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• Periodický tisk územního samosprávného 
celku. Vychází 4x ročně v Petrovicích. Ročník 
XXX, číslo 2, uzávěrka 20. listopadu, dáno 
do tisku 6. prosince, vychází 14. prosince. 
Uzávěrka následujícího čísla 11. března 2022.  
do 12 hod., vychází 14. dubna 2022.
• 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: 
Jana Kosinová, tel.: 274 860 731, 
e-mail: kosinova@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

Vážení a milí petrovičtí  
spoluobčané,

máme před sebou nekrásnější svát-
ky v roce, svátky klidu, zázraku 
a hlavně naděje. Bohužel, tyto svát-
ky jsou opět poznamenány pande-
mií COVID-19. 

Vzhledem ke kritické epidemiolo-
gické situaci jsme byli nuceni i letos 
zrušit kulturní a tradiční předvánoční 
akce, na které jsme se spolu s vá-
mi těšili. S touto situací se my, ani 
vy nevyrovnáváme úplně lehko, ale 
současnou kritickou epidemiologic-
kou situaci můžeme zvládnout je-
dině společnými silami, a to odpo-
vědným přístupem každého z nás 
a nezlehčováním reálného stavu. 

Řada z nás onemocnění COVID-19 
prodělala a někteří z nás bohužel 
v důsledku tohoto onemocnění při-
šlo i o někoho z blízkých.

Končící rok 2021 nám ukázal naši 
odolnost a empatii. Zároveň o to ví-
ce máme nyní příležitost vážit si to-

ho co máme, přemýšlet o tom, co je 
důležité a hlavně věřit v lepší časy.

I přes veškeré překážky, které nám 
tento rok přinesl, se nám povedlo 
všechny naplánované projekty do-
končit. Zrekonstruovali jsme sedm 
obecních bytů, dokončili jsme re-
konstrukci a zastřešení venkovní tří-
dy v základní škole a nyní se blížíme 
k dokončení přístavby objektu ma-
teřské školy. 

Milí spoluobčané,

dovoluji si vám i vašim blízkým po-
přát požehnané vánoční svátky 
a přeji vám do nového roku hlavně 
pevné zdraví a víru v to, že se nám 
v roce 2022 bude dařit lépe.

vaše starostka
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Krátce ze zasedání Rady MČ Praha – Petrovice

• Rada MČ vzala na vědomí informaci 
o aktuální obsazenosti bytů v domech 
Morseova 252 a 253 ve správě MČ Praha – 
Petrovice a o nových žádostech o pronájem 
bytů ve správě MČ.
• Rada MČ uložila Komisi bytové RMČ, aby 
neprodleně zasedla, posoudila nové žádosti 
a předložila návrhy Radě MČ k posouzení.
• Rada MČ vzala na vědomí návrh obecně 
závazné vyhlášky hl. m. Prahy o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích.
• Rada MČ neměla k návrhu této vyhlášky 
připomínky a ve shodě s jeho cílem 
požádala vypuštění z přílohy vyhlášky mís-
to “EDISONOVA – před budovou Úřadu 
městské části Praha – Petrovice a před 
Památníkem padlých“, jelikož se místo 
nachází v okruhu do 100 m od dětského 
hřiště a zákaz požívání alkoholu zde platí již 
z obecného textového vymezení. Rada MČ 
schválila zařadit do výše uvedené obecně 
závazné vyhlášky pozemek parc. č. 532/1 
v k.ú. Petrovice, jako vhodnou lokalitu pro 
aktivity spojené s přiměřenou konzumací 
alkoholu.
• Rada MČ schválila vyvěšení oznámení 
o záměru pronajmout nebytové prostory 
v 1.NP budovy polikliniky Ohmova 271/2, 
Praha 10 – Petrovice.
• Rada MČ vzala na vědomí návrh zásad pro 
koordinaci a projednávání přípravy záměrů 
a návrhů pro významné dopravní stavby, 
dopravní změny a dopravní omezení mezi 
HMP, TSK a MČ bez připomínek s tím, 
že pro šíření informací o připravovaných 
či realizovaných významných dopravních 
stavbách, dopravních změnách a do-
pravních omezeních bude sloužit e-mail: 
info@prahapetrovice.cz.
• Rada MČ vzala na vědomí návrh obecně 
závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním 
poplatku ze psů a k tomuto návrhu vyhlášky 
neměla připomínky.
• Rada MČ schválila návrh pozvánky na XIV. 
řádné zasedání ZMČ v předloženém znění.

• Rada MČ vzala na vědomí informaci sta-
rostky k petrovickému zámečku, k jednání 
ve věci o finanční výpomoci i HMP.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci  
o plnění usnesení ze zasedání Rady MČ 
v období od 01.01.2021 do 30.04.2021.
• Rada MČ schválila návrh rozpočtu pozná-
vacího zájezdu pro seniory „Jak se žilo 
na zámku“. 
• Rada MČ vzala na vědomí informaci mís-
tostarostky MČ o stavu zpracování „Kon-
cepce sociální a rodinné politiky“.
• Rada MČ schválila návrh Místní knihovny 
na odpis knižních titulů dle přiloženého 
seznamu.

23. září 2021
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu 
č. 23/2021.
• Rada MČ vzala na vědomí možnost 
uzavření dodatků ke smlouvám  
o sdružených službách dodávky plynu  
a elektrické energie se společností SPP 
CZ, a.s. a uložila starostce MČ neprodleně 
podepsat smlouvy o sdružených službách 
dodávky plynu a elektrické energie.
• Rada MČ vzala na vědomí pozvání  
a žádost o spolupráci na mezinárodní dvo-
jutkání v ragby.
• Rada MČ uložila ÚMČ, aby pomohl se 
zajištěním propagace formou vývěsek 
a zveřejnění na webu MČ a rozeslání 
informační sms. Pro účely parkování 
městská část poskytne parkovací plochu  
v ulici Euklidova a parkovací plochu v ul. 
Dopplerova, Praha 10 – Petrovice, a to dne 
2. 10.2021.
• Rada MČ schválila vypsání VZ malého 
rozsahu „Zimní údržba ploch v k. ú. Petrov-
ice“ pro období 01.11.2021 –  30.04.2022.
• Rada MČ, jako zřizovatel ZŠ Praha – Petro-
vice, Dopplerova 351 schválila na návrh 
ředitelky ZŠ Mgr. Ivety Řezníčkové zřízení 
logopedické třídy ve smyslu ust. § 16, 
školského zákona.

• Rada MČ schválila Rozpočtové změny  
č. 24/2021 a č. 25/2021. 
• Rada MČ schválila jednostranné zvýšení 
nájemného v bytech ve svěřené správě 
MČ Praha – Petrovice o inflační růst roku 
2020, tj. o 3,2 %, u všech nových smluv 
a dodatkům k nájemním smlouvám na ob-
dobí 1. 11. 2021 – 31. 10.2022.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci o sta-
vu pohledávek za nájemci bytů ve svěřené 
správě MĆ Praha-Petrovice v bytech  
v Morseově ulici č. 252 a 253 a v neby-
tových prostorech ke dni 10. 10. 2021. 
• Rada MČ vzala na vědomí návrh nařízení 
hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky  
k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 
a určení těchto zdrojů bez připomínek.
• Rada MČ vzala na vědomí návrhu vyhlášky 
č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě 
stavebních pozemků, ve znění pozdějších 
předpisů.
• Rada MČ neměla k návrh vyhlášky o ak-
tualizaci cenové mapy stavebních pozemků 
na území hl. m. Prahy pro rok 2022 
připomínky.
• Rada MČ vzala na vědomí zápis z jednání 
Bytové komise RMČ ze dne 14.10.2021, 
týkající se žádostí o prodloužení nájmu bytů 
ve svěřené správě MČ Praha – Petrovice 
a sociálních bytů ve svěřené správě MČ 
Praha – Petrovice doručených ke dni jed-
nání bytové komise, a jejich posouzení 
jak po stránce obsahové, tak i z hlediska 
kompletnosti přiložených dokladů proka-
zujících plnění podmínek vztahujících se  
k pronájmu jednotlivých bytů.
• Rada MČ schválila Rozpočtovou změnu 
č. 26/2021 a č. 27/2021.
• Rada MČ vzala na vědomí návrh obecně 
závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním 
poplatku z pobytu a neměla k návrhu této 
vyhlášky připomínky.
• Rada MČ vzala na vědomí informaci 
starostky MČ o průběžných jednáních 
na stavebním úřadě MČ Prahy 15 ohledně 
Petrovického zámečku.

14. října 20212. září 2021
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Dostavba mateřské školy Jakobiho 329 obrazem 

budování základů pro MŠ1.

moduly nové MŠ přijely do Petrovic2.

vykládání modulů

stavba roste

3.

4.

V červenci tohoto roku byla zahájena přístavba mateřské školy Jakobiho 329. V tomto objektu 
budou umístěny dvě nové třídy včetně zázemí. Jedná se o modulární stavbu, jejíž výhodou je 
kratší doba realizace než stavby zděné, a proto je její dokončení naplánováno již na prosinec 
tohoto roku.
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elektrikáři mají napilno

vnitřní práce pokračují

hrubá stavba

zateplení přístavby před dokončením

příprava na zateplení

stavba se blíží k závěru

5.

6.

7.

9.

8.

9.
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Vybudování přechodu pro chodce v ulici 
Edisonova

Přisvětlení přechodů pro chodce  
v ul. Archimédova

Vážení občané, 

na základě Vašich podnětů a znalosti míst-
ní situace nechala Městská část Praha-Pe-
trovice vypracovat studii, jejíž náplní byl 
návrh řešení přechodu pro chodce u au-
tobusové zastávky Newtonova, zejména 
pro potřeby cestujících směřujících do zá-
stavby v ulici Euklidova a rekreantů smě-
řujících k vodní nádrži Hostivař. Jelikož ta-
to studie prokázala, že je možné v tomto 
místě přechod pro chodce realizovat tak, 

aby bylo umožněno bezpečné přecházení 
na autobusové zastávky a aby bezpečně 
sloužil i provozu obyvatel Petrovic bez vaz-
by na zastávky autobusu, požádala měst-
ská část odbor dopravy MHMP o vybudo-
vání přechodu pro chodce na tomto místě. 
Na základě vyhodnocení požadavků v rám-
ci BESIP se náš požadavek dostal me-
zi priority a byl zadán k přípravě a realiza-
ci správci komunikace – Technické správě 
komunikací hl. m. Prahy, a.s. V tuto chví-

li je akce ve fázi projektové přípravy a na-
vržená řešení jsou projednávána s dotče-
nými orgány a institucemi, aby mohla být 
stanovena konečná podoba řešení pře-
chodu. Samotná realizace přechodu je dle 
Technické správy komunikací hl. m. Prahy, 
a.s. plánována na rok 2022.

Aleš Sobotka
oddělení SM

Vážení občané, 

pro zajištění větší bezpečnosti chodců 
podala v roce 2019 MČ Praha – Petrovi-
ce žádost na odbor dopravy MHMP o při-
světlení přechodů pro chodce v ul. Ar-
chimédova. Z vytipovaných přechodů byl 
vybrán k realizaci přechod pro chodce při 
křižovatce s ulicí Wattova. Projektovou 
přípravu i následnou realizaci přisvětle-
ní zajišťuje Technologie hl. m. Prahy, a. s. 
s tím, že realizace je naplánována v příš-

tím roce. Na základě nové žádosti ze stra-
ny městské části bylo odborem dopravy 
MHMP přislíbeno postupné přisvětlování 
dalších přechodů pro chodce v ul. Archi-
médova v rámci nově nastavené spoluprá-
ce s Technologií hl. m. Prahy, a.s. Konkrét-
ně se jedná o dva přechody při křižovatce 
s ulicí Ohmova a přechod pro chodce při 
křižovatce s ulicí Voltova.

Aleš Sobotka
oddělení SM Přisvětlení přechodů.
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR! 
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Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, 
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost 
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY 
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, 
Energie České spořitelny, Europe Easy 
Energy, Kolibřík energie, Ray Energy, nebo 
X Energie a neřešili jste změnu plateb, 
ověřte si, zda nedlužíte za energie dodavateli 
poslední instance.

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší 
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte 
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným 
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za 
energie dodavateli poslední instance. 
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše 
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Platby za elektřinu nebo plynDodavatel elektřiny nebo plynu

Co se stalo?

Co bude potřeba vyřešit?

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?

Kde naleznete sami více informací?

Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby
dodavateli elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.
Zavolat nebo zajít můžete na Úřad městské části Praha-Petrovice, Edisonova 429/28, 
tel. 733 577 436, kde jsme připraveni Vám pomoci. 

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této 
situaci – o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, 
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Úřad MČ Praha-Petrovice, kam můžete zavolat nebo přijít osobně.

Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby
za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš 
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.
 

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.
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Využijte jedinečnou šanci osvobodit se od svých dluhů 
a začněte znovu normálně žít!  

milostiveleto.cz | jakprezitdluhy.cz | clovekvtisni.cz | nedluzimstatu.cz

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 Exekutoři  mohou být zahlceni počtem žádostí, 
proto neodkládejte vaše rozhodnutí a jednejte hned! 

. 

Jaké podmínky musíte splňovat?

•

 

Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky 
za odvoz odpadu, dluhy vůči některým zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky v některých nemocnicích,
nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další.    
 •

 

•

 

Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem.

Jak se můžete zbavit dluhu?

•

 

 
exekutorovi za ukončení exekuce a budou vám odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. 
 •

 

Pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požádáte o vyčíslení dosud
nesplacené jistiny a zároveň jej informujte, že využíváte Milostivé léto. 

Za jakých okolností Milostivé léto nelze využít?

• Vaše dluhy jsou vůči soukromým věřitelům. Netýká se tedy půjček, dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na nájmu, 
je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt.
 • Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt.

Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení.
• 

• 

• Dluhová poradna organizace Člověk v tísni – +420 770 600 800, jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

 

• Bezplatná zelená linka hl. m. Prahy – +420 800 100 000, info@praha.eu

 

Nevíte si rady, popř. máte dotazy? 
Neváhejte se na nás obrátit.

Jak ven z dluhů?
Známe cestu

Milostivé léto

praha.eu

Šance na restart pro vás, kteří dlužíte veřejnoprávní instituci. 
Uhraďte exekutorovi od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 jistinu, tedy 
dlužnou částku vůči veřejným institucím, plus poplatek a díky 
akci „Milostivé léto“ vám bude zbytek dluhu odpuštěn.

a k tomu 908 Kč (poplatek + DPH) 
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Likvidace vánočních stromků.
Vánoční stromek nepatří 
do popelnice, protože 
zaplní téměř celou nádobu 
a do dalšího svozu znemožní 
její užívání. V případě, že 
máte veřejně přístupnou 
popelnici nebo kontejner 
na směsný odpad, lze 
stromky volně odložit vedle 
nich. To se týká například 
sídlišť. 
Jiný postup platí v případě umístění směs-
ných odpadních nádob v klecích nebo pro 
majitele rodinných domků. Stromky by tak 
vedle takových nádob rozhodně končit ne-
měly, a to ani v momentě, kdy je popel-
nice přistavena před objekt k pravidelné-
mu svozu. V těchto případech je správným 
místem pro vysloužilý stromek separační 
stanoviště s barevnými kontejnery na tří-
děný odpad.
Odložené vánoční stromky u nádob 
na směsný odpad, tzv. černé popelnice či 

kontejnery, jsou sváženy v obvyklých svo-
zových dnech. U barevných kontejnerů 
na tříděný odpad stromky odveze speciál-
ní vozidlo v rámci pravidelných úklidů se-
paračních stanovišť. 

DBEJTE NA TO, ABY VYHOZE-
NÉ STROMKY NEZŮSTÁVALY  
UPROSTŘED CHODNÍKU, NEBO  
V SILNICI.     

Finální stanice jehličnanů
Konečnou zastávkou pro většinu vánoč-
ních stromků bude některá z kompostá-
ren na území metropole. Část znečiště-
ných nebo nedostatečně odstrojených 
stromků může putovat společně se směs-
ným odpadem k energetickému využití 
do ZEVO Malešice. Nedoporučujeme od-
nášet stromky do lesa, protože zapome-
nuté ozdoby a dekorace představují hroz-
bu pro divokou zvěř.

Redakce
Likvidace vánočních stromků.

Na území hl. m. Prahy 
probíhá objednávkový 
svoz odpadu od občanů 
hl. m. Prahy. Jedná se 
o nadstandardní placenou 
službu.
Odvoz je možno si objednat u níže 
uvedených provozovatelů sběrných dvorů 
hl. m. Prahy. Odvézt je možné veškerý 
odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv 
sběrném dvoře hlavního města Prahy. 
Cena je stanovena za naložení (rozhoduje 
množství odpadu) a za ujeté kilometry. 
Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je 
pro fyzické osoby trvale hlášené na území 
hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze 
pneumatiky (od 25,- Kč za kus dle velikosti) 
a stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna).

Provozovatelé sběrných 
dvorů nabízející tuto službu:
Pražské služby, a. s.
Pražané si mohou u Pražských služeb, 
a.s., zajistit odvoz objemného odpadu  
a vysloužilých elektrospotřebičů do nej-
bližšího sběrného dvora Pražských služeb 
(jedná se např. o starý nábytek, koberce, 
linolea, sanitární techniku, sportovní vyba-
vení a případně o vysloužilé elektrospotře-
biče). Služba je  určena pro fyzické osoby 
s trvalým pobytem v Praze, kteří nemají ji-
nou možnost odvozu a potřebují pomoci 
s likvidací.
Služba je zajišťována menším nákladním 
vozidlem s posádkou dvou řidičů. Na au-
to lze naložit maximálně 6m3. Tuto služ-
bu nelze objednat na vyklízení domů, by-
tů, sklepů nebo pro úklid po rekonstrukci.

Objednáním této služby se hradí odvoz  
a naložení odpadu, případně i jeho 
vynesení. Likvidace odpadu ve sběrném 
dvoře je v rámci této služby bezplatná.

A – cesta z nejbližšího sběrného dvora 
na místo určení a zpět - 29 Kč/1 km

B – naložení odpadu připraveného na mís-
tě nakládky, odpad je připraven u příjezdo-
vé komunikace - 100 Kč/ 1m3

C – vynesení odpadu - poplatek za patro  
a každých 20 metrů

Svoz je prováděn na základě písemné ob-
jednávky emailem nebo ústně na uvede-
ném telefonním čísle.
E-mail: objednavkasvozu@psas.cz
V případě dotazů se obraťte na telefonní 
číslo: 284 091 472 (7:00 – 14:00 hod.)

Objednávkový odvoz odpadu do sběrného 
dvora

Váha (kg) / rozměry (m)s  výtahem bez výtahu

50 Kč 90 Kč

100 Kč 150 Kč

do 40kg / max 2 x 2 x 1 m

nad 40 kg do 10 kg / max 2 x 2 x 1 m

 - senioři nad 70 let a občani se zdravotním 
   omezením vlastnící průkaz ZTP mají slevu 50%
 - ceny jsou uvedeny včetně DPH

Ceník
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Ve středu 22. září a ve čtvrtek 
23. září 2021 se v sále 
petrovického Domu občanské 
vybavenosti uskutečnilo 
vítání nových občánků naší 
městské části.
Akce se zúčastnilo celkem 28 dětí, na-
rozených od června 2019 do července 
2021, v doprovodu svých rodičů, prarodičů 
a ostatních blízkých.
Po oba dva dny vítala malé občánky paní 
místostarostka Iveta Hergottová. Ve svém 
uvítacím  projevu zdůraznila důležitou ro-
li rodičovské lásky a trpělivosti ve výcho-
vě, kladla důraz na kvalitní vzdělávání. V té-
to oblasti městská část aktivně pomáhá 
s umístěním dětí v mateřských a základ-
ních školách. O příjemný hudební dopro-
vod na klavír a klarinet se postaraly paní 
učitelky z petrovické ZUŠ.
Po podpisu rodičů do pamětní knihy dosta-
ly maminky kytičku. Pro děti byl připraven 
dárkový balíček - polštářek s vyšitým jmé-
nem, Pamětní knížka a zlatá pamětní me-
daile městské části.  Rodiče dětí darem 
od městské části obdžely DVD s videona-
hrávkou a CD s fotografiemi z akce, na kte-
rou budou jistě všichni rádi vzpomínat.

Bohabojová Eliška, Bruknerová Rozálie, Čápová Michaela, Čechová Viktorie,  
Danda Dominik, Dušková Lenka, Essien Mariana Inyene, Škoudlín Jan
Hubinková Laura, Klemová Nela, Komanec Matyáš, Kufnerová Klára,  
Merta Vojtěch, Namyslová Adéla, Nedelkov Markus, Němcová Zoe, 
Nemec David, Novotný Štěpán, Pospíšilová Adéla, Růžička Filip, 
Schwarzkopf Vanesa, Fremundová Kristýna, Straka František, 
Stohmeierová Dorota, Synáčková Olívie, Honza Štěpán, Švorcová Gréta, 
Šurková Dominika

Ivana Malá
infocentrum

Vítání nových občánků Petrovic
Jako noví občánci MČ Praha – Petrovice  
byli ve dnech 22. a 23. září 2021 přivítáni:

Po loňské nedobrovolné 
přestávce se v úterý 26. 
října 2021 opět uskutečnil 
lampionový průvod.

Natěšení účastníci se shromáždili před 
ZŠ v Dopplerově ulici už po 17té hodi-
ně. Sešlo se asi 250 dětí a jejich rodičů. 
Kdo lampion neměl, tak jej dostal zdarma 
od městské části na místě. V 17:30 akci 
zahájila starostka MČ Praha – Petrovice  
JUDr. Olga Hromasová a průvod se vydal 
po plánované trase Petrovicemi. Počasí 
nám přálo a všichni si příjemnou procház-
ku užili. Průvod za tmy ukončily krásně sví-
tící lampiony a spokojené úsměvy na tvá-
řích dětí.

Ivana Malá
infocentrum

Lampionový průvod  

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Lampionový průvod.

Přivítání nových občánků.
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67 40

Chron.: 9     Zast.: 491/2     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 12.12.2021Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

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

4 4 1 1HÁJE 40 42
Háje 5 5 5 200 15 30 45 57 12 42
Horčičkova 6 6 5 209 21 33 45 57 12 42• x Newtonova 7 7 5 22 x Morseova 09 21 33 45 58 14 44

8 8 4 23 Poliklinika Petrovice 10 25 40 55 14 44
9 9 3 24 Veronské náměstí 15 35 55

5 x Nové Petrovice 10
14 44

10 2 214 44 14 446 x Livornská 11 11 2 214 447 Bolevecká
12

14 44
212 214 448 Na Vartě 14 44

59 13 4 29 Boloňská 05 25 4413 14 44
10 Boloňská 14 14 4 214 29 44 59 14 44
11 x Nádraží Horní Měcholupy 15 15 4 214 29 44 59 14 4413 x K Dubečku 16 16 4 216 x Dubeček 14 29 44 59 14 44

17 17 4 217 x Lázeňka 14 29 44 59 14 44
18 59 18 4 218 x Za Pavilonem 14 29 44

19 x Škola Dubeč 19
14 44

19 4 214 29 44 59 12 4220 x Winklerova 20 20 3 214 30 5122 x Otakara Vrby
21

12 42
221 212 4225 x Nádraží Běchovice 15 42

22 2 232 Obchodní centrum Černý Most 12 4222 12 42
34 x Černý Most 23 23 2 212 49 12 49
36 ČERNÝ MOST 0 0 1 129 29x - na znamení 1 1 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

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

 - 100240 Černý Most - Háje Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupeným jízdním dokladem.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

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

orientační doba
jízdy (min)



66 39

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 12.12.2021Informace 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 36 51 15 45

x Nádraží Běchovice 6 6 4 206 21 37 49 15 45x Hasičská 7 7 5 2x Winklerova 02 14 26 38 50 15 45
8 8 4 2x Škola Dubeč 02 17 32 47 16 46
9 50 9 4 2x Za Pavilonem 02 17 32

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 3 2Boloňská 17 33 4813 16 46
Boloňská 14 14 4 203 18 33 48 16 46
Na Vartě 15 15 4 203 18 33 48 16 46Bolevecká 16 16 4 2x Livornská 03 18 33 48 16 46

17 17 4 2• x Nové Petrovice 03 18 33 48 16 46
18 48 18 4 21 Poliklinika Petrovice 03 18 33

2 Wattova 19
16 46

19 4 203 18 33 48 16 463 x Morseova 20 20 4 203 17 34 565 x Newtonova
21

16 46
221 216 468 Horčičkova 18 46

22 2 29 HÁJE 14 4322 14 43
x - na znamení 23 23 2 213 43 13 43
 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 0 0 1 113 13 - zastávka s možností přestupu na železniční dopravu 1 1 - možnost přestupu na vlaky linky S

2 2 - 100240 Černý Most - Háje
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 zakoupeným jízdním dokladem.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

orientační doba
jízdy (min)
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145 99 85

Chron.: 12     Zast.: 770/1     Šabl.: Šablona 29|10

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 1.9.2021Informace 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
6 12 3 303 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 58 10 30 50 10 30 50x Mokřanská 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

8 8 10 6 3x Sklářská 00 06 12 18 24 30 36 42 50 58 09 19 29 39 49 59 11 31 51
9 9 6 6 4Nádraží Hostivař 06 16 26 36 46 56 09 19 29 39 49 59 11 26 41 56

Gercenova 10
Řepčická 11

10 6 6 406 16 26 36 46 56 09 19 29 39 49 59 11 26 41 56
11 6 6 406 16 26 36 46 56 09 19 29 39 49 59 11 26 41 56Boloňská

12 12 6 6 4Na Vartě 06 16 26 36 46 56 09 19 29 39 49 59 11 26 41 56
13 13 6 6 4Bolevecká 06 16 26 36 46 56 09 19 29 39 49 59 11 26 41 56

x Livornská 14
• x Nové Petrovice 15

14 7 6 606 16 26 35 42 50 57 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59
1559 10 6 603 09 15 21 27 33 39 45 51 57 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 491 Poliklinika Petrovice 16 16 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

17 17 10 6 63 Sídliště Petrovice 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59
18 18 10 6 64 x Jakobiho 03 09 15 21 27 33 39 44 50 57 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59

7 Horčičkova 19
9 HÁJE 20

19 8 6 604 12 19 27 34 42 49 57 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59
20 6 4 405 13 21 31 41 56 11 26 41 56 11 26 41 5610 x Modrá škola

21 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
14 Litochlebské náměstí 0

23 3 3 310 30 50 10 30 50 10 30 50
H H H H H H 0 2 2 210 40 10 40 10 4015 Chodovská tvrz 1 117 Chodovec

2 227 Lihovar
3 330 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ

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

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

O svátcích jede jako v neděli (); 28.10.,17.11.,24.12.2021 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)


METROBUS

149 98 84

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

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

od 1.9.2021Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

Lihovar 5
Chodovec

6
5 7 3 311 21 31 41 48 53 58 08 28 48 08 28 48
648 14 3 3Chodovská tvrz 03 08 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 08 28 48 08 28

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

9
8 9 6 302 07 13 19 25 32 39 47 54 07 17 27 37 47 57 08 28 48
940 55 7 6 4x Hněvkovského 01 09 17 25 34 44 54 07 17 27 37 47 57 08 25

Modrá škola 10 10 6 6 404 14 24 34 44 54 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55Háje 11 11 6 6 4Horčičkova 04 14 24 34 44 54 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55
12 12 6 6 4• x Jakobiho 04 14 24 34 44 54 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55

1 Sídliště Petrovice 13
2 Poliklinika Petrovice

14
13 7 6 404 14 24 34 43 51 59 07 17 27 37 47 57 10 25 40 55
1427 37 47 57 8 6 63 Veronské náměstí 07 14 22 29 37 44 52 59 07 17 27 37 47 57 07 17

15 15 947 57 6 64 x Nové Petrovice 06 13 19 25 31 37 43 49 55 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37
5 x Livornská 166 Bolevecká

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

8 Boloňská 18 18 10 6 601 07 13 19 25 31 38 45 52 59 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 5710 Řepčická 19 19 8 657 611 Gercenova 07 14 22 29 37 44 52 59 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47
20 20 6 4 413 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 07 17 27 37 47 58 10 25 40 55 10 25 40 55

14 x Sklářská 21
17 x Myšlínská

22
21 3 3 313 28 48 10 28 48 10 28 48
2248 3 3 318 x Mokřanská 08 28 48 08 28 48 08 28

23 23 3 3 319 x Plošná 08 28 48 08 28 48 08 28 48
21 Michelangelova 0 N N
23 SKALKA

1

N N N N 0 2 2 208 28 08 28 08 28
1

2 2
3 3

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

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

O svátcích jede jako v neděli (); 28.10.,17.11.,24.12.2021 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)


METROBUS
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57 36 34

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 5.12.2021Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

4 4pokračování zastávek

HÁJE 21 Na Padesátém 5 5 2 2 234 58 08 48 08 48
Horčičkova 23 Skalka

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

6
708 48 5 2 21 Sídliště Petrovice 26 x Štěchovická 09 21 33 57 23 53

8 8 3 2 13 x Janovská 28 Strašnická 10 27 44 22 52 28
9 9 3 2 24 x Na Křečku 29 x Průběžná 04 24 49 22 52 08 44

5 x Holoubkovská 30 x Pod Rapidem 10 10 2 2 219 49 22 52 22 526 Na Vartě 31 x Murmanská
19 49 11 2 2 222 52 22 527 Boloňská 33 x Volyňská

12
11

1222 52 2 2 29 Řepčická 36 x Vlašimská 19 49 22 52
13 13 3 2 210 x K Lesoparku 38 Orionka 19 44 59 22 52 22 52

13 Hostivařská 40 Flora 14 14 4 2 214 29 44 59 22 52 22 52
14 Na Groši 42 Olšanské náměstí 15 15 4 2 214 29 44 59 22 52 22 5215 x Záveská 43 Rokycanova 16 14 29 44 59 16 4 2 216 x Sídliště Na Groši 45 Tachovské náměstí 22 52 22 52

17 17 4 2 217 x U Průseku 47 U Památníku 14 29 44 59 22 52 22 52
14 29 44 59 18 4 2 219 Zahradní Město 48 x Pernerova 22 52 22 52

20 Nádraží Zahradní Město 50 FLORENC 19
18

19 3 2 214 29 47 22 52 22 52
pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 20 20 3 2 207 27 57 22 57 22 57x - na znamení

21 21 1 1 1 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 27 27 27
22 07 47 22 2 2 207 47 07 47
23 23 1 1 127 27 27

0
1
0

1
2 2
3 3

Soft. CHAPS spol. s r.o. AO svátcích jede jako v neděli (); 24.12.2021,15.4.2022 jede jako v sobotu ().

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

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)



60 35 33

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 24.9.2021Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu: www.dpp.cz

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

4 4pokračování zastávek

FLORENC Nádraží Zahradní Město 5 5 214 32
x Pernerova Zahradní Město

02 15 27 39 6 5 2 251 12 53 12 52U Památníku x U Průseku 7 41

6
732 5 2 1Tachovské náměstí x Sídliště Na Groši 03 15 28 54 23 53

8 8 5 2 2Rokycanova x Záveská 06 18 30 43 56 26 57 14 54
9 9 3 2 1Olšanské náměstí Na Groši 09 23 53 27 57 34

Flora Hostivařská 10 10 2 2 223 53 27 57 14 54Orionka x K Lesoparku
23 53 11 2 2 227 57 27 57x Vlašimská Řepčická

12
11

1227 57 2 2 2x Volyňská Boloňská 23 53 27 57
13 13 2 2 2x Murmanská Na Vartě 23 43 27 57 27 57

x Pod Rapidem x Holoubkovská 14 14 3 2 203 23 43 27 57 27 57
x Průběžná x Na Křečku 15 15 4 2 200 15 30 45 27 57 27 57Strašnická x Janovská 16 00 15 30 45 16 4 2 2x Štěchovická • Sídliště Petrovice 27 57 27 57

17 17 4 2 2x V Rybníčkách 1 x Jakobiho 01 16 31 46 27 57 27 57
01 16 30 42 18 5 2 2Skalka 4 Horčičkova 57 27 57 27 57

Na Padesátém 6 HÁJE 19
18

19 3 2 212 27 42 27 57 27 57
pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 20 20 3 1 102 22 42 27 27x - na znamení

21 2133 2 2 2 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 01 33 01 33 01
22 13 54 22 2 2 213 54 13 54
23 23 1 1 134 34 34

14 0 1 1 114 14
1
0

1
2 2
3 3

Soft. CHAPS spol. s r.o. AO svátcích jede jako v neděli (); 28.10.,17.11.,24.12.2021 jede jako v sobotu ().

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

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)





14

Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

59 37 36

Chron.: 18     Zast.: 491/2     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 6.11.2021Informace 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 56 56
KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 8 x Nádraží Horní Měcholupy 5 5 2 1 125 45 36 36

x Na Jelenách 9 Boloňská
05 17 29 41 6 5 2 252 16 56 16 56Jarníkova 11 Řepčická 7 39

6
736 5 1 1Chodov 12 Gercenova 03 14 26 51 31

8 8 4 2 2x Pod Chodovem 14 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 03 15 27 42 01 32 17 57
9 9 3 2 1x Benkova 15 x Nádraží Hostivař 00 19 39 02 32 32

x Brodského 16 Hostivařská 10 10 2 2 209 39 02 32 02 32Donovalská 17 Na Groši
09 39 11 2 2 202 32 02 32Šperlova 18 Obchodní centrum Hostivař

12
11

1202 32 2 2 2Brechtova 20 x Práčská 09 39 02 32
13 13 3 2 2x Prašná 22 Záběhlická škola 09 39 54 02 32 02 32

Modrá škola 23 x U Lípy 14 14 4 2 209 24 39 54 02 32 02 32
Háje 25 Jesenická 15 15 4 2 208 23 38 53 02 32 02 32Horčičkova 26 x Želivecká 16 08 23 38 53 16 4 2 2• x Newtonova 28 x Korytná 02 32 02 32

17 17 4 2 22 x Morseova 30 x Staré Strašnice 08 23 38 53 02 32 02 32
08 23 38 54 18 4 2 23 Sídliště Petrovice 31 Na Hroudě 02 32 02 32

4 Sídliště Petrovice 33 Strašnická 19
18

19 3 2 209 24 40 02 32 02 326 x Janovská 35 STRAŠNICKÁ
00 24 57 20 3 2 2

7 x Na Křečku 20 02 3202 32
21 221 1 202 3636pokračování zastávek ve vedlejším sloupci 36 02

2216 56 2 2 2x - na znamení 16 5622 16 56
 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 23 23 1 1 136 36 36
N - jede jen do zastávky Nádraží Hostivař 0 N N N 0 1 1 116 16 16

1 1
2 2
3 3

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

O svátcích jede jako v neděli (); 17.11.,24.12.2021 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)



58 38 37

Chron.: 18     Zast.: 967/2     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 6.11.2021Informace 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 21 21
STRAŠNICKÁ x Janovská 5 5 1 2 247 03 43 03 43
Na Hroudě • Sídliště Petrovice

19 31 43 55 6 4 1 123 23x Staré Strašnice 1 Sídliště Petrovice 7 45

6
703 43 5 2 2x Korytná 2 x Morseova 07 19 32 57 03 34

8 8 4 2 1x Želivecká 4 x Newtonova 09 22 35 48 06 36 23
9 9 2 2 2Jesenická 7 Horčičkova 13 43 06 36 03 36

x U Lípy 9 Háje 10 10 2 2 213 43 06 36 06 36Záběhlická škola 10 x Modrá škola
13 43 11 2 2 206 36 06 36x Práčská 11 Brechtova

12
11

1206 36 2 2 2Obchodní centrum Hostivař 12 Šperlova 13 43 06 36
13 13 3 2 2Na Groši 14 Donovalská 08 28 48 06 36 06 36

Hostivařská 17 x Brodského 14 14 4 2 208 26 41 56 06 36 06 36
x Nádraží Hostivař 18 x Benkova 15 15 4 2 211 26 41 56 06 36 06 36Nádraží Hostivař 20 x Pod Chodovem 16 11 26 41 56 16 4 2 2Gercenova 22 CHODOV 06 36 06 36

17 17 4 2 2Řepčická 23 Jarníkova 11 26 41 56 06 36 06 36
11 26 41 56 18 4 2 2Boloňská 25 x Na Jelenách 06 36 06 36

x Nádraží Horní Měcholupy 27 KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO 19
18

19 4 2 211 26 41 56 06 36 06 36x Na Křečku 20 12 29 49 20 3 2 206 36 06 36pokračování zastávek ve vedlejším sloupci

21 21 2 2 2x - na znamení 09 43 07 4307 43
2223 1 1 1 - Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. 2322 23

C - jede jen do zastávky Chodov 23 23 2 2 203 43 03 43 03 43
0 C C C 0 1 1 123 23 23
1 1
2 2
3 3

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

O svátcích jede jako v neděli (); 17.11.,24.12.2021 jede jako v sobotu (). Soft. CHAPS spol. s r.o. A

orientační doba
jízdy (min)

orientační doba
jízdy (min)
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Vánoční bohoslužby
v kostele sv. Jakuba Staršího

24. 12. 2021  Štědrý večer – 16:30 mše sv., zvláště pro rodiny 
                        s dětmi

  24:00 – půlnoční mše

25. 12. 2021  slavnost Narození Páně – 8:00 a 10:00 mše sv.  
                        obě s obnovou manželských slibů     
     kostel otevřen od 12:00-17:00 

26. 12. 2021  svátek sv. Rodiny – 8:30 – 10:00 mše sv.,  
                        kostel otevřen od 12:00 – 17:00 

27. 12. 2021  18:00 mše sv. s žehnáním vína

31. 12. 2021  poslední den občanského roku 18:00 – mše sv.  
                        na poděkování za uplynulý rok

1. 1. 2022  Matky Boží Panny Marie – Nový rok 
                        10:00 mše sv.

2. 1. 2022  8:30 a 10:00 mše sv. 

6. 1. 2022  Zjevení Páně – Tří Králů – 18:00 mše sv.  
                        s žehnáním vody, kadidla a křídy

9. 1. 2022  8:30 a 10:00 mše sv.

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. 

Uskutečnění a forma věech uvedených programů závisí  
na aktuálnách epidemiologických opatřeních.
Je třeba průběžně sledovat web farnosti  
a www.krestanskevanoce.cz 
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Za první měsíc pilotní 
spolupráce Pražské 
integrované dopravy  
a poskytovatelů sdílených 
kol využilo možnost půjčit 
si kolo zdarma až čtyřikrát 
denně na 15 minut již přes 
5600 lidí. Celkový počet 
výpůjček už přesáhl 33 tisíc. 
Pilotní projekt běží dál,  
i nadále je tak možné 
výhodně kombinovat 
pražskou MHD s jízdou 
na kole. První čísla také 
ukazují, že právě kombinace 
MHD a kola je nejvíce 
využívaná.
Od 11. října 2021, kdy je možné si s před-
platním kuponem PID pro Prahu zapůjčit 
zdarma až čtyřikrát denně na 15 minut ko-
lo od poskytovatelů Rekola a Nextbike, si 
tuto možnost v Lítačce aktivovalo více než 
11 tisíc lidí a více než polovina z nich pro-
pojení aktivně využívá. Pražané si kola půj-
čují nejčastěji na dobu mezi 3 a 8 minu-
tami.
Nejoblíbenějšími lokalitami pro půjčení ko-
la jsou uzlové body MHD (stanice metra, 
vlaků nebo tramvajové zastávky) v Holešo-
vicích, Karlíně a v okolí Vltavy. Jmenovitě 
jsou nejčastějšími body půjčení a vrácení 
kola stanice metra Vltavská, Nádraží Ho-
lešovice, Výstaviště, Strossmayerovo ná-
městí, Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží 
a také okolí vysokoškolských areálů v Dej-
vicích nebo Holešovicích.

Ukazuje se tak, že pilotní projekt plní 
svůj hlavní účel, tedy pomoci uživatelům 
MHD přiblížit se do svého cíle pomocí ko-
la od stanice metra, vlaku nebo zastávky 
tramvaje. Chladnější počasí Pražany ne-
brzdí. Výpůjčky na Lítačku nejčastěji trvají 
mezi 3 a 8 minutami, to ve spojení s leh-
kými podzimními rukavicemi znamená, že 
jezdci na kole při jízdě neprochladnou. Že 
Pražané se zimy nebojí, dokazuje i den-
ní rekord v počtu půjčených kol z úterý  
9. listopadu, kdy bylo zaregistrováno přes 
1600 výpůjček čistě na Lítačku.

Jak to funguje?
Prvních 15 minut zdarma od vypůjčení ko-
la může využít každý majitel platné elek-
tronické předplatní jízdenky pro území 
Prahy (nahraný na kartě Lítačka, v mobilní 
aplikaci PID Lítačka nebo na platební kartě 
či Inkartě Českých drah), který svůj aktivní 
účet v Lítačce propojí s aplikacemi provo-
zovatelů sdílených kol Rekola nebo Next-

bike, a to až čtyřikrát denně.
Pro vypůjčení kola je potřeba mít staženou 
mobilní aplikaci poskytovatele služby sdí-
lených kol, ve které je pro první vypůjčení 
nutné propojit účet v rámci bikesharingu 
s účtem uživatele v systému PID Lítačka 
(pro přihlášení stačí zadat e-mail a heslo, 
v případě, že si ho uživatel elektronické-
ho kuponu PID nepamatuje nebo ještě 
není registrovaný, lze jednoduše nastavit 
na www.litacka.cz). Po úspěšném pro-
pojení účtu Lítačky a bikesharingu je kaž-
dé další zapůjčení kola velice snadné, sys-
tém si propojení s Lítačkou a tudíž i nárok 
na bezplatnou čtvrthodinu až čtyřikrát den-
ně u jakéhokoli poskytovatele pamatuje.
Podrobnosti o využívání této služby včet-
ně detailního návodu pro přihlášení a pro-
pojení účtů Lítačky s účtem jednotli-
vých poskytovatelů bikesharingu najdete 
na webové stránce:
 www.pid.cz/sdilenakola.

Od 1. 12. 2021 jsou  
v souvislosti s ukončením 
rekonstrukce Horoměřické 
ulice a s výstavbou okružní 
křižovatky na Jenerálce 
trvale zkráceny autobusové 
linky 116 a 255 pouze 
do trasy Jenerálka – Dejvická. 
Do Nebušic byly dosud tyto 

linky vedeny pouze z důvodu 
nemožnosti otočení v oblasti 
Jenerálky.
Dále se v návaznosti na dokončení rekon-
strukce Koněvovy ulice zřizují obousměr-
ně zastávky Lukášova (na znamení) pro 
linky 133, 136, 207, 908, 909 a 913, a to 
mezi stávajícími zastávkami Černínova 
a Tachovské náměstí, resp. Rokycanova.

Další trvalé změny PID od 12. 12. 2021 
Kromě integrace oblasti Mladoboleslav-
ska a rozšíření integrace na Rakovnicku 
a Mělnicku dochází k celostátnímu termí-
nu změn jízdních řádů 12. 12. 2021 také 
k některým dílčím úpravám autobusových 
linek PID i v jiných oblastech. Zejména jde 
o náhradu některých zrušených železnič-
ních linek autobusy.

Redakce

Sdílená kola si zdarma s Lítačkou propojilo 
již přes 11 000 lidí

Změny v Praze od 1. 12. 2021 a od 12. 12. 2021

Městká kola na lítačku zdarma.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Doba kovidová nepřeje 
společenskému životu ani 
cestovnímu ruchu. 
Letos jsme museli zrušit adventní zájezd 
pro seniory, na jehož programu byla ná-
vštěva Muzea betlémů ve východočes-
kých Třebechovicích a vánoční prohlídka 
zámku Hrádek u Nechanic. Mrzí nás to, 
protože zájem byl tak velký, že se během 
týdně naplnil celý autobus, ale zhoršující 
se epidemiologická situace nám nedala ji-
nou volbu – ostatně ani Vánoce na zámku 
se nakonec letos v Nechanicích konat ne-
budou.  
Podívejme se však na celou věc z druhé, 
té lepší stránky, která nabízí optimističtěj-
ší pohled.  Vloni jsme nemohli realizovat 
ani jeden ze tří plánovaných zájezdů. Le-
tos se nám přece jen podařilo jeden usku-
tečnit – a byl to výlet vskutku pohádkový! 
Vždyť na romantickém zámku Žleby se na-
táčela nejedna česká filmová pohádka ne-
bo například známý film Slasti otce vlasti 

o mládí Karla IV. a mnoho dalších pořa-
dů. Dnes tu návštěvníkům nabízejí několik 
prohlídkových okruhů, takže jsme si mohli 
pozorně prohlédnout jak reprezentační sá-
ly, tak soukromé komnaty zámeckých pá-
nů z rodu Auerspergů i skvostné nádvoří 
a poslechnout si k tomu zasvěcený výklad 
zdejších průvodců. 
Poté jsme se vydali na dobrý oběd. Náš 
výlet byl motivován životem na zámku, 
a tak jsme si na něm pochutnali rovněž 
v zámeckém prostředí. Restaurace Cha-
teau Kotěra v obci Ratboř nedaleko Kolína 
není vskutku běžným hostincem. Nachází 
se v noblesní vile, kterou pro rodinu pod-
nikatelů Mandelíkových postavil počát-
kem 20. století slavný architekt Jan Kotě-
ra. Objekt dnes slouží jako hotel a ve své 
příjemné elegantní restauraci nabízí gur-
mánům nejen vybrané pokrmy, ale také 
chutná polední meníčka za neuvěřitelně 
příznivou cenu. Speciálně pro nás uvaři-
li tradiční českou „svíčkovou“. Jako bo-

nus nás navíc provedli po hotelu a ukáza-
li nám některé pokoje včetně svatebního 
apartmentu. Není divu, že nikdo nespě-
chal s návratem domů. Jak se vyjádřil je-
den z účastníků zájezdu, byl moc rád, že si 
po zajímavé prohlídce zámku Žleby mohl 
s ostatními v klidu posedět u oběda a pak 
třeba ještě u šálku kávy a popovídat si se 
známými, které v poslední době přece jen 
neviděl tak často. Co si přát více? To přece 
v dnešní době všichni potřebujeme.
Pevně doufáme, že na jaře bude epide-
miologická situace mnohem lepší a už teď 
přemýšlíme, kam vyrazit. Nic není ztrace-
no. Kdo říká, že Muzeum betlémů se mů-
že navštěvovat jen o adventu? Otevře-
no mají přece po celý rok a anglický park 
kolem zámku v Hrádku u Nechanic bude 
v jarních měsících v plném květu.
Budeme se na vás těšit.                       

Dana Picková, Iveta Hergottová
kulturní komise RMČ

Jak se žilo na zámku a jiné výlety 

ŠKOLY

U příležitosti  Dne památky 
válečných veteránů,  
navštívila naší mateřskou 
školu smíšená skupina 
dobrovolných vojáků 
z organizace Bílý Lev o. s.  
a zprostředkovala tak dětem 
zcela nevšední zážitek přímo 
na zahradě mateřské školy.

Muži i ženy v uniformách povídali dětem 
o tomto významném dni a připomněli i dů-
ležitost armády, jako ochránce svobody. 
Přivezli si obrněný transportér a vojenský 
transportní automobil „Gazík“, což vyvola-
lo u dětí i učitelek velké nadšení. Dozvědě-
li jsme se spoustu zajímavých informací, 
z nichž největší zájem vyvolal fakt, že ob-
rovský obrněný transportér je obojživelný.
Němý úžas a nadšení v očích dětí byl vel-
kou odměnou i pro samotné vojáky, a tak 
panovala vzájemně nadšená atmosféra. 
Páni a dámy z organizace Bílý Lev o. s. ne-
smírně ochotně zodpovídali všechny dota-

zy a umožnili všem dětem v naší mateřské 
škole nahlédnout dovnitř obrněného trans-
portéru a vše si zblízka prohlédnout.
Závěrem se všechny děti mohly projet 
na „Gazíku“, což se stalo zlatým hřebem 
tohoto nevšedního dopoledne.
Všichni se již těšíme na další rok a pokra-
čování v započaté tradici společné oslavy 
Dne válečných veteránů.

Veronika Brnová
ředitelka MŠ Jakobiho

Den památky válečných veteránů v mateřské 
škole

Děti byly nadšené.

Děti si prohlédly obrněný vůz.
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Naše mateřská 
škola uspořádala 
10. 11. 2021 
na své zahradě 
Halloweenskou 
stezku odvahy. 

Pro účely stezky byly využity 
zahrady obou budov školky. 
Na zahradě hlavní budovy se uskutečnila 
samotná stezka s pěti stanovišti, na kte-
rých se plnily různé úkoly. Na druhé zahra-
dě pak děti dostávaly odměny za kartičku 
s razítky ze stanovišť a bylo zde i drobné 
občerstvení pro děti i rodiče. Akce byla je-
dinečná zapojením nejen všech zaměst-

nanců mateřské školy a podporou obce 
Petrovice, ale hlavně spoluprací s rodiči, 

kteří přišli již v odpoledních hodinách po-
moct s rozsáhlou a nápaditou výzdobou. 
Společnou prací učitelek a rodičů, tak 
vzniklo tajemné království plné zářivých 
světýlek, obřích pavouků, dýní, duchů 
a hlavně plné dětské radosti. Ředitelka 
mateřské školy Veronika Brnová vyjádřila 
nadšení, že se akce mohla uskutečnit, je-
likož v důsledku dlouhotrvající pandemie 
děti nemají dostatek zážitků tohoto druhu. 
Prožít společně se svými kamarády, tako-
vé malé dobrodružství, má neocenitelnou 
hodnotu.
Radost ze společně prožitého večera by-
la znát i na všech učitelkách a rodičích. 
Všechny učitelky a mnoho rodičů se také 
převlékli do kostýmů a spoustu z nich bylo 
neskutečně nápaditých.
Emička (5 let) řekla „Nejvíc ze všeho se 

mi líbil kostým paní učitelky Jany, byl leg-
rační“.      
Jiní zase s úžasem obdivova-
li výzdobu míst, která znají úplně jinak.  
Sára (5 let) „ Nejvíce se mi líbila ta výzdo-
ba s pavouky. Moc jsem si to užila“.
Většina účastníků, malých i velkých, vyjád-
řila své přání, aby se akce mohla příští rok 
opakovat a společně se na zahradě MŠ se-
tkat i s dětmi, které již odešly do školy.
Velké díky patří všem rodičům, kteří na-
pekli strašidelné dobroty, či pomohli s vý-
zdobou a strašením. Speciální poděková-
ní také patří paní učitelce Janě Vyškovské 
za přípravu a organizaci stanovišť s úkoly 
a velké části výzdoby.

Veronika Brnová
ředitelka MŠ Jakobiho

Máme za sebou první 
čtvrtletí školního roku 
2021/2022. Roku, který pro 
nikoho z nás není úplně 
jednoduchý. Roku, který jsme 
chtěli zahájit jako „každý jiný 
normální školní rok“.
Ovšem – slovy klasika: „Člověk míní, osud 
mění.“ Aplikováno na dnešní dobu „Člo-
věk míní, Covid mění.“ 
Ale my se nedáme – osvědčila se nám 
možnost hybridní výuky a to při nepřítom-
nosti učitele i při nepřítomnosti některých 
nebo některého z žáků. Díky novým inter-
aktivním tabulím a zakoupenému vybave-
ní (NTB, PC, vizualizéry, apod.) se to daří. 
Ve velké míře i při prezenční výuce využí-

váme google učebny (např. zadávání dob-
rovolných úkolů, domácích pokusů, učiva 
pro nemocné). 
Domluvené akce jsme zatím všechny zre-
alizovali za dodržení všech hygienických 
opatření. Výjimkou je návštěva soudu, kte-
rou jsme po dohodě s pí. soudkyní odsu-
nuli na klidnější a příznivější dobu.
Velmi dobře se rozjela práce školního par-
lamentu. Daří se organizovat různé inter-
ní akce pro žáky, připravujeme první číslo 
školního časopisu. A tak se i přes nepřízni-
vou situaci radujeme z každého odučené-
ho dne a pomalinku se posouváme do do-
by adventní, která brzy nastane.

Iveta Řezníčková
ředitelka ZŠ Praha – Petrovice

Halloweenská stezka odvahy v mateřské škole

Jak nám to jde?

Halloweenská stezka.

Zábavná akce pro rodiče s dětmi. Světelný duch.

Jak nám to jde?.
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Školní družina – Edisonova
Na podzim školní družina uskutečnila ně-
kolik projektových dní, jak mimo školu tak 
ve škole. Děti byly velmi nadšené z projek-
tu „Chrupy, chrup - já mám zdravý zub“, 
kde se pod vedením zubní hygieničky zají-
mavým a zábavným způsobem seznámily 
se správnou technikou čištění zubů. Dal-
ším krásným odpolednem byly Malované 
sny. Žáci si pod odborným vedením vy-
zkoušeli různé techniky malování na látku 
a domů si odnesli krásný polštářek.

Šárka Jarošová, vychovatelka 

Na vycházce se ŠD nás vždy něco zaujme. 
Dnes to bylo spadané listí. Majda nám řek-
la svůj příběh, o který se s vámi podělíme.
Věděli jste, že když padá listí ze stromu 
a vy ho chytíte, si můžete něco přát? Ča-
sem by se mělo vaše přání vyplnit. Kdo ne-
chce čekat tak dlouho, přemýšlí, co všech-
no se s listím dá dělat. My jsme vytvořili 
mandalu. Pak si žáci nanesli listí na velkou 
hromadu a o zábavu bylo postaráno. 

Ve spolupráci se žáky zapsala  
Miroslava Tesařová, vychovatelka ŠD

My a Čtyřlístek
21. října 1.A, 3.A navštívila v Doksech Mu-
zeum Čtyřlístku. Nově bylo přestěhováno 
do dokského zámku. Děti se mohly se-
známit s postavičkami v životní velikosti. 
S Pinďou, Fifinkou, Bobíkem a Myšpulí-
nem. Kdo dával dobrý pozor při vyprávě-
ní, mohl paní průvodkyni odpovědět na pár 
otázek.

Hana Lohnertová, vychovatelka

Den zvířat v Toulcově dvoře
Pěkný den strávili žáci 5.M v Toulcově dvo-
ře. V letošním ročníku jsme prošli dlouhou 
cestu zdomácnění volně žijících zvířat. 
V dopoledni plném her, netradičních akti-
vit a poznávacích kvízů se děti blíže sezná-
mily s domácími zvířaty chovanými v Toul-
cově dvoře.

Zina Kutová, učiteka ZŠ

Krokodýlí ZOO
Třída 7.B v listopadu vyrazila na výlet 
do Holešovic, kde je již několik let otevře-
ná Krokodýlí ZOO. Lidé spíše znají tu zná-
mější v Protivíně, ale tahle pražská rozhod-
ně stála také za to. Z přednášky jsme se 
dozvěděli o krokodýlech zajímavá fakta, 
až na nás na výletě v Africe zaútočí něja-
ké zvíře v řece, poznáme už, jestli to je ali-
gátor nebo krokodýl. V teráriích se vyhříva-
li ještěři a želvy různých velikostí. Člověk 
by nečekal podobnou džungli ve druhém 
patře starého činžovního domu v Holešo-
vicích. Naše interaktivní učebnice s tímto 
tématem je sice dobrá, ale přece jen - hle-
dět krokodýlovi do jeho hypnotizujících očí 
- za tím musíte vyrazit třeba právě do Ho-
lešovic.

Michaela Dočekalová, učitelka ZŠ

Mise Vyšehrad 
Krásný podzimní den vylákal žáky 5.M 
na Vyšehrad. Bádání po osobnostech na-
ší historie spojených s Vyšehradem je za-
vedlo do kostela sv. Petra a Pavla, na Sla-

Ručně malované polštářky.

Čtyřlístek gang. Mise Vyšehrad.

Toulcův dvůr.

Krokodýlí ZOO.Když spadne list, můžete si něco přát.

vín i do kasemat vyšehradské pevnosti. 
Děti pátraly také po atributech spojených 
s Vyšehradem. Svou misi všichni úspěš-
ně zakončili v sále Gorlice, kde si prohléd-
li originály soch z Karlova mostu. Výprava 
do našich dějin byla rozhodně zajímavá.  

Zina Kutová, učiteka ZŠ 
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Aby byli žáci ve škole 
spokojeni a rádi se do ní 
vraceli, je důležité jim 
naslouchat. Proto se na naší 
Soukromé základní škole 
s RVJ DINO-ELEMENTARY, 
s.r.o. každý měsíc schází 
školní parlament. 

Zástupci tříd se sejdou vždy první pátek 
v měsíci s vedením školy. Na schůzce žáci 
předávají vedení školy své postřehy a ná-
pady a vymýšlejí nové projekty. Žáci zastu-
pující jednotlivé třídy poté důležité infor-
mace předávají svým spolužákům.
V září parlamentáři rozhodli uspořádat 
sbírku pro opuštěná zvířata a připome-
nout si tak Světový den zvířat, který připa-
dl na pondělí 4. října. Celý týden tak měli 
žáci možnost nosit dárečky do školy, kde 
se za těch pár dní nahromadilo velmi mno-
ho pěkných hraček, pelíšků, ale i pamlsků, 
granulí a kapsiček, za které byli čtyřnozí 
kamarádi v útulcích jistě moc rádi. I když 
se nám díků od nich nedostane, věříme, 
že jsme je naší sbírkou potěšili. 
Rádi děláme dobré skutky, a proto jsme 
se rozhodli v tomto dobrém duchu pokra-
čovat. Zapojili jsme se do oslav Světového 
dne laskavosti, který proběhl 13. listopa-
du. Jací jsme laskavci, si můžete prohléd-
nout na našich webových stránkách 
www.dinoskola.cz.

Oslava Halloweenu je již tradiční součás-
tí našeho školního roku. Slavnosti i tento-
krát trvaly několik dní. Každá třída se roz-
hodla oslavit tento původně keltský svátek 
po svém. 
Některé třídy pekly strašidelné sušenky 
a dýně, jiné se zase rozhodly zahalit školu 
do halloweenské výzdoby. Nechyběl stra-
šidelný dům, zábavné kvízy nebo napří-
klad tradiční dlabání dýní. Žáci při této pří-
ležitosti mohli na jeden den vyměnit své 
stejnokroje za strašidelné kostýmy. Hallo-
ween se promítl samozřejmě i do výuky. 

Již od první třídy mají naši žáci rozšířenou 
výuku anglického jazyka, při příležitosti Ha-
lloweenu se tak s rodilými mluvčími naučili 
halloweenské písně a zahráli si tematické 
hry. Žáci se dále mohli zúčastnit nepovin-
né soutěže „Halloween Story Competiti-
on“, ve které měli za úkol vymyslet nejlep-
ší anglický komiks. Výsledné komiksy byly 
zábavné, ale i děsivé. Zde je malá ukázka.

 
Iva Hejdová

Instagram: @dinoschoolsofprague

Projektový týden je jedna 
z velmi očekávaných akcí, 
na kterou se všichni těší. 
V okamžiku, kdy jsou 
zveřejněny jednotlivé 
projekty tohoto týdne 
s velkým T, začnou si žáci 
vybírat, na který projekt se 
přihlásit.

I letos učitelé připravili nevšední týden zá-
žitků. Projekty vybírají vždy tak, aby zaujaly 

a zároveň propojily probírané učivo v jed-
notlivých ročnících. 
Žáci, kteří mají vztah k přírodě a biolo-
gii, byli v projektu zasvěceni do tajemství 
světa ryb. Navštívili rybníkářskou školu 
ve Vodňanech, kde se dozvěděli zajíma-
vosti z historie rybníkářství nebo si moh-
li prohlédnout ryby z Čech i Amazonie.  
V rybářském centru, které se specializu-
je na chov několika druhů jeseterů, zvídaví 
žáci zahltili průvodce mnoha dotazy o je-
jich životě a chování. Dále navštívili ZOO 

DINO ELEMENTARY: Světový den zvířat 
a oslava Halloweenu 

Projektový týden na Soukromém osmiletém 
gymnáziu DINO-HIGH SCHOOL, s.r.o. 

Ukázka Halloweenského komiksu.

Zasvěcení do tajemství světa ryb.
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Chodit do školy je zase 
na chvíli in, a proto se 
studenti spolu se svými 
učiteli snaží využít všech 
způsobů, jak se poprat 
s učením a jak do sebe dostat 
co nejvíce. 

My v semináři Umění jsme byli a stále 
jsme přesvědčení, že chápat umění v his-
torickém kontextu a současně rozumět 
trendům mediálních artefaktů a videopro-
jekcí  se nelze naučit pouze v lavici. A tak 
když můžeme, kombinujeme výuku školní 

s galerijní a muzejní. V praxi poznáváme 
nová i stará místa Národní galerie, GHMP 
i nezávislých galerií. Učíme se surfovat 
na historických místech, ale naší jízdu ak-
tualizujeme současným viděním světa. Že 
se nám to daří a baví nás to, ukazují i prá-
ce, které v průběhu semináře vznikají. 
Přejme si, aby nejen škola ALTIS zůstala 
otevřeným prostorem – agorou- fórem, 
kde se učíme nejen znát a vědět, ale také 
cítit, chápat a především respektovat ba-
revnost našeho světa.

Olga Tůmová
SG Altis

Za ještě teplého podzimního 
dne jsme jedno pondělní 
ráno vyrazili v rámci výuky 
do pražské zoologické 
zahrady.
Kromě příjemně stráveného dopoledne 
ve společnosti zvířat jsme si měli na vlast-
ní kůži vyzkoušet obtíže spojené s natoče-
ním krátkých dokumentárních filmečků.
 Na místě jsme se rozdělili do skupin a vy-
dali se na trasu. Jak ale má krátký doku-
mentární film správně vypadat?  Měl by 

diváka pobavit, ale i obohatit o nové infor-
mace o zvířatech žijících v ZOO. Nápadů 
mnoho, realizace nelehká. 
Každá skupinka svůj úkol zpracovala jiným, 
ale originálním způsobem.
Proto bylo zábavné je po finálních úpra-
vách ve škole sledovat a bavit se. 
Často i královsky.

Anežka Režná
Olga Tůmová

SG Altis

Současné i minulé – NO ART TODAY?? 

Filmaři z kvarty v ZOO 

Mořský svět v Holešovicích, kde se dozvě-
děli, jak žijí žraloci nebo jaká mořská ryba 
je nejjedovatější. Díky exkurzím pak mohli 
své znalosti zužitkovat při tvorbě modelů 
ryb a rybího deníku.  
 

Starší ročníky se zaměřily například 
na energetické zdroje. Není nic ideálněj-
šího než se vydat do útrob vodní přehra-
dy nebo do skutečné elektrárny. Návštěva 
elektrárny v Horních Počáplech představi-
la žákům hlavního dodavatele elektřiny pro 

celou Prahu. Vyrobit si pak svou vlastní so-
lární elektrárnu znamenalo pro žáky obrov-
skou motivaci dílo dokončit. A skutečně, 
elektrárna s výkonem 60kwH (solární pa-
nel) visí na střeše školy a zásobuje nabíjecí 

stanici na iPady v učebně gymnázia.
Letošní španělský projekt byl pro žáky ta-
ké velmi lákavý, jak by také ne, dva dny 
ochutnávání španělských specialit a u to-
ho trénování flamenga, to byla záruka ne-
všedního zážitku. Všechny zúčastněné 

program pobavil, stmelil a v neposlední řa-
dě také naučil něco o španělských tradi-
cích. Jako vzpomínka na projektový týden 
žákům zůstane tradiční vějíř, který si všich-
ni vytvořili.
V paměti ale žákům zůstává mnohem ví-
ce. Dozvěděli se totiž spoustu nového tím 
nejefektivnějším způsobem - prožitkem 
na „vlastní kůži“.   

Romana Kožíšková
Dino School

Návštěva elektrárny v Horních Počáplech.

Trénování flamenga.

Tajemství galerie.

No co, že není živý.
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www.ipcgroup.cz

LÉKÁRNA ipc je v budově polikliniky Petrovice.
Ohmova 271/2, Praha 10 – Petrovice
+420 739 354 972, petrovice@ipcnet.cz
Po – Čt: 7.30 – 18.00, Pá: 7.30 – 15.00

PetroviceLÉKÁRNA

ŠKOLA   |   INZERCE   

INZERCE

Znovunávrat do školy pro 
nás znamenal nejen návrat 
do lavic, ale také restart 
sociálních vztahů. 
A jak jinak na kolegialitu, pomoc bližnímu, 
respekt než v extrémních podmínkách  la-
nového parku PROUD ve Vysočanech, 
ve kterém  jsme realizovali teambuildingo-
vý program EXPEDICE KARAKORAM.  Pár 
spolužáků chybělo, ale nám to nijak ne-
bránilo v utužování kolektivu. Naším prv-
ním úkolem bylo rozdělit se do tří týmů. 
V těchto týmech jsme sbírali body za spo-
lečné aktivity (hod granátem, záchrana ra-
něných…) a poté i za splnění lezeckých 
překážek. Po společných aktivitách jsme 
si prošli krátkým “výcvikem“ a naučili se 
používat systém vzájemného lezeckého 
jištění. Poté jsme se po hlavě vrhli na le-

zení samotné. Některým se při pohledu 
na výšku překážek zatajil dech. Rozdělili 
jsme se do trojic a lanové dobrodružství 
mohlo začít. Při lezení jsme si opravdu mu-
seli důvěřovat a “táhnout“ za jeden pro-
vaz. Po krásně stráveném dopoledni jsme 
se rozešli na oběd a probírali zážitky.

Nejedni z nás překvapili výkony nevídaný-
mi a hrdinstvím opravdových lezců.

Bára Blažková
Olga Tůmová 

SG Altis

Lanový park 

Nechej se vést.

Jako pavouci.
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DARUJTE RELAXACI 
V SAUNOVÉM SVĚTĚ NEDALEKO OD VÁS

www.sen.infi nit.cz

INFINIT SEN – SENOHRABY U PRAHY jen pár kilometrů od vás

Dárkové poukazy můžete zakoupit na recepci nebo on-line na:

• 6 DRUHŮ SAUN • SAUNOVÉ CEREMONIÁLY
• RELAXAČNÍ ZÓNY • OCHLAZOVACÍ JEZÍRKO • FRESH BAR

• MASÁŽE • ZÁŽITKOVÉ BALÍČKY • WELLNESS POBYTY



Každý z nás se ve svém životě dříve nebo později dostal do situace, kdy onemocněl. Někdy je to obyčejná viróza, jindy to může 
být i něco vážnějšího. Někdy to vyřeší domácí léčba, jindy se jde k lékaři. Co ale dělat v případě, kdy se vyskytne problém nikoli 
zdravotní ale problém právní? Kdo má pravdu, při kom stojí právo, soud to bude vidět stejně, není se tedy čeho obávat, když to 
řeknu tak, jak to je, poradím si sám, nikoho k takové banalitě nepotřebuji. Je tomu ale skutečně tak?

Jak i v případě zdraví, tak i v případě právního problému je důležitá na prvním místě prevence. Řešení již nastalého právního 
problému, stejně jako nemoci, je složitější a přináší větší časovou i finanční náročnost a v tom horším případě lze následky 
pouze zmírnit. Mnoho lidí vyhledá právní pomoc až ve chvíli, kdy je problém v pokročilém stádiu a nedokáží ho vlastními silami 
vyřešit. Z mých zkušeností to bývá nejčastěji v důsledku neznalosti systému nebo z obavy, že právní pomoc bude stát hodně 
peněz, samostatnou kapitolou jsou pak informace z internetu, kde lze najít „zaručené“ diagnózy zdravotní i právní. Ne všichni si 
ale uvědomují, že pouze advokát smí poskytovat právní služby ve všech věcech a odpovídá za svoji odbornost. Advokát není 
samozřejmě bezplatný právník, je to osoba samostatně výdělečně činná jako třeba i živnostník, proto právní služby poskytuje 
standardně za úplatu.

Když už tedy „domácí léčba“ nebude pro Vás dostačující, nebo potřebujete poradu k prevenci, objednejte se k nám na konzultaci, 
zavolejte nebo napište. Najdete nás v Poliklinice Petrovice, Ohmova 271/2, Praha 10 v přízemí vpravo.

Budeme se těšit na setkání, rádi Vám pomůžeme.

Mgr. Emil M. Švorc, advokát
tel. 226 521 595
email: pravo@prporadna.cz

Ing. David Halaška
tel. 602 832 223
email: reality@prporadna.cz

á jsem se rozhodl nabídnout Vám, zejména těm z Vás, kterým finanční situace neumožňuje využít placených služeb advokáta, 
bezplatné poradenství, jehož účelem je poskytnutí základních informací ohledně Vaší právní věci tak, abyste získali přehled o svých 
právech, povinnostech, či možnostech dalšího postupu, to zejména v oblasti občanského práva, realitního, či rodinného práva, 
smluv, dluhů a osobního bankrotu, a dalších. Nově ve spolupráci s kolegou s dlouholetými zkušenostmi v realitách poskytneme 
i komplexní servis při prodeji nemovitosti. Nenechte se tedy napálit, uděláme Vám vstupní prohlídku a doporučíme další léčbu. 
Délka jedné porady činí zpravidla cca 30 minut.

Vzhledem k tomu, že každá věc je specifická a nelze očekávat komplexní řešení na počkání, dovoluji si Vás upozornit, že bezplatná 
porada nenahrazuje komplexní poskytnutí služeb, neboť účelem této porady, stejně tak jako vstupní prohlídky u lékaře, není 
vyřešení konkrétního případu na počkání, ale seznámení se se situací a případnými možnostmi, které právní řád nabízí. Jedná 
se tedy o úvodní poradu, která rozhodně nezavazuje k využití dalších právních ani realitních služeb, tedy k dalším vyšetřením.

Budete-li potřebovat poskytnutí dalších služeb v rozsahu přesahujícím možnosti bezplatné právní a realitní poradny (např. 
zastupování v řízení před soudem nebo jiným orgánem, sepsání smluvní dokumentace apod.), tedy léčbu samotnou, rád pomůžu 
osobně, nebo se můžete obrátit na jakéhokoliv jiného advokáta podle svého uvážení, či požádat i ustanovení advokáta soudem, 
případně se rovněž můžete obrátit na Českou advokátní komoru se žádostí o určení advokáta. Poptávku realitních služeb pak, 
samozřejmě, můžete směřovat na jakýkoliv subjekt disponující příslušným oprávněným k podnikání a zákonným pojištěním 
odpovědnosti za škodu. Bližší informace Vám v případě zájmu pošlu. 

Rovněž prosím vezměte na vědomí, že v rámci času vyhrazeného na bezplatnou poradu nejsme schopni podrobně studovat 
veškeré dodané podklady, zpracovávat podrobné rozbory nebo sepisovat listiny (např. smlouvy, žaloby anebo jiná podání).

V bezplatné poradně byla paní s problémem, který vůbec nemusel vzniknout, kdyby měla včas informace ve formě, které 
rozumí. Po zemřelém manželovi zdědila dluhy ve výši 800 tis., které bude muset teď splácet a získala pouze ojetou fábii 
za 5 tis., přitom stačilo dědictví odmítnout. Klasický případ zanedbání prevence, zmírnění následků bude teď obtížné.

Jedním z největších majetkových hodnot, které člověk vlastní, jsou nemovitosti. Při jejich prodeji chce každý získat co 
nejvíce, někteří to zkusí sami a riskují chyby z neznalosti, jiní dají přednost velké realitní kanceláři a platí značnou provizi. 
Já a můj kolega jsme v těchto realitních kancelářích působili a nabízíme optimální řešení. Prodáme vaši nemovitost bez 
rizika a garantujeme poloviční provizi. Využíváme všech moderních metod způsobů prodeje, a to včetně aukcí. 

Lidé od nás  a  jejich  rodiny bydlí  a  žijí  v Petrovicích  či  v okolí,  jsme  tedy  sousedi. Celý  koncept poradny  jsme  tedy 
pojali pod heslem „sousedi sousedům“, neobávejte se přijít zeptat, od otevření kanceláře v říjnu letošního roku jsme již 
několika z Vás pomohli.


