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Slovo starostky
V·ûenÌ spoluobËanÈ,
letnÌ pr·zdniny jsou za polovinou. R·da bych v·s
pozvala na podzimnÌ kulturnÌ akce, kter˝ch bude
opravdu hodnÏ. ZaËneme koncertem Ivana Ml·dka
spolu s odpolednem pro dÏti, budeme pokraËovat
letnÌm kinem, Svatov·clavsk˝mi slavnostmi v HrnËÌ¯Ìch a zaË·tkem ¯Ìjna koncertem Iva Jahelky. VÏ¯Ìm, ûe vöechny akce se povedou minim·lnÏ stejnÏ
dob¯e jako dÏtsk˝ den spojen˝ s koncertem Beatles
revival. Podrobnosti o akcÌch najdete na p¯ednÌch
str·nk·ch Zpravodaje, ve v˝vÏsk·ch a soci·lnÌch
sÌtÌch. TÏöÌm se, ûe se zde potk·me a budeme moci
si norm·lnÏ popovÌdat o vöem, co n·s a v·s zajÌm·.
Jedna z nejvÏtöÌch ud·lostÌ, kter· mi udÏlala radost, je, ûe hl. m. Praha koneËnÏ vypsalo ve¯ejnou zak·zku na v˝bÏr zhotovitele na v˝stavbu novÈ z·kladnÌ ökoly v äeberovÏ. Je to dalöÌ ˙spÏön˝ krok, jak zajistit kvalitnÌ devÌtiletou doch·zku pro vöechny naöe
dÏti bez losov·nÌ a strachu rodiË˘, jestli se dostanou k n·m do z·kladnÌ ökoly a co
budou dÏlat s dÏtmi po p·tÈ t¯ÌdÏ. Je pravda, ûe vyps·nÌ zak·zky nenÌ zah·jenÌ stavby
a uû v˘bec ne otev¯enÌ vlastnÌ budovy k provozu. NicmÈnÏ je to velik˝ posun k tomu,
aby se p¯edeöl· vÏta zmÏnila v realitu.
Malink˝mi kroky se takÈ posouv· stavba zkapacitnÏnÌ vöech sÌtÌ mezi HrnËÌ¯i a äeberovem, ale o tom vÌce aû p¯ÌötÌ Zpravodaj, kdybychom mÏli mÌt vÌce podrobnÏjöÌch
informacÌ.
Velice r·da chodÌm mezi v·s, p¯eji senior˘m k jejich narozenin·m, vÌt·m obË·nky,
bavÌm se se sousedy, maminkami a tatÌnky s dÏtmi, dozvÌd·m se, co v·s tr·pÌ nebo
naopak co v·m dÏl· radost, jak v·m rostou dÏti, vnouËata a pravnouËata, s ËÌm m˘ûeme pomoci, co podle v·s funguje nebo nenÌ tak jak m· b˝t. Vaöe p¯ÌbÏhy jsou inspirujÌcÌ a z kaûdÈho si lze vzÌt nejen do pr·ce, ale zejmÈna do ûivota, nÏjakÈ ponauËenÌ a
ûivotnÌ zkuöenost. StraönÏ moc v·m za to vöem dÏkuji.
Vaöe starostka
Petra Venturov·
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VedenÌ mÏstskÈ Ë·sti informuje
NOV¡ Z¡KLADNÕ äKOLA V äEBEROVÃ
TermÌn v˝stavby naöÌ novÈ z·kladnÌ
ökoly na pozemku mezi rybnÌkem Jord·nek a HrnËÌ¯sk˝m h¯bitovem se zase
o nÏco p¯iblÌûil.
Na profilu zadavatele hl. m. Prahy
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/
Z0001501/zakazka/400306 byla vyps·na ve¯ejn· zak·zka ÑStavba Ë.
44806 Zä äeberov, zhotovitelì, kter·
byla souËasnÏ zve¯ejnÏna ve VÏstnÌku
ve¯ejn˝ch zak·zek pod ev. Ë. Z2021026576. P¯edpokl·dan˝ termÌn uzav¯enÌ smlouvy se zhotovitelem je 11/2021. Doba plnÏnÌ smlouvy o dÌlo je stanovena do 28 mÏsÌc˘
ode dne zah·jenÌ realizace.

* * *
POJMENOV¡NÕ VEÿEJN›CH PROSTRANSTVÕ
NA ⁄ZEMÕ M» PRAHA-äEBEROV ñ ANKETA
Jak uû jsme v·s informovali v minulÈm ËÌsle zpravodaje, Rada hlavnÌho mÏsta Prahy vyzvala
naöÌ mÏstskou Ë·st k participaci na v˝bÏru n·zv˘ ulic, n·mÏstÌ, park˘ a jin˝ch ve¯ejn˝ch prostranstvÌ na naöem ˙zemÌ. Podle z·kona o hlavnÌm mÏstÏ Praze o n·zvech rozhoduje rada
hlavnÌho mÏsta. P¯ed projedn·nÌm v radÏ je n·vrh n·zvu projedn·v·n v mÌstopisnÈ komisi.
R·di bychom, aby naöe mÏstsk· Ë·st navrhla pojmenovat novÈ öeberovskÈ n·mÏstÌ a n·mÏstÌ
u Bar·ËnickÈ rychty v HrnËÌ¯Ìch. Pojmenovat ale lze i dalöÌ ve¯ejn· prostranstvÌ. Ve¯ejn· prostranstvÌ mohou b˝t pojmenov·na po v˝znamn˝ch osobnostech, pomÌstnÌm n·zvem nebo n·zvem respektujÌcÌm jiû vytvo¯enÈ tematickÈ celky v danÈ lokalitÏ. Ve¯ejn· prostranstvÌ nelze
pojmenovat podle jmen ûijÌcÌch osobnostÌ ve¯ejnÈho ûivota. ShodnÈ n·zvy s jin˝mi n·zvy na
˙zemÌ hlavnÌho mÏsta Prahy jsou vylouËeny. (P¯ÌpadnÈ duplicity lze ovÏ¯it v Registru ˙zemnÌ
identifikace adres a nemovitostÌ ñ R⁄IAN.)

Proto jeötÏ jednou vyz˝v·me v·s ñ obËany naöÌ mÏstskÈ Ë·sti ñ k n·vrh˘m pojmenov·nÌ öeberovskÈho a hrnËÌ¯skÈho n·mÏstÌ. SouËasnÏ je moûnÈ se vyj·d¯it, zda by bylo
vhodnÈ pojmenovat i dalöÌ ve¯ejn· prostranstvÌ, nap¯Ìklad parky. SvÈ n·vrhy m˘ûete
posÌlat e-mailem na info@seberov.cz nebo vhodit na lÌsteËku do schr·nky na budovÏ
˙¯adu mÏstskÈ Ë·sti v äeberovÏ, K HrnËÌ¯˘m 160. Na vaöe n·vrhy se budeme tÏöit
v prodlouûenÈ lh˘tÏ do konce z·¯Ì, potom je odeöleme mÌstopisnÈ komisi k posouzenÌ.
Za vaöi aktivitu p¯edem dÏkujeme.
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UZAVÿENÕ PODCHODU POD D¡LNICÕ D1 MEZI äEBEROVEM A KATEÿINKAMI
Dne 16. 7. 2021 byl uzav¯en pevnou z·branou kv˘li dlouho avizovanÈ stavbÏ protihlukovÈ
stÏny na st·vajÌcÌm valu pr˘chod pod valem a d·lnicÌ D1 mezi äeberovem a Kate¯inkami smÏrem do MilÌËovskÈho lesa. Investorem stavby je ÿeditelstvÌ silnic a d·lnic, zak·zku ¯·dnÏ vysoutÏûila firma Samson Praha s termÌnem pracÌ od 1. 6. do 31. 10. 2021. Stavba protihlukovÈ
stÏny je nutnostÌ vzhledem k n·r˘stu intenzity dopravy na D1 a tÌm zhoröujÌcÌmu se hluku
v obytn˝ch domech v blÌzkosti d·lnice v Kate¯ink·ch.
Kl·dy p¯ed podchod umÌstil zhotovitel stavby, a to zcela v souladu s pl·novan˝m postupem
pracÌ. Mezi protihlukov˝m valem a d·lnicÌ D1 vznikne doËasn· komunikace pro tÏûkou techniku, kl·dy jsou tam jako ochrana st·vajÌcÌ cesty, dle pot¯eby budou p¯isyp·ny, aby se v·ha
stavebnÌch stroj˘ rozloûila a st·vajÌcÌ stavebnÌ prvky se neponiËily. S dodavatelem stavby bylo
dohodnuto, ûe pr˘chod nechajÌ pr˘chodn˝/pr˘jezdn˝ co nejdÈle to bude moûnÈ, coû se takÈ
stalo. V polovinÏ Ëervence firma Samson Praha zah·jila stavebnÌ pr·ce v Ë·sti, ke kterÈ se
s tÏûkou technikou dostanou pouze tehdy, kdyû uzav¯ou pr˘chod. D·le oznaËila uzav¯enÌ
pr˘chodu, a to z obou stran v dostateËnÈ vzd·lenosti p¯ed uzavÌrkou vËetnÏ vyznaËenÌ n·hradnÌ trasy.

Z Kate¯inek do äeberova a opaËnÏ se cyklistÈ a chodci nynÌ mohou dostat bohuûel pouze p¯es
opatovskou k¯iûovatku nebo delöÌ trasou po FormanskÈ ulici na Pr˘honice a polnÌ cestou smÏrem na Rozkoö a d·le na äeberov.
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V›STAVBA PROTIHLUKOV… STÃNY POD…L D1 NA STRANÃ äEBEROVA
Na z·kladÏ vaöich dotaz˘ na soci·lnÌch sÌtÌch ohlednÏ v˝stavby protihlukovÈ stÏny (PHS) podÈl D1 na stranÏ äeberova jsme oslovili o aktu·lnÌ informaci ÿeditelstvÌ silnic a d·lnic (ÿSD),
kterÈ m· stavbu na starosti.
Dle informacÌ ÿSD bylo dne 16.7.2021 znovu zah·jeno ˙zemnÌ ¯ÌzenÌ na ÑPHS äeberov ñ
d·lnice D1 ñ km 2,050-2,911 ñ vpravoì potÈ, co bylo p¯eruöeno za ˙Ëelem doplnÏnÌ podklad˘, kterÈ byly rozporov·ny v r·mci odvolacÌho ¯ÌzenÌ k p˘vodnÌmu nepravomocnÏ vydanÈmu
˙zemnÌmu rozhodnutÌ z roku 2019. DalöÌ pr˘bÏh p¯Ìpravy z·visÌ na mnoûstvÌ p¯ipomÌnek do
˙zemnÌho ¯ÌzenÌ. Snahou ÿSD je realizovat PHS co nejd¯Ìve to bude moûnÈ.

* * *
KULTURNÕ A SPOLE»ENSK… AKCE V M»
Koronavirus citelnÏ zas·hl do kulturnÌch a spoleËensk˝ch akcÌ na ˙zemÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.
Koncem roku 2020 i poË·tkem roku 2021 se n·m jiû nepoda¯ilo û·dnÈ pl·novanÈ akce uskuteËnit. TÏsnÏ p¯ed pr·zdninami probÏhl Den dÏtÌ s koncertem skupiny The Boom ñ The Beatles
Revival a takÈ vÌt·nÌ obË·nk˘ na n·mÏstÌ v äeberovÏ a z·jezd pro seniory do z·padnÌch »ech.
DalöÌ pl·novanÈ akce jsou zatÌm tyto:
3. 9. 2021
Koncert Ivan Ml·dek a Banjo Band (Hur· do ökoly!)
10. 9. 2021 LetnÌ kino
14. 9. 2021 Z·jezd pro seniory do Jind¯ichova Hradce
24. 9. 2021 Svatov·clavskÈ slavnosti
30. 9. 2021 VÌt·nÌ obË·nk˘
6. 10. 2021 Koncert Ivo Jahelky
4. 11. 2021 PovÌd·nÌ egyptologie
27. 11. 2021 AdventnÌ rozsvÏcenÌ stromu v HrnËÌ¯Ìch
28. 11. 2021 AdventnÌ rozsvÏcenÌ stromu v äeberovÏ
2. 12. 2021 Mikul·ösk·
5. 12. 2021 2. adventnÌ nedÏle
12. 12. 2021 3. adventnÌ nedÏle
19. 12. 2021 4. adventnÌ nedÏle
Sledujte v˝vÏsky, webovÈ str·nky, facebookovÈ str·nky, instagram, abyste byli aktu·lnÏ informov·ni, kdyby n·m koronavirus zase ztÌûil situaci...
ZPRAVODAJ äEBEROV A HRN»ÕÿE

4/2021

7

RADNICE
VÕT¡NÕ OB»¡NKŸ
PrvnÌ pokoronavirovÈ vÌt·nÌ obË·nk˘ probÏhlo pro jistotu na öeberovskÈm n·mÏstÌ, p¯esto bylo
moc pÏknÈ. Vystoupily zde s p·smem pÌsniËek a b·sniËek tradiËnÏ dÏti z naöÌ z·kladnÌ ökoly
V Ladech pod vedenÌm panÌ uËitelky Weber ñ dÏkujeme! Na jejich vystoupenÌ i celÈ vÌt·nÌ se
m˘ûete podÌvat na videu https://www.youtube.com/user/seberovinfokanal/videos. Vöe pro
v·s takÈ zdokumentovala panÌ fotografka Hilmarov·.

P¯ÌötÌ vÌt·nÌ obË·nk˘ probÏhne ve Ëtvrtek 30. z·¯Ì 2021 od 15 hodin. RodiËe mal˝ch obË·nk˘,
kte¯Ì se chtÏjÌ z˙Ëastnit vÌt·nÌ, se mohou nahl·sit telefonicky nebo e-mailem na ⁄M» panÌ
Dvo¯·kovÈ. O tom, zda a kde se vÌt·nÌ uskuteËnÌ, budou rodiËe informov·ni pozv·nkou.
Tel.: 244 911 713, e-mail: info@seberov.cz

* * *
KLUB AKTIVNÕCH 55+ ñ JARNÕ Z¡JEZD PRO SENIORY
V Ëervnu jsme spoleËnÏ navötÌvili PlzeÚ. P¯estoûe zaË·tek naöeho
z·jezdu v˘bec nesliboval zajÌmav˝ den, nakonec to vöe dob¯e dopadlo. Do Klatov jsme se kv˘li nehodÏ na okruhu u Prahy v˘bec
nedostali a v autobuse jsme si ÑposedÏliì o cca 2 hodiny dÈle, ale
nakonec jsme se do PlznÏ dostali.
ProhlÈdli jsme si novÏ rekonstruovanou katedr·lu sv. BartolomÏje
na n·mÏstÌ Republiky. Pr˘vodkynÏ byla skvÏl·, hned bylo poznat,
ûe ji pam·tky a historie zajÌmajÌ. A n·sledn· prohlÌdka pivovaru
s degustacÌ byla tÈû zajÌmav·.
Vöem dÏkujeme za ˙Ëast a tÏöÌme se na p¯ÌötÌ v˝let.
8

4/2021

ZPRAVODAJ äEBEROV A HRN»ÕÿE

RADNICE

* * *
KLUB AKTIVNÕCH 55+ ñ PODZIMNÕ Z¡JEZD PRO SENIORY
V·ûenÌ spoluobËanÈ,
opÏt si v·s vöechny dovolujeme pozvat na podzimnÌ z·jezd pro seniory ñ p¯edevöÌm zveme
Ëleny Klubu aktivnÌch 55+ a vöechny seniory naöÌ mÏstskÈ Ë·sti ñ tentokr·t jedeme na JIH.
NaöÌm cÌlem bude Jind¯ich˘v Hradec.
Z·jezd je napl·novan˝ na ˙ter˝ 14. z·¯Ì. PrvnÌ skupina (HrnËÌ¯e) nastupuje v 7 hodin jako
obvykle na zast·vce MHD u HrnËÌ¯skÈ hosp˘dky a n·slednÏ druh· skupina (äeberov) nastupuje tÈû na zast·vce MHD ñ Pod VsÌ (naproti ˙¯adu) v 7,02 hod. POZOR ñ stejnÏ jako v Ëervnu ñ
zmÏna mÌsta n·stupu v äeberovÏ ñ obÏ skupiny nastupujÌ na zast·vk·ch MHD, kde autobus
nem˘ûe st·t, proto prosÌm buÔte vËas ñ nejlÈpe o 3 minuty d¯Ìve, autobus opravdu nem˘ûe
Ëekat. Obvykl˝ n·stup v äeberovÏ na n·mÏstÌ nenÌ moûn˝ ñ probÌh· tam stavba, proto je nutn·
tato zmÏna.
Cesta by mÏla trvat necelÈ 2 hodiny. NavötÌvÌme st·tnÌ hrad a z·mek, prohlÈdneme si n·mÏstÌ
a okolnÌ uliËky. PosedÌme u k·viËky na letnÌ zahr·dce. N·vrat p¯edpokl·d·me v 18 hodin.
ProsÌme o registraci k ˙Ëasti na e-mail info@seberov.cz nebo na ˙¯adÏ u panÌ Dvo¯·kovÈ ñ
nejpozdÏji do 10. z·¯Ì.
PodmÌnky ˙Ëasti na z·jezdu pro neËleny Klubu aktivnÌch 55+ odsouhlasila rada mÏstskÈ Ë·sti
dne 9.6.2021 usnesenÌm Ë. 6/61/2021/RM» ñ Z·jezdy pro seniory ñ podmÌnky ˙Ëasti pro neËleny Klubu aktivnÌch 55+:
ÑRM» souhlasÌ s n·sledujÌcÌmi podmÌnkami ˙Ëasti neËlen˘ Klubu aktivnÌch 55+ na z·jezdech
pro seniory po¯·dan˝ch MÏstskou Ë·stÌ Praha-äeberov:
1. NeËlen Klubu aktivnÌch 55+ se m˘ûe ˙Ëastnit z·jezdu v p¯ÌpadÏ, pokud nenÌ do uz·vÏrky
ZPRAVODAJ äEBEROV A HRN»ÕÿE
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p¯ihl·öek naplnÏna kapacita dopravy a zb˝v· volnÈ mÌsto, kterÈ by jinak z˘stalo neobsazeno.
P¯ednost majÌ ostatnÌ senio¯i s trval˝m pobytem v MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, d·le mladöÌ
obËanÈ s trval˝m pobytem v MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov a teprve potÈ obËanÈ s trval˝m pobytem mimo MÏstskou Ë·st Praha-äeberov.
2. NeËlen Klubu aktivnÌch 55+ si hradÌ veökerÈ n·klady mimo n·klad˘ na dopravu.ì

* * *
INFORMOVANOST

Aktu·lnÌ informace zve¯ejÚujeme mimo Zpravodaj ve v˝vÏsk·ch,
na facebooku MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov, na webov˝ch str·nk·ch
www.seberov.cz, na Instagramu prahaseberov a takÈ v aplikaci pro
chytrÈ mobilnÌ telefony Praha äeberov. Aplikace pro chytrÈ telefony n·m navÌc umoûÚuje zasÌlat rychlÈ push zpr·vy, kterÈ v·s mohou informovat o aktu·lnÌm dÏnÌ v mÏstskÈ Ë·sti. Z aplikace takÈ
m˘ûete naopak vy n·m pohodlnÏ vyfotit a zaslat hl·öenÌ nedostatk˘. Aplikaci si m˘ûete st·hnout pomocÌ QR kÛdu nebo vyhledat
v Apple Store nebo Google Play pod n·zvem Praha äeberov.
Videa z akcÌ konan˝ch na ˙zemÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti jsou zve¯ejnÏna na youtube. P¯Ìstupn·
jsou na https://www.youtube.com/user/seberovinfokanal/videos nebo z webovÈ str·nky
www.seberov.cz, kde v pravÈm hornÌm rohu je odkaz na Infokan·l. Nat·ËÌ se takÈ zased·nÌ zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti, jejichû z·znam je zve¯ejÚov·n cel˝ v nezkr·cenÈ podobÏ.
Pokud chcete, aby v·m û·dnÈ video z naöÌ mÏstskÈ Ë·sti neuniklo, na webovÈ str·nce
https://www.youtube.com/user/seberovinfokanal/videos kliknÏte vpravo naho¯e na ikonu ODEBÕRAT.
10
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Z jedn·nÌ Rady mÏstskÈ Ë·sti
61. jedn·nÌ dne 9. 6. 2021
ñ rada nesouhlasila s pron·jmem urnovÈho hrobovÈho mÌsta na h¯bitovÏ v HrnËÌ¯Ìch p. Pavlu
TomöÌkovi, protoûe nenÌ obËanem M» Praha-äeberov
ñ rada souhlasila s uzav¯enÌm Smlouvy o poskytov·nÌ pr·vnÌch sluûeb s JUDr. JaromÌrem
ät˘skem, LL.M, Ph.D., advok·tem, za pauö·lnÌ cenu 10 000 KË + DPH / mÏsÌc
ñ rada souhlasila se za¯azenÌm panÌ Marie VackovÈ od 1. 6. 2021 do seznamu obËan˘ M»,
kte¯Ì nejsou schopni ze zdravotnÌch nebo soci·lnÌch d˘vod˘ si sami zajistit obÏdy, a M» jim
tak bude p¯ispÌvat Ë·stkou 30 KË na kaûd˝ obÏd od spol. Mosaica Catering
ñ rada souhlasila s ukonËenÌm Smlouvy o poskytov·nÌ datov˝ch zpr·v telekomunikaËnÌch
sluûeb, uzav¯enou dne 30. 6. 2013 s firmou Servis-Elektro-Praha dohodou, souËasnÏ souhlasila s ukonËenÌm Smlouvy o pron·jmu reklamnÌ plochy na jiûnÌ Ë·sti oplocenÌ minigolfu
ve sportovnÌm are·lu äeberov s firmou Servis-Elektro-Praha dohodou
ñ rada souhlasila s rozöÌ¯enÌm funkcionality systÈmu MISYS na plnou verzi a s uzav¯enÌm Dodatku Ë. 8 ke SmlouvÏ o dÌlo Ë. 139/02d se spoleËnostÌ GEPRO na pauö·lnÌ Ë·stku 18 800 KË
+ DPH za dvÏ aktualizace a ˙drûbu roËnÏ
ñ rada souhlasila s podmÌnkami ˙Ëasti neËlen˘ Klubu aktivnÌch 55+ na z·jezdech pro seniory
po¯·dan˝ch MÏstskou Ë·stÌ Praha-äeberov
ñ rada souhlasila se zmÏnou n·jemce hrobovÈho mÌsta ËÌslo 239 na h¯bitovÏ v HrnËÌ¯Ìch na
pana Pavla HabÏtÌna
ñ rada souhlasila se schv·lenÌm z·vÏreËnÈho ˙Ëtu MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov za rok 2020
bez v˝hrad a p¯edloûila ho na p¯ÌötÌ zased·nÌ ZM»
ñ rada schv·lila program zased·nÌ ZM» konanÈho dne 21. 6. 2021 od 18:00 hodin na n·mÏstÌ
v äeberovÏ
ñ rada souhlasila s uzav¯enÌm Smlouvy o z¯ÌzenÌ sluûebnosti umÌstÏnÌ a provozov·nÌ komunikaËnÌho vedenÌ a za¯ÌzenÌ na pozemku Ë. parc. 868, k. ˙. äeberov, za ˙Ëelem umÌstÏnÌ
podzemnÌho komunikaËnÌho vedenÌ ve¯ejnÈ komunikaËnÌ sÌtÏ spoleËnosti Cetin a.s. za cenu
5 000 KË bez DPH
ñ rada schv·lila, ûe nebude souhlasit s umÌstÏnÌm vÏûe mobilnÌho oper·tora v lokalitÏ u PP
HrnËÌ¯skÈ louky u HrnËÌ¯skÈho rybnÌka a povÏ¯ila tajemnÌka zasl·nÌm tohoto stanoviska
spoleËnosti Etewa
62. jedn·nÌ dne 23. 6. 2021
ñ rada souhlasila s pron·jmem urnovÈho hrobovÈho mÌsta na h¯bitovÏ v HrnËÌ¯Ìch p. Ivanu
Ryb·¯ovi, obËanu M» Praha-äeberov
ñ rada souhlasila s odpuötÏnÌm n·jmu za letnÌ p¯ÌmÏstskÈ t·bory 2021 v Bar·ËnickÈ rychtÏ
v HrnËÌ¯Ìch manûel˘m Stangelov˝m
ñ rada nemÏla p¯ipomÌnky k n·vrhu obecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky, o ochranÏ ve¯ejnÈ zelenÏ
a povÏ¯ila tajemnÌka odesl·nÌm tohoto stanoviska odboru ochrany prost¯edÌ MHMP
ñ rada souhlasila s poskytnutÌm vÏcn˝ch dar˘ HasiËskÈmu z·chrannÈmu sboru hl. m. Prahy,
HasiËskÈ stanici Ë. 4 Chodov, jejichû cena nep¯es·hne celkovÏ 10 tis. KË vË. DPH
ñ rada souhlasila s p¯evodem celÈho n·jmu hrobovÈho mÌsta Ë. 314 na panÌ Jarmilu RadliËkovou z d˘vodu ˙mrtÌ manûela, spolun·jemce hrobovÈho mÌsta
ñ rada souhlasila s uzav¯enÌm dodatku Ë. 2 ke smlouvÏ o dÌlo Ë. 56/2020 na zak·zku Ë. 4/2020
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ÑRevitalizace ve¯ejnÈho prostoru v äeberovÏ Ë. parc. 531/2, k. ˙. äeberovì s dodavatelem
spol. OK GARDEN
ñ rada schv·lila pl·n kulturnÌch akcÌ a povÏ¯ila starostku vystavenÌm jednotliv˝ch objedn·vek
na konkrÈtnÌ akce v r·mci schv·lenÈho rozpoËtu M» Praha-äeberov
7. mimo¯·dnÈ jedn·nÌ dne 25. 6. 2021
ñ rada schv·lila finanËnÌ dar obci Hruöky ve v˝öi 50 tis. KË na ¯eöenÌ aktu·lnÌ situace zp˘sobenÈ ûivelnou pohromou
ñ rada schv·lila ˙pravu rozpoËtu M» Ë. 11/2021 v souvislosti s finanËnÌ pomocÌ obci Hruöky
v souvislosti s ûivelnou pohromou
63. jedn·nÌ dne 21. 7. 2021
ñ rada nemÏla p¯ipomÌnky k n·vrhu novÈho na¯ÌzenÌ, kter˝m se vyd·v· trûnÌ ¯·d, a povÏ¯ila
tajemnÌka odesl·nÌm tohoto stanoviska odboru ûivnostenskÈmu a obËanskospr·vnÌmu MHMP
ñ rada souhlasila s uzav¯enÌm Smlouvy o realizaci p¯ekl·dky sÌtÏ elektronick˝ch komunikacÌ
se spol. CETIN spoËÌvajÌcÌ ve zmÏnÏ trasy komunikaËnÌho vedenÌ SEK ve vlastnictvÌ spoleËnosti CETIN pod oznaËenÌm ÑVPI Cyklostezka K TrnÌËku Na Jelen·chì
ñ rada souhlasila na z·kladÏ dokumentu ÑZ·sady pro v˝stavbu na ˙zemÌ MÏstskÈ Ë·sti Prahaäeberov ñ Pravidla pro jedn·nÌ s investory ñ stavebnÌkyì, schv·lenÈho Zastupitelstvem M»
s uzav¯enÌm ÑSmlouvy o finanËnÌm p¯ÌspÏvku na n·klady MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov spojenÈ s budov·nÌm a spr·vou ostatnÌ ve¯ejnÈ infrastruktury dotËenÈ z·mÏrem investoraì ñ
stavbou rodinnÈho domu na parc. Ë. 1349, 1350/1 a 1350/2 k. ˙. äeberov ñ se stavebnÌkem
ñ investorem stavby pp. Dinh Ngoc a Nguyenov· Thuong
ñ rada souhlasila s objedn·nÌm stavebnÌch pracÌ a oplocenÌ na ˙pravy dÏtskÈho h¯iötÏ V Ladech u spol. INPROS PRAHA za cenu 243 394 KË bez DPH a d·le objedn·nÌm nov˝ch
hernÌch prvk˘ na dÏtskÈ h¯iötÏ V Ladech od spoleËnosti D¯evoartikl za cenu 123 976 KË bez
DPH
ñ rada schv·lila n·kup v˝konnÈ benzÌnovÈ zahradnÌ sekaËky od spoleËnosti Mountfield za
cenu do 25 000 KË + DPH
PlnÈ znÏnÌ p¯ijat˝ch usnesenÌ i z·pis˘ z jedn·nÌ RM» najdete na www.seberov.cz
v sekci samospr·va/z·pisy a usnesenÌ ze zased·nÌ RM».

Ze zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti
14. zased·nÌ dne 21.6.2021
ñ zastupitelstvo
1. poû·d· o svÏ¯enÌ Ë·sti pozemku parc. Ë. 536/2 k. ˙. äeberov o ploöe cca 2450 m2 ve tvaru
lichobÏûnÌku, p¯ilehlÈho ke komunikaci K Rozkoöi a Pod VsÌ a to v dÈlce cca 155 m a
maxim·lnÌ öÌ¯ce 24 m a minim·lnÌ öÌ¯ce 13 m, na kterÈm je dle RozhodnutÌ Ë.j. 26958/02-32/
O-674/01 ze dne 28. ledna 2002 o umÌstÏnÌ stavby pÏti bytov˝ch dom˘ vËetnÏ komunikacÌ,
zpevnÏn˝ch a parkovacÌch ploch a terÈnnÌch a sadov˝ch ˙prav, vydanÈm Ministerstvem
pro mÌstnÌ rozvoj, kterÈ mÏnÌ rozhodnutÌ odboru ˙zemnÌho rozhodov·nÌ Magistr·tu hl. m.
Prahy Ë. j. MHMP/12596001/OUR/J/Hol z 8.10.2001 umÌstÏn p·s ve¯ejnÈ zelenÏ ñ park
o stejnÈm tvaru a ploöe
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2. souhlasilo se smÏnou Ë·sti pozemku parc. Ë. 536/2 navazujÌcÌ na Ë·st pozemku p·su
ve¯ejnÈ zelenÏ (viz bod 1.), na kterÈ bude realizovan˝ z·mÏr podle studie v˝stavby RD
p¯edloûenÈ BM&V s.r.o., a to za podmÌnky, ûe ûadatel BM&V s.r.o. od HMP zÌsk· ide·lnÌ
podÌl ve v˝öi 5/6 a MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov od HMP bude mÌt svÏ¯en ide·lnÌ podÌl ve v˝öi
1/6 p¯edmÏtnÈho pozemku. N·klady na realizaci veöker˝ch Ë·stÌ z·mÏru ponese pouze
BM&V s.r.o. O tom bude seps·na pl·novacÌ smlouva mezi spolumajiteli. V˝öe ide·lnÌho
spoluvlastnickÈho podÌlu HMP, svÏ¯eno MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov, na Ë·sti pozemku parc.
Ë. 536/2 bude p¯ibliûnÏ odpovÌdat ploöe pozemk˘, na kter˝ch budou umÌstÏnÈ ve¯ejnÈ komunikace, sÌtÏ a zeleÚ. Po dokonËenÌ v˝stavby ve¯ejn˝ch komunikacÌ, sÌtÌ a zelenÏ dojde ke
zruöenÌ a vypo¯·d·nÌ spoluvlastnictvÌ tak, ûe ve prospÏch HMP, svÏ¯eno MÏstsk· Ë·st Prahaäeberov, budou bez˙platnÏ p¯evedeny pozemky a stavby ve¯ejnÈ komunikace, sÌtÏ a zeleÚ.
OstatnÌ Ë·sti pozemku p¯ipadnou BM&V s.r.o. Spol. BM&V s.r.o. v r·mci projektu zachov·
pr˘chod pro pÏöÌ a cyklisty v min. öÌ¯i 2 metry v pokraËov·nÌ pozemku parc. Ë. 536/2, k. ˙.
äeberov, kter˝ je ˙zemnÌm pl·nem urËen jako izolaËnÌ zeleÚ smÏrem k d·lnici D1. Spol.
BM&V s.r.o. z·roveÚ splnÌ podmÌnky pro stavebnÌky v souladu s usnesenÌm zastupitelstva
MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov Ë. 10/13/2021/ZM» ze dne 19.4.2021.

3. poû·d· o svÏ¯enÌ zbylÈ Ë·sti pozemku par. Ë. 536/2 k. ˙. äeberov, na kterÈ nenÌ umÌstÏn
p·s ve¯ejnÈ zelenÏ dle bodu 1. tohoto usnesenÌ, nebude p¯edmÏtem smÏny dle bodu 2.
tohoto usnesenÌ, na kterÈ je z·mÏrem mÏstskÈ Ë·sti vybudovat izolaËnÌ zeleÚ a odhluËnit tak
d·lnici D1 smÏrem ke st·vajÌcÌ z·stavbÏ. Dle ˙zemnÌho pl·nu se jedn· o izolaËnÌ zeleÚ
a ornou p˘du.
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4. povÏ¯ilo starostku podeps·nÌm souvisejÌcÌch smluv a dohod v souladu s tÌmto usnesenÌm
a odesl·nÌm stanoviska na HMP a spol. BM&V s.r.o.
ñ zastupitelstvo vzalo na vÏdomÌ z·pis z jedn·nÌ finanËnÌho v˝boru ZM» ze dne 24. 5. 2021
a souhlasilo s jeho zve¯ejnÏnÌm, a d·le zpr·vu o Ëinnosti finanËnÌho v˝boru ZM» za rok
2020
ñ zastupitelstvo schv·lilo z·vÏreËn˝ ˙Ëet MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov za rok 2020 bez v˝hrad. Vzhledem k z·vÏru koneËnÈ zpr·vy o p¯ezkoum·nÌ hospoda¯enÌ nebyla p¯ijÌm·na
û·dn· n·pravn· opat¯enÌ.
ñ zastupitelstvo schv·lilo v souvislosti s ˙Ëelovou neinvestiËnÌ dotacÌ na p¯Ìpravu a zkouöky
zvl·ötnÌ odbornÈ zp˘sobilosti ˙pravu rozpoËtu M» Ë. 8/2021
ñ zastupitelstvo
1. zruöilo usnesenÌ Ë. 3/5/2019/ZM» ze dne 16. 9. 2019,
2. schv·lilo uzav¯enÌ dohody o zruöenÌ a vypo¯·d·nÌ spoluvlastnictvÌ pozemku parc. Ë.
1407/29, o v˝mÏ¯e 4145 m2, k. ˙. äeberov, obec Praha, zaps·no na listu vlastnictvÌ LV Ë.
1947 u Katastr·lnÌho ˙¯adu pro HlavnÌ mÏsto Prahu, Katastr·lnÌ pracoviötÏ Praha. Pozemek
je nynÌ v podÌlovÈm spoluvlastnictvÌ HlavnÌho mÏsta Prahy, Mari·nskÈ n·mÏstÌ 2/2, StarÈ
mÏsto, PS» 110 01, Praha 1, svÏ¯en· spr·va nemovitostÌ ve vlastnictvÌ obce MÏstskÈ Ë·sti
Praha-äeberov (id. podÌl 1/2) a sourozenc˘: Mgr. KarolÌny Dvo¯·kovÈ (id. podÌl 1/6), Jana
Irvinga (id. podÌl 1/6), a Adriany Proch·zkovÈ (id. podÌl 1/6).
Po nabytÌ spoluvlastnick˝ch podÌl˘ Mgr. KarolÌny Dvo¯·kovÈ, Jana Irvinga a Adriany Proch·zkovÈ spoleËnostÌ SATPO Project VI. s.r.o. na z·kladÏ smlouvy o smlouvÏ budoucÌ kupnÌ
ze dne 20.4.2021 bude provedeno zruöenÌ a vypo¯·d·nÌ spoluvlastnictvÌ k pozemku parc. Ë.
1407/29 podle geometrickÈho pl·nu pro rozdÏlenÌ pozemku Ë. 2110-16/2021 n·sledovnÏ:
Po zruöenÌ a vypo¯·d·nÌ spoluvlastnictvÌ se HlavnÌ mÏsto Praha, se svÏ¯enÌm spr·vy nemovitostÌ MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov stane v˝luËn˝m vlastnÌkem ñ pozemku parc. Ë. 1407/29,
o v˝mÏ¯e 2073 m2, k. ˙. äeberov, obec Praha, vËetnÏ jeho p¯ÌsluöenstvÌ a souË·stÌ, kter˝
vznikl rozdÏlenÌm pozemku parc. Ë. 1407/29 Geometrick˝m pl·nem Ë. 2110-16/2021 a
spoleËnost SATPO Project VI, s.r.o. se stane v˝luËn˝m vlastnÌkem pozemku parc. Ë. 1407/32,
o v˝mÏ¯e 2072 m2, vöe v k. ˙. äeberov, obec Praha, vËetnÏ jeho p¯ÌsluöenstvÌ a souË·stÌ,
kter˝ vznikl oddÏlenÌm od pozemku parc. Ë. 1407/29 Geometrick˝m pl·nem Ë. 2110-16/2021.
SpoluvlastnictvÌ bude zruöeno a vypo¯·d·no bez doplatku.
3. povÏ¯ilo starostku podpisem dohody o zruöenÌ a vypo¯·d·nÌ spoluvlastnictvÌ po nabytÌ
spoluvlastnick˝ch podÌl˘ Mgr. KarolÌny Dvo¯·kovÈ, Jana Irvinga a Adriany Proch·zkovÈ
spoleËnostÌ SATPO Project VI. s.r.o. na z·kladÏ smlouvy o smlouvÏ budoucÌ kupnÌ ze dne
20. 4. 2021.
ñ zastupitelstvo vzhledem k ˙pravÏ n·vrh˘ smluvnÌch vztah˘ majitel˘ pozemk˘ parc. Ë. 872/
2 a 872/3 k. ˙. äeberov a hl. m. Prahou, zastoupen˝m Praûskou vodohospod·¯skou spoleËnostÌ, a.s.
1. zruöilo usnesenÌ ze dne 14.9.2020 Ë. 12/10/2020/ZM».
2. MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov vyd· souhlasnÈ stanovisko se stavbou zam˝ölenÈho z·mÏru
bytovÈho domu na parc. Ë. 872/2,3,4, k. ˙. äeberov, v ulici K SafinÏ, po splnÏnÌ tÏchto
krok˘:
2.1. MajitelÈ pozemk˘, p. Chomenko a p. Sidorov umoûnÌ okamûitÈ obnovenÌ pracÌ na
EvakuaËnÌ stanici HrnËÌ¯e, ulice K SafinÏ.
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2.2. MajitelÈ pozemk˘, tedy p. Chomenko a p. Sidorov, uzav¯ou s Praûskou vodohospod·¯skou spoleËnostÌ a.s. Smlouvu o ˙pravÏ vz·jemn˝ch vztah˘ mezi stranami p¯i v˝stavbÏ a pr·vu provÈst stavbu. N·slednÏ podle tÈto smlouvy Ël. II. bod 6 uzav¯ou s hl. m.
Prahou Smlouvu o odkoupenÌ Ë·stÌ pozemku, v souladu s usnesenÌm zastupitelstva hl. m.
Prahy Ë.16/44 ze dne 16.4.2020.
2.3. MajitelÈ pozemk˘, tedy p. Chomenko a p. Sidorov uzav¯ou s hl. m. Prahou, zastoupen˝m Praûskou vodohospod·¯skou spoleËnostÌ a.s., Smlouvu o z¯ÌzenÌ vÏcnÈho b¯emene Ë. 0341/F5100/20, kter· bude zaps·na do katastru nemovitostÌ.
2.4. NAUTILA Architekti p¯epracujÌ dokumentaci pro bytov˝ d˘m tak, aby splaökov· kanalizace byla p¯Ìmo napojena na ve¯ejn˝ ¯ad umÌstÏn˝ na pozemku parc. Ë. 872/2, k. ˙.
äeberov. PVS na svÈ n·klady zajistÌ zpracov·nÌ PD pro slouËenÈ ¯ÌzenÌ pro zmÏnu stavby
p¯ed dokonËenÌm pro v˝stavbu ve¯ejnÈ splaökovÈ kanalizace (na pozemku parc. Ë. 872/2
k. ˙. äeberov) ñ podtlakovÈ pro p¯ÌmÈ napojenÌ bytovÈho domu do novÈ evakuaËnÌ stanice. D·le se PVS zavazuje na svÈ n·klady zajistit zmÏnu stavby p¯ed dokonËenÌm a tento
ve¯ejn˝ ¯ad na svÈ n·klady realizovat.
2.5. MajitelÈ pozemk˘, p. Chomenko a p. Sidorov dodrûÌ usnesenÌ Zastupitelstva MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov ze dne 14. 12. 2020 Ë. 6/11/2020/ZM» ñ Z·sady pro v˝stavbu na
˙zemÌ M» ñ pravidla pro jedn·nÌ s investory ñ stavebnÌky.
3. MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov neuzav¯e navrûenou Smlouvu o ˙pravÏ vz·jemn˝ch vztah˘
mezi stranami p¯i v˝stavbÏ a pr·vu provÈst stavbu dle n·vrhu p. Chomenka ze dne 7. 6. 2021,
jelikoû nenÌ investorem ani budoucÌm vlastnÌkem pozemk˘ souvisejÌcÌch s v˝stavbou novÈ
evakuaËnÌ stanice HrnËÌ¯e.
ñ zastupitelstvo schv·lilo ˙pravu rozpoËtu M» Ë. 9/2021 v souvislosti s darem poskytnut˝m
spoleËnostÌ »EPS na rekonstrukci dÏtskÈho h¯iötÏ V Ladech
ñ zastupitelstvo schv·lilo ˙pravu rozpoËtu M» Ë. 10/2021 v souvislosti s nav˝öenÌm kapacity
Zä V Ladech
PlnÈ znÏnÌ p¯ijat˝ch usnesenÌ a z·pisy ze zased·nÌ ZM» najdete na www.seberov.cz
v sekci samospr·va/z·pisy a usnesenÌ ze zased·nÌ ZM».
DalöÌ zased·nÌ Zastupitelstva MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov na rok 2021 pl·nujeme v obvykl˝ch
pondÏlnÌch termÌnech, a to 13. 9., 8. 11. a 20. 12. Zased·nÌ probÌhajÌ zpravidla ve öpejcharu
(V Ladech Ë. p. 1020) od 18:00. V dobÏ covidovÈ vöak zvaûujeme z epidemiologick˝ch d˘vod˘ i jinÈ ñ vÏtöÌ nebo vzduönÏjöÌ ñ prostory, nap¯Ìklad tÏlocviËnu z·kladnÌ ökoly nebo v p¯ÌznivÏjöÌm poËasÌ öeberovskÈ n·mÏstÌ. Pokud nem· mÏstsk· Ë·st û·dnÈ body k projedn·nÌ, zased·nÌ se nesvol·v·. V p¯ÌpadÏ pot¯eby lze kdykoliv svolat mimo¯·dnÈ zased·nÌ zastupitelstva.
Kon·nÌ zased·nÌ oznamujeme vûdy nejmÈnÏ 7 dnÌ dop¯edu prost¯ednictvÌm pozv·nky zve¯ejnÏnÈ na ˙¯ednÌ desce, na webov˝ch str·nk·ch www.seberov.cz, na facebookovÈ str·nce MÏstsk·
Ë·st Praha-äeberov a ve v˝vÏsk·ch na ˙zemÌ mÏstskÈ Ë·sti. KaûdÈ zased·nÌ zastupitelstva je
zaznamen·no a m˘ûete se na z·znam kdykoliv podÌvat na odkazu https://www.youtube.com/
user/seberovinfokanal/videos nebo z webovÈ str·nky www.seberov.cz, kde v pravÈm hornÌm
rohu je odkaz na Infokan·l.
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Informace a aktuality

INFORMACE PRO VOLBY DO POSLANECK… SNÃMOVNY
PARLAMENTU »ESK… REPUBLIKY
Volby do PoslaneckÈ snÏmovny se konajÌ ve dvou dnech, v p·tek 8. ¯Ìjna 2021 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 9. ¯Ìjna 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasov·nÌ probÌh· na ˙zemÌ »eskÈ republiky, a to ve 14 volebnÌch krajÌch. Hlasuje se i
v zahraniËÌ na zastupitelsk˝ch a konzul·rnÌch ˙¯adech »R. VoliË hlasuje v tom volebnÌm okrsku,
kde je p¯ihl·öen k trvalÈmu pobytu. V˝jimkou jsou voliËi hlasujÌcÌ na voliËsk˝ pr˘kaz nebo
voliËi nach·zejÌcÌ se v dobÏ voleb v nemocnici, ˙stavu soci·lnÌ pÈËe nebo jinÈm obdobnÈm
za¯ÌzenÌ.
VoliËem je
ï obËan »eskÈ republiky, kter˝ nejpozdÏji 9. ¯Ìjna 2021 dovröÌ vÏku 18 let.
HlasovacÌ lÌstky
HlasovacÌ lÌstky pro volby do PoslaneckÈ snÏmovny jsou vytiötÏny pro kaûdou politickou stranu, politickÈ hnutÌ nebo koalici samostatnÏ.
Na kaûdÈm hlasovacÌm lÌstku je uvedeno ËÌslo urËenÈ losem. HlasovacÌ lÌstky t˝chû politick˝ch stran, politick˝ch hnutÌ a koalic musÌ b˝t ve vöech volebnÌch krajÌch oznaËeny stejn˝m
vylosovan˝m ËÌslem. Pokud nÏkter· politick· strana, politickÈ hnutÌ nebo koalice nepodaly
kandid·tnÌ listinu ve vöech volebnÌch krajÌch, z˘stane v danÈm volebnÌm kraji toto ËÌslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusÌ hlasovacÌ lÌstky, kterÈ voliË obdrûel, tvo¯it ˙plnou nep¯eruöenou ËÌselnou ¯adu a sada hlasovacÌch lÌstk˘ tak nemusÌ obsahovat vöechna ËÌsla.
Na hlasovacÌm lÌstku tÏch politick˝ch stran, politick˝ch hnutÌ a koalic, u kter˝ch bylo p¯i registraci rozhodnuto o ökrtnutÌ kandid·ta, z˘st·v· po¯adovÈ ËÌslo na hlasovacÌm lÌstku, p˘vodnÏ
urËenÈ pro tohoto kandid·ta, neobsazenÈ.
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P¯Ìsluönost kandid·ta k urËitÈ politickÈ stranÏ nebo politickÈmu hnutÌ je na hlasovacÌm lÌstku
vyj·d¯ena zkratkami uveden˝mi v p¯iloûenÈ informaci. HlasovacÌ lÌstky jsou opat¯eny otiskem
razÌtka krajskÈho ˙¯adu.
HlasovacÌ lÌstky obdrûÌ voliËi nejpozdÏji 3 dny p¯ede dnem voleb (5. ¯Ìjna 2021).
VzorovÈ hlasovacÌ lÌstky a informace o p¯Ìpadn˝ch tiskov˝ch chyb·ch na hlasovacÌm lÌstku
jsou zve¯ejnÏny ve volebnÌ mÌstnosti.
Informace o vzd·nÌ se kandidatury nebo odvol·nÌ kandid·ta
Ve volebnÌ mÌstnosti se zve¯ejÚujÌ informace o p¯ÌpadnÈm vzd·nÌ se kandidatury nebo odvol·nÌ kandid·ta (pokud krajsk˝ ˙¯ad obdrûel prohl·öenÌ do 48 hodin p¯ed zah·jenÌm voleb). P¯i
zjiöùov·nÌ v˝sledk˘ voleb se k hlas˘m odevzdan˝m pro takovÈho kandid·ta nep¯ihlÌûÌ.
Prok·z·nÌ totoûnosti
VoliË musÌ ve volebnÌ mÌstnosti prok·zat svou totoûnost a st·tnÌ obËanstvÌ »eskÈ republiky
ï platn˝m obËansk˝m pr˘kazem,
ï platn˝m cestovnÌm, diplomatick˝m nebo sluûebnÌm pasem »eskÈ republiky anebo cestovnÌm pr˘kazem.
Neprok·ûe-li voliË svou totoûnost a st·tnÌ obËanstvÌ »eskÈ republiky pot¯ebn˝m dokladem,
nebude mu hlasov·nÌ umoûnÏno.
Pr˘bÏh hlasov·nÌ
VoliË obdrûÌ od okrskovÈ volebnÌ komise pr·zdnou ˙¯ednÌ ob·lku opat¯enou ˙¯ednÌm razÌtkem. Na poû·d·nÌ mu komise vyd· i sadu hlasovacÌch lÌstk˘.
Kaûd˝ voliË hlasuje osobnÏ, zastoupenÌ nenÌ p¯ÌpustnÈ.
S ˙¯ednÌ ob·lkou a hlasovacÌmi lÌstky se musÌ voliË odebrat do prostoru urËenÈho k ˙pravÏ
hlasovacÌch lÌstk˘. Jinak mu nebude hlasov·nÌ umoûnÏno. VoliË vloûÌ do ˙¯ednÌ ob·lky jeden
hlasovacÌ lÌstek. Na hlasovacÌm lÌstku, kter˝ vkl·d· do pr·zdnÈ ˙¯ednÌ ob·lky, m˘ûe zakrouûkov·nÌm po¯adovÈho ËÌsla nejv˝öe u 4 kandid·t˘ uveden˝ch na tÈmûe hlasovacÌm lÌstku vyznaËit, kterÈmu z nich d·v· p¯ednost (udÏlenÌ preferenËnÌho hlasu).
VoliË musÌ db·t na to, aby do ˙¯ednÌ ob·lky vloûil pouze jeden hlasovacÌ lÌstek, jinak je hlas
voliËe neplatn˝.
NeplatnÈ jsou rovnÏû hlasovacÌ lÌstky, kterÈ nejsou na p¯edepsanÈm tiskopise, hlasovacÌ lÌstky,
kterÈ jsou p¯etrûenÈ, a hlasovacÌ lÌstky, kterÈ nejsou vloûeny do ˙¯ednÌ ob·lky.
VoliË hlasuje tak, ûe ˙¯ednÌ ob·lku s vybran˝m hlasovacÌm lÌstkem vloûÌ p¯ed okrskovou volebnÌ komisÌ do volebnÌ schr·nky.
S voliËem, kter˝ nem˘ûe pro tÏlesnou vadu vybrat zvolen˝ hlasovacÌ lÌstek anebo nem˘ûe ËÌst
nebo ps·t, m˘ûe b˝t v prostoru urËenÈm pro ˙pravu hlasovacÌch lÌstk˘ p¯Ìtomen jin˝ voliË,
nikoliv vöak Ëlen okrskovÈ volebnÌ komise, a hlasovacÌ lÌstek za nÏho vybrat a vloûit do ˙¯ednÌ
ob·lky, a pop¯ÌpadÏ i ˙¯ednÌ ob·lku vloûit do volebnÌ schr·nky.
Hlasov·nÌ do p¯enosnÈ volebnÌ schr·nky
VoliË m˘ûe poû·dat ze z·vaûn˝ch, zejmÈna zdravotnÌch, d˘vod˘ obecnÌ ˙¯ad a ve dnech
voleb svoji okrskovou volebnÌ komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volebnÌ mÌstnost do p¯eZPRAVODAJ äEBEROV A HRN»ÕÿE
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nosnÈ volebnÌ schr·nky. Okrskov· volebnÌ komise vöak m˘ûe vysÌlat svÈ Ëleny s p¯enosnou
volebnÌ schr·nkou pouze v r·mci svÈho volebnÌho okrsku.
Mimo ˙zemÌ »eskÈ republiky nelze hlasovat do p¯enosnÈ volebnÌ schr·nky.
Hlasov·nÌ na voliËsk˝ pr˘kaz
Na voliËsk˝ pr˘kaz m˘ûe voliË hlasovat v jakÈmkoliv volebnÌm okrsku na ˙zemÌ »eskÈ republiky nebo ve zvl·ötnÌm volebnÌm okrsku v zahraniËÌ.
P¯i ztr·tÏ nebo odcizenÌ voliËskÈho pr˘kazu nelze vydat duplik·t.
Kde lze o voliËsk˝ pr˘kaz û·dat
U obecnÌho ˙¯adu (magistr·tu, mÏstskÈho ˙¯adu, ˙¯adu mÏstyse, ˙¯adu mÏstskÈ Ë·sti nebo
mÏstskÈho obvodu ˙zemnÏ ËlenÏnÈho statut·rnÌho mÏsta, ˙¯adu mÏstskÈ Ë·sti hlavnÌho mÏsta
Prahy) v mÌstÏ trvalÈho pobytu voliËe.
VoliË zapsan˝ v zahraniËÌ do zvl·ötnÌho seznamu voliË˘ m˘ûe poû·dat pouze p¯Ìsluön˝ zastupitelsk˝ nebo konzul·rnÌ ˙¯ad.
Co se uv·dÌ v û·dosti o voliËsk˝ pr˘kaz
é·dost obsahuje jmÈno a p¯ÌjmenÌ voliËe, datum narozenÌ, adresu trvalÈho pobytu a p¯ÌpadnÏ
poûadovan˝ zp˘sob doruËenÌ voliËskÈho pr˘kazu.
Pro û·dost o voliËsk˝ pr˘kaz nenÌ p¯edepsan˝ formul·¯.
Jak a do kdy lze û·dost o voliËsk˝ pr˘kaz podat
Pod·nÌm v pÌsemnÈ nebo elektronickÈ podobÏ s doruËenÌm ˙¯adu do 1. ¯Ìjna 2021
ï na listinÏ opat¯enÈ ˙¯ednÏ ovÏ¯en˝m podpisem voliËe, nebo
ï v elektronickÈ podobÏ prost¯ednictvÌm datovÈ schr·nky voliËe.
OsobnÏ do 6. ¯Ìjna 2021 do 16.00 hodin; voliË se dostavÌ na ˙¯ad, prok·ûe svoji totoûnost
a ˙¯ad o û·dosti uËinÌ ˙¯ednÌ z·znam.
Kdy voliË voliËsk˝ pr˘kaz dostane
⁄¯ad vyd· voliËsk˝ pr˘kaz nejd¯Ìve 15 dn˘ p¯ede dnem voleb (23. z·¯Ì 2021). P¯ed· jej osobnÏ
voliËi nebo tomu, kdo m· plnou moc s ovÏ¯en˝m podpisem voliËe, nebo jej voliËi zaöle. VoliËsk˝ pr˘kaz lze na z·kladÏ û·dosti zaslat i na adresu zastupitelskÈho ˙¯adu, kde se voliË rozhodl hlasovat. V tomto p¯ÌpadÏ se staËÌ v den voleb dostavit na tento zastupitelsk˝ ˙¯ad, kde bude
voliËsk˝ pr˘kaz p¯ed·n a n·slednÏ m˘ûe voliË p¯istoupit k hlasov·nÌ.
Postup ve volebnÌ mÌstnosti
VoliË, kter˝ hlasuje na voliËsk˝ pr˘kaz, musÌ pr˘kaz odevzdat okrskovÈ volebnÌ komisi. Komise mu potÈ vyd· pr·zdnou ˙¯ednÌ ob·lku a sadu hlasovacÌch lÌstk˘.
Pokud se voliË, kterÈmu byl vyd·n voliËsk˝ pr˘kaz, rozhodne hlasovat ve ÑsvÈmÑ volebnÌm
okrsku, musÌ voliËsk˝ pr˘kaz rovnÏû odevzdat okrskovÈ volebnÌ komisi. Jinak mu komise hlasov·nÌ neumoûnÌ.
Hlasov·nÌ v zahraniËÌ
VoliË m˘ûe hlasovat v zahraniËÌ ve zvl·ötnÌm volebnÌm okrsku p¯i zastupitelskÈm a konzul·rnÌm ˙¯adu »eskÈ republiky, s v˝jimkou konzul·rnÌho ˙¯adu vedenÈho honor·rnÌm konzul·rnÌm ˙¯ednÌkem (d·le jen Ñzastupitelsk˝ ˙¯adì).
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Hlasov·nÌ je moûnÈ:
a) na z·kladÏ z·pisu do zvl·ötnÌho seznamu voliË˘ vedenÈho zastupitelsk˝m ˙¯adem
(p¯i dlouhodobÈm pobytu)
Jak a do kdy lze û·dost o z·pis do zvl·ötnÌho seznamu podat
PÌsemnou û·dost o z·pis je t¯eba doloûit origin·lem, pop¯. ovÏ¯enou kopiÌ doklad˘ potvrzujÌcÌch totoûnost voliËe, jeho st·tnÌ obËanstvÌ »R a bydliötÏ v ˙zemnÌm obvodu zastupitelskÈho
˙¯adu. Za doklad potvrzujÌcÌ bydliötÏ v ˙zemnÌm obvodu zastupitelskÈho ˙¯adu se povaûuje
˙¯ednÌ doklad vydan˝ org·nem st·tu p˘sobnosti p¯Ìsluön˝m k evidenci obyvatel, pop¯. k vyd·v·nÌ povolenÌ k pobytu.
Pro û·dost nenÌ p¯edepsan˝ formul·¯. Na û·dosti se nevyûaduje ovÏ¯en˝ podpis voliËe.
é·dost musÌ b˝t doruËena nebo p¯ed·na zastupitelskÈmu ˙¯adu nejpozdÏji 40 dn˘ p¯ede dnem
voleb, tj. do 29. srpna 2021.
Pokud se voliË zapsan˝ do zvl·ötnÌho seznamu vedenÈho zastupitelsk˝m ˙¯adem nebude vyskytovat v dobÏ voleb do PoslaneckÈ snÏmovny v ˙zemnÌm obvodu tohoto zastupitelskÈho
˙¯adu, m˘ûe zastupitelsk˝ ˙¯ad poû·dat o vyd·nÌ voliËskÈho pr˘kazu, na kter˝ je opr·vnÏn
hlasovat v jakÈmkoliv zvl·ötnÌm volebnÌm okrsku v zahraniËÌ a v jakÈmkoliv volebnÌm okrsku
na ˙zemÌ »eskÈ republiky.
D˘sledky z·pisu do zvl·ötnÌho seznamu
V p¯ÌpadÏ z·pisu do zvl·ötnÌho seznamu voliË˘ je voliË, m·-li trval˝ pobyt na ˙zemÌ »eskÈ
republiky, vyökrtnut ze st·lÈho seznamu voliË˘ vedenÈho obecnÌm ˙¯adem, v jehoû ˙zemnÌm
obvodu je p¯ihl·öen k trvalÈmu pobytu.
Pokud by chtÏl voliË v budoucnu opÏt volit na ˙zemÌ »eskÈ republiky, je t¯eba, aby poû·dal
zastupitelsk˝ ˙¯ad o vyökrtnutÌ ze zvl·ötnÌho seznamu voliË˘. Zastupitelsk˝ ˙¯ad vyd· voliËi
potvrzenÌ o vyökrtnutÌ, kterÈ je t¯eba odevzdat p¯ede dnem voleb obecnÌmu ˙¯adu, v jehoû
˙zemnÌm obvodu m· voliË mÌsto trvalÈho pobytu, nebo v den voleb okrskovÈ volebnÌ komisi.
b) na z·kladÏ voliËskÈho pr˘kazu
Seznam zastupitelsk˝ch ˙¯ad˘, u kter˝ch je moûnÈ podat û·dost o z·pis do zvl·ötnÌho seznamu voliË˘ nebo û·dost o voliËsk˝ pr˘kaz, vËetnÏ kontakt˘ na nÏ je k dispozici na internetov˝ch str·nk·ch Ministerstva zahraniËnÌch vÏcÌ https://www.mzv.cz/, ikona O ministerstvu ñ
Adres·¯ diplomatick˝ch misÌ ñ ZastoupenÌ »R v zahraniËÌ.
VoliË, kter˝ hlasuje ve zvl·ötnÌm volebnÌm okrsku, obdrûÌ hlasovacÌ lÌstky ve volebnÌ mÌstnosti.
St·tnÌ volebnÌ komise urËila losem ⁄steck˝ kraj jako kraj, kterÈmu budou pod¯azeny vöechny
zvl·ötnÌ volebnÌ okrsky v zahraniËÌ. Tzn., ûe voliËi, kte¯Ì budou hlasovat v zahraniËÌ na zastupitelsk˝ch ˙¯adech, budou volit kandid·ty z ⁄steckÈho kraje.

* * *
MÕSTNÕ VEÿEJN¡ KNIHOVNA V PRAZE-äEBEROVÃ
MÌstnÌ ve¯ejn· knihovna v Praze-äeberovÏ je otev¯ena kaûdÈ pondÏlÌ od 17:00 do 18:00
hodin. Knihy si m˘ûete vyp˘jËit zcela zdarma.
NovÏ zakoupenÈ knihy v naöÌ knihovnÏ:
ï Lucy Foley ñ ätvanice
ZPRAVODAJ äEBEROV A HRN»ÕÿE
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ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

Vlastimil Vondruöka ñ K¯iöù·lov˝ klÌË I. ñ Falknovsk· huù
Vlastimil Vondruöka ñ K¯iöù·lov˝ klÌË II. ñ VÌdeÚsk˝ sen
Vlastimil Vondruöka ñ K¯iöù·lov˝ klÌË III. ñ JarmareËnÌk
Vlastimil Vondruöka ñ K¯iöù·lov˝ klÌË IV. ñ HejnickÈ pastor·le
Vlastimil Vondruöka ñ Pomsta bÌlÈho jednoroûce
Vlastimil Vondruöka ñ SpiknutÌ obÏöenc˘
AndrÈ Aciman ñ Dej mi svÈ jmÈno
Peter May ñ Tich· smrt
Robert Bryndza ñ Mlha nad Shadow Sands
Michaela Klevisov· ñ SnÏûn˝ mÏsÌc
Michaela Klevisov· ñ D˘m na samotÏ
Ken Follett ñ Kavky
Margaret Atwoodov· ñ P¯ÌbÏh sluûebnice
Margaret Atwoodov· ñ SvÏdectvÌ
Jojo Moyesov· ñ Jako hvÏzdy v temnÈ noci
Karin Lednick· ñ äikm˝ kostel
Karin Lednick· ñ äikm˝ kostel 2
Patrik Hartl ñ Mal˝ praûsk˝ erotikon
Alena Mornötajnov· ñ Listop·d
Gillian Flinnov· ñ Zmizel·
Petra Soukupov· ñ VÏci, na kterÈ nastal Ëas
Jean-Luc Bannalec ñ BretaÚsk˝ odkaz
Marek Eben ñ Myölenky za volantem
Vasilij MahanÏnko ñ Cesta öamana
Muriel Barberyov· ñ R˘ûe sama
Ilaria Tuti ñ SpÌcÌ nymfa
Michaela Klevisov· ñ Drak spÌ
Elena Ferrante ñ Prolhan˝ ûivot dospÏl˝ch

* * *
SEZ”NNÕ SVOZ BIOODPADU
Od letoönÌho roku je moûnÈ novÏ na https://www.psas.cz/svoz-bioodpadu objednat svoz bioodpadu (hnÏdÈ popelnice neboli kompostejnery) v sezÛnÏ 1. 4. ñ 31. 11. i v intervalu 1◊ t˝dnÏ,
dosud to bylo moûnÈ pouze 1◊ za 2 t˝dny. Sjednat si m˘ûete kompostejner o vnit¯nÌm objemu
120 litr˘, nebo 240 litr˘, pop¯. lze sjednat i vÌce kus˘ n·dob.
V sezÛnÏ 1. 4. ñ 31. 11. 2021 bude svoz bioodpadu probÌhat takto:
Svoz 1◊ t˝dnÏ:
äeberov a HrnËÌ¯e ñ kaûd˝ p·tek od 2.4. do 26. 11. 2021
Svoz 1◊ za 2 t˝dny:
äeberov ñ sud˝ p·tek od 9. 4. do 19. 11. 2021
HrnËÌ¯e ñ lich˝ p·tek od 16. 4. do 26. 11. 2021
DoporuËujeme v·m popelnice vyndat p¯ed d˘m vûdy
jiû ve Ëtvrtek, protoûe svoz probÌh· v p·tek jiû od ËasnÈho r·na.
20
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LIST

25.10. - 31.10.

11.10. - 17.10.

27.9. - 3.10.

13.9. - 19.9.

30.8. - 5.9.

16.8. - 22.8.

2.8. - 8.8.

Pod Rozvodnou

bioodpad

OPA 8.11. - 14.11.
D

ěÍJE
N

Z Áě
Í

SRP
EN

KDY

1.11. - 7.11.

18.10. - 24.10.

4.10. - 10.10.

20.9. - 26.9.

6.9. - 12.9.

23.8. - 29.8.

9.8. - 15.8.

Mezi Rybníky

Šeberov

20.9. - 26.9.

6.9. - 12.9.

23.8. - 29.8.

9.8. - 15.8.

K SafinČ

27.9. - 3.10.

13.9. - 19.9.

30.8. - 5.9.

16.8. - 22.8.

2.8. - 8.8.

ŽluĢásková

smČsný
velkoobjemový
odpad

16.11. 12-16 hod

10.10. 9-12 hod
16.10. 12-16 hod
23.10. 13-16 hod

18.9. 12-16 hod
25.9. 13-16 hod

OsvČtová

(stavební suĢ, dĜevo,
bioodpad, velkoobjemový odpad)

mobilní sbČrný dvĤr

4.10. - 10.10.
10.10. 9-12 hod
11.10. - 17.10.
16.10. 12-16 hod 18.10. - 24.10.
23.10. 13-16 hod
25.10. - 31.10.
1.11. - 7.11.
14.11. 13-16 hod
8.11. - 14.11.
16.11. 12-16 hod

18.9. 12-16 hod
25.9. 13-16 hod

V Ladech

HrnþíĜe

V pĜípadČ zmČn Vás budeme informovat prostĜednictvím vývČsek, webových a facebookových stránek.

Harmonogram pĜistavení velkoobjemových kontejnerĤ v MČstské þásti Praha - Šeberov
SRPEN - LISTOPAD 2021
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(dospělý)

Plnocenné

15 min.
12 Kč 14 Kč
30 min.
18 Kč 22 Kč
60 min.
24 Kč 30 Kč
90 min.
32 Kč 40 Kč
2 hod.
40 Kč 50 Kč
2,5 hod.
46 Kč 60 Kč
3 hod.
54 Kč 70 Kč
3,5 hod.
62 Kč 80 Kč
4 hod.
68 Kč 90 Kč
4,5 hod. 76 Kč 100 Kč
5 hod. 84 Kč 110 Kč
5,5 hod. 92 Kč 120 Kč
6 hod. 100 Kč 130 Kč
6,5 hod.
• 140 Kč

Časová
platnost

•
•

3 Kč
4 Kč 5 Kč
6 Kč 7 Kč
8 Kč 10 Kč
10 Kč 12 Kč
11 Kč 15 Kč
13 Kč 17 Kč
15 Kč 20 Kč
17 Kč 22 Kč
19 Kč 25 Kč
21 Kč 27 Kč
30 Kč ◊

Zvýhodněné 1

(neplatí v pásmu P)

Senior od 65 do 70 let+. Věk lze prokázat občanským průkazem,
cestovním pasem nebo průkazkou PID.

Student od 18 do 26 let+. V denním nebo prezenčním studijním
programu; nárok na slevu je nutné prokázat platnou
kartou ISIC5 nebo potvrzeným platným žákovským
průkazem.

Junior od 15 do 18 let+. Věk lze prokázat občanským průkazem,
cestovním pasem, průkazkou PID, potvrzeným
žákovským průkazem nebo kartou ISIC5.

Dítě od 6 do 15 let+. V případě důvodných pochybností o věku
dítěte může pověřená osoba dopravce požadovat
hodnověrné doložení věku.

Zvýhodněné jízdné

14 pásem ◊

13 pásem

12 pásem

11 pásem

10 pásem

9 pásem

8 pásem

7 pásem

6 pásem

5 pásem

4 pásma

3 pásma

***

2 pásma **

2 pásma *

Pásmová
platnost

Neplatí na lanové draze na Petřín.

Přehled jízdného pro jednotlivou jízdu
linkami PID (Praha + Region)

Mírně se upraví také ceny vícepásmového 24hodinového jízdného pro
cestování po Středočeském kraji.

Ceny všech předplatních kuponů se zvýší cca o 25 %.

Adekvátně se mění i ceny zvýhodněného jízdného.

Ceny jízdného pro jednotlivou jízdu na území Středočeského kraje
budou (kromě nejlevnější varianty na 15 minut za 14 Kč a varianty
na 30 minut za 22 Kč) odstupňovány po 10 Kč za každé další pásmo,
například 3pásmové jízdné bude za 30 Kč, 4pásmové za 40 Kč atd.
Časová platnost jednotlivého jízdného zůstává zachována a je i nadále
odstupňována po 30 minutách.

Středočeský kraj
Čtvrtletní
950 Kč
1 500 Kč
2 250 Kč
3 000 Kč
3 750 Kč
4 500 Kč
5 250 Kč
6 000 Kč
6 750 Kč
7 500 Kč
8 250 Kč

Měsíční
375 Kč
575 Kč
875 Kč
1 150 Kč
1 413 Kč
1 688 Kč
1 950 Kč
2 225 Kč
2 500 Kč
2 775 Kč
3 041 Kč

3 563 Kč
5 463 Kč
8 313 Kč
10 925 Kč
13 419 Kč
16 031 Kč
18 525 Kč
21 138 Kč
23 750 Kč
26 363 Kč
28 963 Kč

Roční 2

93 Kč
143 Kč
218 Kč
287 Kč
353 Kč
421 Kč
487 Kč
556 Kč
625 Kč
693 Kč
759 Kč

Měsíční
237 Kč
375 Kč
562 Kč
750 Kč
937 Kč
1 125 Kč
1 312 Kč
1 500 Kč
1 687 Kč
1 875 Kč
2 062 Kč

Čtvrtletní
890 Kč
1 365 Kč
2 078 Kč
2 731 Kč
3 354 Kč
4 007 Kč
4 631 Kč
5 284 Kč
5 937 Kč
6 590 Kč
7 240 Kč

Roční 2, 6

(všechna pásma)

Všepásmové

(pásma 1–9, resp. 1–10◊)

Krajské

(pásma P, 0, B, 1–4)

Praha XXL

24 hod.

24 hod.

24 hod.

300 Kč

180 Kč

200 Kč

•

45 Kč

•

Časová
Zvýhodněné
Praha + region platnost Plnocenné
(dospělý)

Krátkodobé časové jízdné
(Praha + Region)

Pásmová
platnost
1 pásmo 3
2 pásma
3 pásma
4 pásma
5 pásem
6 pásem
7 pásem
8 pásem
9 pásem
10 pásem
11 pásem ◊

Přehled zvýhodněného předplatného
pro cestování po regionu (mimo Prahu)

Pásmová
platnost
1 pásmo 3
2 pásma
3 pásma
4 pásma
5 pásem
6 pásem
7 pásem
8 pásem
9 pásem
10 pásem
11 pásem ◊

Přehled plnocenného předplatného
pro cestování po regionu (mimo Prahu)

50 Kč 10, 12

200 Kč 10

•

1 000 Kč 10
800 Kč 11

Snížená
sazba 9

www.dpp.cz

296 19 18 17

www.pid.cz
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1 500 Kč

400 Kč

1 000 Kč

1 500 Kč

Základní
sazba

234 704 560

Graﬁcká úprava a sazba: František Brynda

Jízda bez platného
jízdního dokladu
Porušení přepravních
podmínek
Nezaplacení přepravného
za zavazadlo nebo psa
Zapomenutí platného
časového jízdního dokladu

Přirážky k jízdnému

Zvyšují se také přirážky za porušení přepravního řádu a smluvních
přepravních podmínek PID, například za znečištění nebo jiné poškození
vozidla, a to na 1 000 Kč.

Spolu se zvýšením cen některých jízdních dokladů bude upravena také
výše přirážky (pokuty) za jízdu bez platného jízdního dokladu. Základní
sazba ve výši 1 500 Kč se nemění, avšak při platbě na místě nebo do
15 dnů v doplatkové pokladně bude nově přirážka k jízdnému ve výši
1 000 Kč (dosud 800 Kč). Pouze v Praze bude přirážka při pořízení
plnocenného ročního kuponu pro Prahu do 5 dnů od uložení přirážky
jen 800 Kč.

Motivace pro poctivé a slušné chování
zůstává

Ve vlacích PID se cena za přepravu zavazadel řídí tarifem železničního
dopravce.

Zvyšuje se cena za přepravu zavazadel a psa, podléhají-li placení
přepravného, na 20 Kč (dosud 16 Kč).

Cena za přepravu zavazadel a psa

Ostatní

www.pid.cz/zmenatarifu

Dopravci PID

Jezděte 365 dní po celé Praze tramvajemi,
autobusy, metrem,
vlaky, přívozy i lanovkou
na Petřín jen za 3 650 Kč.

Zatímco jednorázové jízdné mírně zdražuje,
cena kuponů se nemění.

1 den: 10 Kč

90 minut: 40 Kč | 30 minut: 30 Kč

Kup si kupon.
Ušetříš

informace
o změnách
od 1. srpna 2021

Novinky
v tarifu PID
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ZPRAVODAJ äEBEROV A HRN»ÕÿE

ZPRAVODAJ äEBEROV A HRN»ÕÿE

4/2021

24 Kč 30 Kč

+

0 Kč

31 Kč

330 Kč

120 Kč

42 Kč

Zvýhodněné

0 Kč

Senior od 65 let+

Ve vlacích PID jsou podmínky pro prokázání nároku na
slevu nebo jízdné za 0 Kč odchylné! Viz samostatný leták
„Cestujeme vlakem“.

(povinnost prokázat věk)

zvýhodněné jízdné (povinnost prokázat věk)

(povinnost prokázat věk)

•

55 Kč 60 Kč

16 Kč 20 Kč

12 Kč 15 Kč

(senior 60–65 let+)

Senior 60-65 let+

Dospělý 15-60 let plnocenné jízdné

Dítě 10-15 let+

+

0 Kč

310 Kč 330 Kč

110 Kč 120 Kč

32 Kč 40 Kč

Dítě 0-10 let

72 hod.

3 dny

24 hod.

1 den

90 min.

Základní L

30 min.

Krátkodobé L

SMS jízdenka

Plnocenné (dospělý)

Přehled jízdného platného
pouze na území Prahy (pásma P, 0 a B)

Zvyšují se ceny přenosných časových kuponů, které využívají především
hotely, cestovní kanceláře nebo ﬁrmy.

Spolu s cenami ročních kuponů zůstávají
nezměněny také ceny měsíčních a čtvrtletních
kuponů pro Prahu. Kvůli velmi malému využití
se ruší pětiměsíční varianta kuponů. Praha
navíc za stanovených podmínek dočasně
(do konce roku 2022) poskytne lidem v hmotné
nouzi, kteří pobírají příspěvek na živobytí, slevu
70 % na měsíční a čtvrtletní kupony.

Adekvátně se mění i ceny zvýhodněného
jízdného, nově však jen pro seniory od 60
do 65 let.

Mírně se zvyšuje i cena 24hodinového
„turistického“ jízdného, a to na 120 Kč (dosud
110 Kč) a třídenního na 330 Kč (dosud 310 Kč).

Současné jízdné na 30 minut bude nově za
30 Kč (dosud 24 Kč) a 90minutové jízdné bude
za 40 Kč (dosud 32 Kč). Ceny budou platné pro
jízdné v papírové formě a elektronické verzi
v mobilní aplikaci PID Lítačka. Nově však budou
odlišné ceny a objednávací kódy u jízdného
placeného přes SMS. Jízdné bude na 30 minut
nově za 31 Kč (obj. kód DPT31) a 90minutová
varianta za 42 Kč (obj. kód DPT42).

Praha

3 650 Kč

1 480 Kč

550 Kč

(dospělý)

Plnocenné

4

Jsem dospělý od 18 do 60 let+.
Jsem junior od 15 do 18 let+.
Jsem student od 18 do 26 let+ denní nebo prezenční
formy studia školy akreditované v ČR. Pro přiznání
slevy se vyžaduje platné potvrzení o studiu,
potvrzený platný žákovský průkaz nebo průkaz ISIC5.
Jsem dospělý od 60 do 65 let+.

1 280 Kč

360 Kč

130 Kč

Zvýhodněné

(junior, student, senior 60–65+)

Manipulační poplatek za úkony při pořízení různých slevových průkazek
a slevových kategorií bude nově sjednocen na 60 Kč pro všechny jejich
typy (papírovou a elektronickou). Dosud byly tyto poplatky rozdílné
podle média.

Dále se podařilo výrazně zjednodušit systém prokazování nároku
na bezplatné cestování pro děti od 6 do 15 let a seniory od 65 let.
Namísto dnešních speciálních průkazek a aplikací bude nově stačit
pouze relevantně doložit věk, například dokladem totožnosti. Navíc děti
od 6 do 10 let již nebudou muset prokazovat věk vůbec. Ovšem pozor,
ve vlacích PID toto zjednodušení neplatí a jsou stále potřeba stávající
speciální průkazy nebo elektronické aplikace na identiﬁkátoru.

Dochází ke zjednodušení prokazování nároku na zvýhodněné jízdné
pro jednotlivou jízdu a krátkodobé 24hodinové jízdné pro seniory od 60
do 65 let. Nově bude k prokázání nároku postačovat doklad totožnosti.

Jednodušší prokazování bezplatné přepravy
pro děti a seniory

6 100 Kč 7 800 Kč

1 880 Kč 2 700 Kč

Čtvrtletní (90denní)
Roční (365denní)

670 Kč 1 000 Kč

Měsíční (30denní)

Přenosné kupony platné na území Prahy

Senior

Dospělý
Junior
Student

Věkové kategorie

(365denní)

Roční

(90denní)

Čtvrtletní

(30denní)

Měsíční

Praha

Přehled předplatního jízdného
platného pouze na území Prahy
(pásma P, 0 a B)

Troja

Skalka 2

Zličín 2

Zličín 1

Rajská zahrada

Radotín

Opatov

Letňany

Kotlářka
Nové Butovice

Chodov

Depo Hostivař

Skalka 1

Ládví

Kongresové
centrum Praha

Holešovice

cena je platná v den
poskytnutí služby do
ukončení denního provozu
parkoviště

Černý Most 2

Poplatek 100 Kč

cena je platná v den
poskytnutí služby do
ukončení denního provozu
parkoviště

Zóna 0

Poplatek 50 Kč

Zóna 1

Braník

Běchovice-střed

Běchovice

max. 12 hod.

Poplatek 0 Kč

Zóna 0

Ceník parkovného P+R

Změna cen se dotkne také záchytných parkovišť P+R na území Prahy.
U nehlídaných parkovišť bude parkování do 12 hodin i nadále zdarma,
hlídané parkování na okrajích Prahy bude nově za 50 Kč na den,
parkoviště blíže centru budou zpoplatněna 100 Kč na den. Ceny za
parkování již nebudou součástí Tarifu PID.

Nové ceny za parkování u MHD

Na speciální autobusové lince AE (Airport Express) z letiště Václava
Havla Praha na Hlavní nádraží bude stát nepřestupní plnocenné jízdné
100 Kč (dosud 60 Kč).

Airport Express

Pro lanovku na Petřín bude nově stanoveno speciální jednotné
nepřestupní jízdné 60 Kč. Platným jízdním dokladem pro lanovku
zůstávají předplatní kupony pro Prahu nebo jízdné s platností 24 hodin
a více, doklady pro cestování za zvláštní ceny jízdného a doklady
opravňující k bezplatné přepravě!

Cestování lanovkou na Petřín

*** Jízdní doklad za 30 Kč (resp. 7 Kč) lze využít pro příměstskou cestu mezi třemi vnějšími
pásmy nebo pro kombinaci pásem 0, B, 1 nebo B, 1, 2. Pouze plnocennou variantu za
30 Kč lze též využít pro vnitroměstskou cestu po pásmech P, 0 a B (území Prahy), pak
platí pouze 30 minut.

** Dvoupásmový jízdní doklad za 22 Kč (resp. 5 Kč) neplatí v pásmech P a 0 (lze jej použít
pouze k přejezdu mezi dvěma mimopražskými (vnějšími) pásmy nebo mezi pásmy B a 1).

* Dvoupásmový jízdní doklad za 14 Kč (resp. 3 Kč) neplatí v Praze (pásma P, 0, B), na území
města Kladna a ve vlacích (lze jej použít pouze v autobusech k přejezdu mezi dvěma
mimopražskými (vnějšími) pásmy).

přičemž tento doklad byl platný v době a místě kontroly, a tuto skutečnost prokáže
v doplatkové pokladně DPP nejdříve následující pracovní den od 12:30, nejpozději
15. kalendářní den ode dne uložení přirážky, zaplatí přirážku 50 Kč. V případě použití
vlaku zapojeného do systému PID bez platného jízdního dokladu PID nelze provést
dodatečné předložení jízdního dokladu PID.

12 Pokud je cestující držitelem některého z těchto jízdních dokladů:
• předplatního časového s evidencí osobních údajů v databázi systému (typ I) s měsíční
nebo delší dobou platnosti;
• osobního identifikátoru (typ I), ke kterému je přiřazen časový předplatní kupon
s měsíční nebo delší dobou platnosti;
• osobního identifikátoru s evidencí osobních údajů (typu I), ke kterému je přiřazen
doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného;
• průkazu opravňujícího k bezplatné přepravě;

11 Cestující, který nepředložil platný jízdní doklad na území Prahy (pásma P, 0, B), kromě
linky AE a vlaků, a nezaplatil uloženou přirážku k jízdnému na místě kontroly, avšak
si zakoupí výhradně roční nebo 365denní plnocenný časový kupon pro pásma P, 0, B
(s evidencí), jehož platnost začíná nejpozději v den žádosti o snížení přirážky, a tuto
skutečnost doloží v doplatkové pokladně DPP nejdříve následující pracovní den od 12:30
a nejpozději 5. pracovní den ode dne uložení přirážky, se přirážka snižuje na 800 Kč.

10 Sazba při zaplacení přirážky na místě nebo do 15 kalendářních dnů.

9 Přirážka se nesnižuje v případě, kdy se cestující prokáže padělaným jízdním dokladem
(napodobeninou), jízdním dokladem pozměněným či upravovaným nebo jízdním
dokladem jiné osoby. V takovém případě cestující platí vždy základní sazbu!

6 Kupóny pro kategorii Student 18-26 let se nevydávají ve variantě Roční.

5 Za platný průkaz ISIC (International Student Identity Card) vydaný v ČR pro žáky a studenty
akreditovaných škol MŠMT je považován pouze platný průkaz, jehož platnost lze
elektronicky ověřit v databázi držitelů karet ISIC provozovanou GTS. Platný a ověřený ISIC
nahrazuje v tomto případě potvrzení o studiu. Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení
o studiu je akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, na nějž byl
průkaz ISIC vydán, nebo je-li jeho předchozí platnost prodloužena příslušnou prolongační
(revalidační) známkou na dobu prolongace, pouze však v období 09/20xx až 10/20xx+1.

4 Pro kategorii Student 18–26 let+ s omezeně volitelným začátkem platnosti v období
od 15. 8. do 1. 11.

3 Nelze použít pro pásmo 0 a pro pásmo 3 v autobusových linkách na území města Kladna.

2 V papírové podobě nelze zakoupit v pokladnách ČD.

1 Tyto zvýhodněné jizdní doklady nelze použít v pásmu P, na linkách MHD Praha a MHD
Kladno a ani pro vnitroměstské cesty po těchto městech!

L Neplatí na lanové dráze na Petřín.

+ Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku (včetně) do dne předcházejícímu dni
narozenin uvedeného věku.

◊ Platí ode dne vyhlášení.

Tento dokument obsahuje pouze orientační informace o jízdném PID.
Úplné znění Smluvních přepravních podmínek PID a Tarifu PID je
k dispozici na internetových stránkách: www.pid.cz nebo www.dpp.cz.

Další informace:
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POé¡DAT O V›MÃNU KON»ÕCÕHO ÿIDI»¡KU LZE ELEKTRONICKY,
INFORMACE O MOéNOSTI JEHO VYZVEDNUTÕ PÿIJDE SMS
Port·l obËana m· novou funkci, kterou mohou roËnÏ vyuûÌt stovky tisÌc ¯idiËek a ¯idiË˘ p¯i
v˝mÏnÏ pr˘kazu s konËÌcÌ platnostÌ. MÌsto n·vötÏvy ˙¯adu lze od Ëervna novÏ vyuûÌt ePod·nÌ
a poslat û·dost elektronicky p¯es Port·l obËana s vyuûitÌm datovÈ schr·nky. BÏûn· v˝mÏna je
zdarma, nov˝ ¯idiËsk˝ pr˘kaz lze vyzvednout na kterÈmkoliv z 206 obecnÌch ˙¯ad˘ obcÌ
s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ. Poû·dat o nov˝ pr˘kaz lze nejd¯Ìve 90 dn˘ p¯ed koncem platnosti.
Nov· funkce ePod·nÌ je dostupn· na Port·lu obËana, p¯ihl·sit se lze nap¯Ìklad prost¯ednictvÌm
eObËanky, mobilnÌho klÌËe eGovernmentu, datovÈ schr·nky nebo skrze bankovnÌ identitu.
Port·l zobrazÌ formul·¯, kter˝ je p¯edvyplnÏn˝ ˙daji z centr·lnÌho registru ¯idiË˘. PodmÌnkou
pro odesl·nÌ û·dosti je mÌt p¯ipojenou datovou schr·nku fyzickÈ osoby. JejÌ vyuûitÌ p¯i ePod·nÌ
zajistÌ jasnÈ ztotoûnÏnÌ osoby, kter· û·dost pod·v·.
Datovou schr·nku lze z¯Ìdit online p¯Ìmo v Port·lu obËana.
N·slednÏ si ¯idiË Ëi ¯idiËka m˘ûe vybrat jak˝koliv obecnÌ ˙¯ad obce s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ,
na kterÈm si chce vyroben˝ ¯idiËsk˝ pr˘kaz vyzvednout. SouË·stÌ p¯edvyplnÏn˝ch ˙daj˘ bude
i nejaktu·lnÏjöÌ fotografie z vybran˝ch registr˘ st·tu a digitalizovan˝ obraz podpisu z poslednÌho ¯idiËskÈho pr˘kazu.
Na nov˝ ¯idiË·k upozornÌ SMS nebo e-mail
P¯ed z·vazn˝m pod·nÌm û·dosti staËÌ potvrdit spr·vnost p¯edvyplnÏn˝ch ˙daj˘ a to, ûe aktu·lnÌ podoba ûadatele odpovÌd· zobrazenÈ fotografii. Pokud neodpovÌd·, bude nutnÈ jako doposud osobnÏ navötÌvit p¯Ìsluön˝ ˙¯ad, kde bude v r·mci osobnÌho pod·nÌ û·dosti po¯Ìzena
fotografie nov·.
Po potvrzenÌ spr·vnosti ˙daj˘ bude û·dost odesl·na prost¯ednictvÌm datovÈ schr·nky fyzickÈ
osoby na podatelnu zvolenÈho ˙¯adu. Je moûnÈ si nastavit komunikaËnÌ kan·l, tedy SMS nebo
e-mail, p¯es kter˝ ûadatel dostane informaci o schv·lenÌ Ëi zamÌtnutÌ û·dosti. Do 20 dn˘ p¯ijde
upozornÏnÌ, ûe byl doklad vyroben a je p¯ipraven k vyzvednutÌ. Nov˝ ¯idiËsk˝ pr˘kaz bude
moûnÈ vyzvednout takÈ na z·kladÏ ovÏ¯enÈ plnÈ moci.
Na Port·lu obËana lze uû nynÌ zjistit aktu·lnÌ stav bodovÈho konta ¯idiËe Ëi informace o platnosti ¯idiËskÈho pr˘kazu, majitel˘m vozidel z·roveÚ chodÌ upozornÏnÌ do datovÈ schr·nky
o konci platnosti technickÈ kontroly. Jiû v z·¯Ì zde takÈ p¯ibydou informace o provozovateli
a vlastnÌkovi vozidla z registru silniËnÌch vozidel.

* * *
BUœTE V POHODÃ!
NÏkdy ûivot nejde tak, jak si ho ËlovÏk p˘vodnÏ p¯edstavoval. D˘leûitÈ je ale vÏdÏt, ûe pro
tento p¯Ìpad jsou tu lidÈ, kte¯Ì v·m pomohou. Neziskov· organizace POHODA pom·h· lidem
s ment·lnÌm a kombinovan˝m postiûenÌm uû dvacet let.
VÏ¯Ìme, ûe dospÏlÌ lidÈ s ment·lnÌm znev˝hodnÏnÌm chtÏjÌ a majÌ dostat öanci ûÌt plnohodnotn˝m d˘stojn˝m ûivotem jako bÏûn˝ obËan. NÏkdy to samoz¯ejmÏ nenÌ jednoduchÈ. ÑSnaûÌme
se o to, aby lidÈ s ment·lnÌm postiûenÌm z˘stali ve svÈm p¯irozenÈm prost¯edÌ, aù uû se jedn·
o rodiny, nebo t¯eba chr·nÏnÈ bydlenÌ,ì vysvÏtluje ¯editelka POHODY Lucie Mervardov·. ÑVûdy
n·s zajÌm· konkrÈtnÌ ËlovÏk. Vöechny soci·lnÌ sluûby, kterÈ poskytujeme, vych·zejÌ z jeho
pot¯eb, z·jm˘, z·lib a schopnostÌ a moûnostÌ.ì
POHODA poskytuje nÏkolik soci·lnÌch sluûeb, kterÈ pokr˝vajÌ r˘znÈ pot¯eby lidÌ s ment·lnÌm
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postiûenÌm a jejich rodin. Od dennÌho stacion·¯e, kter˝ nabÌzÌ mnoho zajÌmav˝ch aktivit od
pondÏlÌ do p·tku v Praze 4, p¯es terÈnnÌ sluûby p¯Ìmo v rodin·ch, jako jsou osobnÌ asistence a
odlehËovacÌ sluûba, aû po chr·nÏnÈ bydlenÌ. ÑV naöich pÏti praûsk˝ch bytech bydlÌ lidÈ
s ment·lnÌm postiûenÌm, kte¯Ì se neobejdou bez p¯imÏ¯enÈ mÌry podpory druhÈ osoby, proto
majÌ k dispozici pomoc asistent˘. Vöe je p¯izp˘sobeno individu·lnÌm pot¯eb·m kaûdÈho z nich,ì
popisuje Lucie Mervardov·.
KlÌËov˝mi hodnotami organizace POHODA, za kterou stojÌ uû dvacet let praxe, jsou: ËlovÏk ñ
respekt ñ profesionalita. VÌc o tom, co dÏl·me, m˘ûete zjistit na www.pohoda-help.cz/.
Autor: Martina Houdkov·

Autor fotografiÌ: Pohoda, z. ˙.

Zpr·viËky z mate¯skÈ ökoliËkyÖ

Mate¯sk· ökola, Praha 4,
Na P¯ÌËnÈ mezi 186

MilÈ maminky, milÌ tatÌnkovÈ, v·ûenÌ rodiËeÖ
Pr·zdniny pozvolna konËÌ a ve st¯edu 1. z·¯Ì 2021 zaËne nov˝ ökolnÌ rok 2021 ñ 2022. V Ëervenci
jsme letos nemÏli provoz, a to z d˘vodu malÈho z·jmu rodiË˘. RodiËe svÈ dÏti p¯ihlaöovali a
odhlaöovali, aû n·m nakonec z˘stalo p¯ihl·öen˝ch 7 dÏtÌ z obou ökolek. NejvÌce jich bylo
zaps·no na 1. a 2. Ëervence 2021 ñ 14 dÏtÌ. Ve skuteËnosti jich chodilo 9 a odpoledne 5 dÏtÌ.
V p¯ÌötÌm ökolnÌm roce mohou opÏt rodiËe s provozem prvnÌch 14 dn˘ v Ëervenci 2022 poËÌtat
a vËas se p¯ihl·sit (kvÏten 2022).
BÏhem pr·zdnin se v naöich ökolk·ch prov·dÏla drobn· ˙drûba nap¯. n·tÏry laviËek, vl·Ëk˘,
domeËk˘ a dalöÌch zahradnÌch prvk˘, aj.
Dnes se vöechny t¯Ìdy uklÌzejÌ a p¯ipravujÌ na to, aû se ökolka 1. z·¯Ì 2021 otev¯e a p¯ivÌt· novÈ
dÏti i naöe ost¯ÌlenÈ p¯edökol·ky, ale takÈ V·s rodiËe.
Co vöechno p¯ipravujeme pro Vaöe dÏti?
Mate¯sk· ökola bude i nad·le pracovat podle äkolnÌho vzdÏl·vacÌho programu ÑVöestrann˝
rozvoj dÌtÏteì, kter˝ rozvÌjÌ osobnost dÌtÏte p¯edökolnÌho vÏku a kter˝ vych·zÌ z R·mcovÏ vzdÏl·vacÌho programu pro p¯edökolnÌ vzdÏl·v·nÌ. V tomto budeme pracovat s tÈmatem: ÑJEN SI
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DÃTI VäIMNÃTE, CO JE KR¡SY NA SVÃTÃì a samoz¯ejmÏ äVP bude obohacen o ÑV˝chovu
vzdÏl·v·nÌ k lidstvÌì.
ï akceptovat dÌtÏ takovÈ jakÈ je
ï respektovat jeho p¯irozenÈ pot¯eby a rozvÌjet jeho individu·lnÌ schopnost
ï uËit se respektovat svobodu druhÈho
ï empatie a nedirektivnÌ v˝chova
ï d·t dÌtÏti svobodu v˝bÏru Ëinnosti, dostatek Ëasu, nenaruöovat soust¯edÏnÌ
ï p¯Ìstup k dÌtÏti zakl·dat na pozitivnÌch postojÌch
ï mÈnÏ m˘ûe znamenat vÌce
ï vztah k p¯ÌrodÏ, tradicÌm a k mÌstu, kde ûiji
ï umÏnÌ ¯Ìci ne
ï kamar·dskÈ klima a komunikace
ï Ëetba a pr·ce s knÌûkou ñ CelÈ »esko Ëte dÏtem
ï koncepËnÌ pr·ce s p¯edökol·ky a s odkladov˝mi dÏtmi
Pamatujme, to, co nynÌ podcenÌme, je nen·vratnÏ ztraceno!
K naöÌ v˝chovnÏ vzdÏl·vacÌ pr·ci pat¯Ì smÌöenÈ t¯Ìdy. PanÌ uËitelky budou v jednotliv˝ch t¯Ìd·ch pracovat podle T¯ÌdnÌch vzdÏl·vacÌch program˘, kterÈ budou dle pot¯eby doplÚovat a
upravovat, budou rozliöovat ˙koly pro mladöÌ a staröÌ dÏti a budu pracovat podle projekt˘
zamÏ¯en˝ch vûdy na urËitÈ tÈma (Podzim, V·noce, LidskÈ tÏlo, Doprava, apod.). Budou pracovat podle teorie rozmanit˝ch inteligencÌ Gardnera.
MimoökolnÌ aktivity
⁄spÏönÈ akce z minul˝ch let bude Mä do svÈho programu i nad·le za¯azovat (n·vötÏva zvÌ¯·tek ve ökolce, divadelnÌ p¯edstavenÌ, v˝let, posezenÌ s rodiËi, dÌlniËky, öerpov·nÌ p¯edökol·k˘
apod.) a p¯ibudou dalöÌ akce.
I nad·le budeme spolupracovat se Z·kladnÌ ökolou v äeberovÏ a budeme p¯ipravovat i spoleËnÈ akce, o kter˝ch budete vËas informov·ni.
Mate¯sk· ökola bude spolupracovat i s dalöÌmi organizacemi jako je Pedagogicko-psychologick·
poradna pro Prahu 11, logopedka, MÏstsk· Policie, hasiËi, knihovna, Planet·rium a mnoho dalöÌch.
NovÌ rodiËe jako obvykle obdrûÌ na zaË·tku ökolnÌho roku informace o mate¯skÈ ökole ñ äkola
v kostce, kde se doËtou vöe d˘leûitÈ a podstatnÈ, co o ökolce vÏdÏt pot¯ebujÌ.
V r·mci z·jmov˝ch krouûk˘ Mä nabÌdneme: taneËky a aerobik, vÏdeckÈ pokusy, sportovnÌ hry
pro p¯edökol·ky, angliËtinu, keramiku, lyûov·nÌ. VÌce informacÌ se rodiËe dozvÌ na z·¯ijov˝ch
t¯ÌdnÌch sch˘zk·ch.
Chceme i nad·le, aby Mate¯sk· ökola byla ökolou otev¯enou dÏtem i rodiË˘m, aby zde vl·dla
pozitivnÌ a p¯·telsk· atmosfÈra. Dve¯e u n·s m·te vöichni otev¯enÈ!
Co by mÏlo vaöe dÌtÏ zvl·dat p¯ed n·stupem do mate¯skÈ ökoly
ï Zn·t svÈ jmÈno a p¯ÌjmenÌ
ï PouûÌvat toaletu (pleny nejsou p¯ÌpustnÈ)
ï Spolupracovat p¯i oblÈk·nÌ a svlÈk·nÌ
ï UmÏt si um˝t ruce m˝dlem, ut¯Ìt se do ruËnÌku
ï UmÏt si ¯Ìci, co chce, co pot¯ebuje
ï Drûet lûÌci a umÏt se najÌst
ï UmÏt si vyËistit zuby
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ï
ï
ï
ï
ï

P¯i jÌdle sedÏt u stolu
UmÏt nazouvat a vyzouvat obuv
Vysmrkat se a pouûÌvat kapesnÌk
UmÏt pÌt z hrneËku a skleniËky
UjÌt kratöÌ vzd·lenost bÏhem pobytu venku

Co dÏti pot¯ebujÌ do Mä
ï DÌtÏ by mÏlo mÌt ËistÈ a dostateËnÏ volnÈ
obleËenÌ, zvolenÈ s ohledem na teplotu a
roËnÌ obdobÌ, a pohodlnou obuv s pevnou
patou (baËkory, sand·lky na such˝ zip, ale
ne pantofle!!)
ï ProsÌme rodiËe, aby vybÌrali takovÈ obleËenÌ a obuv, kterÈ si dÌtÏ zvl·dne samo oblÈkat a
svlÈkat, neboù tak rozvÌjÌ jeho pocit samostatnosti.
ï Do öatny l·tkov˝ pytel s ramÌnkem na odkl·d·nÌ vÏcÌ ñ öeberovötÌ, hrnËÌ¯skÈ dÏti majÌ sk¯ÌÚky.
ï Do t¯Ìdy jsou nejvhodnÏjöÌm obleËenÌm tepl·ky, legÌny a triËko. Eventu·lnÏ suk˝nky, z·stÏrky
apod.
ï Na zahradu podle roËnÌ doby ñ kr·tkÈ kalhoty, tepl·kov· souprava, triËko, bunda, Ëepice,
rukavice, vhodn· obuv.
ï D·le je pot¯eba, aby mÏlo dÌtÏ v öatnÏ n·hradnÌ obleËenÌ ñ spodnÌ pr·dlo, ponoûky, punËoch·Ëe, triËko, tepl·ky.
ï Vûdy v pondÏlÌ dejte dÏtem do ökolky pyûamo ñ v p·tek v·m ho vr·tÌme na vypr·nÌ.
ï Vöechny vÏci, prosÌme, pokud moûno podepsanÈ! DÌtÏ si obleËenÌ Ëasto nepozn· a my pak
nevÌme, ËÌ co je a m˘ûeme obleËenÌ zamÏnit ñ proto vöe podepisujte (staËÌ monogram).
ï NevhodnÈ jsou nap¯. kalhoty na zapÌn·nÌ na ramenu a vzadu, obleËenÌ tÏsnÈ, bez kapsy na
kapesnÌk, öle pod z·stÏrkou nebo svetrem, rovnÏû tÏsn· guma u kalhot, malÈ boty, rozbitÈ zipy.
ï ProsÌme maminky, aby zv·ûily, co dÌtÏti do mate¯skÈ ökoly oblÈknout. NezapomeÚte, ûe
dÌtÏ by mÏlo mÌt voln˝ pohyb a poËasÌ se bÏhem dne m˘ûe zmÏnit!
ï Z bezpeËnostnÌch d˘vod˘ ned·vejte dÏtem ¯etÌzky, p¯ÌvÏsky, prst˝nky.
Na z·vÏr bych si dovolila pozvat v·s na t¯ÌdnÌ sch˘zky. Obzvl·ötÏ rodiËe novÏ p¯ijat˝ch dÏtÌ.
RodiËe dÏtÌ ze äeberova ve st¯edu 1. z·¯Ì 2021 v 17 hodin do mate¯skÈ ökolky v äeberovÏ
a rodiËe dÏtÌ z HrnËÌ¯ ve Ëtvrtek 2. z·¯Ì 2021 v 17 hodin do mate¯skÈ ökolky v HrnËÌ¯Ìch.
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DESATERO PRO RODI»E ñ PÿED N¡STUPEM DÕTÃTE DO äKOLKY
10 dobr˝ch rad, kterÈ usnadnÌ v·m i vaöemu dÌtÏti n·stup do ökoly
1. MLUVTE S DÕçETEM O TOM, CO SE VE äKOLCE DÃL¡ A JAK… TO TAM JE.
M˘ûete si k tomu vzÌt obr·zkovou knÌûku nebo si popovÌdejte s dÌtÏtem, kterÈ uû do ökolky
chodÌ (mÏlo by tam ale chodit r·do, aby se vaöe dÌtÏ nevystraöilo barvit˝m lÌËenÌm zl˝ch z·ûitk˘). VyhnÏte se negativnÌm popis˘m, jako Ñtam tÏ nauËÌ poslouchatì, Ñtam se s tebou nikdo
dohadovat nebude ì, apod.
2. ZVYKEJTE DÕTÃ NA ODLOU»ENÕ.
P¯i odchodu nap¯. do kina l·skyplnÏ a s jistotou ¯eknÏte, ûe odch·zÌte, ale ujistÏte dÌtÏ, ûe se
vr·tÌte. DÌtÏ pot¯ebuje pocit, ûe se na v·s m˘ûe spolehnout. Chybou je vyplÌûit se tajnÏ z domu.
DÌtÏ se cÌtÌ zrazenÈ a strach z odlouËenÌ se jen prohlubuje.
3. VEœTE DÕTÃ K SAMOSTATNOSTI ZVL¡äTÃ V HYGIENÃ, OBL…K¡NÕ A JÕDLE.
Nebude zaûÌvat öpatnÈ pocity spojenÈ s tÌm, ûe bude jedinÈ, kterÈ si neumÌ oblÈkat kalhoty
nebo dojÌt na z·chod.
4. DEJTE DÕTÃTI NAJEVO, éE ROZUMÕTE JEHO PÿÕPADN›M OBAV¡M Z N¡STUPU DO äKOLKY.
UjistÏte dÌtÏ, ûe mu vÏ¯Ìte a ûe to urËitÏ zvl·dne. Zv˝öÌte tak sebed˘vÏru dÌtÏte. Pokud m· dÌtÏ
chodit do ökolky r·do, musÌ k nÌ mÌt kladn˝ vztah. Z toho d˘vodu NIKDY äKOLKOU DÕTÃTI
NEVYHROéUJTE (dÌtÏ nem˘ûe mÌt r·do nÏco, co mu p¯edkl·d·te jako trest) ñ vyhnÏte se
v˝hr˘ûk·m typu Ñkdyû budeö zlobit, nech·m tÏ ve ökolce i odpoledneì.
5. POKUD BUDE DÕTÃ PLAKAT, BUœTE PÿÕVÃTIVÕ, ALE ROZHODNÕ.
RozlouËenÌ by se nemÏlo p¯Ìliö protahovat. Ovöem neodch·zejte ani narychlo nebo tajnÏ, ani
ve vzteku po h·dce s dÌtÏtem.
6. DEJTE DÕTÃTI S SEBOU NÃCO DŸVÃRN…HO.
Plyö·ka, hraËku, ö·tek.
7. PL“TE SV… SLIBY.
Kdyû ¯eknete, ûe p¯ijdete po obÏdÏ, mÏli byste po obÏdÏ p¯ijÌt.
8. PLATÕ, éE ZBAVIT SE SV… ⁄ZKOSTI ZNAMEN¡ ZBAVIT DÕTÃ JEHO ⁄ZKOSTI.
UdÏlejte si jasno v tom, jak proûÌv·te nast·vajÌcÌ situaci vy. DÏti dok·ûou velmi citlivÏ poznat
projevy strachu u rodiË˘. Pokud m·te strach z odlouËenÌ od dÌtÏte a nejste skuteËnÏ p¯esvÏdËeni o tom, ûe dÌtÏ do ökolky d·t chcete, pak byste mÏli p¯ehodnotit n·stup dÌtÏte do ökolky.
P¯ÌpadnÏ se dohodnÏte, ûe dÌtÏ do ökolky bude vodit ten, kter˝ s tÌm m· menöÌ problÈm.
9. ZA POBYT VE äKOLCE NESLIBUJTE DÕTÃTI ODMÃNY PÿEDEM.
DÌtÏ proûÌv· stres nejen z toho, ûe je ve ökolce bez rodiË˘ a zvyk· si na novÈ prost¯edÌ. P¯id· se
strach z toho, ûe selûe a odmÏnu pak nedostane. Samoz¯ejmÏ ñ pokud den ve ökolce probÏhne
v pohodÏ ñ chvalte dÌtÏ a jdÏte to oslavit t¯eba do cukr·rny nebo kupte dÌtÏti nÏjakou drobnost.
Materi·lnÌ odmÏny by se ale nemÏly st·t pravidlem, dÌtÏ by pak hraËku vyûadovalo kaûd˝ den.
10. PROMLUVTE SI S U»ITELKOU O MOéNOSECH POSTUPN… ADAPTACE DÕTÃTE.
S dÌtÏtem ze zaË·tku m˘ûete jÌt do t¯Ìdy, dÌtÏ m˘ûe jÌt jen na dvÏ hodiny, apod.
P¯eji kr·sn˝ zbytek lÈta
Dagmar ÿeh·kov·
¯editelka mate¯skÈ ökoly
Pro dalöÌ informace NAVäTIVTE NAäE STR¡NKY www.msnapricnemezi.cz
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V Ladech 6, Praha 4 ñ äeberov
zaloûena 1904, 1. ñ 5. roËnÌk

Z·kladnÌ ökola äeberov
INFORMACE Z¡KLADNÕ äKOLY

V·ûenÌ rodiËe,
Mal·, ale öikovn·Ö
obdobÌ letnÌch pr·zdnin se v dobÏ uz·vÏrky srpnovÈho ËÌsla äeberovskÈho zpravodaje p¯ehouplo do svÈ druhÈ poloviny. Je zde opÏt p¯Ìleûitost sdÏlit v·m informace
ze z·vÏru ökolnÌho roku a pl·ny na obdobÌ letnÌch pr·zdnin, kdy se ökola p¯ipravuje pro ˙spÏönÈ zah·jenÌ novÈho ökolnÌho roku 2021/2022.
Z·vÏr ökolnÌho roku
TakÈ druhÈ pololetÌ bylo z·sadnÏ ovlivnÏno uzav¯enÌm ökoly a p¯echodem na distanËnÌ v˝uku,
kter· se od 19. 4. p¯emÏnila na rotaËnÌ v˝uku se st¯Ìd·nÌm t¯Ìd. Nemohly se konat û·dnÈ tradiËnÌ akce a byla zruöena ökola v p¯ÌrodÏ. Teprve od 17. kvÏtna doölo k uvolnÏnÌ hygienick˝ch
opat¯enÌ, kterÈ umoûnilo plnÈ otev¯enÌ ökoly pro vöechny û·ky. V z·vÏru ökolnÌho roku jsme
s vypÏtÌm sil stihli uskuteËnit nejen sportovnÌ den, obhajobu diplomov˝ch pracÌ û·k˘ 5. t¯Ìdy,
louËenÌ s p·ù·ky, ale takÈ zahradnÌ slavnost ve spolupr·ci se Spolkem rodiË˘ a t¯ÌdnÌ v˝lety.
PodÏkov·nÌ
P¯estoûe byla situace s v˝ukou n·roËn· pro vöechny strany, p¯ipravili jsme naöim û·k˘m materi·ly pro v˝uku a proûili jsme spolu s rodiËi mnoho hodin vz·jemnÈ podpory a spolupr·ce. R·d
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bych vöem vyslovil velkÈ uzn·nÌ za energii, Ëas a pr·ci, kterou jste vÏnovali na realizaci v˝uky
naöich û·k˘, zvl·dnutÌ p¯echodu na distanËnÌ vzdÏl·v·nÌ, st¯Ìdavou v˝uku a opÏtovn˝ n·vrat
do ökolnÌch lavic.
PrognÛza
M·me jiû za sebou prvnÌ mÏsÌc letnÌch pr·zdnin, ale podle poslednÌch zpr·v v mÈdiÌch nenÌ
ani dnes situace p¯ehledn·. Odvolala se platnost vÏtöiny preventivnÌch opat¯enÌ, ale nenÌ jistÈ,
jak bude situace vypadat na zaË·tku mÏsÌce z·¯Ì, kdy se lidÈ vr·tÌ ze sv˝ch pobyt˘ na r˘zn˝ch
mÌstech. PevnÏ vÏ¯Ìm, ûe nov˝ ökolnÌ rok bude zah·jen bez jakÈhokoli omezenÌ v˝uky.
Historick˝ milnÌk v ûivotÏ ökolnÌ budovy
Jako nov˝ milnÌk v historii ökoly se od z·¯Ì otev¯ou dvÏ paralelnÌ prvnÌ t¯Ìdy. Na z·kladÏ zv˝öenÈho poËtu û·k˘ z naöÌ sp·dovÈ oblasti byla od 1. 9. 2021 nav˝öena kapacita ökoly a jako dalöÌ
kmenov· uËebna bude slouûit p˘vodnÌ mÌstnost ökolnÌ druûiny v p¯ÌzemÌ. Bude upravena jako
t¯Ìda pro 14 û·k˘. BÏhem letnÌch pr·zdnin bude osazena interaktivnÌ tabule s projektorem,
po¯Ìzeny novÈ lavice a ûidle, posÌlen sign·l wifi sÌtÏ a zadnÌ zeÔ po ˙pravÏ bude slouûit jako
korkov· n·stÏnka.
Reûim bÏhem letnÌch pr·zdnin
BÏhem pr·zdnin probÌh· pÈËe o kvÏtiny, zvl·ötÏ v tÏchto velice tepl˝ch dnech. Bude provedeno mnoho dÌlËÌch oprav a zlepöenÌ, kterÈ naöÌ ökolnÌ budovu dob¯e p¯ipravÌ na nov˝ ökolnÌ rok.
BÏhem druhÈho srpnovÈho t˝dne se uskuteËnÌ gener·lnÌ ˙klid, jehoû souË·stÌ je ˙klid vöech
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t¯Ìd, kabinet˘, pracoven, kuchynÏ, jÌdelny, soci·lnÌho z·zemÌ a takÈ pranÌ vöech textiliÌ, voskov·nÌ podlah, mytÌ oken a dalöÌch tÏûko dostupn˝ch ploch.
»erp·nÌ z prost¯edk˘ Evropsk˝ch struktur·lnÌch fond˘
UkonËuje se projekt äablony II, Projekt OPVVV z finanËnÌch prost¯edk˘ EU zamÏ¯en˝ na podporu polytechnickÈho vzdÏl·v·nÌ, projektovÈ dny mimo ökolu a financov·nÌ ökolnÌho psychologa. Od 1. 9. Bude pokraËovat projekt äablony III. urËen˝ na podporu ökolnÌho psychologa
a polytechnickÈho vzdÏl·v·nÌ.
Zah·jenÌ novÈho ökolnÌho roku
Vöichni se sejdeme ve st¯edu 1. z·¯Ì 2021 v 8:00 p¯ed budovou ökoly. Po slavnostnÌm zah·jenÌ
probÏhne uvÌtacÌ zvonÏnÌ prvÚ·Ëk˘ na ökolnÌ zvon v doprovodu patron˘ z ¯ad û·k˘ 5. t¯Ìdy.
V˝uka bude probÌhat do 8:45ñ 9:00 hod. N·sleduje informativnÌ sch˘zka pro rodiËe û·k˘ 1.
t¯Ìdy. ObÏdy od 10:00. Chod äD je zajiötÏn do 17 hod.
SloûenÌ pedagogickÈho sboru ökolnÌ rok 2021/2022
1. A ñ Mgr. Barbora »Ìûkov·, 1. B ñ Mgr. Marie Schˆnfelderov·
2. t¯Ìda ñ Mgr. Petra VotoËkov·
3. t¯Ìda ñ Mgr. Kristina Ho¯·kov·
4. t¯Ìda ñ Mgr. Lenka Beranov·, Mgr. Jaroslav St¯eötÌk
5. t¯Ìda ñ Mgr. Michaela RotsËidlov·
AngliËtina ñ Evgeny Chekunov, PhD., Mgr. Linda Badurov·, Mgr. Marie Schˆnfelderov·
AP ñ AdÈla BÏl·kov·, Dis, Olga Jon·öov·, Daniela Weber, Aneûka Pytlounov·
äD ñ Daniela Weber, Mgr. Miriam Neubertov·, Bc. Iva Jindrov·, Aneûka Pytlounov·
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äkolnÌ druûina
Na z·kladÏ kapacity 100 û·k˘, m·me ve ökole 4 oddÏlenÌ. Tento poËet umoûÚuje umÌstÏnÌ
vöech ûadatel˘ z 1. ñ 3. roËnÌku. D·le bude opÏt nabÌzena od pondÏlÌ do p·tku rannÌ druûina
od 7:00 ñ 7:45 hodin.
Projekt Pä⁄ ñ »ten·¯skÈ ökoly n·m umoûÚoval kvalitnÌ podporu dalöÌho vzdÏl·v·nÌ uËitel˘.
UËitelÈ se pravidelnÏ ˙Ëastnili semin·¯˘, kterÈ jim pom·hali rozkr˝vat celou oblast Ëten·¯stvÌ,
ale takÈ efektivnÌho uËenÌ a formativnÌho hodnocenÌ. Pro û·ky jsme zÌskali dar 10 000 KË na
n·kup knih do ökolnÌ knihovny. Pro v˝mÏnu zkuöenostÌ i spoleËnÈho uËenÌ probÌhala setk·v·nÌ uËitel˘ naöeho sboru ve ökole a region·lnÌ setk·nÌ spoleËnÏ se Ëten·¯sk˝m t˝mem ze Zä
Kunratice. V n·sledujÌcÌm roce jsme nad·le zapojeni do projektu Pä⁄+ jako sp·dov· ökola,
kter· nabÌdne podporu v tÈto oblasti i dalöÌm ökol·m v regionu.
Vöem rodiË˘m dÏkuji za rozvÌjenÌ spolupr·ce
se ökolou, z·jem a zapojenÌ do naöich aktivit.
Naöim û·k˘m p¯eji zbytek lÈta pln˝ z·ûitk˘ a
rodinnÈ pohody.
VÏ¯Ìm a tÏöÌm se na spoleËnÈ setk·nÌ ve zdravÌ
a v ¯·dnÏ zah·jenÈm novÈm ökolnÌm roce.

Pro dalöÌ informace o aktivit·ch ökoly

NAVäTIVTE NAäE STR¡NKY
www.zsseberov.cz
M·te z·jem lÈpe si p¯iblÌûit atmosfÈru v naöÌ ökole?

Jaroslav St¯eötÌk, ¯editel ökoly

ProhlÈdnÏte si fotogalerii na internetu.

* * *
DOPIS PANÕ STAROSTCE OD PHDR. ONDÿEJE HAUSENBLASE,
DIDAKTIKA KATEDRY »ESK… LITERATURY PEDF UK
V·ûenÌ panÌ starostko,
pÌöu V·m, abych V·m a ovöem i celÈmu zastupitelstvu VaöÌ mÏstskÈ Ë·sti vyj·d¯il podÏkov·nÌ
za to, ûe Z·kladnÌ ökola äeberov (ÑMal·, ale öikovn·ì) umoûÚuje naöim student˘m uËitelstvÌ,
z PedagogickÈ fakulty Univerzity Karlovy, prov·dÏt didaktickou praxi ve zdejöÌch t¯Ìd·ch.
Vedu didaktickÈ praxe pro disciplÌnu Liter·rnÌ v˝chova uû skoro 20 let a musÌm ¯Ìci, ûe je
dosud v Praze a okolÌ jen nÏkolik m·lo ökol, v nichû naöi studenti a studentky majÌ p¯Ìleûitost
setkat se a spolupracovat s tak odbornÏ zdatn˝m a profesnÏ sehran˝m uËitelsk˝m t˝mem.
Byl bych r·d, kdyby bylo vÌce ökol, kde vedenÌ ökoly m· tak jasnou koncepci a tak ˙Ëinnou
v˝uku, jako je v äeberovÏ. A kde toto pojetÌ v˝uky sdÌlejÌ vöichni. I to pot¯ebujÌ naöi studenti
vidÏt a zaûÌt, aby tam, kam brzy nastoupÌ do zamÏstn·nÌ, umÏli takto sami spolupracovat. Naöe
fakulta m· ¯adu ofici·lnÏ registrovan˝ch FakultnÌch ökol, ale pouh˝ titul zdaleka nezp˘sobuje
kvalitu vzdÏl·v·nÌ v nich. Jsem r·d, ûe mohu vodit skupiny studentek (a obËas mezi nimi je i
student) pr·vÏ do VaöÌ ökoly, kde hlavnÌm cÌlem je dobr· pr·ce vzdÏlavatel˘.
HlavnÏ ovöem je d˘leûitÈ, ûe dobrÈ uËitele a dobrou v˝uku zaûÌvajÌ zdejöÌ û·ci, Vaöe dÏti!
VidÌm to v pr·ci û·k˘ nejen j·, ale musÌm ¯Ìct, ûe studenti sami s obdivem Ëasto konstatujÌ, jak
dÏti p¯i v˝uce pracujÌ soust¯edÏnÏ, vst¯ÌcnÏ, a takÈ se smyslem pro vz·jemnou a p¯Ìnosnou
spolupr·ci. To je velk˝ vklad do jejich budoucnosti.
V dobÏ letoönÌch krizov˝ch omezenÌ samoz¯ejmÏ nemohli studenti p¯Ìmo mezi dÏti, ale byli
jsme vdÏËnÌ, jak pohotovÏ uËitelÈ pro n·s p¯ipravili moûnost zapojenÌ i vyuËov·nÌ on-line.
Jsem velmi r·d, ûe nynÌ se dÏti vracejÌ do sv˝ch t¯Ìd a douf·m, ûe i v p¯ÌmÈ v˝uce naöi studenti
zÌskajÌ cennou zkuöenost.
32

4/2021

ZPRAVODAJ äEBEROV A HRN»ÕÿE

SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE
V·ûen· panÌ inûen˝rko,
jsem velice vdÏËen za to, ûe Vaöe obec vÏdomÏ peËuje o kvalitu mÌstnÌ ökoly a ûe nejen dÏti,
ale i naöe fakulta a jejÌ studenti mohou z tÈ pÈËe a kvality mÌt uûitek.
DÏkuji V·m za pozornost, kterou Vy a zastupitelstvo ökole vÏnujete, a jsem s p¯·nÌm kr·snÈho
lÈta i zdrav˝ch podzimnÌch mÏsÌc˘
PhDr. Ond¯ej Hausenblas
didaktik Katedry ËeskÈ literatury, PedF UK

Z·jmovÈ centrum v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnËÌ¯Ìch

Den otev¯en˝ch dve¯Ì
v Bar·ËnickÈ RychtÏ
P¯ijÔte se k n·m podÌvat 2. 9. 2021 od 16:00 do 18:00 na nabÌdku kurz˘.
Pro dÏti je p¯ipraven· dÌlniËka zdarma. ñ TÏöÌme se na V·s.
PETRA BREJCHOV¡
Lekce ROLFJ”GY Petry BrejchovÈ zaËÌnajÌ jiû 30.8!
P¯ehled kurz˘ a p¯ihlaöov·nÌ najdete zde: https://www.jogavpraci.cz/kurzy
PondÏlÌ (19:45 ñ 21:00)
RolfjÛga ñ podle systÈmu Ñnavodnatelo.czì, kter˝ dodrûuje principy ROLFTERAPIE. Jde o unik·tnÌ a velmi efektivnÌ metodu, kter· napravuje tÏlo, û·doucÌm zp˘sobem ho tvaruje, uËÌ jak je
pouûÌvat, aby nebolelo a cÌtili jste se v nÏm dob¯e. OsvojÌte si ¯adu n·stroj˘, kterÈ v·m budou
pom·hat lÈpe vypadat a jeötÏ lÈpe se cÌtit i v bÏûnÈm ûivotÏ. P¯edstavy, proûitek a dech v·m
umoûnÌ uvolnÏnÌ na fyzickÈ i psychickÈ ˙rovni. CviËenÌ nezn· vÏkovou hranici, je vhodnÈ
takÈ pro tÏhotnÈ a po porodu.
»tvrtek (19:45 ñ 21:00)
Dynamick· rolfjÛga ñ je voln˝m plynutÌm na vlnÏ vlastnÌho dechu, kde jednotlivÈ pozice jsou
prokl·d·ny pozdravem slunci. NauËÌte se uûÌt si obecnÏ n·roËnÏjöÌ pozice s lehkostÌ a z·roveÚ
Ëerpat benefity z dodrûov·nÌ princip˘ ROLFTERAPIE ñ vaöe p·te¯ bude delöÌ a pruûnÏjöÌ, pas
ötÌhlejöÌ a tÏlo odolnÏjöÌ v˘Ëi gravitaci a stresu. Z·vÏrem se zklidnÌte pozornostÌ na dech (pr·naj·mou) a meditacÌ. Na konci lekce si budete vÏdomÏ uûÌvat rovnov·hu mezi vydanou a naËerpanou energiÌ. Pravideln˝m cviËenÌm svÈ tÏlo srovn·te, prodlouûÌte, zpevnÌte a nauËÌte se
navodit si vnit¯nÌ pohodu a klid.
O letnÌch pr·zdnin·ch cviËÌme RolfjÛgu dle z·jmu. OhlednÏ termÌn˘ lekcÌ se informujte u lektorky.
M·te individu·lnÌ pot¯eby? Objednejte si soukromou lekci!
ZPRAVODAJ äEBEROV A HRN»ÕÿE
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CVI»ENÕ S ROMANOU POSPÕäILOVOU
P¯es lÈto cviËÌme pondÏlky a st¯edy vûdy od 18:00 hodin. Posilujeme, trÈnujeme mobilitu,
zdrav· z·da.
Se z·tÏûemi, vlastnÌ vahou, v principu Tabata nebo p¯i kruhovÈm trÈninku.
Douf·m, ûe bude na podzim situace p¯Ìzniv· a my se budeme moci p¯esunout do Bar·ËnickÈ rychty.
Tam lekce probÌhajÌ kaûdÈ pondÏlÌ od 18:30 a kaûd˝ Ëtvrtek od 17:30.
V p¯ÌpadÏ z·jmu piöte na pospisilova@lakprodukce.cz nebo volejte 602 299 385
P¯eji v·m hezk˝ zbytek lÈta a zaË·tek podzimu
Romana PospÌöilov·

* * *
STREET
WORKOUT
Neboli takÈ
CALISTHENICS je
cviËenÌ s vlastnÌ
vahou, tudÌû nenÌ
pot¯ebnÈ û·dnÈ
vybavenÌ.
Tento rok m·me novÏ otev¯enÈ street workoutovÈ h¯iötÏ v HrnËÌ¯Ìch, kterÈ se d· velice dob¯e
vyuûÌt k rozh˝b·nÌ vaöich dÏtÌ a nauËenÌ se nÏËemu novÈmu v tomto sportovnÌm odvÏtvÌ.
Street workout se zamÏ¯uje zejmÈna na cviËenÌ s vlastnÌ v·hou a posÌlenÌ celÈho tÏla. CÌlem
tohoto sportu je vybudov·nÌ sÌly.
Tento sport je urËen pro r˘znÈ vÏkovÈ kategorie od 6 let do 50 a vÌc. Je nutnÈ si uvÏdomit, ûe
nic nenÌ nemoûnÈ. Lektor Roman Stefashko tento sport provozuje jiû 8 let.
Lekce jsou vûdy v ˙ter˝ od 16:45, dokud bude poËasÌ p¯ÌznivÈ budeme se sch·zet kaûdÈ ˙ter˝
na workoutovÈm h¯iöti v HrnËÌ¯Ìch. V zimÏ se lekce povedou v Bar·ËnickÈ rychtÏ.
PrvnÌ hodina je zdarma, protoûe budeme dÏtem a rodiË˘m ukazovat, co vöe je bude Ëekat.

Uk·zkov· hodina 21. 9. 2021.
Z·jemce nabÌr·me od 6 let, kapacita dÏtÌ je 10, abychom se vöem mohli vÏnovat na 100%.
Cena za lekci 150 KË. Cena za 10 lekcÌ + 1 zdarma je 1100 KË.
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PETRA KA“OV¡
⁄ter˝: 8:30 ñ 9:30 Jogalates
St¯eda: 8:30 ñ 9:30 Pilates pro vöechny
»tvrtek: 8:30 ñ 9:30 Pilates 55+
Pilates n·s uËÌ zdravÈmu drûenÌ tÏla.
UËÌ obracet pozornost k vnÌm·nÌ naöeho tÏla. Pracuje s p¯edstavami. Naöe tÏlo reaguje na p¯edstavu a zapojÌ i svaly, o kter˝ch ani
nevÌte, ûe je m·te. ZÌsk·te zdravÈ n·vyky, abyste si ani p¯i jin˝ch druzÌch cviËenÌ neubliûovali.
NauËÌte se spr·vnÏ d˝chat a zapojovat hlubok˝ stabilizaËnÌ systÈm.
PosÌlÌte p·nevnÌ dno a p¯edejdete tak inkontinenci, posÌlÌte öikmÈ b¯iönÌ svalstvo a zÌsk·te uûöÌ
pas. CviËÌ se plynule, bez trhav˝ch pohyb˘, ale intenzivnÏ. CviËenÌ nenÌ limitov·no vÏkem,
tÏlesnou zdatnostÌ ani pohlavÌm. Cviky majÌ spoustu variant od nejjednoduööÌch pro netrÈnovanÈ tÏlo aû k n·roËnÏjöÌm, proto je p¯ÌstupnÈ öirokÈmu okruhu z·jemc˘. Je vhodnÈ jako kompenzaËnÌ cviËenÌ k jednostrann˝m sport˘m nebo jin˝m aktivit·m.
Napravuje lordÛzy, kyfÛzy, skoliÛzy, problÈmy s plot˝nkami a dalöÌ zdravotnÌ omezenÌ.
Jogalates ñ integruje prvky pilates a jÛgy tak, aby se p¯i jeho cviËenÌ tÏlo postupnÏ, zdravÏ a
bezpeËnÏ dostalo do kondice. PouûÌv· i cviky z fyzioterapie, pouûÌv· pom˘cky, tak aby se tÏlo
kr·snÏ prot·hlo a svaly se dostaly do zdravÈho napÏtÌ. VyËistÌte si hlavu od ment·lnÌch zmatk˘.
NÏkterÈ cviky vych·zÌ z jÛgy, jinÈ poch·zÌ z pilates nebo rehabilitace. D˘raz se klade na
spr·vnÈ d˝ch·nÌ a nap¯Ìmen˝ postoj a ohebnost.
V p¯ÌpadÏ z·jmu o cviËenÌ se prosÌm ohlaste minim·lnÏ den p¯edem!
P¯ijÔte se r·no prot·hnout a cel˝ den se v·m bude lÈpe h˝bat. KaûdÈ cviËenÌ je zakonËeno
relaxacÌ a mini aroma mas·ûÌ!
Cena 150 KË jednor·zovÏ za lekci, cena 120 KË s permanentkou (min. 10 vstup˘)
Na lekce m˘ûete vyuûÌt slevu klubu aktivnÌch 55+
V p¯ÌpadÏ z·jmu o individu·lnÌ lekce pilates, jÛgy nebo mas·ûe volejte 725 396 236

* * *
ZDRAVOTNÕ CVI»ENÕ
Od 8. z·¯Ì se vracÌme k pravidelnÈmu zdravÈmu cviËenÌ, kterÈ je vhodnÈ pro kaûdÈho, kdo se
chce udrûet v kondici, uvolnit se, prod˝chat, prot·hnout, posÌlit a zrelaxovat tÏlo nebo zredukovat v·hu! CviËenÌ je zdravotnÌ, kondiËnÌ i rehabilitaËnÌ z·roveÚ. Jako lektorka sestavuji a
p¯izp˘sobuji hodiny podle zdatnosti cviËÌcÌch ve skupinÏ bohatou z·sobou cvik˘ s r˘zn˝mi
pom˘ckami i bez nich. »erp·m z klasickÈho zdravotnÌho cviËenÌ i z rehabilitaËnÌch DNS
prvk˘ prof. Kol·¯e. Nev·hejte se k n·m p¯idat, poËet mÌst je v s·le Bar·ËnickÈ Rychty omezen,
proto opÏt vypisuji dva Ëasy pro cviËenÌ ve st¯edy od 18:30 nebo od 19:30 hodin.
P¯ihlaste se u Mgr. ä·rky RajtorovÈ na mob.603 261 306 nebo mailem na kondicestyl@gmail.com.
Informace takÈ najdete na str·nk·ch www.kondicestyl.cz.
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SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE
TAJ»I HROU S DÃTMI 3 ñ 6 LET
RodiËe p¯edökolnÌch dÏtÌ! Od 8. z·¯Ì opÏt otev¯eme vöestrann˝ pohybov˝ krouûek.
Co se dÏti v krouûku nauËÌ? Jak si spr·vnÏ prot·hnout a rozcviËit tÏlo. Jak spr·vnÏ d˝chat a jak
svÈ tÏlo posÌlit. P¯i pohybu se dÏti nap¯. dozvÌ: ÑChodÌ mÈ nohy spr·vnÏ? Dok·ûi udrûet rovnov·hu? UmÌm spr·vnÏ bÏhat a sk·kat? Dok·ûi p¯i cviku ¯Ìkat b·sniËku? ChytÌ mÈ ruce
mÌË a dok·ûÌ jej hodit kamar·dovi? NebojÌm se soutÏûit? Nebudu plakat, kdyû prohraji?ì TÌm vöÌm a dalöÌm budou dÏti provedeni formami her a zdrav˝m cviËenÌm
inspirovan˝m TajËi ñ principy, kterÈ dÏtem
fixujÌ spr·vnÈ drûenÌ tÏla.
KolektivnÌ pohyb je pro dÏti velmi d˘leûit˝
a jiû v p¯edökolnÌch letech se jim utv·¯ejÌ
n·vyky k pohybu a sportov·nÌ do dalöÌch
let! Pohyb dÏtem pom·h· spr·vnÏ r˘st a
dob¯e prospÌvat. Vöestrann˝ pohybov˝ krouûek se jiû ¯adu let kon· pravidelnÏ kaûdou st¯edu
od 17:00 hodin. Nev·hejte s rezervacÌ mÌsta pro svÈ dÌtÏ u lektorky Mgr. ä·rky RajtorovÈ na
mob. 603 261 306 nebo mailem na kondicestyl@gmail.com, www.kondicestyl.cz.
Pro novÈ z·jemce je prvnÌ hodina ZDARMA!
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SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

ATELI…R AJA-TERA
DÕLNA PRO MAL… VäEUMÃLY
KnoflÌkovÈ stromy, papÌrovÈ tvo¯enÌ, lepenÌ, st¯Ìh·nÌ, malov·nÌ na kamÌnky, s·drovÈ odlitky, keramika, papÌrovÈ
kol·ûe, sezÛnnÌ dekorace, woodoo panenky, kofol·Ëky a
prstovÌ maÚ·sci.
Kaûd˝ Ëtvrtek od 16:30 ñ 17:30 hod.
Cena: 1200 KË/pol.
HOBBY DÕLNA
NovÈ v˝tvarnÈ techniky, filcov·nÌ, fimo tvo¯enÌ, sezÛnnÌ dekorace, smaltov·nÌ, kor·lkov·nÌ, dr·tov·nÌ,
öitÌ, plstÏnÌ, sÌtotisk a malov·nÌ na textil.
KaûdÈ ˙ter˝ od 17:00 ñ 18:00 hod.
Cena: 1800 KË/pol.
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INZERCE
KERAMIKA S V›TVARKOU
Pl·tov· technika, toËenÌ na kruhu, stromy ûivota, keramika Ma¯Ìû, malovanÈ kachle, v˝roba hrnk˘, ptaËÌ pÌtka,
zvonkohra a zahradnÌ keramika.
KaûdÈ pondÏlÌ od 17:00 ñ 18:00 hod.
Cena: 2000 KË/pol.
Kontakt: stangelici@gmail.com,
tel.: 728 143 598

http://baracnicka-rychta-hrncire.cz

Inzerce

ZPRAVODAJ. »Ìslo 4/2021 vyölo 18.8.2021. Vyd·v· se kaûdÈ dva mÏsÌce v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov jako
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