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4. Jaké je složení Vaší domácnosti?
      žiji sám/sama                                   jeden rodič s dítětem/dětmi                         vícegenerační domácnost      
      manželé                 partneři             matka s partnerem a dítětem/dětmi            jiné složení, prosím specifikujte:         
      oba rodiče s dítětem/dětmi            otec s partnerkou a dítětem/dětmi

7. Jaké je Vaše zaměstnání?
      student/ka
      zaměstnanec (pracující
      podnikatel/ka
      na mateřské (otcovské) / rodičovské dovolené
      nezaměstnaný
      důchodce
      invalidní důchodce
      pracující důchodce
      pracuji na plný úvazek            pracuji na částečný úvazek            přivydělávám si formou brigády
      v domácnosti

2. Jaký je Váš věk? 

      do 25 let                 61–70 let
      26–35 let                71–80 let
      36–50 let                81–90 let 
      51–60 let                více než 90 let

1. Jste muž nebo žena?
      muž                              žena

5. Jaké je Vaše vzdělání?
      nedokončené 
      základní
      vyučen, střední bez maturity
      střední s maturitou (včetně vyššího odborného)
      vysokoškolské

6. Kde bydlíte?
      vlastní bydlení v rodinném domě
      v bytě v osobním vlastnictví
      v družstevním bytě
      v nájmu
      jiné …………………………………………………………………….

8. Cítíte se v Petrovicích bezpečně? (Zaškrtněte jen jednu odpověď)
      určitě ano                              
      spíše ano
      spíše ne
      určitě ano
      nevím

9. Existuje místo v Petrovicích, které považujete za nebezpečné?
      ano, vypište …………………………………………………………………….
      ne, takové místo v Petrovicích není
      nevím/nedokážu posoudit

3. Jaký je věk Vašich dětí? (Věk uveďte pro každého zvlášť)

Úvodní část:

Dotazník

Dotazník  
ke zlepšení života  

v Petrovicích.

Vítání 
občánků

Přivítání nových 
petrovických 

občánků.

Covid sport 
neporazí

Irena LEE, 10 let,
finalistka soutěže 

v taekwondu.

Vítání 
prvňáčků

Přivítání 
prvňáčků 

třídními učiteli.

Černobílý den

Žáci na ZŠ se 
oblekli do černé a 

bílé.
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Vážení petrovičtí občané, 
bohužel s příchodem podzimu se 
naplnily obavy hygieniků a my jako 
občané jsme se ocitli ve stavu, který 
je daleko vážnější než tomu bylo na 
jaře. Já osobně nepodléhám panice 
a k současné situaci  přistupuji s roz-
vahou. Chápu, že řada z vás hledá 
jen s velkým sebezapřením  loajali-
tu vůči státu a jeho opatřením, kte-
rá přicházejí mnohdy po zlehčujících  
a chaotických vyjádřeních od před-
stavitelů státu. 
Sama z vlastní zkušenosti však mo-
hu potvrdit, že důsledné dodržování 
tří R – nošení roušek, dodržová-
ní rozestupů a dezinfekce rukou 
jsou účinné. Buďte na sebe opatrní, 
abychom tuto zvláštní dobu co nej-
rychleji ve zdraví překonali, a mohli 
se vrátit k běžnému životu bez ome-
zení a věříme, že pro vás budeme 
moci uspořádat oblíbené akce, kte-
ré jsme museli nyní zrušit. 
V letním čísle petrovického zpravo-
daje jsem vás informovala o zaháje-
ní I. etapy revitalizace školní zahrady 
v mateřské škole Jakobiho. Původní 
hřiště bylo již zastaralé a herní prvky 

neodpovídaly běžným standardům.  
Na tento projekt se mi podařilo zís-
kat od HMP 2 mil. Kč.  Nyní je I. eta-
pa dokončená a naši malí předško-
láci mají moderní místo pro aktivní 
i pasivní odpočinek. 
V období prázdnin jsme taktéž do-
končili celkovou rekonstrukci vzdu-
chotechniky v objektu polikliniky 
za 11 mil. Kč. Byla provedena cel-
ková demontáž původních rozvo-
dů, které nesplňovaly požadavky 
na technickou úroveň, jak z důvodu 
opotřebování, nefunkčnosti, nebo 
neplnila ekologické požadavky. No-
vé VZT rozvody řeší především vě-
trání chodeb, čekáren a sociálních 
zařízení. Současně byla provede-
na revitalizace společných prostor 
spočívajících ve výměně podhledů 
a osazení nového osvětlení. Děku-
ji všem lékařům, nájemcům a ná-
vštěvníkům za spolupráci a pocho-
pení. 
Zároveň se nám podařilo získat do-
taci ve výši 516 894 Kč ze Státního 
fondu životního prostředí na revita-
lizaci školní zahrady. Tento projekt 
jsme úspěšně v září dokončili (viz ví-
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ce str. 4). Novou školní zahradu si po-
chvalují jak žáci, tak pedagogové.
I přes nastalou situaci pokračujeme dá-
le v přípravě dalších projektů pro roz-
voj Petrovic. Připravujeme rekonstrukci 
venkovní učebny v ZŠ Dopplerova. Prá-
ce již byly zahájeny před započetím zim-
ního období a termín dokončení předpo-
kládáme na jaře.

Po dlouhých letech se podařilo dohod-
nout s HMP a díky vstřícnosti náměst-
ka primátora Petra Hlubučka schválit 
celkovou rekonstrukci komunikace po-
dél Hostivařské nádrže na území Petro-
vic, takže dojde k celkové rekonstrukci 
od počátku ulice Ramanovy až za stánek 
s občerstvením.

Vážení Petrovičtí, přeji vám všem pev-
né zdraví a v nadcházejícím období buď-
te silní. 

Vaše starostka

6. srpna 2020
• Rada MČ delegovala do výběrové ko-
mise na výběr zpracovatele dokumentace 
k územnímu řízení – „Soubor staveb, Ko-
munikační propojení Hornoměcholupská 
– Františka Diviše (JV13) a přeložky ulice 
Novopetrovické a nové napojení (JV 14) 
za MČ Praha – Petrovice svého zástupce.
• Rada MČ schválila vyhlášení VZ malého 
rozsahu „Rekonstrukce ZŠ Praha – Petro-
vice – zázemí pro školní družinu a tělesnou 
výchovu“ Dopplerova 351, Praha – Petro-
vice.
• Rada MČ vzala na vědomí dopis radní 
pro oblast kultury, památkové péče, vý-
stavnictví a cestovního ruchu MgA. Třeš-
tíkové.
• Rada MČ vzala na vědomí dopis z Od-
boru daní, cen a poplatků HMP, týkající se 
metodiky k prominutí místního poplatku 
ze vzestupného a schválila prominutí míst-
ního poplatku ze vstupného.
• Rada MČ vzala na vědomí poděkování 
Hasičského záchranného sboru hl. m. Pra-
hy za poskytnutí daru.
• Rada MČ schválila uzavření nové 
Smlouvy o nájmu hrobového místa na ur-
nový hrob č. 641 na hřbitově v Praze – Pe-
trovicích.

27. srpna 2020

• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 13/2020, č. 14/2020 a č. 15/2020.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci 
starostky ze závěrečného kontrolního dne 
na akci rekonstrukce VZT v objektu polikli-
niky a Rada MČ schválila doplnění nových 
podhledů do 1 PP A, 1PP B a do prostoru 
před výtahy včetně osazení nových světel 
nad rámec projektu. 
• Rada MČ schválila návrh Místní knihov-
ny na odpis knižních titulů a časopisů dle 
přiloženého seznamu a jejich další využití 
v předloženém znění.
• Rada MČ vzala na vědomí informa-
ci starostky MČ z kontrolního dne na ak-
ci „Rekonstrukce zahrady v MŠ Jakobiho.  
Rada MČ konstatovala, že s ohledem 
na neplánované korekce projektu ze strany 
ředitelky MŠ Jakobiho pí Beránkové, bude 
zahrada MŠ zpřístupněna od 07.09.2020.

10. září 2020
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu 
č. 16/2020.
• Rada MČ vzala na vědomí návrh obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Pra-
hy o místním poplatku za užívání veřejné-
ho prostranství, ve znění pozdějších před-
pisů a neměla k výše uvedenému návrhu 
připomínky. 
• Rada MČ schválila vypsání VZ malé-

ho rozsahu „Zimní údržba ploch v k. ú. 
Petrovice“ pro období od 01.11.2020 
do 30.04.2021. Předpokládaná hodnota 
této VZ malého rozsahu je 1 125 000 Kč 
bez DPH.
• Rada MČ schválila vypsání VZ malého 
rozsahu „Rekonstrukce venkovní učebny 
včetně zastřešení“. 
• Rada MČ schválila návrh programu 
na X. řádné zasedání ZMČ v předloženém 
znění.
• Rada MČ schválila uzavření no-
vé Smlouvy o nájmu hrobového místa  
pro jednohrob č. 642a na hřbitově  
v Praze – Petrovicích.

23. září
• Rada MČ schválila rozpočtovou změnu 
č. 19/2020 a č. 20/2020
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z 9. za-
sedání Kontrolního výboru ZMČ konaného 
14.09.2020 s tím, že KV ZMČ nemá žádné 
připomínky. 

Redakce

Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice
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Revitalizace školní zahrady
Cílem revitalizace školní 
zahrady bylo především 
přinést do zahrady prvky, 
které umožní žákům 
školy rozšířit své znalosti 
a představivost v oblasti 
přírody. V neposlední řadě 
všechny navržené prvky 
zpříjemní a zpestří pobyt 
žáků v zahradě.
Tento projekt městská část 
realizovala za poskytnutou 
dotaci od Státního fondu 
životního prostředí ČR 
v rámci Operačního 
programu Životního 
prostředí. 

Jednotlivé prvky jsou navrženy tak, aby si 
žáci mohli vyzkoušet nejen pozorování, ale 
také přímou účast na ochraně přírody. Po-
znají zde základní domácí stromy, mohou 
pozorovat včely, poznají strukturu a barvu 
dřeva našich domácích dřevin. Žáci se na-
učí pracovat s kompostem a poznávat, co 
všechno může takový obyčejný zahradní 
kompost nabídnout. Zároveň budou svěd-
ky sdílení mnoha živočichů, pobytu a kr-
mení ptáků, netopýrů, veverek, ale také 
brouků, motýlů, ještěrek a dalších drob-
ných živočichů. Naučí se poznávat několik 
druhů kamenů nebo si například vyzkouší 
pěstování produkčních rostlin od výsadby 
až po sklizeň. Budou si moci také zkusit 
základy meteorologie v praxi. 
Dřeviny lákající opylovače tvoří především 

alej 12 stromů lípy srdčité, vedoucí podél 
atletického oválu ve svahu, a ostatní kve-
toucí stromy, kvetoucí popínavé dřevi-
ny a keře. Kolem stávajícího ohniště jsou 

umístěny lavičky, které tvoří kmeny stro-
mů. Kmen má z horní strany vyfrézovaný 
sedák a ze stran je v kmeni vypálen ná-
zev stromu a tvar listu. Žáci si mohou pro-
hlédnout kmen, barvu a strukturu druhu 
jak na podélném, tak příčném řezu. Navíc 
budou moci pozorovat změnu dřeva v prů-
běhu času a vlivem povětrnostních pod-
mínek.
Přírodní kompost pro sdílení ježků a jiných 
živočichů je vytvořen klasickou metodou 
z do sebe zapadajících napříč pokládaných 

prken. Rozdíl od klasického kompostu je 
ten, že pod celým kompostem je vyhlou-
ben prostor do hloubky 20 cm, do kte-
rého jsou umístěny větší kameny, kusy 
dřeva a větve tak, aby se mezi materiály 
nacházely dostatečné mezery, do kterých 
si mohou zalézt menší živočichové. Kro-
mě užitku prvku pro ukázku kompostování 
mohou žáci v jeho blízkosti pozorovat ježky 
a ostatní živočichy. Další kompost je zho-
toven z dřevěných fošen a z delší, volně 
přístupné strany jsou průhledná pole z ple-
xiskla. Tento zhotovený kompost slouží 
dětem k pozorování žížal a dalších drob-
ných živočichů, a také jednotlivých vrstev 
procesu kompostování. V trávníku probí-
há cesta vytvořená z kamenných šlapáků, 

a to od budovy dílen až k venkovní učeb-
ně. Šlapáky jsou tvořeny z různých druhů 
kamene. Každý první kámen daného dru-
hu je opatřen kovovou pozinkovanou ce-
dulkou s vyrytým názvem druhu kamene. 
Tato cesta z kamenných šlapáků ukazuje 
žákům základní druhy kamenů.
V místě původních záhonů jsou dvě skal-
ky, které tvoří hromada středně velkých 
a větších kamenů vápence, které jsou vy-
skládány do spirál. Mezi jednotlivými ka-

meny jsou zasazeny bylinky a aromatické 
rostliny. Žáci zde mohou pozorovat ještěr-
ky vyhřívající se na kamenech a další drob-
né živočichy a zároveň mohou poznávat 
základní druhy bylinek.
Zvýšené pěstební záhony jsou rozmístěny 
tak, aby se mezi nimi žáci mohli pohodlně 
pohybovat a sami si je obhospodařovat. 
Mohou si zde vyzkoušet pěstování rostlin 
od počátku až do konce, a tím se sezná-
mí s povinnostmi, které jsou s pěstováním 
plodin spojené.
Hmyzí hotel je otevřená bouda s 12 poli, 
materiál k naplnění jednotlivých polí si za-
jištují žáci v rámci výuky. Hmyzí hotel slou-
ží k pozorování hmyzu a zároveň pomáhá 
k udržení biologické rozmanitosti a také 
k přežití opylovačů. Různé druhy hmyzu 
vyhledávají různé úkryty.
Meteorologická budka a meteorologická 
stanice umožňuje žákům seznámit se se 
základy meteorologického měření a pozo-
rování v praxi. V areálu zahrady školy jsou 
rozmístěny nové ptačí budky a krmítka.
Věřím, že žáci budou školní zahradu pl-
ně využívat, a že jim nové prvky přinesou 
mnoho zážitků a radosti.

Olga Hromasová
starostka MČ

Zvýšené pěstební záhony.

Kompost k pozorování procesu.

Meteorologická stanice.

Cesta z kamenných šlapáků.
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Vítání nových občánků

Co rodiny v Praze – Petrovicích potřebují?

I v letošním složitém roce se 
v sále petrovického Domu 
občanské vybavenosti 
uskutečnilo vítání nových 
občánků naší městské části, 
a to v pondělí 21. září a úterý 
22. září.
Akce se zúčastnilo celkem 24 dětí naro-
zených od prosince 2018 do července 
2020 v doprovodu svých rodičů, prarodičů 
a ostatních blízkých.
V pondělí vítala naše malé občánky paní 
místostarostka Iveta Hergottová a v úterý 
paní starostka Olga Hromasová. Obě v uví-
tacím projevu připomenuly důležitou roli 

rodičovské lásky ve výchově dětí a klad-
ly důraz na kvalitní vzdělávání. V tomto 
směru městská část pomáhá s umístěním 
v mateřských a základních školách. 
Po podpisu rodičů do pamětní knihy ob-
držely všechny maminky krásnou bílou 
růži a pro děťátko byl připraven polštářek 
s vyšitým jménem a brožurka k zapsání 
důležitých událostí v prvních letech živo-
ta. Jako dar ještě maminky převzaly pro 
děti zlaté pamětní medaile městské čás-
ti, z nichž pro děvčátka jich bylo 12 v čer-
vených a pro chlapečky 12 v modrých 
etujích. Rodiče dětí od městské části ta-
ké obdrží darem i DVD s videonahrávkou 
a CD s fotografiemi z akce, na kterou bu-

dou jistě oni i jejich děti rádi vzpomínat.  
Jako noví občánci MČ Praha – Petrovice 
byli ve dnech 21. a 22. září 2020 přivítáni:

Farkačová Anna, Lavička Antonín, Ferkl 
Matěj, Lavička Filip, Fleischer Jiří, Němco-
vá Johana, Foltýnová Nicol, Nováková Ali-
ce, Gelnar David, Özdemir Leyla Emine, 
Hájek Šimon, Rottr Damián, Hozák Ště-
pán, Straka Tomáš, Jarošová Natálie, Šin-
dler Eduard, Jusková Alžběta, Trnková An-
tonie, Kafka Teodor, Urban Filip, Kopecká 
Leontýna, Vápeníková Viktorie, Lukešová 
Sára, Vokatá Romana.

Miroslava Kubíková
Infocentrum

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou 
dotazník, s jehož pomocí 
bychom rádi zjistili, jaké 
máte potřeby v oblasti 
rodinné politiky.  
Na základě vašich odpovědí 
z vyplněných dotazníků 
budeme schopni lépe určovat 
priority rodinné politiky, 
 a tím přispět ke zlepšování 
kvality života v Petrovicích. 
Cílem koncepce rodinné politiky je podpo-
řit fungování zdravé rodiny napříč všemi 
generacemi propojením aktérů, kteří se na 
vytváření prorodinného života podílejí. 
Smyslem tohoto dotazníkového šetření je 
zpracování koncepce rodinné politiky 

tak, aby byly při její realizaci vynakládané 
finanční prostředky využívány efektivně 
v souladu s vašimi potřebami, možnostmi 
ÚMČ a možnostmi spolupracujících sub-
jektů. Vyplnění dotazníku je dobrovolné.  
Pokud vám některé otázky připadají příliš 
osobní, nemusíte na ně odpovídat. Úvod-
ní část je společná, prosíme všechny re-
spondenty o její vyplnění.  Dále je možné 
vyplnit část A i B, ale je také možné vypl-
nění jen jednu z těchto částí podle typu ro-
diny, ve které žijete. 
Vyplnění dotazníku vám zabere přibližně 
deset minut. Dotazník můžete vyplnit buď 
na webu městské části Praha – Petrovice, 
kde je uveřejněn, nebo v tištěné formě.
Vyplněné tištěné dotazníky můžete vho-
dit nejpozději do 30. 11. 2020 do sběrných 
boxů umístěných na těchto místech:

Úřad MČ Praha – Petrovice –  
Edisonova 429 / 28 (podatelna),
Mateřská škola –  
Jakobiho 329 u každého vchodu,
ZŠ Praha Petrovice – Dopplerova hlavní 
budova (u vstupu), ZŠ Edisonova 40  
(u vstupu),
Poliklinika Petrovice – Ohmova 271  
(ve vstupním vestibulu),
Farní centrum Camino – neděle mezi 
11–12 hodinou (po mši),  
MŠ Muška,
Rodinné Centrum Snopík, 
TJ Sokol Petrovice.
 
Dotazník prosíme vyplňte  
na stranách 11 – 14.

Děkuji za váš čas a za spolupráci 
Olga Hromasová

starostka MČ 

Vítání občánků 2020. I vítání občánků se neobešlo bez roušek a bezpečného odstupu.
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Trhy
Vážení a milí spoluobčané,

rádi bychom Vám touto cestou oznámi-
li, že opětovně otevíráme farmářské trhy 
v Petrovicích. Provozní doba trhů zůstává 
stejná, a to každý čtvrtek od 9 - 15 hodin. 
V případě zájmu o prodejní místo se nevá-
hejte obrátit na paní Helenu Stašákovou, 
tel. 603 747 711. Budeme se těšit na Va-
ši návštěvu!

Redakce
Farmářské trhy.

Zveme všechny občany naší městské části na XI. řádné zasedání  
ZMČ Praha – Petrovice, které se bude konat 

ve středu 9. prosince 2020 od 18.00 hod.  
ve společenském sále DOV,

Edisonova 429/28, Praha – Petrovice.

Desatero na ochranu křehkých seniorů a dalších zranitelných 
skupin obyvatel:

praha.eu

1. Zachování sociálního 
odstupu alespoň 1,5 metru

2. Pečlivá hygiena rukou

3. Pravidelné mytí 
a dezin� kování často 
dotýkaných povrchů

4. Vyhýbání se velkému 
shluku lidí

5. Používání respirátorů 
a ústních roušek 

6. Očkování proti sezónní 
chřipce

7. Očkování proti invazivním 
pneumokokovým 
onemocněním

8. Doplnění vitaminu D

9. Redukce nadváhy

10. Pohybová aktivita

Očkování je u lidí 65+ a v indikovaných případech plně hrazeno pojišťovnou.

Na odpovědnosti a ohleduplnosti každého z nás záleží!

Společně proti COVID-19
Doporučení Magistrátu hl. m. Prahy a Hygienické 
stanice hl. m. Prahy 
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Praha drží spolu!
COVID-19
V tomto ročním období jsou časté rýmy, kašle a mírné teploty, což však 
neznamená, že musí jít o nákazu koronavirem. V první řadě příznaky 
konzultujte se svým praktickým lékařem, který Vám doporučí další postup. 

Důležité linky a kontakty pro veřejnost 
na území hl. m. Prahy 
Základní informační linka a rozcestník pro občany nonstop zdarma: 1212

Linka pomoci seniorům a potřebným zdarma: 800 160 166

Státní zdravotní ústav: 724 810 106 | 725 191 367 | 725 191 370

Hygienická stanice hl. m. Prahy: 773 782 850 | 773 782 856 

Informační linka Hygienické služby ČR: 1221

Ministerstvo zahraničních věcí ČR: 224 183 200

Ministerstvo vnitra ČR: 974 820 680

Stále platí pravidlo 3R:
noste Roušky

myjte si Ruce

dodržujte Rozestupy

Doporučujeme stáhnout si zdarma aplikaci eRouška. 
Aplikace umožňuje včas a anonymně upozornit uživatele na 
rizikové setkání s nakaženým.

Odběrová místa
GHC Genetics Praha 
Václavské náměstí 824/29, Praha 1

THE CLINIC MEDICAL s.r.o.
Na Florenci 1023/21a, Praha 1

OC PREVEDIG medical - 
Aiomica
Revoluční 30, Praha 1

Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze
Na Bojišti 1, Praha 2

1. lékařská fakulta UK
Klinika pracovního lékařství VFN, 
Na Bojišti 1, Praha 2

EUC Laboratoře - 
Pol iklinika Kartouzská
Kartouzská 204/6, Pr aha 2

SPADIA LAB, a.s. 
Žluté Lázně
Podolské nábř. 3/1184, Praha 4 - 
Podolí

Medicínské centrum 
Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29, Praha 4 – 
Modřany

Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, Praha 4

Fakultní nemocnice 
v Motole
V Úvalu 84, Praha 5

Synlab czech s.r.o. Praha 
Zbraslav
Žitavského 496, Praha 5 - Zbraslav

Ústřední vojenská 
nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200, 
Praha 6

EUC Laboratoře
Veleslavínská 1/30, Praha 6 

GHC Praha - odběrové 
místo Letiště Václava 
Havla
Aviatická, Praha 6

Synlab czech s.r.o. Praha 
Bělohorská
Bělohorská 39, Praha 6

Nemocnice na Bulovce
Budínova 67/2, Praha 8 – Libeň

PREVEDIG medical, s.r.o.
Poznaňská 461/34, Praha 8 - 
Bohnice

CovidPoint - ČSAP, z.s.
Malého 282/3, Praha 8

AeskuLab k.s.
Vajgarská 1141, Praha 9

GHC Genetics Praha
Lovosická 440, Praha 9

VIDIA-DIAGNOSTIKA
Lisabonská 2422/2, Praha 9

Scimed biotechnologi es - 
areál FNKV
Šrobárova 50, Praha 10

Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50, Praha 10

Vyšetři.mě – Váš praktik 
Praha 15
Milánská 414, Praha 15

AeskuLab k.s., Praha 
Čs. exilu
Čs. exilu 2175/36, Praha 12

Buďme k sobě i ostatním ohleduplní 
a dodržujme opatření nařízená lékařem
či hygienickou stanicí. Děkujeme!

Více informací na:
bezpecnost.praha.eu

Uvedené údaje jsou aktuální ke dni: 22. 9. 2020

Aktuální výčet odběrových míst naleznete na: 
koronavirus.mzcr.cz
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Kontaktní telefony na obsluhu  
svozových aut, jsou:  
601 389 243, 731 451 582.

Harmonogram přistavování VOK a BIO VOK

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů. 
Olej bude obsluhou přebírán v uzavřených PET lahvích. 

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad 
podzim – zima 2020

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD–DO

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

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

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

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

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

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

DATUM ZASTÁVKA PO – PÁ SOBOTA

12. 11. čtvrtek

ul. Edisonova (parkoviště u Botiče) 15.00 – 15.20 hod. 8.00 – 8.20hod.

ul. Dopplerova (parkoviště mezi ZŠ a Dinno School) 15.30 – 15.50 hod. 8.30 – 8.50 hod.

křižovatka ul. Morseova - Voltova 16.00 – 16.20 hod. 9.00 – 9.20 hod.

křižovatka ul. Edisonova - Galileova 16.30 – 16.50 hod. 9.30 – 9.50 hod.

křižovatka ul. Morseova - Lessnerova 17.00 – 17.20 hod. 10.00 – 10.20 hod.

křižovatka ul. Archimédova - Ohmova 17.30 – 17.50 hod. 10.30 – 10.50 hod.

křižovatka ul. Rezlerova - Voltova 18.00 – 18.20 hod. 11.00 – 11.20 hod.

ul. Kurčatovova před č.p 321 a 322 18.30 – 18.50 hod. 11.30 – 11.50 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 BIOodpad – podzim

DATUM ZASTÁVKA ČAS OD–DO

10. 10. sobota ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 13.00 – 17.00 hod.

17. 10. sobota ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 9.00 – 12.00 hod.

24. 10. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 9.00 – 12.00 hod.

31. 10. sobota ul. Edisonova před č.p. 51 13.00 – 17.00 hod.

7. 11. sobota ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 13.00 – 16.00 hod.

14. 11. sobota ul. Edisonova (slepá část u kostela) 13.00 – 16.00 hod.

OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Pá 8.30 – 18.00 hod,  

v zimním čase do 17.00 hod
So 8.30 – 15.00

Před odevzdáním do sběrného dvora si telefonicky ověřte, zda vám daný typ odpadu přijmou.
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Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů. 
Olej bude obsluhou přebírán v uzavřených PET lahvích. 

Praha dočasně ukončí provoz vybraných 
autobusových linek ve 22:00

Zpoždění a polohy autobusů PID na mapách

Vzhledem k opětovnému 
vyhlášení nouzového stavu, 
uzavření restaurací a barů 
již ve 20:00,zrušení všech 
kulturních i sportovních 
akcí a z toho vyplývajícímu 
poklesu poptávky i 
vytíženosti večerních spojů 
po 20:00 v průměru o 
téměř 60 % Hlavní město 
Praha, organizátor Pražské 
integrované dopravy 
společnost ROPID a Dopravní 
podnik hl. m. Prahy (DPP) 
od této soboty 17. 10. 2020 
dočasně ukončí provoz na 35 
vybraných autobusových 
linkách již ve 22:00.
Vytíženost všech linek pražské MHD 
od září kontinuálně klesá s tím, jak se v 
ČR zhoršuje epidemiologická situace a po-
stupně se zavádí nová omezení, která mají 
zabránit šíření covid-19.

V metru na základě sčítačů v jednotli-
vých vestibulech metra počet cestujících 
od prvního týdne v zářípo první týden v říjnu 
klesl o více než 15 %. Na začátku října pak 
metro využívalo o 43 % cestujících méně 
než ve stejném období minulého roku. Ob-
dobná situace je i u autobusů. Vytíženost 
autobusových spojů minulý týden spadla  

v průměru o téměř 10 % ve srovnání  
s předchozím týdnem.

Nejmarkantněji je pokles poptávky i ob-
sazenosti vidět na večerních spojích. Na-
příklad na lince 121 DPP první týden  
v září po 22:00 přepravil v průměru necelé  
2 cestující na každém spoji, první týden 
v říjnu to bylo jenom 1,4 cestujícího, což 
znamená pokles obsazenosti o více než 
25 %. Zatímco na začátku září na někte-
rých spojích v některých úsecích linky 121 
cestovalo 0 až maximálně 11 cestujících, 
na začátku října to bylo 0 až maximálně 4 
cestující. O 25 % spadla vytíženost večer-
ních spojů i na lince 121 z průměrných 8,3 
cestujícího na začátku září na 6,2 na začát-
ku října.

Obdobně nebo ještě hůře jsou na tom 
další linky. Proto se Praha, ROPID a DPP 
rozhodli od soboty 17. 10. 2020 dočas-
ně ukončit provoz na 35 vybraných au-
tobusových linkách již ve 22:00, obdob-
ně jako tomu bylo během mimořádných 
opatření letos na jaře. Jedná se o linky: 
110, 115, 117, 121, 124, 142, 143, 
147, 153, 155, 158, 164, 169, 170, 
175, 185, 196, 203, 204, 207, 208, 
209, 224, 228, 240, 245 a 247.  
Jsou to buď linky doplňkového cha-
rakteru, které nejsou určeny pro zá-
kladní obsluhu území, nebo linky, mís-
to nichž lze po 22:00 využít jiné spoje.  

Na několika linkách dochází k dalším ome-
zením:
102 – V úseku Šimůnkova – Kobylisy pro-
voz ukončen ve 22:00.
108 – V úseku Poliklinika Petřiny – Dejvic-
ká provoz ukončen ve 22:00.
112 – Omezení celotýdenně cca o 50 %  
v období cca od 6:00 do 20:00.
150 – V úseku Kačerov – Želivského pro-
voz ukončen ve 22:00.
152 – V úseku Českomoravská – Kobylisy 
provoz ukončen ve 22:00.
165, 202 – Od 22:00 změna intervalu 
na 60 minut.
176 – Od 22:00 změna intervalu na 40 mi-
nut.

Oproti jarním měsícům je nicméně počet 
linek s ukončeným provozem ve 22:00 niž-
ší. Provoz všech ostatních autobusových 
linek, tramvají a metra zůstává nezměněn. 
Pokud dojde ke zpřísnění mimořádných 
opatření a přerušení výuky na všech stup-
ních a typech škol, Praha, ROPID a DPP
následně dočasně ukončí provoz autobu-
sových školních linek.
Výše popsaná opatření jsou dočasná  
a platná po dobu vyhlášeného nouzového 
stavu resp. do doby, než budou restaura-
ce, bary, kluby, divadla, kina a další mís-
ta pro volnočasovou zábavu opět plnohod-
notně otevřena i po 20. hodině.

Redakce

Aktuální pozice všech 
autobusů Pražské 
integrované dopravy jako 
na dlani – to nabízí nová 
webová aplikace  
www.mapa.pid.cz. 
Na mapovém podkladu zde naleznete 
najednou i více než tisíc aktivních spojů 
městské i příměstské dopravy společně  
s informacemi o jejich trase, zpoždění, 
bezbariérovosti a dalších parametrech.
Informace o zpoždění autobusů jsou ces-
tujícím k dispozici v aplikacích IDOS a PID 
Lítačka již od března 2020, kdy se s posky-
továním těchto informací k soukromým 

dopravcům přidal i Dopravní podnik hl. m. 
Prahy. Nová mapová aplikace je pak dal-
ším krokem nejen ve zpřístupňování těch-
to 3/5 informací cestujícím, ale i v samot-
ném otevírání dat. Je totiž vystavěna nad 
zcela veřejnou webovou službou, kterou 
můžou svobodně využít všichni vývojáři  
i ve svých aplikacích.
„Jsem rád, že je další dluh z minulos-
ti napraven. Nyní můžete sledovat ak-
tuální polohu všech autobusů v Pra-
ze a okolí na mapě online a v reálném 
čase. Díky tomu nabídnou aplikace na 
vyhledávání spojů třeba komplet in-
formace o případných zpožděních,“  
uvádí pražský primátor Zdeněk Hřib.

„Aktuální informace o polohách autobusů 
si teď jednoduše zobrazíte na mapě. Vy-
berete si svou linku nebo lokalitu a hned 
vidíte, kdy vám to přijede, případně jestli 
je kvůli hustému provozu autobus zpoždě-
ný nebo jede načas. Stejně jednoduše by-
chom chtěli v příštím roce zpřístupnit také 
on-line data o tramvajích. Jsou to zdánlivé 
maličkosti, které ale reálně zlepšují kvalitu 
MHD a šetří cestujícím čas, který by jinak 
strávili zbytečným čekáním,“ říká náměs-
tek pražského primátora a radní pro dopra-
vu Adam Scheinherr.

Redakce
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49 38 37

Graf.: P6166,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 31.8.2020Informace 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 2 247 07 47 07 47
Na Hroudě Sídliště Petrovice

17 32 47 6 3 1 127 27x Nádraží Strašnice Sídliště Petrovice 7 47

6
707 47 4 2 2x Korytná x Morseova 02 17 32 07 38

8 8 4 2 1x Želivecká • x Newtonova 02 17 32 47 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 2 2 2Na Groši 10 Donovalská 17 47 10 40 10 40

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

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

x Nádraží Horní Měcholupy 23 KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 19
18

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

21 21 2 2 2x - na znamení 11 48 11 4811 48
2228 1 1 1 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 2822 28

08 47 23 2 2 208 47 08 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 (); 24.12.2020,2.4.2021 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)



51 37 36

Graf.: P6166,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 31.8.2020Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

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

x Na Jelenách 6 Boloňská
02 17 32 47 6 4 2 219 59 19 59Jarníkova 8 Řepčická 7 47

6
739 4 1 1Chodov 9 Gercenova 02 15 32 34

8 8 4 2 1x Pod Chodovem 11 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 02 17 32 47 04 35 20
9 9 3 2 2x Benkova 12 x Nádraží Hostivař 03 23 43 05 35 00 35

x 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 2 2 2x Prašná 19 Záběhlická škola 12 42 05 35 05 35

Modrá škola 21 x U Lípy 14 14 2 2 212 42 05 35 05 35
Háje 23 Jesenická 15 15 3 2 203 23 43 05 35 05 35Horčičkova 24 x Želivecká 16 03 23 43 16 3 2 2x Newtonova 26 x Korytná 05 35 05 35

17 17 3 2 2x Morseova 28 x Nádraží Strašnice 03 23 43 05 35 05 35
03 23 44 18 3 2 2• Sídliště Petrovice 29 Na Hroudě 05 35 05 35

1 Sídliště Petrovice 31 Strašnická 19
18

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

4 x Na Křečku 20 05 3505 35
21 221 2 205 3939pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 05 39 05

2219 59 2 2 2x - na znamení 19 5922 19 59
 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 23 23 1 1 139 39 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 (); 24.12.2020,2.4.2021 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

4. Jaké je složení Vaší domácnosti?
      žiji sám/sama                                   jeden rodič s dítětem/dětmi                         vícegenerační domácnost      
      manželé                 partneři             matka s partnerem a dítětem/dětmi            jiné složení, prosím specifikujte:         
      oba rodiče s dítětem/dětmi            otec s partnerkou a dítětem/dětmi

7. Jaké je Vaše zaměstnání?
      student/ka
      zaměstnanec (pracující)
      podnikatel/ka
      na mateřské (otcovské) / rodičovské dovolené
      nezaměstnaný
      důchodce
      invalidní důchodce
      pracující důchodce
      pracuji na plný úvazek            pracuji na částečný úvazek            přivydělávám si formou brigády
      v domácnosti

2. Jaký je Váš věk? 

      do 25 let                 61–70 let
      26–35 let                71–80 let
      36–50 let                81–90 let 
      51–60 let                více než 90 let

1. Jste muž nebo žena?
      muž                              žena

5. Jaké je Vaše vzdělání?
      nedokončené 
      základní
      vyučen, střední bez maturity
      střední s maturitou (včetně vyššího odborného)
      vysokoškolské

6. Kde bydlíte?
      vlastní bydlení v rodinném domě
      v bytě v osobním vlastnictví
      v družstevním bytě
      v nájmu
      jiné …………………………………………………………………….

8. Cítíte se v Petrovicích bezpečně? (Zaškrtněte jen jednu odpověď)
      určitě ano                              
      spíše ano
      spíše ne
      určitě ne
      nevím

9. Existuje místo v Petrovicích, které považujete za nebezpečné?
      ano, vypište …………………………………………………………………….
      ne, takové místo v Petrovicích není
      nevím/nedokážu posoudit

3. Jaký je věk Vašich dětí? (Věk uveďte pro každého zvlášť)

Úvodní část:
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Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

1. Označte, prosíme, všechny služby, které Vy osobně, Vaše dítě (nebo jiný rodinný příslušník  
    či blízká osoba) v současné době v Petrovicích, využíváte:
      rodinné, mateřské, vzdělávací centrum – uveďte jaké …………………………………………….....
      kroužky pro děti a mládež (sportovní aktivity, Základní umělecká škola atd.), můžete vypsat konkrétní kroužek) 
      ………………………………………………………………………………..................................................
      jiné služby v Petrovicích: ……………………………………………………………………………..........
      jiné služby mimo Petrovice: ………………………………………………………………………….........
      nevyužíváme žádné služby – přejděte na otázku č. 3

2. Jaké služby pro rodiny s dětmi a mládež v Petrovicích chybí nebo jich je nedostatek?  
(max. 3 odpovědi)
      mateřská centra
      rodinná poradna
      občansko-právní poradna
      job kluby (poradenství při hledání zaměstnání)
      volně přístupné neplacené /nízkoprahové kluby pro neorganizované děti a mládež
      poradenství v oblasti náhradní rodinné služby
      mateřské školy
      jiné, specifikujte problematiku ...........................................................................................................
      nic není třeba, situace je dobrá
      nevím/nedokážu posoudit

3. Obecně může na děti a mládež působit velké množství negativních jevů.  
Čím jsou podle Vás děti a mládež v Petrovicích nejvíce ohroženy? (max. 3 odpovědi):
      drogami (tvrdé, měkké drogy)
      alkoholem
      tabákem
      šikanou 
      pouličními partami
      kriminalitou
      domácím násilím 
      jiné, vypište: .........................................................................................................................................
      nic mládež a děti neohrožuje, situace je dobrá
      nevím/nemám na to názor

4. Co by obecně pomohlo zlepšit život rodinám s dětmi a mládeží v Petrovicích?  
(max. 4 odpovědi):
      údržba stávajících hřišť a sportovišť (oplocení míst pro hraní dětí, výměna písku v pískovištích atd.)
      nová vybavená hřiště a sportovní plochy
      čistota a pořádek v ulicích, parcích apod.
      prostor pro netradiční aktivity (skatepark, lezecká stěna atd.)
      bezbariérový pohyb pro rodiče s kočárky, můžete vypsat konkrétní místo: ………………………
      bezbariérový pohyb pro zdravotně hendikepované občany
      zvýšení bezpečnosti v Petrovicích (např. v okolí škol), specifikujte ……………...…………………
      zlepšení dopravní bezpečnosti
      více laviček v Petrovicích
      více veřejné zeleně
      nic dalšího není třeba
      jiné, vypište: ………………………………………………………………………………………….

A.  Co potřebují rodiny s dětmi a mládež v Petrovicích?
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Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

1. Jaký je Váš vztah k problematice seniorů? (max. 1 odpověď)
      sám / sama jsem senior/seniorka
      mám ve svém okolí (např. příbuzný, blízká osoba) seniora (60+) a pečuji o něj
      jiné (vypište): ........................................................................................................................................
      nejsem senior, ani o žádného seniora nepečuji

2. Co podle Vás působí seniorům největší obtíže v jejich domácím prostředí? (max. 3 odpovědi)
      zajištění chodu domácnosti (např. úklid, donáška nákupu, praní prádla, drobné opravy v bytě),  
      můžete uvést i konkrétní problém: ......................................................................................................
      omezená soběstačnost po krátkou dobu (např. po úrazu, po návratu z nemocnice)
      péče o vlastní osobu (osobní hygiena, kadeřník, pedikúra atd.)
      udržování kondice
      domácí násilí
      obavy o bezpečnost (krádeže, podvody)
      nedostatek informací (neví, o co mohou žádat, kdo jim může pomoci apod.)
      omezené možnosti kontaktů s okolím a osamocenost
      nedostatek finančních prostředků na základní životní potřeby
      jiná situace (vypište): ..........................................................................................................................
      nevím/nedokážu posoudit

3. Co seniorům působí největší obtíže mimo jejich domácí prostředí? (max. 4 odpovědi)
      bezbariérové přístupy, uveďte konkrétní místa: …………………………………….…………….. 
      dostupnost sociálních služeb 
      dostupnost dalších služeb (např. kadeřník, pedikúra, čistírna atd.)
      dopravní dostupnost lékařů
      dopravní dostupnost obchodů a úřadů
      nezájem/neochota okolí (lidé neumí nebo nechtějí poskytnout drobnou pomoc v běžných situacích)
      obavy o bezpečnost
      vyřizování osobních záležitostí na úřadech (zejména chování a přístup úředníků)
      jiná situace (vypište): ..........................................................................................................................
      nevím /nedokážu posoudit

5. V případě, že byste si mohl/a vybrat, jakému dlouhodobému způsobu pomoci a péče o Vaší osobu  
    byste dal/a přednost: (max. 1 odpověď)
      žít ve vlastní domácnosti s využitím pomoci rodiny, blízkých
      žít ve vlastní domácnosti s využitím sociálních služeb a případně rodiny
      žít ve vlastní domácnosti s možností pobytu v denním stacionáři, případně s využitím péče rodiny
      bydlet v některých zařízení zajišťujícím dlouhodobý pobyt (např. domovy seniorů, penziony atd.)
      jiné řešení: ...........................................................................................................................................
      nevím/nedokážu posoudit

4. Co podle Vás seniorům v Petrovicích chybí k tomu, aby mohli žít aktivním způsobem? (max.5 odpovědí)
      kavárny pro seniory
      kluby pro seniory
      filmový klub promítající „filmy pro pamětníky“ a další filmy, které zajímají právě seniory
      besedy se zajímavými lidmi, přednášky apod.
      kurzy ručních prací
      tematické procházky, výlety exkurze
      místo pro setkávání
      pohybové aktivity pro seniory
      tréninky paměti. rehabilitace a masáže, rekondiční a relaxační služby, 
      kurzy počítačové gramotnosti
      jazykové kurzy
      jiné: ................................................................................................................................................... 
      nevím/nedokážu posoudit

B.  Co potřebují rodiny s dětmi a mládež v Petrovicích?
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Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

1. Jak jste se o službě či službách, které využíváte v Petrovicích, dozvěděl/a? 
      od rodiny, přátel, sousedů apod.
      prostřednictvím školy
      na besedách s občany
      od lékaře
      na úřadu MČ Petrovice
      z Petrovického zpravodaje
      z nástěnek a letáků
      na webové stránce úřadu
      jinde na internetu
      prostřednictvím církve
      jinak, vypište: ………………………………………………….………………………
      nevím/nepamatuji se

2. Co by podle Vás pomohlo k lepší informovanosti o stávajících i nově zřizovaných službách  
    a různých akcích pro rodiny s dětmi a mládež v Petrovicích? (max. 3 odpovědi):
      přehledný tištěný katalog služeb v Petrovicích
      více informací prostřednictvím školek a škol
      více informací v Petrovickém zpravodaji 
      více informací přímo na úřadu MČ Petrovice
      více informací u lékařů
      více informací na webových stránkách MČ Petrovice
      mobilní infostánek 
      jiné, vypište: ………………………………………….……………………………
      nic není třeba měnit, situace je dobrá
      nevím/neumím posoudit

3. Můžete uvést, co by Vám ve Vaší situaci pomohlo, co by Vám konkrétně usnadnilo život?  
    (Uveďte co nejkonkrétněji maximálně 4 druhy pomoci)

I.   ....................................................................................................................................................

II.  ....................................................................................................................................................

III. ....................................................................................................................................................

IV. ....................................................................................................................................................

Prostor pro Vaše názory a připomínky:

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku!

Závěrečná část:
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137 75 73

Graf.: P6211,P6209,P6210     Chron.: 12     Zast.: 338/1     Šabl.: Šablona 20|10|TP

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 31.8.2020Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

Lihovar 5
Chodovec 6

5 6 3 311 21 31 41 48 55 08 28 48 08 28 48
6 11 3 301 int. 5-6 min 08 28 48 08 28 48Chodovská tvrz 7 7 11 4 3Litochlebské náměstí 03 int. 5-6 min 08 24 39 55 08 28 48

8 8 9 4 3x Bachova 01 07 13 19 25 32 39 47 54 10 25 40 55 08 28 48
9 9 7 4 4x Mikulova 01 09 17 27 37 47 57 10 25 40 55 08 25 40 55

x Hněvkovského 10 10 6 4 407 17 27 37 47 57 10 25 40 55 10 25 40 55Modrá škola 11Háje
12

11 6 4 407 17 27 37 47 57 10 25 40 55 10 25 40 55
12 6 4 4Horčičkova 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55 10 25 40 55

13 13 6 4 4• x Jakobiho 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55 10 25 40 55
1 Sídliště Petrovice 14 14 6 4 407 17 27 37 45 53 10 25 40 55 10 25 40 55
2 Poliklinika Petrovice 15
3 Veronské náměstí 16

15 9 4 401 09 16 23 30 37 44 50 57 10 25 40 55 10 25 40 55
16 9 4 44 x Nové Petrovice 04 10 17 24 30 37 44 50 57 10 25 40 55 10 25 40 55

17 17 9 4 45 x Livornská 04 10 17 24 30 37 44 50 57 10 25 40 55 10 25 40 55
18 18 9 4 46 Bolevecká 04 10 17 24 31 38 45 52 59 10 25 40 55 10 25 40 55

7 Na Vartě 19 19 8 4 407 14 22 29 37 44 52 59 10 25 40 55 10 25 40 558 Boloňská 2010 Řepčická
21

20 6 4 407 17 27 37 47 58 10 25 40 55 10 25 40 55
21 3 3 311 Gercenova 13 28 48 10 28 48 10 28 48

22 22 3 3 313 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 08 28 48 08 28 48 08 28 48
14 x Sklářská 23 23 3 3 308 28 48 08 28 48 08 28 48
17 x Myšlínská 0 N N

18 x Mokřanská 1

N N N N N N N 0 3 3 308 28 48 08 28 48 08 28 48
119 x Plošná

2 221 Michelangelova
3 323 SKALKA

x - na znamení 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.

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

O svátcích jede jako v neděli (); 24.12.2020,2.4.2021 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)


METROBUS

137 76 74

Graf.: P6211,P6209,P6210     Chron.: 12     Zast.: 770/1     Šabl.: Šablona 20|10|TP

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 31.8.2020Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

Michelangelova 5
x Plošná 6

5 7 3 310 20 30 37 44 51 59 10 30 50 10 30 50
6 10 3 306 12 18 24 30 36 42 48 53 58 10 30 50 10 30 50x Mokřanská 7 7 10 4 3x Myšlínská 03 08 13 19 24 30 36 42 48 54 10 25 41 56 10 30 51

8 8 9 4 3x Sklářská 00 06 12 18 24 30 37 44 52 11 26 41 56 11 31 51
9 9 6 4 4Nádraží Hostivař 01 11 21 31 41 51 11 26 41 56 11 26 41 56

Gercenova 10 10 6 4 401 11 21 31 41 51 11 26 41 56 11 26 41 56Řepčická 11Boloňská
12

11 6 4 401 11 21 31 41 51 11 26 41 56 11 26 41 56
12 6 4 4Na Vartě 01 11 21 31 41 51 11 26 41 56 11 26 41 56

13 13 6 4 4Bolevecká 01 11 21 31 41 51 11 26 41 56 11 26 41 56
x Livornská 14 14 8 4 401 11 20 28 35 43 50 58 11 26 41 56 11 26 41 56

• x Nové Petrovice 15
1 Poliklinika Petrovice 16

15 8 4 405 13 20 27 34 41 48 54 11 26 41 56 11 26 41 56
16 9 4 42 Wattova 01 08 14 21 28 34 41 48 54 11 26 41 56 11 26 41 56

17 17 9 4 43 Sídliště Petrovice 01 08 14 21 28 34 41 48 54 11 26 41 56 11 26 41 56
18 18 9 4 44 x Jakobiho 01 08 15 22 29 36 43 50 57 11 26 41 56 11 26 41 56

7 Horčičkova 19 19 8 4 404 12 19 27 34 42 49 57 11 26 41 56 11 26 41 569 HÁJE 2010 x Modrá škola
21

20 6 4 405 13 21 31 41 56 11 26 41 56 11 26 41 56
21 3 3 311 x Hněvkovského 11 30 50 11 30 50 11 30 50

22 22 3 3 312 x Mikulova 10 30 50 10 30 50 10 30 50
13 x Bachova 23 23 3 3 310 30 50 10 30 50 10 30 50
14 Litochlebské náměstí 0 H H

15 Chodovská tvrz 1

H H H H H H H 0 3 3 310 30 50 10 30 50 10 30 50
117 Chodovec

2 227 Lihovar
3 330 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ

x - na znamení 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.

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

O svátcích jede jako v neděli (); 24.12.2020,2.4.2021 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)


METROBUS
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66 40

Graf.: V1240,V1241     Chron.: 8     Zast.: 770/1     Šabl.: Šablona 12|10-2|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 31.8.2020změna trasy / diversion Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

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

4 47 4 1pokračování zastávek

ČERNÝ MOST Boloňská 5 3 207 27 45 20 50
Obchodní centrum Černý Most Boloňská 6

5
6 5 203 20 34 47 59 20 50x Nádraží Běchovice Na Vartě 7 23 35 47 59 7 5 2Běchovice Bolevecká 11 20 50

8 23 36 51 8 4 2x Pod Oborou x Livornská 11 22 52
21 39 57 9 4 2x Kolodějská obora • x Nové Petrovice 06 22 52

x Dubeč 1 Poliklinika Petrovice
9

10 2 224 52 22 52x Škola Dubeč 2 Wattova 11
10

11 2 222 52 22 52x Za Pavilonem 3 x Morseova
12 52 12 2 2x Lázeňka 5 x Newtonova 22 22 52
13 51 13 2 2x Dubeček 8 Horčičkova 24 22 52

x K Dubečku 9 HÁJE 14 4 214 29 44 59 22 52
x Nádraží Horní Měcholupy 15

14
15 4 214 29 44 59 22 52pokračování zastávek ve vedlejším sloupci

16 1622 52 4 2x - na znamení 14 29 44 59
17 17 4 2 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 14 29 44 59
18

22 52
18 4 2 - zastávka s možností přestupu na železniční dopravu 14 29 44 59 22 52

 - možnost přestupu na vlaky linky S 19
20

19 4 214 29 44 59 22 52
20 3 214 29 44 22 52

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ 21
22

21 3 202 22 52 22 52
22 2 2Linka 240 je od 27.7.2020 z důvodu uzavírky ul. Ke Křížkám vedena 19 48 19 48

mezi zastávkami "Škola Dubeč" a "Nádraží Běchovice" 23
po odklonové trase přes Koloděje. 0

23 2 218 48 18 48
0 1 125 25Ruší se zastávky "Winklerova", "Otakara Vrby" a "Hasičská". 1Věnujte, prosím, pozornost výlukovému jízdnímu řádu. 20 1 1 120

2 2
33

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

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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Graf.: V1240,V1241     Chron.: 8     Zast.: 770/2     Šabl.: Šablona 12|10-2|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 31.8.2020změna trasy / diversion Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

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

4 20 45 4 2 1pokračování zastávek 47
HÁJE 8 x K Dubečku 5 4 208 25 40 55 24 54
Háje 11 x Dubeček 6

5
6 5 208 19 31 43 55 24 54Horčičkova 12 x Lázeňka 7 19 31 43 55 7 5 2x Newtonova 13 x Za Pavilonem 07 24 54

8 20 35 50 8 4 2x Morseova 14 x Škola Dubeč 07 24 54
25 55 9 3 2Poliklinika Petrovice 15 x Dubeč 05 24 54

Veronské náměstí 18 x Kolodějská obora
9

10 2 224 54 24 54• x Nové Petrovice 20 x Pod Oborou 11
10

11 2 224 54 24 541 x Livornská 25 Běchovice
12 54 12 2 22 Bolevecká 28 x Nádraží Běchovice 24 24 54
13 31 49 13 3 23 Na Vartě 35 Obchodní centrum Černý Most 13 24 54

4 Boloňská 37 x Černý Most 14 4 204 19 34 49 24 54
5 Boloňská 39 ČERNÝ MOST 15

14
15 4 204 19 34 49 24 546 x Nádraží Horní Měcholupy 16 49 16 4 2

pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 04 19 34 24 54
17 17 4 2x - na znamení 04 19 34 49 24 54
18 18 4 2 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 04 19 34 49 24 54

 - zastávka s možností přestupu na železniční dopravu 19
 - možnost přestupu na vlaky linky S 20

19 4 204 21 37 54 24 54
20 3 214 34 54 24 54

21 21 2 2

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ
24 54 24 54

22 22 2 224 54 24 54
Linka 240 je od 27.7.2020 z důvodu uzavírky ul. Ke Křížkám vedena 23
mezi zastávkami "Škola Dubeč" a "Nádraží Běchovice" 0

23 1 134 34
0 2 214 54 14 54po odklonové trase přes Koloděje. 1 1Ruší se zastávky "Winklerova", "Otakara Vrby" a "Hasičská". 

2 2Věnujte, prosím, pozornost výlukovému jízdnímu řádu.
33

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

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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V úterý 1. září jsme zahájili 
nový školní rok 2020/2021. 

S ohledem na nepříznivou epidemiolo-
gickou situaci jsme zvažovali, jakým způ-
sobem zahájíme školní docházku zejmé-
na našim novým prvňáčkům. Vzhledem 
k tomu, že přišli o zápis, který bývá urči-
tým mezníkem v jejich životě, věděli jsme,  
že o první školní den je připravit nemůže-
me.
Prvňáčky a jejich rodiče přivítaly jejich tříd-
ní paní učitelky, vedení školy a také pa-
ní starostka JUDr. Olga Hromasová. Kaž-
dý nový žáček si odnesl nejen vzpomínku 
na první den ve školní lavici, ale také pa-
mětní list a batůžek se základními pomůc-
kami do první třídy.
I přes problémy, které se každým dnem 
objevují, probíhá výuka na naší škole 
od prvních dnů bez většího omezení. Bě-
hem září žáci opakovali učivo probírané v 
době distančního vzdělávání na jaře 2020. 
Nyní již s klidným svědomím navazujeme 
učivem novým.
V průběhu září se také podařilo uskuteč-
nit školy v přírodě, které se nemohly konat  
v původních jarních termínech. Pobyt mi-

mo školu si užily třídy 5.A, 5.B, 3.B a 6.B, 
která odjela na několikadenní adaptační 
kurz. 
Svoji činnost zahájil také nově zvolený 
školní parlament.  Sešli jsme se v hojném 
počtu a děti měly spoustu nápadů, jak zpří-
jemnit pobyt ve škole sobě, spolužačkám, 
spolužákům i nám pedagogům. 23.září 
proběhla Bláznivá černobílá středa - 1.ak-
ce, kterou parlament uspořádal, a mezi 
dětmi i vyučujícími měla pozitivní odezvu.  
Všichni doufáme, že podobných akcí pro-
běhne co nejvíce a my nebudeme muset 
přejít na distanční výuku, která se s nove-
lou školského zákona stala povinnou sou-
částí školní docházky. 
Vzhledem k tomu, že ne všechny rodiny 
mají možnost vlastnit notebook nebo tab-
let, využili jsme finanční podporu státu  
a zakoupili několik těchto zařízení, která 
budou k dispozici vybraným žákům v pří-
padě uzavření školy a přechodu na do-
mácí výuku. Pro tento případ máme ta-
ké připravený rozvrh hodin, podle kterého 
se budou děti doma učit.  Pedagogové 
se proškolili v práci s google učebnami a 
ostatními nástroji platformy google, založi-
li pro své předměty učebny a všichni žáci 

mají do jednotlivých učeben své přístupo-
vé údaje. Pokud tedy dojde k uzavření ško-
ly, budeme  google učebny využívat jako 
jedinou formou výuky.
Svou organizaci v letošním roce poněkud 
změnila i školní družina. Chtěli jsme dát 
prostor vychovatelkám pro plnění školní-
ho vzdělávacího programu pro ŠD a pro 
soustavnější práci s dětmi. Aby bylo mož-
né tyto aktivity realizovat bez přerušení, je 
možné vyzvedávat děti ze ŠD pouze v ur-
čeném čase a ne kdykoliv během odpo-
ledne. Doufáme, že rodiče pochopí náš 
záměr a budou s tímto novým režimem 
spokojení. 
Opravdu velmi komplikovanou situaci se 
snažíme vyřešit ve školní jídelně. Bezpeč-
nostní opatření řešíme pomocí posílených 
dozorů v době oběda. Z důvodu nedostat-
ku pracovních sil ve nabízíme pouze jedno 
teplé jídlo a bohužel, nebylo možné zajis-
tit stravování pro cizí strávníky. Pevně věří-
me, že jakmile se situace uklidní, budeme 
moci opět přivítat petrovické seniory i za-
městnance ÚMČ.

Iveta Řezníčková
ředitelka ZŠ

Ve středu 23.9. 2020 
uspořádal Školní parlament 
ZŠ Praha-Petrovice svoji 
první letošní akci. Většina  
z nás přišla v černém, bílém 
nebo černobílém oblečení.  
A proč černobílý den? 
Protože se tak zástupci tříd 
domluvili a nám se ten nápad 
líbil. Protože škola není jen 
o učení a prostě aby nás to 
všechny bavilo.

Černobílá středa vypadala na první pohled 
jako každý jiný den. Když ale člověk vstou-
pil do jednotlivých tříd, mohl vidět jistou 
změnu. Žáci i učitelé byli všichni až na vý-
jimky oblečeni do černé a bílé barvy. Ně-
kteří sladili i roušky.
  Žáci prvního stupně tento den proží-
vali úplně jinak než žáci druhého stup-
ně. Jeden žák druhé třídy mi řekl: „Moc 
se mi dnešní den líbí a baví mě to tady.“  

Naopak žák devátého ročníku odpověděl 
takto: „Nevidím v tom žádný rozdíl oproti 
normálnímu dnu. Změny máme jen v ob-
lečení, i když já třeba často nosím černou. 
Vlastně je všechno jako obvykle.“ Po pro-
mluvě s některými žáky jsem začala cho-
dit fotografovat třídy a u jedné si chvíli vy-
slechla, jak zajímavě vnímali tento den. 
Filozoficky debatovali o černobílé. Učitelka 
Marcela Karásková mluvila se svojí třídou. 
Vysvětlovala: „Nikdo není černý nebo bílý, 
jsme si všichni rovni. Každý máme špat-
né a dobré stránky.“ Myslela tím, že nikdo 
není jen špatný (myšleno jako černá barva) 
a nikdo není jen dobrý (myšleno jako bílá 
barva). Tady je krásně vidět, jak každý pojal 
jinak černobílý den. Nebylo to jen o tom, 
že všichni přijdeme pouze v černobílé, ale 
že se nad tím můžeme i jakkoliv zamyslet. 

 
Michaela Benešová, 9.B

školní redakce ZŠ Praha – Petrovice

Začátek školního roku na ZŠ Praha – Petrovice

Černobílý den

Černobílý den.

ŠKOLY
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Dne 3. září 2020 naše 
mateřská škola oslavila 
narozeniny, už je jí 30 let! 
Nestárne, naopak, roste  
do krásy. Před pěti lety 
dostala nový barevný kabát, 
letos slušivé oplocení  
a korunou na kráse bude 
rekonstrukce zahrady, jejíž 
první etapa  
se právě dokončuje. 

Vždyť si to také naše mateřská škola za-
sloužila, pod vedením paní ředitelky Ja-
ny Beránkové vychovaly paní učitelky  
za 30 let okolo 1500 petrovických dětí  
a nyní do ní docházejí již děti těchto dětí. 
Přejeme naší mateřské škole do dalších 
desetiletí jen to nejlepší, hodně štastných 
veselých dětí a spokojených rodičů, kteří si 

uvědomují, že řečeno slovy známého spi-
sovatele Roberta Fulghuma platí: „Všech-
no, co opravdu potřebuji znát, jsem se na-
učil v mateřské školce“. 

Taťána Peřinová,
zástupkyně ředitelky MŠ Jakobiho

Mateřské škole Jakobiho je 30 let

Slavíme 30 let.

ŠKOLY

Gymnázium ALTIS v době koronové
Když jsme na začátku 
letošního  března pilně 
připravovali maturitní 
zkoušky, projektové dny, 
třídní schůzky, klasifikaci 
čtvrtletí a další aktivity, ani 
ve snu nás nenapadlo, jak 
rychle a snadno lze celý 
systém zastavit. 

Uzavřením školy kvůli koronaviru jsme  
byli ze dne na den postaveni před úkol  

co nejrychleji zorganizovat dálkovou výuku  
a promyslet, jak dovést naše maturanty 
ke zkoušce z dospělosti. Vše se nakonec 
podařilo, postavili jsme nový rozvrh online 
výuky, odučili stovky hodin a také matu-
ranti se ke konci školního roku dočkali své-
ho finále – a proběhlo úspěšně (viz matu-
ritní tablo našich oktavánů)!
Začátek nového školního roku jsme letos 
prožívali jinak než obvykle – z reakcí žáků  
i profesorského sboru je znát, jak si ka-
ždodenního setkávání ve škole váží, jak  
se – bez nadsázky – s nesamozřejmostí 

vnímá i všední pracovní den. Se stejnou 
vnímavostí se díváme i na práci všech, kdo  
v první linii pomáhají – za velmi nesnad-
ných podmínek – udržovat chod školy  
a zachovávat bezpečné prostředí. Přejme 
si všichni pevné zdraví a važme si klidného 
studia a práce ve škole. 

Jan Koliáš
zástupce ředitelky G ALTIS

Dnes již bývalí maturanti.

INZERCE

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, 
OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ.
 
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAH-
RAD. PRÁCE VE VÝŠKÁCH.  

Kontakt na tel.:  
606 662 223, 
723 899 561
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Motivace i tvrdá práce v chemické laboratoři
V úvodu nového školního 
roku se vydala sexta 
Gymnázia ALTIS na 
laboratorní cvičení na 
Přírodovědeckou fakultu 
Univerzity Karlovy. 

V laboratoři se žáci setkali s celou řadou 
různých pokusů i těžkými rovnicemi, ale 
měli možnost si vyzkoušet i zajímavé ex-
perimenty. Chemická kočka byla nakresle-
na roztokem chloridu kobaltnatého, který 
je ve vodném prostředí hydratovaný a má 
slabě růžovou barvu. Zahříváním obrázku 
nad plamenem kahanu se uvolňuje (vypa-
řuje) voda a barva se mění na modrou. No 
řekněte, není chemie kouzelná?! 

RNDr.Petr Distler
vyučující chemie

Kočka nakreslená chloridem kobalnatým..

Prima se baví
I v dnešní nelehké době 
nastoupili do naší školy noví 
primáni. 
A protože se většina z nich neznala, hned 
druhý den školního roku odjeli studenti na 
tzv. adaptační kurs do krásného prostředí 
u Chocerad blízko řeky Sázavy. Tam 
se vzájemně poznali při mnoha hrách 
a soutěžích a tak se do Prahy vraceli 
kamarádi, kteří spolu budou žít příštích pár 
let.

Markéta Machová
třídní 1.A

Prima parta.

Primácký adapťák.
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Letošní rok řídí koronavirus 
a ten je nesmiřitelný, když se 
jedná o kulturu. 
Kultura pláče a úpí, neboť výstavnictví, ač 
dělá, co dělá, trpí. V nádherných prosto-
rách Národní galerie v Praze se odehráva-
jí dramatické osudy na plátnech a galerie 
hostí celou řadu nových umělců. Semi-

nář umění studentů kvinty a sexty naše-
ho gymnázia nezaváhal a k první pracovní 
návštěvě zvolil temné, ale čarovné setkání 
s E.A.Poem v dílech klasiků i moderních 
umělců. Havran, pronikavé oči Poea, tex-
ty, knihy, komiksy i konceptuální objekty 
jsme mohli vnímat právě na výstavě Sen 
ve snu a dále pak pracovat ve vlastní režii 

a s vlastní invencí ve škole.
Doufáme jen, že jiné než frontální výuko-
vé metody nespláchne koronavirová vlna a 
my budeme v semináři pokračovat v obje-
vování krás výtvarného umění. 

Olga Tůmová
vyučující UM

Sen ve snu

Sluneční nejen králové - putování za Sluncem
Že se dá putovat za sluncem  
i do starověkého Egypta  
a odtud na vyhřátý Petřín se 
již letos v září přesvědčila 
tercie, která v rámci třídního 
dne surfovala ze saharských 
písků až na petřínské stráně. 
Jak jinak než pěšky a zvesela.
 

V časných ranních hodinách, když muzea 
ještě spí, se nám mimo veřejnost ote-
vřely dveře Národního muzea a my jsme  
v doprovodu paní egyptoložky-průvodky-
ně podnikli cestu údolím Nilu od 2. tisícile-
tí před Kristem až do dnešních souvislos-
tí na velkolepé výstavě Sluneční králové. 
Unaveni dějepisnou procházkou a zápla-
vou nových informací jsme pak pokra-
čovali probouzející se Prahou na Petřín, 

kde jsme piknikovali, hráli si a radovali se  
z krásného dne. Výlet za školu se vydařil  
a my všichni doufáme, že nebude v historii 
české školy poslední. 

Olga Tůmová
třídní 3.A

Šlapeme na Petřín.

S Poem za zády.

Děvčata ze 3. A.

S rouškou za uměním.
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Kvarta vzala roha!

Slovo

Ve středu 16.9. vyjela 4.A za 
dobrodružstvím na Sázavu. 
Po příjezdu vlakem do Čerčan 
jsme si rozebrali vybavení. 

Uchopili jsme pádla a plavba mohla začít. 
Nechtěná koupel v řece se některým ne-
vyhnula, ať už šlo o divoké vlny nebo po-
moc spolužáků. Sice nám plány naoběd-
vat se v hospodě v Nespekách překazila 
odstávka elektřiny, ale místní samoobslu-
ha nám bohatě postačila. Po obědě násle-
dovaly vodní hrátky, byli jsme pak zmáče-
ní od hlavy až k patě. Do cílové destinace, 
Týnce nad Sázavou, jsme všichni v pořád-
ku dojeli a vlakem se vrátili do Prahy.                                          

I. Luňáčková, V.Kratochvílová
studentky kvarty

Vážení čtenáři Petrovického 
zpravodaje,

Letošní, tak trochu omezené dovolenkové 
období se skončilo a rozbíhá se běžný ži-
vot. Rozbíhá se jinak, než jsme byli zvyklí 
v minulosti, trochu rozpačitě a s nejisto-
tou, kterou do všech oblastí života vnáší 
druhá vlna pandemie. Zmítáme se mezi 
potřebou ochránit lidské zdraví a životy, 
což předpokládá v nějakém stupni izolaci, 
a potřebou udržovat ekonomiku v chodu, 
což zase předpokládá riziko nákazy.

Nabízí se otázka: je skutečně náš život ta-
ková loterie, že naše budoucnost závisí od 
tak malého viru? Odpověď na tuto otázku 
je důležitá, protože na ní závisí, jak bude-
me prožívat čas, který je před námi. Buď 
to bude život v neustálém napětí a stra-
chu, anebo se budeme moct opřít o jisto-
tu, která nepochází z tohoto světa, protože 
není jejím produktem. 

Apoštol Pavel píše křesťanům ve městě 
Korintu: Máme-li naději v Kristu jen pro 
tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí 
(1 Kor 15, 19). Tato naděje věčného živo-

ta skutečně nepochází z našich prostřed-
ků, našich vědomostí, sil ani dovedností, 
ale je výsledkem velikonočního tajemství 
– smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Proto ce-
lé generace křesťanů skrze svou víru proží-
valy a prožívají tento fakt, který se odehrál 
před více než dvěma tisíci lety. Ten jim dá-
vá jistotu, že když Bůh nenechal Ježíše v 
moci smrti, tak skrze Něho nenechá v její 
moci ani je.

Přejeme Vám, abyste se nenechali okrást 
o naději, která je silou umožňující jít dál. 

Miroslav Verčimák  
a Miloš František Převrátil

kněží petrovické farnosti

Výlet na Sázavu.

FOTO: Milan Bureš – Info.cz.

FARNOST

ŠKOLY / FARNOST



22

Petrovický zpravodajSPORT  

COVID-19 SPORT NEPORAZÍ –  
rozhovor s finalistkou Mistrovství Evropy 
V květnu 2020 se žákyně 
petrovické školy Irena Lee 
jako členka reprezentace ČR 
skupiny B i přes covidová 
opatření zúčastnila 
Mistrovství Evropy, které 
úplně poprvé proběhlo  
ON-LINE. Co to přesně je 
a jak úspěšně si vedla, si 
přečtěte v rozhovoru, který 
nám poskytla. 

Je finále Mistrovství Evropy v poomsae 
on-line Tvůj zatím největší úspěch?
Určitě ano, já jsem byla nejvíc překvapená, 
že jsem se dostala do finále mezi osmičku 
závodnic tím, že jsem porazila 56 soupe-
řek z 24 zemí celého světa a vůbec nevadí, 
že jsem skončila ve finále osmá za Ameri-
čankou, Turkyní, Filipínkou, Němkou, Ru-
munkou a Řekyněmi. A dostala jsem za fi-
nále i medaili, ta se normálně nedává, ale 
při on-line mistrovství jsem ji dostala. Ako-
rát za mnou cestovala z Holandska celé  
čtyři měsíce.
Vysvětlila bys nám, co znamenají závo-
dy on-line?
Letos jsme takové závody zažili díky koro-
naviru úplně poprvé. Soutěží se v technic-
kých sestavách, kterým se v taekwondu 

WT říká poomsae. Rozhodčí vylosují se-
stavy, které my závodníci musíme před-
vést. Při normálním závodě soutěžící na-
stoupí na plochu, zacvičí určenou sestavu 
a rozhodčí ji ihned obodují. Při soutěži on-
-line to probíhá tak, že závodník natočí své 
cvičení na video podle určených pravidel 
a umístí na youtube. Hodnocení probíhá 
později on-line přes Facebook, kde mezi-
národní rozhodčí zhlédnou video a přidělí 
body. Video i bodování rozhodčích můžou 
sledovat všichni po celém světě on-line.
Jak Tě takové závodění bavilo?
No, pro mě to bylo lepší, protože jsem by-
la méně vystresovaná než na normálních 
závodech, protože při natáčení videí ne-
bylo kolem tolik diváků, kteří mě vždycky 
znervózňují. Docela jsem si natáčení užila, 
ale hrozně jsem se bála pak při hodnocení 
rozhodčích, strašně jsem si přála postou-

pit do každého dalšího kola. To byly nervy, 
trvalo to několik dní.
Jak jsi trénovala v období covidového 
uzavření škol a tělocvičen?
Já mám štěstí, cvičila jsem se sestrami 
venku na zahradě, nebo doma v obýváku, 
takže jsem na závody měla hodně natré-
nováno. Závodní videa jsme také natáčeli 
venku.  Mám výhodu, že mým trenérem je 
můj taťka, takže jsem mohla bez problémů 
cvičit i v době, kdy jsme nemohli do tělo-
cvičny. Ostatní děti ale cvičily také, a to 
podle výukových videí, která připravili tre-
néři našeho klubu a jedno posilovací video 
jsem připravila i já.
Jak dlouho cvičíš taekwondo WT a co 
Tě na něm baví?
Je mi deset let, taekwondo cvičím 
od svých šesti let, takže čtyři roky, ale 
od pěti jsem se zároveň věnovala také 
gymnastice. Tu už teď ale bohužel nestí-

hám, protože mám hodně učení a také 
tréninků taekwondo. Na taekwondu mě 
baví, že máme každý trénink jiný, cvičíme 
kopy, údery, sestavy, sebeobranu, trénu-
jeme přerážení a se zbraněmi a při tom 
všem hrajeme spoustu her. Také jezdíme 
na zimní a letní soustředění. V klubu mám 
bezva trenéry a spoustu skvělých starších 
i mladších kamarádů. Díky taekwondu ta-
ké hodně cestuju. 
Jak často a kde trénuješ?
Chodím do školy zde v Petrovicích. V zá-
ří se náš klub Taehan Praha přesunul  
z centra sem do tělocvičny Základní školy 
na Veronském náměstí, takže teď nemu-
sím za tréninky tak často dojíždět. Mám 
to kousek pěšky. V Praze cvičím v úterý  
a ve čtvrtek odpoledne. Kromě toho ale 
ještě trénuji v pondělí a v pátek v Kolíně.
Jaké máš plány do budoucna?
Nejdřív bych se chtěla dostat na osmi-
leté gymnázium tady v Petrovicích, ale 
ve sportu je mým cílem získat černý mis-
trovský pás a dostat se do Centra talen-
tované mládeže, odkud se pak při dob-
rých sportovních výsledcích můžu dostat 
i do reprezentace ČR do skupiny A stejně 
jako moje sestra a další závodníci z naše-
ho klubu. Teď si ale ze všeho nejvíc přeju, 
aby nám kvůli covidu zase nezavřeli školu 
a tělocvičnu.

Kateřina Pešková
Taehan Praha

www.taehantkd.com

Trénink.

Irena LEE, 10 let
- žákyně třídy 5.A základní školy Dinoschools 
  of Prague, Praha Petrovice
- držitelka 2. žákovského stupně  
  v taekwondo WT (červený pásek)
- mistryně ČR v kategorii mladší žákyně B 
  pro rok 2019
- vítězka extraligy poomsae za rok 2019
- finalistka (8. místo) Otevřeného mistrovství 
  Evropy v taekwondo poomsae ON-LINE 
  2020

Členové klub Taehan Praha.
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Petrovický zpravodaj INZERCE

Eshop + výdejna

Zahradní stroje
Zahradnické nářadí

Pomůcky k pěstování
Dekorace,  Dárky

www.vsenazahrady.cz

Otevírací doba:
Po  13-17            Út 9-12  13-18
St   9-12  13-17   Čt 9-12  13-17
Pá  9-12  13-16

, Praha 10
Dámy s luxem
Mytí oken
Petra Urbanová, 
tel. 732 212 022

Dámy s luxem
Mytí oken
Petra Urbanová, 
tel. 732 212 022
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Lepší vzduch pro Prahu

www.praha-cista.cz

Díky tepnám Pražské teplárenské soustavy 
má město teplo a může volně dýchat


