního 
triatlonu?
Byl to Czechman nedaleko lázní Bohdaneč 
a byl jsem z něho nadšený. Líbí se mi, že 
závodíme společně se zdravými sportovci. 
To u handbike není. Samozřejmě, u nás je 
to komplikované tím, že do vody i z ní nám 
musí někdo pomoci, stejně jako při pře-
sednutí na handbike a potom na běžecký 
vozík. Prostě potřebujeme asistenty. 
Na začátku září jste dosáhl zatím svého 
největšího úspěchu, v Nice jste byl me-
zi vozíčkáři nejrychlejší…
Pro nezasvěcené musím říci, že je ještě 
mnohem těžší se na šampionát kvalifiko-
vat, protože organizátoři udělili jen čtyři 
startovní místa, tzv. sloty pro ty nejlepší 
vozíčkáře. Já jsem ho dostal na základě ví-
tězství v Lucemburku. Závod byl sice ob-
sazen kvalitně, ale kvůli termínové kolizi  
s dalšími závody chyběli někteří triatlo-
nisté, kteří mají rychlejší časy než já. Ko-
nalo se totiž současně mistrovství světa  
v handbike a kvalifikační závody na para-
lympiádu, tak každý si zvolil svou prioritu.
Vás neláká paralympiáda?
Ani ne, na ní se závodí v tzv. sprinttriatlo-
nu: 750 m plavání, 20 km na kole a běží se 
5 km. A to je pro mě příliš krátké. 

S trofejí za vítězství na světovém šampionátu.
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První v  cíli triatlonu v Nice! Důvod slavit titul mistra světa. Na handbiku.

Já už jsem ve svém věku spíše vytrvalec. 
Navíc, kdybych se chtěl kvalifikovat do To-
kia, musel bych objet řadu závodů v pa-
ratriatlonu, z nichž žádný se nekoná v ČR 
a jen několik málo v Evropě. A to jsem 
opravdu v plánu neměl.
Ještě se vráťme k handbikům. Jakých 
jste dosáhl největších úspěchů?
Startoval jsem v seriálu závodů Světového 
poháru, který každý rok vyvrcholí mistrov-
stvím světa. Do roku 2017, než mě postih-
ly zdravotní problémy, tenisové lokty na 
obou rukách, bylo mým nejlepším umístě-
ním deváté místo v závodě Světového po-
háru. U nás jsem vyhrával závody České-
ho poháru i mistrovství republiky. Teď se 
tedy věnuji triatlonu, ale současně bych 
chtěl stále závodit na handbike a vrátit se 
do reprezentace, z které jsem vypadl prá-
vě kvůli zdravotní pauze.
Co tedy bude pro vás prioritou?
Triatlon je různorodější. Hlavně soutěžíme 
se zdravými a atmosféra na závodech je 
nesrovnatelná s handbiky. Divácká kulisa 
je o úroveň vyšší. Triatlon tak bude urči-
tě prioritou, ale kvůli tréninku a posouvání 
svého výkonu se potřebuji intenzivně vě-
novat cyklistice. 
Kolik můžete absolvovat triatlonů  
za sezonu?
To záleží na tom, kde se konají. Když by 
se pořádaly v blízkém okolí, v naší republi-
ce, tak jsem schopný absolvovat závod na 
slušné úrovni každé tři týdny. Ale při star-
tech v zahraničí je logistika složitější. Le-
tos jsem se zúčastnil jen dvou triatlonů, 
v Lucembursku a Nice. Na dalším jsem 
již nemohl startovat kvůli zranění, které 
jsem si přivodil na mistrovství republiky 
v handbike. Takže ideálně bych byl scho-
pen se připravit tak na čtyři, pět triatlonů  

v sezoně. V září jsem se ještě zúčastnil zá-
vodu Českého poháru v Ústí nad Labem  
a 29. září jsem jel slavný Berlínský mara-
ton na handbike.
Máte tréninkového partnera?
Nemám. Měl jsem na handbike výborné-
ho cyklistického trenéra Jana Třesohlavé-
ho, ale po zranění jsme se rozhodli se ro-
zejít. Teď se rozhlížím a hledám trenéra 
specialistu na triatlon.
Váš sport určitě není žádná levná zále-
žitost. Z čeho financujete účast na zá-
vodech?
Je to komplikované. Dříve financování 
sportu tělesně postižených nefungovalo 
vůbec. Od roku 2017/18 začala být státem 
podporována reprezentace, ale z ní jsem 
vypadl. Takže to šlo mimo mě. Já spadám 
pod Českou asociaci tělesně handicapova-
ných sportovců (ČATHS) a nad ní je ještě 
Český paralympijský výbor. Takže si shá-
ním osobní sponzory, na závodech natá-
čím videa, fotografuji, nabízím reklamu na 
dres. Např. svou účast na mistrovství svě-
ta v Nice jsem mohl uhradit především dí-
ky finanční pomoci petrovického občana 
a podnikatele Romana Vojty a jeho firmy 
Carmina.
Na můj sport padne hodně z rodinného 
rozpočtu. Za velkou pomoc i podporu vdě-
čím manželce. Díky vítězství v Nice jsem 
získal startovní místo na příštím MS, kte-
ré se koná na Novém Zélandu. Tam se 
budeme bavit o statisícových nákladech.  
A to nehovořím o vybavení, závodní hand-
bike stojí od 12 tisíc eur výše, závodní vo-
zík – formule 5 tisíc eur a víc. Na závodech 
mám doprovod, jezdí se mnou manželka, 
která mi pomáhá s  technickými věcmi, ja-
ko je obléci se do neoprenu před plavá-
ním, přemísťování handbike a vozíku aj.

Jaké jsou vaše příští cíle?
Tím, že jsem vyhrál závod v Lucembur-
ku, tak jsem dostal na výběr startovní slot  
v Nice nebo na Havaji. Vybral jsem si polo-
viční distanci, protože dlouhý závod bych 
ještě nedokázal absolvovat tak, abych byl 
s výsledkem spokojen. V Lucemburku 
jsem vyhrál v čase 4:44 hodin. Umím ho  
i rychleji, můj rekord je 4:35 loni z Doks, 
ale čas většinou odpovídá náročnosti tra-
tě. Což se ukázalo v Nice, kde jsem měl 
čas o 45 minut horší, ale zdejší trať byla 
pro handbiky opravdu hodně náročná - cel-
kově jsem na 90 kilometrech nastoupal 
1367 výškových metrů.
 
V příští sezoně bych se chtěl zaměřit na 
obhajobu titulu mistra světa v Ironmanu 
70.3 na Novém Zélandu a v roce 2021 
se pokusím kvalifikovat na MS v dlou-
hém Ironmanu na Havaji. To je sen a cíl,  
ale docela reálný. 

 
VS

redakce

Miroslav Šulc na bežeckém vozíku. 
Povzbuzuje ho jeho manželka.
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V letošním roce Místní 
knihovna MČ Praha – 
Petrovice už obohatila 
knihovní fond o 350 nových 
titulů. Protože jde vesměs 
o nejžádanější novinky 
současného knižního trhu, 
nenechte si ujít možnost 
jejich výpůjčky.  
V pestré nabídce máme jako vždy zastou-
peny knihy všech žánrů pro všechny věko-
vé kategorie čtenářů. Rodiče těch nejmen-
ších u nás najdou hned pět výpravných 
obrázkových leporel na téma „všeho, co 
se děje kolem nás“ od A. Suessové, nebo 
třeba i úplně nové pohádky D. Kroluppero-
vé.  Od spisovatele P. Stančíka máme dal-
ší příběhy „Jezevce Chrujdy“ a trochu vět-
ší čtenáře zase zaujmou jeho dobrodružné 
příběhy pro chytré děti, jejichž názvy začí-
nají stejně „H2O a…“.  Pro náctileté, kte-
ří obvykle nevědí, co číst, bude zážitkem 
kniha P. Dvořákové „Každý má svou laj-
nu“, aneb kniha o florbalu a prvních lás-
kách stejně jako třeba foglarovsky laděná 
„Prašina“ od V. Matonohy. Středoškoláci 

u nás už určitě najdou i v hezkých nových 
vydáních povinnou četbu k maturitě, a te-
dy nesmrtelnou klasiku z beletrie, poezie  
i dramatu.  Letos jsme také nakoupili šes-
tidílnou fantasy sérii „Píseň ledu a ohně“ 
od jednoho z nejúspěšnějších spisovatelů 
současnosti G. R. R. Martina, která celo-
světově proslula svým televizním zpraco-
váním pod názvem Hra o trůny. Mezi kni-
hami českých autorů pak nechybějí „Tiché 
roky“ stále více vyhledávané A. Morn-
štajnové nebo Magnesia Literou oceně-
ná „Teorie podivnosti“ od P. Horákové.  
Z detektivních příběhů zaujme určitě „Kar, 
aneb Pohřební hostina za umírající město“ 
M. Urbana, nebo „Téměř jasný případ“ 
známého psychiatra a detektivkáře J. Ci-
mického. Severskou detektivku máme za-
stoupenou i novými autory, mezi nimi tře-
ba M. Niemi a knihou „Vařiti medvěda“.  
Z oblíbených autorek romantiky jsme na-
koupili nové romány od Robertsové, Stee-
lové i Keleové – Vasilkové a nechybí nám 
třeba ani poutavá rodinná sága „Panský 
dům“ z počátku 19. stol. od německé spi-
sovatelky A. Jacobsové.  Protože v naší 
knihovně je čtenářům k dispozici samo-

zřejmě mnoho dalších krásných knih, ne-
může v ní chybět ani „Nabarvené ptáče“ 
původem polského spisovatele J. Kosin-
ského, aneb kniha, o které se, přestože 
byla napsána již v roce 1965, nyní opravdu 
hodně mluví také díky stejnojmenného fil-
mu režiséra V. Marhoula.

 
Eva Šuhájková

Máte doma knížku, kterou 
už jste přečetli, ale je vám 
líto ji vyhodit? Přineste ji 
do KnihoBudky. Tu naši, 
petrovickou, najdete před  
ZŠ Praha-Petrovice,  
v Dopplerově ulici. Veřejnosti 
slouží již přes dva roky.
Knihy do KnihoBudky můžete nejen 
vkládat či měnit za jiné. Knihy, pokud vás 
osloví, si můžete i navždy ponechat ve vaší 
domácí knihovničce nebo jimi obdarovat 
vaše přátele. Knihu si můžete vzít, přečíst  
a vrátit do kterékoliv jiné KnihoBudky, kterou 
potkáte někde na cestě. V naší republice 
se idea tohoto neziskového projektu, jímž 
se dává nová funkčnost už nevyužívaným 
telefonním budkám, od roku 2013 rychle 
rozšířila. Po Praze takových bezplatných 
pouličních knihovniček najdete už desítky. 
Pokud chcete vědět, kde jsou ty oficiální, 
stačí kliknout na webovou adresu:     

http://www.knihobudka.cz.
Provozovatelem té „naší“ v Dopplerově 
ulici je MČ Praha-Petrovice, která ji adop-
tovala. A i když do ní odkládají knihy právě 
petrovičtí občané, nejvíce samozřejmě při-
spívá Místní knihovna MČ Praha-Petrovi-
ce. Knihami, které vyřazuje ze svého kni-
hovního fondu, aby uvolnila místo knihám 
novým. V petrovické KnihoBudce tak mů-
žete najít knihy všech žánrů pro všechny 
skupiny čtenářů s tím, že mezi množstvím 
titulů nechybějí ani opravdu hodnotné kni-
hy ze světové literatury. Protože Kniho-
Budka slouží nám všem 24 hodin den-
ně, slibme si, že se k ní budeme chovat 
všichni tak, aby mohla sloužit co nejdéle. 
Buďme jejími strážci stejně jako žáci ze ZŠ 
Dopplerova.
 

Eva Šuhájková
infocentrum

Kniha Nabarvené ptáče.

Půjčujte si a sdílejte své knihy.

Knihovna pro malé i velké

Petrovická KnihoBudka

VOLNÝ ČAS
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Nový školní rok 2019/2020 
je tady a na dveře Základní 
školy Praha-Petrovice už 
klepe, či spíše buší, tak silně, 
že je to slyšet široko daleko. 

Klepe na dveře do budovy Edisonova 40, 
kde jsou letos třídy 1. M, 2. M, 3, M, 4. M 
a 5. M, celkem 5 tříd. Klepe také na dve-
ře u našeho nového pavilonu, kde se letos 
budou učit žáci a žákyně ve třídách 2. A, 
2. B, 4. A, 4. B a 5. B, také 5 tříd. Samo-
zřejmě je slyšet i klepání na dveře budovy 
Dopplerova 351, tady jsou letos třídy 1. A, 
3. A, 5. A a všechny naše třídy druhého 
stupně – 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 
9. A a 9. B, celkem je zde 11 tříd, tři z prv-
ního a 8 tříd z druhého stupně. Oddělení 
školní družiny pro žáky z prvního až páté-
ho ročníku jsou ve všech třech budovách 
naší školy.

Třídními učiteli ve jmenovaných třídách 
jsou letos tito pedagogičtí pracovníci:
1. A Mgr. Anna Procházková
1. M Mgr. Bohumila Foltýnová
2. A Mgr. Dana Kosová
2. B Mgr. Monika Görischová
2. M Mgr. Jana Židův
3. A Mgr. Drahoslava Bukvová 
3. M Mgr. Zina Kutová 
4. A Mgr. Jan Baptista 
4. B Mgr. Marcela Karásková 
4. M Bc. Radoslava Winterová
5. A Mgr. Anna Dvořáková  
5. B Mgr. Irena Melicharová  
5. M Mgr. Monika Humhalová 
 
První stupeň má letos 13 tříd. 

Třídními učiteli na druhém stupni jsou:
6. A Mgr. Lenka Kasanová

6. B Mgr. Martin Vachl
7. A PaedDr. Jana Jelínková
7. B Mgr. Veronika Balíčková 
8. A Mgr. Jana Gabašová  
8. B Mgr. Kateřina Mašková 
9. A Ing. Lenka Říhová 
9. B Mgr. Mgr. Markéta Pospíšilová
                 
Žáci druhého stupně jsou rozděleni  
do 8 tříd.

Vyučujícími na 1. a 2. stupni jsou dále tito 
pedagogové:  
Ing. Tereza Blechová, učí zejména fran-
couzštinu,
Mgr. Michaela Dočekalová, vyučuje hlav-
ně angličtinu,
Mgr. Martin Damašek, vyučuje angličtinu,
Mgr. Favzija Zázvorková, vyučuje ruský  
jazyk,
Mgr. Tomáš Straka, učí fyziku ve třídách 
devátého ročníku,
Ing. Bc. Daniela Schneider Valentová, její 
doménou je zejména matematika,
Mgr. Petra Tillová, vyučuje hlavně země-
pis,
Mgr. Richard Sekerák, vyučuje výchovu  
k občanství a informační technologie,
Mgr. Jiří Linhart, vyučuje hlavně český  
jazyk.
 
O naši školní družinu se starají: 
Alena Kováříková, vedoucí školní druži-
ny, Miroslava Tesařová, Michaela Kokša-
lová, Hana Lohnertová, Šárka Jarošová,  
Bc. Jitka Štiková, Bc. Zlata Danková.      

V některých třídách pracují asistentky pe-
dagoga:  
Jitka Vondrová (třída 7. B), Bc. Monika 
Buberlová (třída 4. A), Zuzana Zikánová 
(třída 3. A), Tetiana Tkach (třída 9. B).

Vedení školy: 
Mgr. Petr Zeman, ředitel školy,
Mgr. Dana Němcová, statutární zástupky-
ně ředitele školy,
PaedDr. Iva Paloučková, zástupkyně ředi-
tele.

Naše škole má nyní celkem 44 pedagogic-
kých pracovníků.

Všichni pedagogičtí pracovníci přišli v pon-
dělí 2. září 2019 zahájit nový školní rok  
a přivítat naše žáky ve škole. 

Nové žáky v prvních třídách přišla jako  
každý rok přivítat také paní JUDr. Olga 
Hromasová, starostka MČ Praha - Petro-
vice. Děvčata a chlapci v prvních třídách 
dostali na uvítanou dárečky a pamětní lis-
ty, které jim budou připomínat jejich první 
den ve škole. Děkuji paní starostce, děkuji 
všem pedagogům i všem žákům, že prv-
ní den dokázali vytvořit tak milou a příjem-
nou, atmosféru. 

Všem  žákům přeji, aby po celých násle-
dujících deset měsíců zvládali všechny 
vyučovací předměty, nezapomínali na do-
mácí úkoly, mezi spolužáky si našli nové 
kamarády, případně se přivítali s těmi loň-
skými, těšili se na školu v přírodě nebo vý-
let a aby je ten ředitel moc nezlobil. 

Petr Zeman 
ředitel Základní školy Praha-Petrovice

Na dveře Základní školy Praha – Petrovice už 
klepe, či spíše buší, nový školní rok 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020. Vítání prvňáčků paní starostkou. Vítání prvňáčků.
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Ahoj všichni čtenáři 
Petrovického zpravodaje,
tak jsme se my děti  
z Mateřské školy Jakobiho 
po prázdninách, které nám 
utekly jako voda, zase sešly  
s kamarády, paní učitelkami  
a všemi kteří se o nás  
ve školce hezky starají.  

My starší děti, které už to ve školce dob-
ře známe, jsme se moc těšily a také rády 
jsme mezi sebou přivítaly nové, většinou 
mladší děti. U těch se občas zpočátku ob-
jevila slzička, ale teď už je všechno v po-
řádku a jen se na sebe smějeme, hrajeme 
si a kamarádíme spolu. 
Je nás ve školce zase o něco víc než bylo 
v loňském školním roce. Máme zde šest 
tříd - Jablíčko, Hruška, Třešně, Jahoda, Be-

rušky a Sluníčka a je nás celkem 168, od 
nejmladších tříletých dětí až po sedmileté 
předškoláky!
Ve školce máme připravený bohatý pro-
gram – divadélka, koncerty, exkurze, vý-
lety, návštěvy hasičů, sokolníků s dravými 
ptáky a spoustu dalších zajímavých akcí. 
Vyrábíme, sportujeme, zpíváme, hrajeme 
si na všechno, co budeme v životě potře-
bovat. 
Jak víme od paní učitelky, hrou a společ-
ným tvořením se učíme vzájemné spolu-
práci a domluvě s kamarádem, a také hru-
bé a jemné motorice, prostorové orientaci 
a mnoho dalšího… čemu ještě úplně ne-
můžeme rozumět.
Už se také moc těšíme, že za pár týdnů 
ukážeme rodičům na vánočních besíd-
kách, spojených s výtvarnými dílničkami, 
co všechno jsme se od září v naší mateř-
ské škole naučily. 

Takže hurá do nového školního roku, vždyť:
Jaro – léto – podzim – zima v naší školce 
je vždy prima !
Za děti a s dětmi v mateřské škole sepsala

Barbora Hromířová

Jaro – léto – podzim – zima v naší školce  
je vždy prima !

Jaro - léto - podzim - zima v naší školce.

Hledáme – přijmeme!

Zájemci mohou zaslat své nabídky, za které předem děkujeme, na e-mail: petr.zeman@zsprahapetrovice.cz.  
Obratem sdělíme veškeré podrobnosti včetně platových podmínek. Těšíme se na vás.

ZŠ Praha - Petrovice, Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice,  
hledá a přijme pedagogické pracovníky na pozice  
ASISTENTI PEDAGOGŮ.  

Mateřská škola Jakobiho,  
Praha 10 – Petrovice

Hledáme kvalifikovanou učitelku! 

Jana Beránková - ředitelka školy 
KONTAKT: 

E-mail: ms.jakobiho@volny.cz, Telefon: 274 863 977, 274 862 631
www.msjakobiho.cz
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Prima se představuje

Muzeum kouzel a triků

Harmonizační kurz sekundy a kvarty

Jako každý rok zasedli do 
lavic Gymnázia ALTIS noví, 
usměvaví, učenliví a učení 
chtiví primánci. 

A jako obvykle i letos se hned na začát-
ku rozjeli na outdoorový pobyt tzv. „sezna-
movák“. Pod vedením zkušených traperů 

Mgr. Mocka a Mgr. Veleho se v přírodě, 
v Choceradech, věnovali tmelení kolekti-
vu, sportu, týmové práci a v neposlední 
řadě i zábavě. Nový kolektiv šestadvaceti 
děvčat a chlapců dokazoval každý den, že 
společně strávený čas je nejen příjemný, 
ale i velmi užitečný. Noví spolužáci se to-
tiž vzájemně učí respektovat jeden druhé-

ho a pomáhat si v různých, nejen školních 
situacích. 
A kdo v soutěžích a hrách vítězil? Přece 
úplně všichni účastníci kurzu, první i ten 
poslední.

Olga Tůmová
SG Altis

Kdo z vás neviděl ani jeden  
z filmů z dílny Karla Zemana, 
zůstal na půl cesty za 
tajemstvím filmové alchymie. 

Tento velikán animovaného filmu dobyl 
ve své době svět a rozzářil oči mnoha dětí  
z mnoha koutů všech kontinentů. I my 
jsme si chtěli tohoto umělce připome-
nout a zamířili jsme do  jeho Muzea na 
Kampě. S průvodkyní jsme nejdříve po-
hovořili o animovaném filmu obecně  
a o českém zvlášť, abychom posléze sami 
mixovali triky na filmové plátno. Všechny dě-
ti letošní sekundy si dopoledne velmi užily  
a současně se zábavou se i poučily o tradi-
ci českého animovaného filmu

Olga Tůmová
SG Altis

Loňský rok přinesl některé 
změny ve vedení tříd,  
a proto se školní kolektivy 
sekundy a kvarty vypravily 
spolu s pedagogy  Petrem 
Distlerem a Olgou Tůmovou 
do krkonošské přírody na 
Benecko,
aby na třídenním pobytu utužily  své kama-
rádství, navázaly nová přátelství a zamys-
lely se nad možnými problémy, které se 
ve třídách občas objeví. 
Pod vedením zkušených instruktorů stu-
denti objevovali své slabiny, ale též sil-
né stránky, pracovali jeden pro druhého, 
soutěžili mezi sebou, ale též se sebou sa-
mými. Celý pobyt děti trávily především 
na vzduchu venku, neboť ve zdravém tě-
le zdravý duch. Studenti se bavili, smáli,  

ale také se učili. Učili se toleranci, vzájem-
né pomoci a pochopení pro jinakosti svých 
spolužáků. Kurz splnil očekávání a rozlou-
čení po příjezdu ke škole bylo velmi emo-
tivní.
Tak někdy znovu !!!! 

Olga Tůmová
SG Altis

Odpočinek.

Stavíme základy.

Sýr........ :-)
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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.renobike.cz

nzerat_KolaSara.indd   1 29.01.15   9:23

-35%

SEZÓNNÍ VÝPRODEJ
• Zahradního nábytku, kolekce 2019
• Zahradního programu, kolekce 2019

osobní odběr u nás na prodejně: 
Fr. Diviše 984 104 00 Praha 10 

nebo onl ine na:  
www.drevar.cz 

Slevy nelze sčítat, platí do 31.10.2019, 
nebo do vyprodání zásob. Asko a.s.  
si vyhrazuje právo na změnu akce. 

Zjistěte více na 
kariera.provident.cz

a na telefonu 
844 744 644

Přivýdělek se vždycky hodí
Zajímavá odměna
Flexibilní pracovní doba
Žádné dojíždění
Spolupráce na hlavní 
nebo vedlejší činnost

Co vás čeká?
Oslovování nových zákazníků
Spolupráce s těmi stávajícími
Poskytování půjček 
Výběry splátek
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Vážení přátelé Základní školy
Praha-Petrovice, milí žáci,

budova v ulici Dopplerova slaví 30 let od svého 
otevření a budova v ulici Edisonova 130 let.

Dovolte, abychom Vás pozvali na narozeninové 
oslavy, které proběhnou

20. 11. 2019
od 14.00 do 16.30

Budou pro Vás otevřeny všechny budovy školy 
a připraven bohatý program.
V 16.30 společně se zástupci
MČ Praha-Petrovice zasadíme 

před „velkou“ budovou památeční lípu.
Na Vaši návštěvu se těší pedagogové

a žáci ZŠ Praha-Petrovice.
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a žáci ZŠ Praha-Petrovice.


