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Petrovický zpravodaj

Periodikum městské části Praha – Petrovice

Ročník XXVIII., číslo 4, prosinec 2019

130 LET 30 LET

Výročí  
ZŠ Praha – Petrovice
Základní škola Praha – Petrovice 
oslavila 130 a 30 let.



Příjemné vánoční svátky, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů  
v roce 2020 Vám přeje za městskou část Praha – Petrovice

JUDr. Olga Hromasová, starostka MČ | Iveta Hergottová, místostarostka MČ | Mgr. Veronika Balíčková, radní
MVDr. Roman Hanke, radní | PharmDr. Petr Slavíček, radní
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ÚVODEM Petrovický zpravodaj

Obsah

Cyklo- 
obousměrka

Cykloobousměrky
v 8 ulicích.

Vánoční 
bohoslužby

Pozvánky  
do petrovického 

kostela.

Hnědé 
popelnice

Popelnice
na bioodpad.

XX. 
Reprezentační 

ples
Pozvánka na ples 
Prahy – Petrovice.

Kultura

Pozvánky  
na kulturní akce.

v sobotu 25. ledna 2020 od 20.00 hodin 
ve společenském sále Domu občanské vybavenosti MČ Praha – Petrovice, 

ul. Edisonova č. p. 429/28, Praha 10 – Petrovice       
(vstup přímo z ulice Edisonovy, vedle hlavního schodiště)

Městská část Praha – Petrovice

 XX. REPREZENTAČNÍ PLES

  vstupenky v prodeji od 16. prosince 2019
Základní škola  

Praha – Petrovice

Oslavila 130 a 30 let
od svého vzniku.

10 2416 205 8

Petrovický zpravodaj,  
časopis městské části
Praha – Petrovice 

• Periodický tisk územního samosprávného 
celku. Vychází 4x ročně v Petrovicích. Ročník 
XXVIII, číslo 4, uzávěrka 15. listopadu, dáno 
do tisku 6. prosince, vychází 13. prosince. 
Uzávěrka následujícího čísla 13. 3. 2020  
do 12 hod., vychází 3. 4. 2020.
• 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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Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice

3. října 2019
• Rada MČ schválila jednostranné zvýše-
ní nájemného v bytech ve svěřené správě 
MČ Praha – Petrovice o inflační růst roku 
2018, tj. o 2,1% u všech nájemních smluv, 
které to umožňují.
• Rada MČ schválila vypsání VZ malého 
rozsahu „Úklid budovy polikliniky, Ohmo-
va 271, Praha 10 – Petrovice“ pro období 
od 01.01.2020 do 31.12.2022. 
• Rada MČ schválila návrh Místní knihov-
ny na odpis knižních titulů a časopisů.
• Rada MČ schválila uzavření no-
vé Smlouvy o nájmu hrobového místa  
na hrobku č. 633a. 
• Rada MČ vzala na vědomí informaci  
o stavu pohledávek za nájemci bytů ve 
svěřené správě MĆ Praha – Petrovice v 
bytech v Morseově ulici č. 252 a č. 253  
a v nebytových prostorech ke dni 
01.10.2019.
• Rada MČ schválila obsahové a grafické 
zpracování PZ 3/2019 do tisku.

17. října 2019
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu 
č. 19/2019 a č.20/2019.
• Rada MČ schválila zadání veřejné zakáz-
ky malého rozsahu „Zimní údržba v k. ú. 
Petrovice 2019“ dodavateli Podnik tech-
nických služeb Praha. 
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z Komi-
se bytové RMČ ze dne 14.10.2019.

• Rada MČ schválila konání akce 
„Mikulášská 2019“ pořádané Domem 
UM Praha 10 a Komisí výchovy, vzdělávání 
a sportu RMČ v sálu DOV dne 05.12.2019 
od 16.00 do 18.00 hodin.
• Rada MČ schválila finanční příspěvek ve 
výši 3 500 Kč na odměny pro děti a dopl-
nění kostýmů na akci „Mikulášská 2019“ 
pořádané Domem UM Praha 10 a Komisí 
výchovy, vzdělávání a sportu RMČ.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu diva-
delního představení „Kdo se bojí postele“. 
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu kul-
turního programu „Kavárnička dříve naro-
zených“.
• Rada MČ schválila výsledek revize kniž-
ního fondu Místní knihovny 
MČ Praha – Petrovice a s ním i již provede-
ný odpis nenalezených knižních titulů.

14. listopadu 2019
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu 
č. 21/2019.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci 
radní Mgr. Balíčkové ohledně dlouhodobé-
ho záměru petrovického školství.
• Rada MČ vzala na vědomí žádost 
MHMP o spolupráci na projektu „Plán 
rozvoje sportu hl. m. Praze 2021 – 2032“  
a uložila Komisi výchovy, vzdělávání  
a sportu RMČ zpracovat a předložit Radě 
MČ návrh plánu rozvoje sportu.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z jedná-

ní Bytové komise RMČ ze dne 12.11.2019.
• Rada MČ schválila vyúčtování zájezdu 
pro seniory Na návštěvě u Lažanských.
• Rada MČ schválila vyúčtování koncert-
ního vystoupení Jitky Zelenkové. 
• Rada MČ schválila návrh rozpoč-
tu Scénického čtení s hudbou a zpěvem  
Dopisy Olze. 
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu diva-
delního představení Znovu a líp. 
• Rada MČ schválila vyúčtování divadelní-
ho představení „Kdo se bojí postele“.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu
koncertního vystoupení Ireny 
Budweiserové. 
• Rada MČ schválila konání XX. repre-
zentačního plesu MČ Praha – Petrovice  
v sobotu 25. ledna 2020 od 20 hodin v sá-
le DOV. 
• Rada MČ jmenovala plesovou 
komisi. 
• Rada MČ uložila plesové komisi předlo-
žit RMČ ke schválení rozpočet XX. repre-
zentačního plesu MČ Praha – Petrovice. 
• Rada MČ uložila plesové komisi předlo-
žit RMČ ke schválení organizační, technic-
ké a materiální zabezpečení XX. reprezen-
tačního plesu MČ Praha – Petrovice. 
• Rada MČ schválila uzavření nových 
Smluv o nájmu hrobového místa na urno-
vé hroby č. 634 a č. 635.
 

Redakce

Zveme všechny občany naší městské části na VIII. řádné zasedání  
ZMČ Praha – Petrovice, které se bude konat ve středu 12. února 2020 a IX. řádné  

zasedání 11. března 2020 od 18.00 hod. ve společenském sále DOV,  
Edisonova 429/28, Praha – Petrovice.
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Údržba zeleně na území MČ Praha – Petrovice

Pietní akty v roce 101. výročí vzniku 
československého státu

Plochy zeleně na území 
naší městské části spravují 
kromě MČ Praha – Petrovice 
i další subjekty. Jedná se 
především o Technickou 
správu komunikací hl. 
m. Prahy, a.s., která 
spravuje převážně zelené 
plochy při motoristických 
komunikacích, dále 
společnost Acton, s.r.o., která 
spravuje zelené plochy pro 
Magistrát hl. m. Prahy. 
Zde se jedná hlavně o předzahrádky byto-
vých domů v sídlištní zástavbě. 
Údržba ploch ve správě výše uvedených 
subjektů je ze strany městské části koordi-
nována tak, aby byla zachována kontinuita 
prováděných prací. V některých případech 
bývá ale potřeba práce v dané lokalitě 
ukončit a navázat zde později. To se dě-
je například kvůli omezení hlukové zátěže.

V naší městské části jsou také poměr-
ně rozsáhlé plochy zeleně na pozemcích  
v soukromém vlastnictví, jejichž údrž-
bu musí zajišťovat sami vlastníci. Někteří 
vlastníci bohužel tuto svou povinnost ne-
plní. Zde se jedná zejména o velké zelené 
plochy mezi komunikacemi Novopetrovic-
ká, Archimédova a Bellova, louku pod sto-
žáry VN na sídlišti Dobrá Voda, zeleň při ma-
teřské škole v ul. Jakobiho a plochu před 
budovou polikliniky v ul. Ohmova.  Vlastník 

výše uvedených pozemků o tyto plochy 
dlouhodobě nepečuje a na výzvy městské 
části k zajištění jejich údržby nereaguje.  
V rámci omezení produkce alergenů z pře-
rostlé trávy a plevelů a v zájmu zachování 
pěkného vzhledu městské části je tak MČ 
Praha – Petrovice nucena zajistit údržbu 
těchto pozemků na své náklady, a ty poté 
po jejich vlastníkovi vymáhat.

Redakce

Rada Městské části  
Praha – Petrovice uspořádala 
ve středu 23. října 2019 
pietní akty k připomenutí 
vzniku československého 
státu, od kterého letos 
uplynulo již 101 let. Pietní 
akty byly spojeny s kladením 
věnců na místním hřbitově 
u hrobu obětí světových 
válek a u památníku padlých 
v Edisonově ulici. 

Pietního aktu se zúčastnili předseda 
Svazu vojenských veteránů plukovník Ing.  
Jiří Pešta, za Svaz důstojníků a praporčíků 
Armády České republiky podplukovník 
Ing. Miroslav Tlamicha, za Český svaz 
bojovníků za svobodu první místopředseda 
ústředního výboru a předseda oblastního 
výboru v Praze 15 Ing. Emil Kulfánek  
a Ing. František Kříž, zástupkyně ředitele 
obvodního ředitelství městské policie  
Praha 15 Mgr. Bc. Miroslava Ulehlová,  DiS.  

a za Sokol Petrovice I. starosta 
Petr Štěpánek a hospodářka Dagmar 
Kozelková.
Pietnímu aktu přihlíželi také žáci a studen-
ti se svými pedagogy ze ZŠ Praha – Petro-
vice, z Gymnázia Altis a z Dino School of 
Prague a občané Petrovic.
Slavnostní projev přednesla JUDr. Olga 
Hromasová, starostka Městské části 
Praha – Petrovice, Ing. Emil Kulfánek  
a Ing. Miroslav Tlamicha.
Žáci ZŠ Praha-Petrovice z 2. A a z 2. B 

recitovali básně od Františka Hrubína.
Co říká mateřídouška dětem  
a Sviť sluníčko, sviť. Žáci ze 4. M  
ZŠ Praha – Petrovice recitovali báseň 
od Josefa Václava Sládka Domov  
a od Jana Čarka báseň Kdyby tu nic nebylo.
Studentky z kvarty gymnázia Altis před-
nesly dvě pietní básně o smrti a naději.
Studenti 4. ročníku Dino School of 
Prague zazpívali skladbu Ta naše písnička 
česká. Za doprovodu svých pedagogů  
a dechové hudby Říčanka pod vedením 
Bohumila Průchy zazpívali oblíbenou píseň 
prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka 
Ach synku, synku. 
Na závěr zazněla státní hymna České 
a Slovenské republiky.

Iveta Hergottová
 místostarostka MČ 

Údržba zeleně je koordinovaná.

Pietní akty ke vzniku československého státu.
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Cykloobousměrkový zázrak v Petrovicích
Na přelomu let 2016  
a 2017 došlo v malé čtvrti na 
jihovýchodě Prahy  
k něčemu, o čem sní mnoho 
cyklistů po celém městě. Celá 
městská část Praha-Petrovice 
propletená jednosměrkami 
byla totiž pro cyklisty 
zobousměrněna. 
Po čtvrti Karlín tak jde o druhou pražskou 
lokaci, kde byly cykloobousměrky zavede-
ny plošně. Na rozdíl od Karlína k zavede-
ní došlo zcela „potichu“, bez výrazné ini-
ciativy jakýchkoliv spolků či medializace. 
Radnice pouze vycházela z místního cyklo-
generelu. Opatření si „oficiálně“ všiml re-
daktor Prahou na kole až v roce 2019.

Cykloobousměrkami se zde stalo celkem 
8 ulic, jmenovitě Voltova, Morseova, Cel-
siova, Gallileova, Lessnerova, Ohmova, 
Edisonova a Hertzova. Celkově měří při-
bližně 2 kilometry. Zajímavostí je, že cyklo-
trasa (A44) zde prochází jen jednou cyklo-
obousměrkou, zbylé ulice jsou pro cyklisty 
obousměrné přirozeně, jak by to mělo být. 

Část cykloobousměrek vznikla na ulicích, 
které předtím jednosměrkami byly. Část 
ulic byla pro auta zjednosměrněna nově 
v rámci dopravního zklidnění. Pro cyklisty 
se tedy oproti předchozímu stavu nic ne-
změnilo. 

Většina opatření je v obytných zónách, re-
spektuje tak vlastně technické podmínky 
179 Ministerstva dopravy, které uvádí, že 
jednosměrky v obytných zónách by mě-
ly být pro cyklisty automaticky průjezdné 
i protisměrně (což se bohužel ale většinou 
při zřizování obytných zón neděje). Ulice 
Lessnerova a Galileova každopádně obyt-
nou zónou ani zónou 30 nejsou a přesto 
zde evidentně v zřízení cykloobousměrek 
nebyl problém. 

Pro ostatní příkladem
Toto opatření tedy může být vzorem  
v tom, že vzniklo přirozeně z iniciativy rad-
nice a respektování TP179 Ministerstva 
dopravy. Stalo se tomu povětšinou v mís-

tech, která z většiny nejsou důležitá pro 
cyklistický tranzit, ale prostě jen zlepší 
průjezdnost místním. Příkladem pro ostat-
ní radnice může být zavedení cykloobou-
směrek v ulicích s profilem, kde by si je 
jiné městské části nedokázaly kvůli „bez-
pečnosti“ či „plynulosti“ představit ani 
náhodou. Přitom zde opatření funguje bez 
problémů. Viz obrázek.

Petrovice jsou pro ostatní důkazem to-
ho, že když se chce, prostě to jde. Bez 
dopravních úprav (pouze úprav značení) 
vznikla čtvrť, která je svým počtem cyk-
loobousměrek pražským a možná i čes-
kým unikátem. Věříme ale, že tato malá 
městská část nezůstane kapkou v moři 
a že i jinde začne plošné zavádění těchto 
opatření. Cykloobousměrky s sebou ne-
sou pouze pozitiva a často jsou účinnější 
než jiná nákladná cyklistická infrastruktu-
ra. Ostatně jejich zřizování všude, kde to 
umožňuje legislativa, požaduje i usnesení  
Rady hl. m. Prahy z roku 2016.

Ulice Edisonova, vzorová průjezdnost  
pro cyklisty.

Ohmova ulice v křížení s Morseovou, do 
které cyklista na obrázku po chvíli zabočí.

Výřez Petrovic na mapě PNK.
Cykloobousměrky jsou značeny šipkami, 
výraznější fialová šipka značí protisměrný 
povolený provoz cyklistů.

Cykloobousměrka Hertzova má na délce 
120 metrů převýšení 15 metrů, vozovka 
je široká necelé tři metry – přesto je 
cykloobousměrkou.

Lessnerova – klasická sídlištní 
jednosměrka se zaparkovanými auty po 
obou stranách, průměrně široká, bez 
opatření „zóna 30 či „obytná zóna“ – 
přesto cykloobousměrka.

Vjezd do Edisonovy z dopravní tepny Mi-
lánská – začíná obytná zóna, z této strany 
se sem dostanou pouze cyklisté  
a pěší. Zdroj: Mapy.cz

Martin Šnobr
Redakce Prahou na kole
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Pražané budou moci znovu žádat  
o kotlíkové dotace

Vánoční stromky do popelnice nepatří

Rada hl. m. Prahy schválila 
Pravidla dotačního programu 
„Zlepšování kvality ovzduší 
v hl. m. Praze - pořízení 
ekologického vytápění  
v domácnostech III“ 

a vyhlášení Výzvy č. 3 k předkládání žádostí 
o dotaci z tohoto programu financovaného 
v rámci Operačního programu Životní pro-
středí 2014 – 2020, Prioritní osa 2, Speci-
fický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního 
vytápění domácností podílející se na expo-
zici obyvatelstva nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek, zkráceně pro občany  
nazývaného  „Kotlíkové dotace III“.

Zahájení příjmu žádostí:    
21. 10. 2019 v 8:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí:    
30. 10. 2020 v 16:00 hod.

Změna oproti předchozím výzvám:  
Žádost je možno podávat před realizací 
kompletní výměny tepelného zdroje!

Dotace jsou určeny na výměnu neekolo-

gických kotlů na tuhá paliva s ručním při-
kládáním v rodinných domech za moderní 
nízko-emisní tepelné zdroje následujícího 
typu:
• Kotle na biomasu výhradně s automa-
tickým přikládáním
• Plynové kondenzační kotle
• Tepelná čerpadla (všech typů ze sezna-
mu SVT)

Pokud je v místě realizace obměny te-
pelného zdroje zřízena plynová přípojka 
(HUP), je podporována instalace plynové-
ho kondenzačního kotle, nebo tepelného 

čerpadla (pokud tomu nebrání vážné důvo-
dy na straně žadatele, zejména technické-
ho rázu).
Dotační podporu obdrží pouze ten Žada-
tel, který instaloval nový tepelný zdroj 
uvedený v Seznamu výrobků a technologií 
(SVT), vedeném Státním fondem životní-
ho prostředí, který je k dispozici na adrese:  
https://svt.sfzp.cz/.

Žadatel o dotaci nejprve podá řádně vypl-
něnou „Žádost o poskytnutí dotace“dolo-
ženou požadovanými doklady v souladu  
s Pravidly programu. Žádosti se podáva-
jí v tiskové podobě osobně nebo poštou 
na hlavních podatelnách MHMP (nejlépe 
Jungmannova 35/29, Praha 1, přízemí).  
Před podáním Žádosti se Žadatelům dopo-
ručuje navštívit administrátory programu 
ve 4. patře Škodova paláce, Jungmanno-
va 35/29, Praha 1, č. dveří 419, za účelem 
kontroly vyplnění Žádosti a kompletnosti 
jejích příloh.

Redakce

V případě, že máte veřejně přístupnou 
popelnici nebo kontejner na směsný od-
pad, lze stromky volně odložit vedle nich, 
v ostatních případech (činžovní a rodinná 
zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme  
o odložení vánočních stromků k nejbližším 
kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené 
vánoční stromky rozhodně nepatří do ná-

dob na směsný odpad, protože výrazně 
snižují jejich kapacitu. Lidé by měli strom-
ky vyhazovat nejlépe den před odvozem 
komunálního odpadu, aby nedocházelo  
k jejich přílišnému hromadění v ulicích po 
zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do 
vozů na komunální odpad nakládány v běž-
ných svozových dnech a jejich odvoz bude 

probíhat po celý leden a únor.Výjimka pla-
tí pro umělé stromky. Pokud už stromek 
dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru 
na tříděný či směsný odpad, ale do sběr-
ného dvora.

Redakce

Dům s neekologickým vytápěním.

SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU:

23. – 31. 12. 2019 standardní svoz v pravidelných  
svozových dnech

1. 1. 2020 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní 
svoz proběhne v následujících dnech

2. 1. – 6. 1. 2020 bude probíhat standardní svoz s případným 
časovým posunem (max. 1 den)

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU:

23. – 31. 12. 2019 standardní svoz v pravidelných svozových 
dnech

23. - 31. 12. 2019 v kritických oblastech budou posíleny 
svozy ostatních složek tříděného odpadu

1. 1. 2020 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní 
svoz proběhne v následujících dnech

2. 1. – 6. 1. 2020 bude probíhat standardní svoz s případným 
časovým posunem (max. 1 den)
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Směsný komunální odpad

Bioodpad

Co je nového v nakládání s komunál-
ním odpadem v roce 2020?
Praha rozšiřuje služby v oblasti sběru bio-
odpadu o celoměstský nádobový svoz 
rostlinného bioodpadu. 
Rozšiřuje se počet domovních i venkov-
ních stanovišť tříděného odpadu. 
Zvyšuje se poplatek za směsný komunální 
odpad (černé popelnice) o 30%.
Proč se černé popelnice zdražují?
Od roku 2005 byl poplatek stejný, přes-
tože náklady na svoz a likvidaci narostly - 
spolu s průměrnou pražskou mzdou - víc 

než o třetinu. Zvýšení poplatku pouze do-
rovnává rozdíl mezi skutečnými náklady 
obce na svoz a odstranění SKO a tím, co 
se vybere na poplatku. I přes deklarova-
ná zdražení poplatku za odvoz směsného 
odpadu bude část nákladů na zajištěním 
svozu a odstranění SKO i nadále hradit 
město. Navíc veškeré další služby spoje-
né se zajištění svozu barevných kontejne-
rů, provozem sběrných dvorů, provozem 
kompostárny atd. jsou také plně hrazeny  
z rozpočtu města a občan může tyto obec-
ní benefity využívat zcela zdarma. 

Můžu přesto ušetřit?
Ano! Veškeré barevné popelnice na tří-
děný odpad jsou zdarma. Počet třídících 
hnízd se zvyšuje ve spolupráci s městský-
mi částmi. Pořiďte si navíc hnědou nádo-
bu na bioodpad za výhodných podmínek  
a pečlivým tříděním lze množství směsné-
ho odpadu snížit na úplné minimum. Ne-
bude tedy potřeba mít černých popelnic 
tolik, tak velké a svážet je tak často.  
Kolik bude stát nádoba na směsný ko-
munální odpad?

Proč je sběr bioodpadu zpoplatněn?
Je potřeba říci, že město od 1.1.2020 pře-
bírá do svého obecního systému již exis-
tující službu svozu bioodpadu rostlinného 
původu, kterou v Praze zajišťovaly svozo-
vé odpadové společnosti, zejména Praž-
ské služby, a.s. Město se rozhodlo tuto 
službu převzít s tím, že zachová princip fi-
nanční spoluúčasti vlastníka nemovitosti, 
ale jen ve výši 50 % oproti ceně spol. Praž-
ské služby pro rok 2019. Město tedy fak-
ticky tuto službu zlevnilo o 50 % s tím, že 
ostatní náklady na svoz a další nakládání 
s bioodpadem uhradí ze svého rozpočtu. 
Zachování minimální finanční spoluúčasti 
je jistou podobou záruky, že služba bude 
využívána pouze těmi vlastníky, kteří bu-
dou mít skutečný zájem rostlinný biood-
pad třídit a předávat městu v požadované 

kvalitě. Primárním zájmem města je získat 
čistý a kvalitní materiál rostlinného půvo-
du, neboť výsledné složení bude mít přímý 
vliv na způsob, jakým bude s bioodpadem 
v rámci městského systému dále nakládá-
no. Pokud bude kvalita vysbíraného biood-
padu dobrá, bude přednostně využíván na 
kompostárnách v Praze a ve Středočes-
kém kraji.
Kolik bude stát nádoba na bioodpad?
Nádobu na bioodpady bude možno objed-
nat v celoročním nebo sezónním režimu 
svozu. 
Proč jako živnostník budu platit stej-
nou cenu jako doposud?
Obec je dle zákona č. 185/2001 Sb. o od-
padech, ve znění pozdějších předpisů, po-
vinna zajistit místa pro odkládání veškeré-
ho komunálního odpadu produkovaného 

fyzickými nepodnikajícími osobami na je-
jím katastrálním území. Obec je následně 
i původcem vysbíraného bioodpadu a pře-
bírá za něj zodpovědnost. Z toho důvodu 
můžeme nabídnout fyzickým osobám při 
převzetí systému pod město 50 % slevu. 
Živnostníci jsou dle zákona o odpadech sa-
mi původci odpadu, který vzniká při jejich 
činnosti a jsou povinni jej předávat odpo-
vědné osobě. Jestliže při jejich činnosti 
vzniká bioodpad rostlinného původu, jsou 
povinni tento odpad předat oprávněné 
osobě, typicky svozové společnosti, a řídit 
se jejím ceníkem za danou službu.
Komu, kdy a jak budu nově platit svoz 
bioodpadu?
Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovi-
tostí volitelný a poplatek za svoz biood-
padu je nastaven v podobném režimu ja-

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu za měsíc v Kč

četnost/týden 1x za 2 týdny 1x týdně 2x týdně 3x týdně 4x týdně 5x týdně 6x týdně 6x týdně

70 litrů 112 199 373 – – – – –

80 litrů 112 199 368 – – 896 – –

110 litrů 134 242 454 667 878 – 1 307 –

120 litrů 133 242 436 655 883 1 043 1 242 1 440

240 litrů 212 394 762 1 078 1 431 1 671 2 071 2 471

360 litrů 304 555 1 030 1 503 1 997 2 480 – –

660 litrů 553 998 1 890 2 782 3 673 – – –

1 100 litrů 770 1 388 2 601 3 838 5 060 5 915 7 458 9 001

Cena nádob na směsný komunální odpad od 1. 1. 2020 je uvedena v následující tabulce:
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ko poplatek za směsný komunální odpad, 
tzn. plátcem poplatku je vlastník nemovi-
tosti. V případě požadavku týkajícího se 
platby poplatku kontaktujte písemně ne-
bo osobně správce poplatků za odpady 
na adrese: odbor daní, poplatků a cen Ma-
gistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků 
za odpady, Jungmannova 35/29, Praha 1,  
PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro, id 
DS 48ia97h.
Kdy mi nádobu na bioodpad přivezou?
Požadavek bude svozová společnost evi-
dovat prostřednictvím změny Prohlášení 
plátce poplatku a bude mu dodána v co 
nejkratším termínu, který se bude odvíjet 
od logistických možností svozové společ-
nosti.
Hnědou popelnici na rostlinný biood-
pad už mám. Co přinese změna pro 
mě?
Převzetím služby pod správu města je pro 
vlastníky nemovitostí, tedy pro ty z vás, 
kteří již nyní využívají nádobu na bioodpad, 

cena služby svozu bioodpadu snížena o 
50 % oproti cenám spol. Pražské služby, 
a.s. platným v roce 2019.  Ostatní náklady 
spojené se zajištěním nové služby budou 
hrazeny z rozpočtu města. Město zároveň 
navíc umožní objednat si kromě četností 
svozu 1x za 14 dní i častější odvoz, a to 1x 
nebo 2x týdně. V ceně za svoz bioodpadu 
je kalkulováno rovněž i jedno umytí sběrné 
nádoby za rok.
Předpokládáme tedy, že službu svozu bio-
odpadu budete využívat i nadále ve zvý-
hodněném obecním režimu, neboť třídění 
bioodpadů má cenu!
Proč je dobré rostlinný bioodpad sbírat 
odděleně?
Podíl rostlinného bioodpadu ve směsném 
komunálním odpadu je cca 20 % a tento 
podíl lze následně využít na kompostár-
ně, kde řízeným procesem vzniká cenný 
kompost pro obohacení půdy živinami.  
V případě, že není bioodpad sbírán oddě-
leně, končí bioodpad společně s ostatním 

směsným komunálním odpadem v zaříze-
ní na energetické využití odpadu (ZEVO 
Malešice), kde jeho potenciál není dosta-
tečně využit.
Jaké další výhody pořízení hnědé ná-
doby má?
Další nespornou výhodou, kromě zhodno-
cení surovin pro výrobu kompostu, je sní-
žení objemu směsného komunálního od-
padu, s čímž souvisí i snížení počtu nádob 
na směsný komunální odpad, a tedy úspo-
ra nákladů vašich domácností. 
Jak si můžu zajistit hnědé popelnice?
O nádobu na bioodpad lze požádat osobní 
návštěvou příslušného kontaktního centra 
dle svozových společností, které svážejí 
odpad na území Vaší městské části. 

Redakce

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč

četnost/týden 1x za 2 týdny 1x týdně 2x týdně

120 litrů 56 112 224

240 litrů 90 179 359

Cena nádob na bioodpad od 1. 1. 2020 je uvedena v následující tabulce:

Svozová oblast A – www.psas.cz.

• maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
• mléčné výrobky, vajíčka, včetně skořápek
• zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují  
  suroviny živočišného původu (pokrmy z masa,  
  z vajec a mléka)
• zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
• skořápky z ořechů, pecky z ovoce
• jedlý olej a tuk
• zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích  
  zvířat včetně exkrementů
• peří, chlupy, vlasy
• uhynulá zvířata
• kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
• nebezpečné odpady
• obalové materiály
• papírové kapesníky, ubrousky

 Do popelnice  
na bioodpad patří?

Do popelnice  
na bioodpad NEpatří?

• zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně 
  citrusových plodů)
• čajové sáčky, kávová sedlina včetně  
  papírových filtrů
• papírové proložky od vajec
• květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)
• tráva, plevel, drny se zeminou, listí, větve  
  keřů i stromů
• košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
• piliny, hobliny, kůra, štěpka, seno, sláma
• vychladlý popel ze spalování dřeva
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Tipy jak eliminovat stres u psa
Každý chovatel chce 
nepochybně dopřát svému 
mazlíčkovi klidné prožití 
bouřlivých oslav konce roku. 
Mám pro vás několik tipů, jak 
stres u psa eliminovat. Klidné 
místo daleko za městem, 
stavení se silnými zdmi  
a pevnými okenicemi, 
sousedé, již neholdují 
ohňostrojům. Ideální 
místo kam se uchýlit 
během bujarých oslav, 
doprovázených nadměrným 
hlukem. Jen málo chovatelů 
má ovšem podobnou 
možnost. 
My ostatní se musíme vypořádat se situa-
cí, kterou nám místo našeho pobytu přiná-
ší. Poradím, jak vašemu čtyřnohému příte-
li pomoci zvládnout tuto stresovou situaci

ZKLIDNĚNÍ Mechanická fixace
Mechanická fixace je, zjednodušeně ře-
čeno, metoda, využívající působení stálé-
ho tlaku na tělo zvířete. Nejčastěji využí-
vané jsou speciální vesty a tzv. technika 
The Half/Full Wrap. Nebo takzvané šátko-
vání. Působí jemným konstantním tlakem 
na hrudník, vyvolává tak pocit bezpečí  
a výrazně uklidňuje nervový systém zvíře-
te.

 Přírodní preparáty proti stresu
Preparáty na přírodní bázi využívají účin-

né látky jako jsou například Lactium (mléč-
ný hydrolyzovaný protein), -casozepin 
(alfa-S1-hydrolyzát kaseinu), C3 TM (pa-
tentovaná směs – komplex kolostra nebo-
li prvního mateřského mléka), esenciální 
aminokyselina L-theanin (biolátka obsaže-
na v zeleném čaji), L-tryptofan (esenciál-
ní aminokyselina a prekursor serotoninu), 
taurin (esenciální aminokyselina pro koč-
ky), různé vitamíny (např. thiamin – vita-
min B1 – antineurotický, vitamín E – pří-
rodní antioxidant), z prvků potom například 
selen (pro správnou činnost imunitního 
systému), a v neposlední řadě extrakty  
z bylin (především z kozlíku lékařského), 
dále směsi bylin a feromony.
Zjednodušeně řečeno, tyto přípravky ma-
jí zklidňující efekt při stresových situacích, 

snižují pocity úzkosti a zlepšují odolnost 
proti stresu bez vedlejších účinků, jako je 
ospalost, apatie či letargie. Jsou vyráběny 
ve formě tablet, sypkého prášku, kapek 
nebo jako obojek či spot-on. Jsou volně 
prodejné a nejsou vázány na předpis.
Záleží na konkrétním preparátu a doporu-
čení od výrobce. Setkáme se s doporuče-
ním užívání započít 2-4 dny před očeká-
vaným stresem, anebo pouze 1-8 hodin 
předem. Vhodná je kombinace mechanic-
ké fixace a preparátů na přírodní bázi.

,,Vyzkoušeli jsme, co se dalo, ale nic 
nám nepomohlo.”
Mějme na paměti, že každé zvíře má jinou 
povahu a tudíž potřebuje individuální pří-
stup. Opravdu jsou jedinci, kterým bohu-
žel alternativní metody ke zklidnění nesta-
čí a je třeba užít léky podléhající preskripci
Předepsání/podání léku předchází sděle-
ní anamnézy veterinárnímu lékaři majite-
lem, následované klinickým vyšetřením 
zvířete. Na základě vyhodnocení informací 
o druhu, plemeni, věku a aktuálního zdra-
votního stavu jedince, doporučí veterinární  
lékař konkrétní medikaci.
Nepodávejte léky na zklidnění vašemu 
mazlíčkovi bez předchozího vyšetření  
a konzultace s veterinárním lékařem

Roman Hanke
radní

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Thundershirt pro psa.

S pandou už se nevyfotíte.

Novela vyhlášky o buskingu nabývá  
účinnosti 15. října 
Je vaším velkým snem vyfotografovat se 
s velkou pandou na Staroměstském ná-
městí? Nebo snad s přerostlým krtkem 
či ledním medvědem? Chcete vidět ob-
ří bubliny? Od 15. října se vám to už ne-
poštěstí. Toho dne totiž nabývá účinnosti 
obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, kte-
rá upravuje provozování pouliční umělecké 
produkce na veřejně přístupných místech. 
Zcela zakázaná bude taková produkce na-
příklad na Křižovnickém nebo Velkopřevor-
ském náměstí, ale také na celém Staro-
městském náměstí. Vyhláška mimo jiné 
také přímo zakazuje vystoupení v převle-
cích za zvířata či postavy z filmů a počíta-

čových her a vystoupení v převlecích, kte-
ré zjevně přesahují proporce dospělého 
člověka. Zákaz se dotkne i vytváření zmí-
něných bublin a použití aerosolových roz-
prašovačů. Podle názoru magistrátu HMP 
se za pouliční uměleckou veřejnou pro-
dukci nedá považovat jakékoliv vystoupe-
ní se zvířaty, ale ani tzv. „levitující“ osoby 
nebo „živé sochy“. Jelikož se v takových 
případech nejedná o užívání pozemní ko-
munikace běžným způsobem, měly by mít 
provozující osoby povolení k záboru veřej-
ného prostranství.

Jiřina Ernestová
kancelář ředitele – komunikace s médii
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Milí čtenáři Petrovického zpravodaje, 
po dlouhém a teplém podzimu přicházejí první známky příchodu zimy. Brzké setmění a počasí, které 
neláká jít ven, skýtají pro nás příležitost aktivity v teple domova, udělat věci, na které v létě nebyl čas a 
zvou k hlubšímu kontaktu se sebou.  V naší uspěchané době je to vhodný čas na zamyšlení, co se v tomto 
roku událo v dějinách světa, naší země a také v dějinách našeho života. Byly tam určitě důležité události 
a rozhodnutí, které ovlivňovaly náš život a na druhé straně zřejmě většina běžných každodenních 
činností. Zažili jsme mnoho radostných a šťastných, ale také těžkých a možná i smutných chvil, které 
tvoří mozaiku života. V hodnocení a interpretaci těchto událostí nám může pomoct adventní období, 
které nás připraví na vánoční svátky a přivede k Dítěti, jehož narození oslavíme. Ono přišlo na zem, aby 
mělo podíl na lidském osudu, na našem osudu. Papež František řekl: „Ježíšovo narození je projevem 
toho, že se Bůh zařadil jednou a provždy mezi lidi, aby nás spasil, aby nás pozdvihl z prachu naší bídy, 
těžkostí a hříchů. Přináší nám duchovní sílu, jenž nám pomáhá, abychom se nedali pohltit námahami, 
beznadějí a smutkem, protože je to síla, která zahřívá a proměňuje srdce.“  
Chtěli bychom Vám všem popřát krásný čas Vánoc a pozvat Vás k návštěvě našeho kostela. Budeme se 
na Vás těšit. 
 

                                                      Miroslav Verčimák a Miloš František Převrátil 
                                                                                              kněží petrovické farnosti 

 
Vánoční bohoslužby v petrovickém kostele sv. Jakuba Staršího 
Přijďte, berte si. Pojďte k jesličkám, vezměte si radost do svých domovů a do svých srdcí. 
24. a 25.12. bude k dispozici i Betlémské světlo. 

 
24. 12.  (úterý) 
Štědrý večer 

16.30 mše sv. pro rodiny s dětmi 
24.00 půlnoční mše 

25. 12.  (středa) 
slavnost Narození Páně 

8.30 a 10.00 mše sv. 
kostel otevřen od 12.00 – 17.00 

26. 12.  (čtvrtek) 
svátek sv. Štěpána 10.00 mše sv. Rybova 

27. 12.  (pátek) 18.00 mše sv. s žehnáním vína 

28. 12. (sobota) 18.00 mše sv. 

29. 12.  (neděle) 
svátek sv. Rodiny 

8.30 a 10.00 mše sv. 
obě s obnovou manželských slibů 

30. 12.  (pondělí) 8.30 mše sv. 

31. 12.  (úterý) 
poslední den obč. roku 

18.00 mše sv. na poděkování  
za uplynulý rok 

1. 1.   (středa) 
Matky Boží Panny Marie 
Nový rok 

10.00 mše sv. 

5. 1.  (neděle) 8.30 a 10.00 mše sv. 

6. 1.   (pondělí) 
Zjevení Páně, Tří králů 

18.00 mše sv. 
žehnání vody, kadidla a křídy 

 

FARNOST
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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 18.11.2019Informace 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
                  6 14 3 303 08 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 08 28 48 08 28 48Chodovská tvrz 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

8                  8 9 6 3x Bachova 02 07 13 19 25 32 39 47 54 07 17 27 37 47 57 08 28 48
9                 9 7 6 4x Mikulova 01 09 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 08 25 40 55

Hněvkovského 10  

Modrá škola 11

              10 6 6 407 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55
               11 6 6 407 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55Háje

12                 12 6 6 4Horčičkova 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55
13                 13 7 6 4• x Jakobiho 07 17 27 36 44 52 59 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55

1 Sídliště Petrovice 14  

2 Poliklinika Petrovice 15

                 14 8 6 607 14 22 29 37 44 52 59 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57
                   1557 9 6 606 13 19 25 31 37 43 49 55 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 473 Veronské náměstí 16                      16 1047 57 6 64 Nové Petrovice 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37

17                      17 10 6 65 x Livornská 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57
18                     18 10 6 66 Bolevecká 01 07 13 19 25 31 38 45 52 59 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57

7 Na Vartě 19  

8 Boloňská 20

                 19 8 6 607 14 22 29 37 44 52 59 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57
            20 6 4 407 17 27 37 47 58 10 25 40 55 10 25 40 5510 Řepčická

21             21 4 4 411 Gercenova 10 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40 55
22          22 4 4 413 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 10 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40 55

14 x Sklářská 23  

17 x Myšlínská 0

       23 3 3 310 28 48 10 28 48 10 28 48
N N N N N N N N N 0 3 3 308 28 48 08 28 48 08 28 4818 x Mokřanská 1 119 x Plošná

2 221 Michelangelova
3 323 SKALKA

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 (); 24.12.2019,10.4.,1.5.,8.5.2020 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

58 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 31.10.2019Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

4 4pokračování zastávek

HÁJE 23 Skalka 5       5 2 2 234 58 08 48 08 48
Horčičkova 24 x V Rybníčkách   

10 22 34 45
   6 5 2 157 23 53 28• x Jakobiho 26 x Štěchovická 7  

45

6 

    708 48 5 2 21 Sídliště Petrovice 28 Strašnická 09 21 33 57 23 53
8      8 3 2 13 x Janovská 29 x Průběžná 11 29 49 22 52 28
9        9 3 2 24 x Na Křečku 30 x Pod Rapidem 09 29 59 22 52 08 44

5 x Holoubkovská 31 x Murmanská 10      10 2 2 229 59 22 52 22 526 Na Vartě 33 x Volyňská
29 59

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

    1222 52 2 2 29 Řepčická 38 Orionka 29 59 22 52
13       13 3 2 210 x K Lesoparku 40 Flora 29 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


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

21 Na Padesátém 19  
18  

    19 3 2 214 29 47 22 52 22 52
pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 20       20 3 2 207 27 47 22 44 22 44x - na znamení

21       2144 2 2 2 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 14 44 14 44 14
22 

14 44
    22 2 2 214 44 14 44

23    23 1 1 114 14 14
0

1
0

1
2 2
3 3

Soft. CHAPS spol. s r.o. AO svátcích jede jako v neděli (); 24.12.2019,10.4.2020 jede jako v sobotu ().

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)

orientační doba
jízdy (min)

63 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 31.10.2019Informace 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 2 2 1Olšanské náměstí Hostivařská 10 28 26 56 34

Flora x K Lesoparku 10      10 2 2 203 33 26 56 14 54Orionka Řepčická
03 33

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

    1226 56 2 2 2x Volyňská Na Vartě 03 33 26 56
13      13 2 2 2x Murmanská x Holoubkovská 03 33 26 56 26 56

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

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

17        17 4 2 2x V Rybníčkách 4 Horčičkova 00 15 30 45 26 56 26 56


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

Na Padesátém 19   
18  

    19 4 2 207 21 36 51 26 56 26 56
pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 20      20 3 2 206 26 46 24 54 24 54x - na znamení

21        2152 3 2 2 - Zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 05 23 52 22 52 22
22 

22 52
    22 2 2 222 52 22 52

23    23 1 1 122 22 22
02 42

    0 2 2 202 42 02 42
1
0 

1
2 2
3 3

Soft. CHAPS spol. s r.o. AO svátcích jede jako v neděli (); 24.12.2019,10.4.2020 jede jako v sobotu ().

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)

orientační doba
jízdy (min)
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Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

67 41

Graf.: T1240,T1241     Chron.: 9     Zast.: 770/2     Šabl.: Šablona 15|10|TP

240  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: STENBUS s.r.o.,Jana Čerstvého 42,155 31 Praha 5, tel. 739 319 344

od 1.12.2019
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 14 26 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 17 4715 x Winklerova 20     20 3 214 34 5617 x Otakara Vrby
21    

17 47
221 217 4720 Nádraží Běchovice 20 50

  22 2 227 Obchodní centrum Černý Most 19 4722  
17 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)

67 41

Graf.: T1240,T1241     Chron.: 9     Zast.: 770/1     Šabl.: Šablona 15|10|TP

240  PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha Platnost:
Dopravce: STENBUS s.r.o.,Jana Čerstvého 42,155 31 Praha 5, tel. 739 319 344

od 1.12.2019
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)
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Petrovický zpravodaj

Klavírista Lev Rybalkin.

Sametový hlas
2. října 2019. Ten den 
bylo najednou mnohé 
jinak. Zemřel Karel Gott. 
Respektive odešel už  
v posledních minutách dne 
předchozího, ale až toho dne 
zrána tato zpráva opanovala 
veškeré tuzemské dění. Asi 
málokoho tato informace 
nějak nezasáhla. A shodou 
okolností ten den jsme 
měli v Petrovicích přivítat 
paní Jitku Zelenkovou – 
dlouholetou Karlovu blízkou 
spolupracovnici (1973 – 87). 
Nikdo by se tedy nemohl divit, kdyby za 
této situace koncert odřekla. Nicméně pa-
ní Jitka se zachovala přesně dle zásad své-
ho zesnulého kolegy a k nám do Petrovic 
dorazila, i když samozřejmě tato smutná 
událost dramaturgii i atmosféru koncertu 
nemohla nepoznamenat. Ale rozhodně ni-
koliv negativně.  Bylo zřetelné, že tím pet-
rovický koncert dostal oproti standardním 
provedením novou a asi i těžko opakova-
telnou dimenzi.
„Zasáhlo to opravdu všechny, napříč ge-
neracemi. Trošičku hořce jsem se pou-

smála, že kromě toho, že (Karel Gott) svý-
mi písničkami i svým působením spojoval 
celý život právě ty generace, tak teď spojil 
i naše politiky. Samozřejmě spousta mých 

kolegů koncerty překládá nebo ruší, ale já 
si myslím, že tak, jak jsem Karla znala, tak 
to on by nikdy neudělal. I při jeho těžkých 
chvílích, kdy mu odešel někdo blízký, tak 
nikdy koncert nezrušil. Pro mě Karel neo-
dešel. Já to tak mám nastavené se všemi 
blízkými lidmi, kteří pro mě něco zname-

nají, a tak si myslím, že speciálně dnešní 
koncert je tady s námi. A proto nebudu nic 
měnit. Bude ten koncert tak, jak je. A jde o 
to, aby nám i vám bylo normálně příjemně. 
Samozřejmě s touto trošku smutnou, ale 
krásnou vzpomínkou.“ Toto zpěvaččino 
bezprostřední vyznání dominovalo jejímu 
úvodnímu slovu a pak už se rozběhl proud 
osvědčených hitů (Dýchat a žít, Mít svůj 
kout. Rád) i písní z posledního (již 18.) alba 
Intimity, kterým právě před rokem oslavila 
50 let od své první nahrávky. 
Další silnou vzpomínkou na Karla Gotta by-
la pak adaptace Armstrongovy slavné pís-
ně What a Wonderful World s českým tex-
tem Eduarda Krečmara Svět je báječnej 
kout, kterou právě i Gott míval ve svém 
repertoáru.  
Jitka Zelenková - to jsou především bala-
dy a swingové písně, ale i v Petrovicích 
přesvědčila, že jí je velmi blízký i šanson 
a jazz.
Je třeba zmínit i skvělé muzikanty, kteří 
zpěvačku doprovázeli a předvedli i slušnou 
porci sólového interpretačního umění. Kla-
vírista Lev Rybalkin je jedním z nejvyhledá-
vanějších klávesových hráčů, producentů a 
aranžérů. Dlouhou dobu působil ve Spoje-
ných státech a západní Evropě, kde spolu-
pracoval mimo jiné s Roy Orbisonem, The 
Platters, Beverly Reed a Vivian Vance Kelly 
a také zde například účinkoval v Broadway 
show. Absolvoval koncertní evropská tur-
né s celosvětově známými osobnostmi ja-
ko Paul Jones (Manfred Mann) nebo Tony 
Sheridan. Na domácí scéně spolupracoval 

například s Blues Bandem Luboše Andršta 
a účinkoval v projektu No Guitars. Koncer-
tuje jako host se skupinou Burma Jones 
Bohouše Josefa a rockové zpěvačky Tanji. 
V letech 1990-1991 se zúčastnil světové-
ho turné Marty Kubišové. S Jitkou Zelen-
kovou spolupracuje řadu let a podílí se na 
jejích nahrávkách jako aranžér a klavírista.
Kontrabasista a baskytarista František Ra-
ba hrál na kontrabas v kapele Nerez. Se 
Zuzanou Navarovou spolupracoval také  
v rámci skupiny Koa. Hrál rovněž v prvním 

českém zpracování muzikálu Jesus Christ 
Superstar, v orchestru Evity a dalších mu-
zikálech. Hraje s Jiřím Suchým (např. al-
bum Znám tolik písní) a hostoval při nahrá-
vání řady alb (např. Radůza, Ivan Hlas atd). 
V současnosti také hraje v Národním diva-
dle v představení Bláznivý den aneb Figa-
rova svatba.
To jediné, o co jsme díky mimořádné situ-
aci v tomto pořadu přišli, byla přestávka. 
Paní Zelenková totiž spěchala na interview 
na Kavčí hory, když před tím celý den i kvů-
li petrovickému koncertu veškeré noviná-
ře, lačné po vzpomínkách na Mistra odmí-
tala. Jediným předělem představení tedy 
byla změna barvy kostýmu z červené na 
bílou.

Miroslav Nedoma
člen Kulturní komise RMČ

KULTURA

Jitka Zelenková.

Kontrabasista a baskytarista František Raba.
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Komorní představení tří 
účinkujících dam jsme měli 
možnost zhlédnout  
19. listopadu 2019 v sále 
farního centra CAMINO  
při petrovické farnosti.  
Po úvodním slovu paní 
starostky JUDr. Olgy 
Hromasové připomněl odkaz 
Václava Havla pan senátor 
Mgr. Pavel Fischer. 

Scénické čtení několika dopisů Václava 
Havla z vězení nás vrátilo do ponurých vě-

zeňských kulis a reálií roku 1980. Scénic-
ké čtení Evy Leinweberové se střídalo se 
zpěvem mezzosopranistky Evy Garajové  
s doprovodem harfy Zbyňky Šolcové. 
Byla to skvělá připomínka osobnosti Vác-
lava Havla ve dnech, kdy si připomínáme 
30. let od konce komunistické totality a vy-
kročení na cestu ke svobodě a demokracii.
Představení bylo zorganizováno ve spolu-
práci s Římskokatolickou farností sv. Jaku-
ba Staršího, za což jí patří velký dík. 

Iveta Hergottová
předsedkyně Kulturní komise RMČ 

Scénické čtení s hudbou a zpěvem Dopisy Olze 

Scénické čtení dopisů Vácava Havla.

  

 
 
 
 
 
 

¨ 
 

České mše vánoční  
 

 
 

Dům občanské vybavenosti 
Edisonova 429, Praha 10 - Petrovice 

 

18. prosince 2019 v 19 hodin 
 

účinkují žáci, rodiče a učitelé ZUŠ Hostivař,  
Hostivařský komorní orchestr  

a pěvecký sbor rodičů RadHost, 
 

 soprán – Eva Kývalová, alt – Lucie Valentová, 
tenor – Václav Barth, bas – Martin Vodrážka, 

 

Hostivařský komorní orchestr ZUŠ   
diriguje  

Pavel Trojan Jr. 
 
 
 
 
 
 
 

Jana  Jakuba Ryby 

Kulturní komise Rady Městské části  
Praha – Petrovice 

a 
Základní umělecká škola - Hostivař 

 

vás zve na koncertní provedení 

Ochranný svaz autorský VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY 2019 

Vážení spoluobčané, 
Kulturní komise RMČ 
Praha – Petrovice  
pro Vás připravila:

19. ledna 2020
od 15 hodin v sále DOV 
pohádku pro děti

29. ledna 2020
od 19 hodin v sále DOV 
společný koncert Miroslava 
Palečka a Iva Jahelky

5. února 2020 
od 19 hodin v sále DOV  
koncert Petra Spáleného  
a Milušky Voborníkové

25. března 2020  
od 19 hodin v sále DOV  
koncert Pavla Dobeše

Podrobnosti budou včas 
zveřejněny na webových 
stránkách a ve vývěsních 
skříňkách. Těšíme se na Vaši 
účast.
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Popelka na Cibulce
Přiznám se, že dlouhá léta 
jsem měl tuhle Popelku 
nejradši. Snad proto, že 
jsem ji prvně viděl jako dítě, 
možná proto, že mi trvalo, 
než jsem přišel na chuť 
zprvu pro mě „nepatřičné“ 
Vorlíčkově verzi s Libuší 
Šafránkovou. A také tomu 
určitě pomohl pozdější zákaz. 

K její oblibě určitě přispělo doplnění noto-
ricky známého příběhu písničkami, které 
kromě holoubků a ústřední dvojice (mimo 
jiné milostný duet) zpívá hlavně postava 
potulného loutnisty (Jan Tříska), která ko-
mentuje dění coby nezávislý pozorovatel  
a dodává příběhu spád. Autorem hudby 
byl Angelo Michajlov a texty jsou dílem Ivo 
Fischera. Hlavní dvojici v podání mladinké 
Evy Hruškové a tehdy oblíbeného zpěváka 
Jiřího Štědroně obklopila režisérka Vlasta 
Janečková tehdejším hereckým výkvětem 
vlastí českých (Medřická, Pešek, Beneš). 
Klenot české pohádkové literární pokladni-
ce zná zpaměti každé malé dítě. Kdo po-
hádku četl nebo slyšel v její klasické podo-
bě, ten zná přesně i děj tohoto televizního 
(ještě černobílého) zpracování z roku 1969 
(mimochodem je to jedna z vůbec prvních 

českých televizních pohádek). Nic nechy-
bí – skromná Popelka, zlá macecha i líné 
sestry, hodný tatínek, zoufale zamilovaný 
princ, holoubci – kamarádi a samozřejmě  
i tři kouzelné oříšky.
Stejně tak se přiznám i k tomu, že už léta 
sleduji i rozhlasový Tobogan a jeho dlouho-

letého průvodce Aleše Cibulku považuji za 
jednoho z našich nejlepších moderátorů.  
A tak se mi to teď pěkně propojilo a v žád-
ném směru jsem nebyl zklamán.
Letos v prosinci totiž uplyne přesně  
50 let od premiéry této legendární televiz-
ní pohádky. K tomuto jubileu vznikla kro-
mě knihy „Popelka a spol.“ také zábavná 
talk show POPELKA NA CIBULCE, která 
8. října 2019 dorazila i k nám. Petrovice na-
víc měly to privilegium, že přijela komplet-
ní sestava. Tedy moderátor Aleš Cibulka, 
Popelka Eva Hrušková a její partner Jan 
Přeučil a dokonce i princ Jiří Štědroň. Na-
víc se jako speciální překvapení mezi di-
váky objevila i dcera Angelo Michajlova - 
skladatele všech popelkovských písniček. 
I ta dostala svůj prostor na jevišti. 
Jinak zazněly anekdoty, (veselé) příhody 
z natáčení i odjinud, a písničky z pohád-
ky i mimo ni (ty nejznámější z repertoáru  
J. Štědroně). Speciálním bodem programu 
byla i soutěž o již zmíněnou knihu – samo-
zřejmě (jak jinak) v tradičním „popelkov-
ském“ přebírání hrášku a čočky. Vše na-
konec završila autogramiáda s možností 
zakoupení téže knihy.
„Neznalcům“ či mladší ročníkům možná 
mohl tento způsob zábavy připadat jako 
příliš „jednoduchý“ a nepřínosný, ale my 
pamětníci jsme si vesměs přišli na své.
Aleš Cibulka svůj moderátorský věhlas 
často shazuje historkami, jak si ho často 
lidé pletou s jinými moderátory. Tentokrát  
v této souvislosti (možná i kvůli shodě 
křestního jména) uvedl i Aleše Hámu. 
Když se pak dozvěděl, že se jedná o na-
šeho „souseda“, tak jej nechal srdečně 
pozdravovat. Což i touto cestou velmi rád  
činím

Miroslav Nedoma
člen Kulturní komise RMČ

KULTURA

Jan Přeučil.

Eva Hrušková a princ Jiří Štědroň.

Aleš Cibulka.

Popelka na Cibulce.
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Zájezd pro petrovické seniory na zámek Chyše 
a do kláštera v Kladrubech.

Kdo se bojí postele

Kulturní komise RMČ Praha-
Petrovice zorganizovala 
v sobotu 5. října 2019 
poznávací zájezd na zámek 
Chyše a do kláštera v 
Kladrubech. 

Naše putování mělo první zastávku v zám-
ku a pivovaru v Chyši. Místo je známé po-
bytem Karla Čapka v roce 1917. Působil 
zde v Chyších krátce jako vychovatel teh-
dy třináctiletého Prokopa Lažanského. Od 
roku 1996, kdy zchátralý zámek koupil Ing. 
Vladimír Lažanský s manželkou Marcelou, 
prošly budovy zámku rekonstrukcí a jsou 
dnes pastvou pro oči. Zámek jsme si pro-

šli v doprovodu místních průvodců s jejich 
zajímavým výkladem. Za velice příjemné-
ho a neformálního vyprávění majitele Ing. 
Lažanského jsme ochutnali pivo ze zámec-
kého pivovaru. První část našeho zájez-
du jsme zakončili obědem ve stylové re-
stauraci a prohlídkou výstavy historických 
předmětů z domácnosti ze sbírek malířky 
a herečky Ivy Huttnerové.  
Po příjezdu do Kladrub u Stříbra jsme na-
vštívili monumentální barokní klášterní 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, svatého 
Wolfganga a svatého Benedikta. Vyslechli 
jsme zde zajímavý a erudovaný výklad pa-
ní průvodkyně. Vnitřek chrámu je tajemné 
místo plné symboliky a hry světel. Chrám 

23. října do Petrovic zase 
jednou zavítala lehká múza 
(pro někoho možná až 
příliš lehká). A to v podobě 
komedie z pera Patricia 
Villalobose Kdo se bojí 
postele.  

Patricio Villalobos je autor povídek, diva-
delních her a filmových scénářů a také 
divadelní režisér. Je mu 39 let a působí  
v Santiago de Chile. 

Komedie Kdo se bojí postele je sestave-
ná ze čtyř nesouvisejících příběhů, které 
ovšem mají jeden důležitý společný znak: 
mezilidské vztahy, jednu postel a samo-

zřejmě problémy, které kolem ní vznikají.
Příběh první: Novomanželé se chystají na 
svou svatební noc. ONA k této důležité 
chvíli svého života přistupuje plna obav, 
předsudků a úzkosti. ON má před sebou 
jediný cíl: konečně po osmi letech vzta-
hu uskutečnit i jeho fyzickou stránku a do-
stat – nyní již svou novomanželku – do po-
stele. Je nasnadě, že nejde vůbec o lehký 
úkol a zůstává otázkou, zda se mu to vů-
bec povede. Příběh má poměrně otevřený 
konec, ale vypadá to, že se moc nedaří.  
I když…
Příběh druhý: Šéfová je na služební cestě 
se svým podřízeným, prudce zásadovým 
moralistou a workoholikem, který myslí 
pouze na práci. Šéfová se rozhodne před-
stírat nevolnost a využít všech možných 
způsobů, jak by svého podřízeného sved-
la. Rozhodne se ubytovat v motelu u ces-
ty, kde evidentně není poprvé.
Příběh třetí: Dvojice zlodějů se po vylou-
pení klenotnictví ukryje v hotelovém poko-
ji. Adrenalin, strach a napětí z právě pro-
žitého nebezpečí a k tomu vědomí, že je 
hledá policie – to vše v každém z nich pro-
budí naprosto nečekané a neznámé city, 
kterým jsou nuceni se postavit.
Příběh čtvrtý: Po dlouholetém monotón-
ním a stereotypním vztahu se manželka 
rozhodne prolomit všednost a vztahu zno-
vu dodat jiskru. Snaží se ze všech sil man-
žela vymanit z letargie a nezájmu, do kte-

rého za ta léta zabředl. Jemu ale pokusy 
o změnu nejsou po vůli, a tak začne dělat 
vše pro to, aby ho jeho manželka nedosta-
la do postele a nedosáhla tak svého. 

Kvalita jednotlivých aktovek je poměr-
ně nevyrovnaná, nicméně oba herci Kris-
týna Podzimková (Ulice, Bathory, Doktoři  
z počátků, Jedna noc na Karlštejně) a Karel  
Zima (divadlo Drak, Divadlo Bratří Forma-
nů, Divadlo v Dlouhé) bezpochyby ovládají 
své řemeslo dobře a předvedli nám hned 
celou škálu jeho odstínů.
A smíchu v petrovickém sále také tento-
krát nebylo málo.

Miroslav Nedoma
člen Kulturní komise RMČ

Klášter v Kladrubech.

Komedie - Kdo se bojí postele.

Svatební noc.
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Letošní poslední literární 
akcí v místní knihovně 
MČ Praha-Petrovice bylo 
setkání našich čtenářů se 
spisovatelkou, publicistkou, 
básnířkou a v neposlední 
řadě i propagátorkou vědy 
a kritického myšlení paní 
Věrou Noskovou. 

Zajímavou besedu o její tvorbě, zejména 
pak o literárními kritiky ceněné autobio-
grafické románové trilogii Bereme, co je, 
Obsazeno a Víme svý, doplnilo promítání 
autentických fotografií s dobovou hudbou  
i vtipné historky z jejího života.  

 
Miroslava Kubíková

infocentrum

Když Městská část Praha-
Petrovice v loňském 
jubilejním roce 100. výročí 
vzniku samostatného 
Československa uspořádala 
v pořadí první lampionový 
průvod Petrovicemi, věřili 
jsme, že tím byla založena 
tradice této akce.  

A povedlo se! Účast v letošním průvodu, 
který se uskutečnil 24. 10. 2019, už byla 
kolem 200 dětí a jejich rodičů.  Možná i 
proto, že nám oproti loňskému roku přálo 
také počasí. Skvělou náladu nikomu nepo-
kazilo ani to, když někdo přišel bez lampi-
onu. Od městské části je obdržel na místě 
srazu před ZŠ Praha-Petrovice darem. Po-
té, co starostka MČ Praha-Petrovice JUDr. 
Olga Hromasová průvod zahájila, vydali se 
účastníci s doprovodem strážníků měst-
ské policie na cestu Petrovicemi. Průvod 
prošel stejnou cestou jako vloni a jeho za-

končení už bylo za úplné tmy s blikající-
mi, vesele svítícími lampiony a rozzářený-
mi úsměvy dětí. Všichni se tak už těšíme 
na další průvod v příštím roce, kdy bude 
městská část v tradici pokračovat.

 
Miroslava Kubíková

infocentrum

Pokračování tradice – Lampionový průvod.

Beseda s Věrou Noskovou.

Beseda s Věrou Noskovou

Lampionový průvod – pokračování tradice

Zámek Chýše.

z 13. století byl v letech 1712 až 1726 pře-
stavěný ve stylu barokní gotiky Janem Bla-
žejem Santinim Aichlem. Klášter Kladruby 
je od roku 1995 národní kulturní památkou 
ČR. 
Počasí nám přálo, po ranním dešti vykouklo 
sluníčko a téměř celý den nás provázelo. 

Iveta Hergottová
místostarostka MČ

VOLNÝ ČAS

KULTURA  |   VOLNÝ ČAS
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Základní škola Praha –
Petrovice v roce 2019 oslavila 
130 a 30 let. Tento věk se 
netýká zaměstnanců školy, 
ani ředitele, ani žáků, týká 
se školních budov. Proč 130 
a 30 let? Budova Edisonova 
40 opravdu slouží školským 
účelům 130 let, dokonce 
můžeme říci nejméně 130 
let. Je totiž pravděpodobné, 
že existuje déle, ale nejsou 
o tom písemné záznamy. 
Budova Dopplerova 351, 
pamětníkům známá spíše 
jako Bellova 351, byla 
dostavěna a otevřena právě 
před 30 lety. Stalo se tak 
17. listopadu 1989, v den 
navždy spojený se začátkem 
Sametové revoluce. 

Jmenované budovy Edisonova 40 a Bello-
va (později Dopplerova) 351 byly až do po-
loviny roku 2007 samostatnými školami. V 
roce 2007, přesně 1. 8. 2007, spojily síly, 
pedagogické a zejména finanční, a sloučily 
se do jedné příspěvkové organizace. Bu-
dovy samozřejmě zůstaly, ale pokračovaly 
dále pod společným názvem Základní ško-
la Praha-Petrovice. 

Od svého vzniku byly obě budovy mno-
hokrát opraveny, přestavěny i dostavě-
ny, takže z původních staveb zůstal pouze 

skelet, všechno ostatní je nové od střech 
po suterény. Přesto jsou dnešní budovy 
těm budovám před léty stále trochu po-
dobné, protože  pamětníci a bývalí žáci do-
kázali objevit svoji bývalou třídu.  Při pří-
pravě oslav výročí školy jsme my všichni 
současní pedagogičtí pracovníci vycháze-
li z toho, že naši předchůdci, bývalí učite-
lé, bývalí pedagogičtí pracovníci a zejména 
bývalí žáci budou chtít vidět právě své teh-
dejší třídy. Nenaplánovali jsme program 
v kulturním sále Domu občanské vyba-
venosti tak, jak připravujeme programy a 
akademie při jiných slavnostech školy, ale 
otevřeli jsme školu a připravili jednotlivé 
programy, krátké projekty nebo ukázky vy-
učování v různých učebnách a odborných 
pracovnách. 

20. listopadu 2019 při vyvrcholení oslav 
výročí byly všechny třídy otevřené a kaž-
dý mohl tu svoji navštívit a zavzpomínat 
si na školní léta. Kromě budov Edisono-
va a Dopplerova byly otevřeny tělocvičny, 
školní jídelna, nový přistavěný pavilon, ve 
kterém se nyní učí pět tříd žáků z prvního 
stupně, otevřena byla také školní žákov-
ská dílna.

Všech 497 současných žáků a všichni sou-
časní pedagogičtí pracovníci Základní ško-
ly Praha – Petrovice pan/paní Mgr. Anna 
Procházková, Mgr. Bohumila Foltýnová, 
Mgr. Dana Kosová, Mgr. Monika Göris-

chová, Mgr. Jana Židův, Mgr. Drahosla-
va Bukvová, Mgr. Zina Kutová, Mgr. Jan 
Baptista, Mgr. Marcela Karásková, Bc. 
Radoslava Winterová, Mgr. Anna Dvořá-
ková, Mgr. Irena Melicharová, Mgr. Mo-
nika Humhalová, Mgr. Lenka Kasanová, 
Mgr. Martin Vachl, PaedDr. Jana Jelínko-
vá, Mgr. Veronika Balíčková, Mgr. Jana Ga-
bašová, Mgr. Kateřina Mašková, Ing. Len-
ka Říhová, Mgr. Markéta Pospíšilová, Ing. 
Tereza Blechová, Mgr. Michaela Dočeka-
lová, Mgr. Martin Damašek, Mgr. Favzija 
Zázvorková, Mgr. Tomáš Straka, Ing. Bc. 
Daniela Schneider Valentová, Mgr. Petra 
Tillová, Bc. Richard Sekerák, Mgr. Jiří Lin-
hart, Mgr. Jan Martínek, PhD., Alena Ko-
váříková, Miroslava Tesařová, Michaela 
Kokšalová, Hana Lohnertová, Šárka Jaro-
šová, Bc. Jitka Štiková, Bc. Zlata Danková, 
Jitka Vondrová, Bc. Monika Buberlová, Zu-
zana Zikánová, Tetiana Tkach, Mgr. Dana  
Němcová, PaedDr. Iva Paloučková,  
Mgr. Petr Zeman vybrali učebnu nebo od-
bornou pracovnu v některé z budov a při-
pravili ukázku výuky, tvůrčí dílnu, prezen-
taci projektu nebo činnosti třídy, skupiny 
žáků a podobně.  
Konečná nabídka byla následující:

BUDOVA DOPPLEROVA
Výstava žákovských prací – knihovna, 
chodby, přízemí školy
Škola hrou – učíme se interaktivně – 
učebna 5. A 

Základní škola Praha – Petrovice slaví výročí

Ukázka výuky v žákovské dílně.

Sázení lípy.
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Výuka v keramické dílně.

Angličtina nás baví – dvě odborné jazy-
kové učebny 
Hudební dílna – učebna HV
Atletíme, baletíme – tělocvičny
Něco na zub – školní žákovská kuchyňka 
Keramika nás baví – keramická dílna 
Řemeslo má zlaté dno – školní žákovská 
dílna – venkovní „domeček“
Víte, co pijete? – chemická laboratoř 
Záhadná škola – literárně-dramatické 
scénky – školní knihovna 
Filmové okénko – učebna 6. B
Bez IT by to nešlo – obě počítačové učeb-
ny 
První pomoc – učebna 7. A 
Družíme se v družině – hravé učení, výro-
ba korálkové kuličky – třídy školní družiny 

BUDOVA EDISONOVA
Výstava žákovských prací – celá budo-
va, učebny i společné prostory
Škola hrou – učíme se interaktivně, učeb-
na 5. M
Tvoření nás baví – vizitka na vánoční stůl, 
záložka, rychlení cibulovin, učebna 1. M
Kdo si hraje, nezlobí – deskové hry, 
učebna 2. M 
Družíme se v družině – učebna 4. M

PAVILON
Výstava žákovských prací – celá budo-
va, všechny učebny a společné prostory
Škola hrou – učíme se interaktivně – 
učebna 4. B
Tvoření nás baví – výroba pamětních me-
dailí – učebna 2. A
Hravé učení – jak si můžeme hrát a záro-
veň se učit – učebna v přízemí

Hudební vystoupení, které podtrhlo slav-
nostní atmosféru, bylo připraveno u místa 
zasazení památeční lípy. Několik písní za-
zpívali žáci ze školního pěveckého sboru. 
Pamětní lípa k výročí školy 130 a 30 let by-
la vysazena nedaleko pamětní lípy vysaze-
né loni v roce 2018 ke stému výročí samo-
statnosti naší republiky. 

Žáky Základní školy Praha – Petrovice 
(bývalé i současné) a jejich rodiče, 
pedagogické pracovníky, hosty, 
pamětníky, občany Petrovic, pedagogické 
pracovníky petrovických škol, školských 
a zájmových organizací, Mateřské 
školy Praha – Petrovice, Základní 
umělecké školy Praha 10 – Hostivař  
s pracovištěm v Petrovicích, Dino Schools 
of Prague, Sokola Petrovice, členy Rady  
a Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice 
přivítala paní JUDr. Olga Hromasová, 
starostka MČ Praha – Petrovice. Zároveň 
pochválila práci učitelů a pozvala je  
i další hosty k připravenému občerstvení 
v Domě občanské vybavenosti. Popřála 
žákům hodně školních úspěchů, které 
jim přinesou radost a budou je motivovat 
k dalšímu učení a vzdělávání. Zpívalo se, 
zasazovalo a zájemci z řad žáků si radostně 
hodili lopatku hlíny. Kulaté výročí obsahující 
šťastné trojky se opravdu vydařilo.

Petr Zeman 
ředitel ZŠ Praha – Petrovice

Předškoláci ze třídy Hruštičky 
se jeli začátkem října podívat 
na zvířátka v Mini-zoo u 
Milíčovského lesa, které je 
vzdušnou čarou nedaleko 
naší mateřské školy. 
I když byla podzimní mlha, nebloudili jsme 
a zvířátka jsme bez problémů našli!  Vidě-
li jsme toho mnoho: malé pštrosy, husy, 
slepičky i krocany, kteří se nám pochlubi-
li svým pěkným peřím. Ve chlívkách zase 
byli k vidění kozy, ovečky, králíci i prasátko. 
Největším překvapením pro nás byla ale 
kráva s telátkem, která zde byla ubytova-
ná krátce a v chlévě si teprve zvykala. Po-
tom jsme si prohlíželi voliéry s bažanty, ve-
verkami i volně žijícími ptáčky. Ve vodním 
výběhu jsme se pobavili s nutriemi, které 
na nás cenily svoje velké oranžové zuby. V 
rybníčku také plavaly  zajímavě zbarvené 

kachny a v dalším výběhu spala dokonce 
liška. Pro děti z města to bylo moc zajíma-
vé setkání se zvířátky, které děti z blízka 
tak často nevidí. 
V listopadu měla třída Hruštička jiný záži-
tek, tentokrát kulturní. Děti jely do Komu-
nitního centra Matky Terezy blízko stani-

ce metra Háje, na výstavu obrazů malířky 
Lenky Klodnerové, nazvané „Krásy kolem 
nás“. Autorka těchto obrazů, která mj. vy-
učuje v naší mateřské škole anglický jazyk, 
nás výstavou provedla. O každém obráz-
ku krajin v různých ročních obdobích, zví-
řátek, květin či zátiší, dětem výtvarnice za-
jímavě vyprávěla. Děti se od ní dozvěděly, 
jakou technikou byl obraz namalován a co 
malířku inspirovalo k jeho namalování. 
Oba výlety se dětem moc líbily a už se za-
se těší na další zážitky, které na sebe ne-
nechají dlouho čekat, protože koncem lis-
topadu se všichni předškoláci vypraví na 
výlet, tentokrát na návštěvu do Zeměděl-
ského muzea v Praze na Letné. Zajímavý 
program, který je zde pro děti připraven, 
se jmenuje „A ta kráva …“ a „Voda v pří-
rodě“.

Hana Machátová a Alena Šefraná 

Mateřská škola Jakobiho – naše podzimní 
zážitky 

Naše podzimní zážitky.
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Starší žáci. Mladší žáci.

Turnaj starších žáků 
Dne 20.11. se žáci 8. a 9. tříd ZŠ Praha-
-Petrovice zúčastnili florbalového turnaje  
v budově ZŠ U Obory. Do skupiny jim byly 
nalosovány ZŠ Jandusů a ZŠ Dubeč.
V prvním zápase naši prohráli 1:3, ale mu-
síme říct, že bojovali statečně. Bohužel 
dostali lekci z produktivity. Po změně tak-
tiky se s vervou vrhli do druhého zápasu. 
Soupeře s přehledem porazili 3:1, připsali 
si první výhru v turnaji a postoupili do se-
mifinále.
V semifinále se střetli s jedním z favoritů – 
se ZŠ Eden. Zápas se pro Petrovice vyvíjel 
velmi dobře. Pak však přišlo zaváhání pet-
rovického brankáře, kdy za jeho záda pro-
padla skákavá střela. Po chvíli Eden vsítil 
druhý gól. Naši žáci se ale nevzdali. Jen-
že jim nepřálo štěstí – hned několikrát tre-
fili konstrukci branky. Zápas nakonec pro-
hráli 1:2.

Jelikož ZŠ Jandusů také prohrála (s papí-
rově slabším soupeřem ZŠ U Rybníčků), 
oba týmy se utkaly v zápase o třetí mís-
to. Změna taktiky našim žákům prospěla. 
Soupeře přejeli a nedali jim žádnou šanci. 
Vyhráli 4:1 a získali bronzovou medaili. Tur-
naj nakonec vyhrála ZŠ Eden.
Chtěli bychom poděkovat učitelům, roz-
hodčím a především žákům ZŠ Praha-Pe-
trovice, kteří skvěle reprezentovali naši 
školu.

Na článku se podíleli: Munk Jiří,  
Sedlický Jakub, Marek Malysz

Turnaj mladších žáků

V prvním zápase naši mladší žáci přehrá-
li ZŠ U Roháčových kasáren a vyhráli 3:1. 
Po této výhře se utkali s papírově slabším 
týmem ze ZŠ Karla Čapka a po výborném 

výkonu slavili další výhru, tentokrát 3:0. A 
protože ve skupině B se na druhé pozici 
umístila ZŠ Eden, čekal naše žáky těžký 
semifinálový zápas právě proti Edenu.
Soupeři na ně hodně tlačili, ale i přesto na-
ši hráči dokázali dovést zápas až k samo-
statným nájezdům. Ty poté, co náš bran-
kář nádherně vychytal nájezd soupeře, 
rozhodl náš kapitán. Ve finále pak petro-
vičtí florbalisti s přehledem porazili ZŠ Nad 
Přehradou 3:1 a domů si přivezli zlaté me-
daile, které jim otevřely dveře do celopraž-
ského florbalového zápolení.
Velký dík patří všem rozhodčím, pořada-
telům, trenérům a v neposlední řadě hrá-
čům, kteří reprezentovali naši školu.

Na článku se podíleli: Munk Jakub, 
Lukáš Hamerník, Jakub Vondra

Na florbalové vlně
SPORT

ŠKOLY  |   SPORT

Nejen ve školních lavicích 
lze načerpat či ztratit energii 
v podzimním období, kdy 
krásných dnů ubývá a těch 
šedých přibývá. 
Studenti semináře umění ze septimy se 
rozhodli „dobít baterie“ návštěvou nádher-
ného centra umění Arthouse Hejtmánek  
a prohlédnout si nejen interiér pojednaný 
ve stylu secese, ale přilehlé exteriéry s no-
vé rekonstruovanou zahradou. Součástí té-
to exkurze byla i výstava neprávem zapo-
menutého umělce Jaroslava Verise, jehož 

obrazy byly zrovna v tento čas připraveny 
do aukce. Součástí expozice je vždy i doku-
ment o vystavovaném umělci, který vhod-
ně doplní následnou prohlídku. Myslím si, 
takto doplněná výuka baví, ale především 
i nenásilně vzdělává. Povědomí o boha-
tosti kulturních hodnot  České republiky  
je nesmírně důležité nejen v čase sameto-
vého odkazu.

Olga Tůmová

Návštěva Arthouse Hejtmánek  

S milióny za zády.
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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

Slavnostní prodej  
TŘEBOŇSKÝCH RYB  
21. až 23. 12.  
v ZAHRADNÍ RESTAURACI  
NA DOBRÉ VODĚ 39 
 
Výhodná cena přímo od třeboňského rybáře (kapr, 
amur, štika, pstruh, siven a candát). Můžete se těšit 
na domácí svařák a třeboňské speciality. Pro nejmenší 
malé kapříky na vypouštění. Zajímavá nabídka zahra-
ničních vín s ochutnávkou.

  ing. Dita Vacková  
Daňový poradce č.05208 

 Vedení účetnictví, daňové poradenství, mzdy 
 a personalistika, zastupování na úřadech…  
http://www.ucetnictvi_dv.websnadno.cz 
tel. 724 355 789, E-mail: vackova.dita@seznam.cz 

Eshop 
zahradnickým zbožím pro
dům a zahradu:

+ prodejna

Zahradní stroje
Zahradnické nářadí
Pomůcky k pěstování
Dekorace
Vánoční dárky

www.vsenazahrady.cz

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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v sobotu 25. ledna 2020 od 20.00 hodin 
ve společenském sále Domu občanské vybavenosti MČ Praha – Petrovice, 

ul. Edisonova č. p. 429/28, Praha 10 – Petrovice       
(vstup přímo z ulice Edisonovy, vedle hlavního schodiště)

Městská část Praha – Petrovice

 XX. REPREZENTAČNÍ PLES

  vstupenky v prodeji od 16. prosince 2019


