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Významné osobnosti
v historii naší obce
- Václav KOTT
Informace z obce

Info PID

LETNÍ KINO
29. 8. 2021

Zoopark
Zájezd

STEHELČEVSKÝ ZPRAVODAJ

Informace z obce
● Sběrný dvůr je otevřen ve
středu od 16:00 – 18:00 hodin
a v neděli od 10:00 – 12:00 hodin.
● Svoz bioodpadu probíhá
v sudé pátky.
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BLAHOPŘEJEME
Špalková Anna – 75 let

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 18.9.2021 v sále Kulturního
domu ve Stehelčevsi, budou přivítáni

Charousová Marie – 75 let
Hýská Drahuše – 65 let
Šichtanc Jan – 75 let

Termíny svozů:
13. 8., 27. 8.,
10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10.
● Ordinace MUDr. Nesterenko
nabízí antigenní testování
registrovaným i neregistrovaným pacientům,
objednávky na emailu

● Oznamujeme občanům, že ve
dnech 16. a 18. 8. 2021 bude
z provozních důvodů Obecní
úřad Stehelčeves uzavřen.

Tichavová Nina
Sklenička Tobiáš
Říha Elias
Langrová Tereza
Račák Vilém
Schnabl Tobiáš
Mikulová Rozálie

Síč Mia
Lukešová Nikol
Achač Jiří
Winn Adam
Bergr Jonáš
Kudlová Eliška
Mlejnek Julie Anne

● V neděli 29. 8. od 20:00 si
nenechte ujít LETNÍ KINO
u požární nádrže!

NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V OBCI
STEHELČEVES, ulice Hlavní 43

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY !!!
KONTAKT PRO REGISTRACI u zdravotní sestry na telefonu 775 054 515

Kontaktní údaje:
Obec Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves

● Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2020
a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stehelčeves za rok
2020.
● Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace, týkající se účetní závěrky za rok 2020
a schvaluje účetní závěrku obce, sestavenou k 31.12.2020.
● Zastupitelé obce souhlasí s návrhem Kupní smlouvy na p. p. č. 299/1.
● Zastupitelé obce souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku 459/1 za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč.
● Zastupitelé obce souhlasí s návrhem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Rekonstrukce
chodníků Hlavní Stehelčeves, TDS a koordinátor BOZP“.
● Zastupitelé obce nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 455/3 v k. ú. Stehelčeves.
● Zastupitelé obce souhlasí s návrhem Veřejnoprávní smlouvy EDA cz, z.ú.
● Zastupitelé obce nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 93/1. Obec nyní nemá záměr
prodávat veřejné pozemky, které nejsou historicky spjaty se sousedními nemovitostmi (např. plotem,
dlouhodobým pronájmem).
● Zastupitelé obce souhlasí s návrhem Kupní smlouvy na prodej obecního vozu Kia.
● Zastupitelé obce nesouhlasí s prodejem pozemků p. č. 218 a 815 v k. ú. Stehelčeves. Obec
nyní nemá záměr prodávat veřejné pozemky, které nejsou historicky spjaty se sousedními
nemovitostmi (např. plotem, dlouhodobým pronájmem).

Ordinační doba:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

tel.: 601 333 454
e-mail: ou@obecstehelceves.cz

STŘEDA

Úřední hodiny:

PÁTEK

Pondělí
8:00-12:00, 13:00-17:00

● Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3/2021.

od 10:00 hodin

od 10:30 hodin

pavlina.godalova@emotmedico.cz

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 6. 2021

ČTVRTEK

8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
10:00 – 13:00
13:00 – 18:00
7:00 – 10:00
10:00 – 12:00
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
8:00 – 11:00
11:00 – 13:00

Celý zápis ze zasedání je k dispozici na webových sránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadu.

akutní pacienti
pouze objednaní pacienti
akutní pacienti
pouze objednaní pacienti
akutní pacienti
pouze objednaní pacienti
akutní pacienti
pouze objednaní pacienti
akutní pacienti
pouze objednaní pacienti

Těšíme se na Vaši návštěvu.
MUDr. Josef Jelínek
MUDr. Yaroslav Shepelyak
MUDr. Olga Nesterenko
Pavlína Godálová, zdr. sestra

Středa
8:00-12:00, 14:00-18:00

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 8/2021
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 8. 2021
Uzávěrka příštího čísla: 20. 8. 2021
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Novinky
v tarifu PID

řídí tarifem železničního

informace
o změnách
od 1. srpna 2021

ušné chování

adů bude upravena také
dního dokladu. Základní
platbě na místě nebo do
ážka k jízdnému ve výši
de přirážka při pořízení
dnů od uložení přirážky

Kup si kupon.
Ušetříš

ního řádu a smluvních
tění nebo jiné poškození

adní
ba

Snížená
sazba 9

0 Kč

1 000 Kč 10
800 Kč 11

0 Kč

•

0 Kč

200 Kč

Praha
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).

Plnocenné (dospělý)
Krátkodobé L

4

Dospělý
Junior
Student

Zatímco jednorázové jízdné mírně zdražuje,
cena kuponů se nemění.
Jezděte 365 dní po celé Praze tramvajemi,
autobusy, metrem,
vlaky, přívozy i lanovkou
na Petřín jen za 3 650 Kč.
www.pid.cz/zmenatarifu

Dopravci PID

Zvýhodněné
(senior 60–65 let+)

24 Kč 30 Kč

31 Kč

12 Kč 15 Kč

32 Kč 40 Kč

42 Kč

16 Kč 20 Kč

1 den

110 Kč 120 Kč

120 Kč

55 Kč 60 Kč

3 dny

310 Kč 330 Kč

330 Kč

30 min.

1 den: 10 Kč

pp.cz

Věkové kat

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

90 minut: 40 Kč | 30 minut: 30 Kč

9 18 17

Roční
(365denní)

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.

Základní

d.cz

Čtvrtletní
(90denní)

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

50 Kč 10, 12

04 560

Měsíční
(30denní)

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

10
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Praha

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

SMS jízdenka

0 Kč

Přehled pře
platného po
(pásma P, 0

90 min.
24 hod.
72 hod.

L

Dítě 0-10 let+

0 Kč

Dítě 10-15 let+

0 Kč

•

(povinnost prokázat věk)

Dospělý 15-60 let+ plnocenné jízdné
Senior 60-65 let+

zvýhodněné jízdné (povinnost prokázat věk)

Senior od 65 let+

0 Kč

(povinnost prokázat věk)

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

Jsem
Jsem
Jsem
formy
slevy
potvr
Jsem

Senior

Přenosné k
Měsíční (30denní)

Čtvrtletní (90denní)
Roční (365denní)

Jednodušší prok
pro děti a senior

Dochází ke zjednodušen
pro jednotlivou jízdu a kr
do 65 let. Nově bude k p

Dále se podařilo výraz
na bezplatné cestování
Namísto dnešních spec
pouze relevantně doložit
od 6 do 10 let již nebudo
ve vlacích PID toto zjed
speciální průkazy nebo e

Manipulační poplatek za
a slevových kategorií bu
typy (papírovou a elekt
podle média.

5

STEHELČEVSKÝ ZPRAVODAJ

SRPEN 2021 ČÍSLO 8

Praha

Současné jízdné na 30 minut bude nově za
Další informace:
Další informace
Přehled
předplatního jízdného
Cestování
lanovkou na Petřín
Přehled předplatního
jízdného
Cestování lanovkou na Petřín
30 Kč (dosud 24 Kč) a 90minutové
jízdné bude
Tento dokument obsahuje pouze orientační informace Tento
o jízdném
PID. obsahu
dokument
za 40 Kč (dosud 32 Kč). Ceny budou
platné pro pouze na území Prahy
platného
platného
pouze
na
území
Prahy
Pro
lanovku
na
Petřín
bude
nově
stanoveno
speciální
jednotné
Úplné
znění
Smluvních
přepravních
podmínek
PID
a
Tarifu
PID
Pro lanovku na Petřín bude nově stanoveno speciální jednotné
Úplné znění je
Smluvních
jízdné v papírové formě a elektronické verzi
nepřestupní
jízdné
60
Kč.
Platným
jízdním
dokladem
pro
lanovku
k
dispozici
na
internetových
stránkách:
www.pid.cz
nebo
www.dpp.cz.
(pásma
P,
0
a
B)
nepřestupní jízdné 60 Kč. Platným jízdním dokladem pro lanovku
k dispozici
na internetov
(pásma P, 0 a B)
v mobilní aplikaci PID Lítačka. Nově však budou
zůstávají předplatní kupony pro Prahu nebo jízdné s platností
24 předplatní
hodin
zůstávají
kupony pro Prahu nebo jízdné s platností 24 hodin
odlišné ceny a objednávací kódy u jízdného
a
více,
doklady
pro
cestování
za
zvláštní
ceny
jízdného
a
doklady
a
více,
doklady
pro
cestování za zvláštní ceny jízdného a doklady
placeného přes SMS. Jízdné bude na 30 minut Plnocenné
Zvýhodněné
Plnocenné
opravňující k bezplatnéZvýhodněné
přepravě!
Praha
opravňující
k
bezplatné
přepravě!
+
nově za 31 Kč (obj. kód DPT31)Praha
a 90minutová
+
(dospělý)
(junior, student, senior 60–65 )
(dospělý)
(junior, student, senior 60–65 )
varianta za 42 Kč (obj. kód DPT42).

Měsíční

Mírně se zvyšuje i cena 24hodinového
(30denní)
„turistického“ jízdného, a to na 120 Kč (dosud
110 Kč) a třídenního na 330 Čtvrtletní
Kč (dosud 310 Kč).
(90denní)
Adekvátně se mění i ceny zvýhodněného

Roční
jízdného, nově však jen pro
seniory od 60
(365denní)
do 65 let.

550 Kč
1 480 Kč
3 650 Kč

130Měsíční
Kč
(30denní)

360Čtvrtletní
Kč
(90denní)

4
1 280Roční
Kč

(365denní)

◊

Express
550Airport
Kč
130 Kč

Platí ode dne vyhlášení.

◊

Platí ode dne vyhlášení.

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

narozenin uvedeného věku.

Na speciální autobusové lince AE (Airport Express) z Na
letiště
Václava
speciální
autobusové
Express)
L lince
NeplatíAE
na (Airport
lanové dráze
na Petřín.z letiště Václava
1 480
Kč
L Neplatí na lanové dráze na
360
Kč
Havla
Praha
na Hlavní nádraží
bude
stát nepřestupní plnocenné
jízdné
Havla Praha
na Hlavní nádraží bude stát nepřestupní plnocenné jízdné
1 Tyto zvýhodněné jizdní doklady nelze použít v pásmu P, na linkách
MHDzvýhodněné
Praha a MHD
1
Tyto
jizdní dok
100 Kč (dosud 60 Kč).
100 Kč (dosud 60 Kč).
Kladno a ani pro vnitroměstské cesty po těchto městech!

3 650 Kč

Kladno a ani pro vnitroměst

1 280 Kč 4

2

V papírové podobě nelze zakoupit v pokladnách ČD.

2 V papírové podobě nelze za
Nelze použít pro pásmo 0 a pro pásmo 3 v autobusových linkách na
3 území
Nelzeměsta
použítKladna.
pro pásmo 0 a

Spolu s cenami ročních kuponů zůstávají
Nové ceny za parkování u MHD
Nové ceny 3za parkování u MHD
nezměněny také ceny měsíčních Věkové
a čtvrtletních
4 Pro kategorii Student 18–26 let+ s omezeně volitelným začátkem
platnosti
v období
4 Pro
kategorii
Student 18–2
kategorie
Věkové kategorie
Změna cen se dotkne také záchytných parkovišť P+R na
územícen
Prahy.
kuponů pro Prahu. Kvůli velmi malému využití
15. 8. do 1. 11.parkovišť P+R na území Prahy.
Změna
se dotkne také od
záchytných
od 15. 8. do 1. 11.
U nehlídaných parkovišť bude parkování do 12 hodin i nadále
zdarma,parkovišť5 bude
se ruší pětiměsíční varianta kuponů.
U nehlídaných
parkování
do (International
12 hodin i Student
nadáleIdentity
zdarma,
Za platný
průkaz ISIC
Card) vydaný v5ČR Za
proplatný
žáky aprůkaz
studenty
DospělýPraha
Jsem dospělý od 18 do 60 let+.
ISIC (Intern
Dospělý Jsem dospělý od 18 do 60 let+.
hlídané parkování na
okrajích
Prahy
bude
nově
za
50
Kč
na
den,
akreditovaných
škol
MŠMT
navíc za stanovených podmínek
je
považován
pouze
platný
průkaz,
jehož
dočasně
platnost
lze MŠMT
hlídané
parkování
na
okrajích
Prahy
bude
nově
za
50
Kč
na
den,
akreditovaných
+
škol
+
Junior
Jsem junior od 15 do 18 let .
Junior
Jsem junior
od 15 do
18 centru
let . budou zpoplatněna 100 Kč na den. Ceny za
elektronicky
ověřit v databázi
držitelů
karet ISIC
provozovanou
GTS. Platný
a ověřený
ISICv databá
parkoviště
blíže
elektronicky
ověřit
(do konce roku 2022) poskytne lidem v hmotné
parkoviště blíže centru budou
zpoplatněna
100 Kč
na den.
Ceny
za
+
Student Jsem student od 18 do 26 let+ denní nebo prezenční
nahrazuje
v
tomto
případě
potvrzení
o
studiu.
Průkaz
ISIC
jako
průkazka
PID
nebo
potvrzení
Student
Jsem
student
od
18
do
26
let
denní
nebo
prezenční
nahrazuje
v
tomto
případě p
parkování již nebudou součástí Tarifu PID.
nouzi, kteří pobírají příspěvek na živobytí, slevu
parkování již nebudou součástí
Tarifu PID.
o studiu je akceptován vždy po dobu trvání školního/akademickéhoo roku,
byl
formy studia školy akreditované v ČR. Pro přiznání formy studia školy akreditované v ČR. Pro přiznání
studiunaje nějž
akceptován
vžd
70 % na měsíční a čtvrtletní kupony.
průkaz ISIC vydán, nebo je-li jeho předchozí platnost prodloužena příslušnou
prolongační
průkaz ISIC
vydán, nebo jeslevy se vyžaduje platné potvrzení o studiu, slevy se vyžaduje platné potvrzení o studiu,
teré využívají
(revalidační) známkou na dobu prolongace, pouze však v období 09/20xx
především
až 10/20xx+1.
Zvyšují
se ceny přenosných časových kuponů,potvrzený
které využívají
(revalidační)
známkou na do
platnýpředevším
žákovský průkaz nebo průkaz ISIC5. potvrzený
Ceník
P+Rprůkaz ISIC5.
platnýparkovného
žákovský průkaz nebo
Ceník
parkovného
P+R
6 Kupóny pro kategorii Student 18-26 let se nevydávají ve variantě6Roční.
hotely, cestovní kanceláře nebo fiSenior
rmy.
+
Kupóny
pro
kategorii
Stude
+
Jsem dospělý od 60 do 65 let .
Senior
Jsem dospělý od 60 do 65 let .

Zóna 0

Zóna 1

Přehled jízdného platného
Přenosné kupony platné na území Prahy
Přenosné kupony
platné
Prahy
Poplatek
0 Kč na území
Poplatek
50 Kč
ma P, 0 a B)
pouze na území Prahy (pásma P, 0 a B)
Zvýhodněné
(senior 60–65 let+)
Krátkodobé
12 30
Kč 15 Kč
min.
Základní
16 Kč
20 Kč
90 min.
1 den
55 Kč
60 Kč
24 hod.
3• dny

L

L

Měsíční (30denní)
670 Kč 1 000 KčMěsíční (30denní)
Zvýhodněné
Plnocenné (dospělý)
(90denní) (senior 60–65
Čtvrtletní
1 880
let+) Kč 2 700 KčČtvrtletní (90denní)
SMS jízdenka
Roční (365denní)
24 Kč Roční
30 Kč (365denní)
31 Kč
12 Kč 15 6
Kč 100 Kč 7 800 Kč

32 Kč 40 Kč

42 Kč

16 Kč 20 Kč

cena je platná v den

max. 12 hod.

670 Kč 1 000
Kč služby do
poskytnutí
ukončení denního provozu

1 880 Kč 2 700
Kč
parkoviště

Běchovice 6 100 Kč
Běchovice-střed

ČernýKčMost 2
7 800
Depo Hostivař

Jednodušší prokazování bezplatné přepravy
Jednodušší prokazování
bezplatnéChodov
přepravy
Braník
110 Kč 120 Kč 120 Kč
55 Kč 60 Kč
pro děti a seniory
pro děti a seniory Kotlářka
Letňany

•
310 Kč Dochází
330 Kč ke330
Kč
zjednodušení
prokazování nároku na zvýhodněné
jízdné
Dochází ke
zjednodušení prokazování
nároku na Opatov
zvýhodněné jízdné
Nové Butovice
pro jednotlivou jízdu a krátkodobé 24hodinové jízdné pro
seniory
od 60 jízdu a krátkodobé 24hodinové jízdné pro seniory od 60
pro
jednotlivou
Dítě 0-10 let+ do 650let.
Kč Nově bude k prokázání nároku postačovat doklad
Skalkanároku
2
totožnosti.
do 65
let. Nově bude k prokázání
postačovatRadotín
doklad totožnosti.

72 hod.

zjednodušit
prokazování
(povinnost prokázat
věk)
Rajská zahrada
Dále se nároku
podařilo výrazněTroja
zjednodušit systém prokazování
nároku
(povinnost
prokázat systém
věk)
Dítě 10-15
let+ Dále 0seKč podařilo výrazně
na bezplatné cestování pro děti od 6 do 15 let a seniory
od 65 let.cestování pro děti od 6 do 15 let a seniory od 65 let.
na bezplatné
Zličín 1
+ plnocenné
Namísto
dnešních
speciálních průkazek a aplikací bude
nově dnešních
stačit
jízdné
Dospělý 15-60 let
Namísto
speciálních průkazek a aplikací bude nově stačit
pouze relevantně doložit věk, například dokladem totožnosti.
děti doložit věk, například dokladem totožnosti.
Zličín 2 Navíc děti
pouzeNavíc
relevantně
věk)60-65 let+
né (povinnost prokázat
(povinnost
prokázat věk) věk vůbec. Ovšem pozor,
Senior
od 6 zvýhodněné
do 10 let již jízdné
nebudou
muset prokazovat
od 6 do 10 let již nebudou muset prokazovat věk vůbec. Ovšem pozor,
ve vlacích PID toto zjednodušení neplatí a jsou stále potřeba
stávající
ve vlacích
PID toto zjednodušení neplatí a jsou stále potřeba stávající
(povinnost prokázat
věk)od 65 let+
(povinnost prokázat věk)
Senior
0 Kčprůkazy nebo elektronické
speciální
aplikace na identifispeciální
kátoru. průkazy nebo elektronické aplikace na identifikátoru.
Manipulační
za úkony při
pořízenínarůzných slevových
průkazek
Manipulační
poplatek za úkony při pořízení různých slevových průkazek
prokázání nároku
na
Ve vlacích
PID jsou
podmínkypoplatek
pro prokázání
nároku
a
slevových
kategorií
bude
nově
sjednocen
na
60
Kč
pro
všechny
jejich
a slevových
kategorií bude nově sjednocen na 60 Kč pro všechny jejich
Viz samostatný
slevuleták
nebo jízdné za 0 Kč odchylné! Viz samostatný leták
rozdílné a elektronickou). Dosud byly tyto poplatky rozdílné
typy (papírovou
„Cestujeme vlakem“.typy (papírovou a elektronickou). Dosud byly tyto poplatky
podle média.
podle média.

6

Zóna 0
Zóna 0

9

Poplatek
100 Kč0 Kč
Poplatek

50 Kč přirážkyPoplatek
100
10Poplatek
Sazba při zaplacení
na místě nebo
do 15Kčkalendářních dnů.
10 Sazba při zaplacení přirážky
11cena
Cestující,
platný
jízdní vdoklad
(pásma
P, 0, který
B), kromě
je platnákterý
v dennepředložil cena
je platná
den na území Prahy 11
Cestující,
nepředložil
linky AEslužby
a vlaků,
uloženou
přirážku
k jízdnému na místě
avšak
poskytnutí
do a nezaplatil
poskytnutí
služby
do
linkykontroly,
AE a vlaků,
a nezapla
si zakoupí
výhradně
nebo 365denní
pásmavýhradně
P, 0, B roční
ukončení
denního
provozuroční ukončení
denníhoplnocenný
provozu časový kuponsipro
zakoupí
(s evidencí), jehož platnostparkoviště
začíná nejpozději v den žádosti o snížení
přirážky, jehož
a tutoplatnost
parkoviště
(s evidencí),
skutečnost doloží v doplatkové pokladně DPP nejdříve následující pracovní
den od
12:30
skutečnost
doloží
v doplatk
Černý
Most 2
a nejpozději
5. pracovní denHolešovice
ode dne uložení přirážky, se přirážka snižuje
na 800 Kč.
a nejpozději
5. pracovní den
12 Pokud je cestující držitelemKongresové
některého z těchto jízdních dokladů: 12 Pokud je cestující držitelem
Depo Hostivař
• předplatního časového centrum
s evidencí osobních
(typ I) s měsíční
Praha údajů v databázi systému
• předplatního
časového
nebo delší dobou platnosti;
nebo delší dobou platno
Chodov
Ládví
• osobního identifikátoru (typ I), ke kterému je přiřazen časový• předplatní
osobníhokupon
identifikátoru
s
měsíční
nebo
delší
dobou
platnosti;
s
měsíční nebo delší do
Letňany
Skalka 1
• osobního identifikátoru s evidencí osobních údajů (typu I), ke kterému
je přiřazen
• osobního
identifikátoru
doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného;
Opatov
doklad o nároku na zvlá
• průkazu opravňujícího k bezplatné přepravě;
• průkazu opravňujícího k
Radotín
přičemž tento doklad byl platný v době a místě kontroly, a tuto skutečnost
prokáže
přičemž tento
doklad byl p
v doplatkové
pokladně DPP nejdříve následující pracovní den odv 12:30,
nejpozději
doplatkové
pokladně DP
Rajská
zahrada
15. kalendářní den ode dne uložení přirážky, zaplatí přirážku 50 Kč.15.V kalendářní
případě použití
den ode dne
vlaku1 zapojeného do systému PID bez platného jízdního dokladuvlaku
PID nelze
provéstdo systé
Zličín
zapojeného
dodatečné předložení jízdního dokladu PID.
dodatečné předložení jízdní
Zličín 2
* Dvoupásmový jízdní doklad za 14 Kč (resp. 3 Kč) neplatí v Praze (pásma
P, 0, B), na území
* Dvoupásmový
jízdní doklad
města Kladna a ve vlacích (lze jej použít pouze v autobusech k přejezdu
dvěma
města mezi
Kladna
a ve vlacích
mimopražskými (vnějšími) pásmy).
mimopražskými (vnějšími) p
** Dvoupásmový jízdní doklad za 22 Kč (resp. 5 Kč) neplatí v pásmech
P a 0 (lze jej použít
** Dvoupásmový
jízdní doklad
pouze k přejezdu mezi dvěma mimopražskými (vnějšími) pásmy nebopouze
mezi pásmy
B a 1).
k přejezdu
mezi dvěm
*** Jízdní doklad za 30 Kč (resp. 7 Kč) lze využít pro příměstskou cestu
vnějšími
*** mezi
Jízdnítřemi
doklad
za 30 Kč (resp
pásmy nebo pro kombinaci pásem 0, B, 1 nebo B, 1, 2. Pouze plnocennou
variantu
pásmy nebo
pro za
kombinac
30 Kč lze též využít pro vnitroměstskou cestu po pásmech P, 0 a B 30
(území
pak pro vni
Kč lzePrahy),
též využít
platí pouze 30 minut.
platí pouze 30 minut.

cena je platná v den
poskytnutí služby do
12 hod.
ukončení max.
denního
provozu
parkoviště

Holešovice
Běchovice
Kongresové
centrumBěchovice-střed
Praha
Ládví

Braník

Skalka 1Kotlářka
Nové Butovice
Skalka 2
Troja

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

Zóna
1
(napodobeninou),
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Přehled plnocenného předplatného
Středočeský
kraj
Přehled
plnocenného
předplatného
Středočeský kraj
Ostatní
pro cestování po regionu (mimo Prahu)pro cestování po regionu (mimo Prahu)
Ceny jízdného pro jednotlivou jízdu na území Středočeského kraje
Ceny jízdného pro jednotlivou jízdu na území Středočeského
kraje nejlevnější varianty na 15 minut za 14 Kč a varianty
budou (kromě
Pásmová
budou (kromě nejlevnější varianty na 15 minut za 14 Kč
a
varianty
Měsíční
na 30 minut za 22 Kč) odstupňovány po 10 Kč
za každé dalšíČtvrtletní
pásmo,
platnost
na 30 minut za 22 Kč) odstupňovány po 10 Kč za každénapříklad
další pásmo,
3pásmové jízdné bude za 30 Kč, 4pásmové za 40 Kč atd.
například 3pásmové jízdné bude za 30 Kč, 4pásmové za
40 Kčplatnost
atd. jednotlivého
3
1 pásmo
375 Kč a je i nadále
950 Kč
Časová
jízdného
zůstává zachována
Časová platnost jednotlivého jízdného zůstává zachovánaodstupňována
a je i nadále po 30 minutách.
2 pásma
575 Kč
1 500 Kč
odstupňována po 30 minutách.
Adekvátně se mění i ceny 3
zvýhodněného
jízdného.
pásma
875 Kč
2 250 Kč
Adekvátně se mění i ceny zvýhodněného jízdného.
Ceny všech předplatních kuponů
se
zvýší
cca
o
25
%.
4 pásma
1 150 Kč
3 000 Kč
Ceny všech předplatních kuponů se zvýší cca o 25 %.
Mírně se upraví také ceny5vícepásmového
24hodinového
jízdného
pásem
1 413 Kč
3 pro
750 Kč
Mírně se upraví také ceny vícepásmového 24hodinovéhocestování
jízdného po
proStředočeském kraji.
cestování po Středočeském kraji.
6 pásem
1 688 Kč
4 500 Kč

7 pásem
1 950 Kč
5 250 Kč
Přehled
jízdného
pro
jednotlivou
jízdu
Přehled jízdného pro jednotlivou jízdu
8 pásem
2 225 Kč
6 000 Kč
linkami
PID
(Praha
+
Region)
9 pásem
2 500 Kč
6 750 Kč
linkami PID (Praha + Region)
Neplatí na lanové draze na Petřín.

Pásmová
platnost
2 pásma

*

2 pásma **
3 pásma ***
4 pásma
5 pásem
6 pásem
7 pásem
8 pásem
9 pásem
10 pásem
11 pásem
12 pásem
13 pásem
14 pásem ◊

Časová
platnost

Plnocenné

15 min.
30 min.
60 min.
90 min.
2 hod.
2,5 hod.
3 hod.
3,5 hod.
4 hod.
4,5 hod.
5 hod.
5,5 hod.
6 hod.
6,5 hod.

12 Kč 14 Kč
18 Kč 22 Kč
24 Kč 30 Kč
32 Kč 40 Kč
40 Kč 50 Kč
46 Kč 60 Kč
54 Kč 70 Kč
62 Kč 80 Kč
68 Kč 90 Kč
76 Kč 100 Kč
84 Kč 110 Kč
92 Kč 120 Kč
100 Kč 130 Kč
• 140 Kč

(dospělý)

Zvýhodněné jízdné

Neplatí na lanové draze na Petřín.

Pásmová
1
Zvýhodněné
platnost
(neplatí v pásmu P)
2 pásma *

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

13 pásem

•
•

14 pásem ◊

10 pásem
2 775 Kč
7 500 Kč
◊
Časová
Plnocenné 3 041
Zvýhodněné
11 pásem
Kč
8 1250 Kč
(dospělý)
(neplatí v pásmu P)
platnost

Pásmová
2
platnost
Roční
1 pásmo 3
3 563 Kč
2 pásma
5 463 Kč
3 pásma
8 313 Kč
4 pásma
10 925 Kč
5 pásem
13 419 Kč
6 pásem
16 031 Kč
7 pásem
18 525 Kč
8 pásem
21 138 Kč
9 pásem
23 750 Kč
10 pásem
26 363 Kč ◊
11 pásem
28 963 Kč

Ostatní

Cena za př

MěsíčníCena Čtvrtletní
Roční 2
za přepravu zavazadel
a psa

Zvyšuje se cena za p
375 Kčse cena za 950
Kč
3 563aKčpsa, podléhají-li
Zvyšuje
přepravu
zavazadel
placení na 20 Kč
přepravného,
přepravného,
na
20
Kč
(dosud
16
Kč).
575 Kč
1 500 Kč
5 463 Kč
Ve vlacích PID se cena
Ve 875
vlacích
PID
se
cena
za
přepravu
zavazadel
železničního
Kč
2 250 Kč
8 313 Kč řídí tarifemdopravce.
dopravce.

1 150 Kč
3 000 Kč
10 925 Kč
1 413 Kč
3 750 Kč
13 419 Kč
Motivace
pro
poctivé
a slušné chováníMotivace p
1 688 Kč
4 500 Kč
16 031 Kč
zůstává
1 950zůstává
Kč
5 250 Kč
18 525 Kč
Spolu se zvýšením cen
2 225
000
Kč
21 138dokladů
Kč
Spolu
seKčzvýšením6cen
některých
jízdních
bude upravena
také (pokuty)
výše přirážky
výše
přirážky
(pokuty)
za jízdu
bez platného
Základní
2 500
Kč
6 750
Kč
23 750 Kčjízdního dokladu.
sazba ve výši 1 500 Kč
sazba ve výši 1 500 Kč se nemění, avšak při platbě na místě
nebo
do
15 dnů
v doplatkové
po
2
775
Kč
7
500
Kč
26
363
Kč
15 dnů v doplatkové pokladně bude nově přirážka k jízdnému
ve
výši
1 000 Kč (dosud 800
041Kč
Kč (dosud 800
8 250
963 bude
Kč
13000
Kč).Kč Pouze v28Praze
přirážkaplnocenného
při pořízení

ročního k
plnocenného ročního kuponu pro Prahu do 5 dnů od uložení
přirážky
jen 800
Kč.
jen 800 Kč.
Přehled zvýhodněného
předplatného
Zvyšují se také přirážk
12 Kč 14zvýhodněného
Kč
3 Kč předplatného
Přehled
Zvyšují se také přirážky za porušení přepravního řádu přepravních
a smluvníchpodmínek
po regionu
Prahu)
přepravních
podmínek(mimo
PID, například
za znečištění nebo jiné
poškození
Kč 22 Kč
4 Kč 5 Kč (mimo Prahu)pro cestování
pro18cestování
po regionu
vozidla,
a to na 1 000 K
vozidla,
a
to
na
1
000
Kč.
24 Kč 30 Kč
6 Kč 7 Kč

15 min.
30 min.
60 min.
Pásmová
90 min.
32 Kč 40 KčMěsíční8 Kč 10
Kč
Čtvrtletní
platnost
2 hod.
40 Kč 50 Kč
10 Kč 12 Kč
3
1
pásmo
93
Kč
2,5 hod.
46 Kč 60 Kč
11 Kč 15 Kč 237 Kč
2 pásma
3 hod.
54 Kč 70 Kč 143 Kč13 Kč 17 Kč 375 Kč
3 pásma
3,5 hod.
62 Kč 80 Kč 218 Kč15 Kč 20 Kč 562 Kč
4 pásma
4 hod.
68 Kč 90 Kč 287 Kč17 Kč 22 Kč 750 Kč
5 pásem
4,5 hod.
76 Kč 100 Kč 353 Kč19 Kč 25 Kč 937 Kč
6 pásem
5 hod.
84 Kč 110 Kč 421 Kč21 Kč 27 Kč1 125 Kč
7 pásem
5,5 hod.
92 Kč 120 Kč 487 Kč
30 Kč1◊312 Kč
8 pásem
6 hod.
100 Kč 130 Kč 556 Kč
• 1 500 Kč
9 pásem • 140 Kč 625 Kč
6,5 hod.
• 1 687 Kč

10 pásem
pásem ◊
Zvýhodněné11
jízdné

693 Kč
759 Kč

1 875 Kč
2 062 Kč

Dítě od 6 do 15 let+. V případě důvodných pochybností o věku
Krátkodobé časové jízdné
Dítě od 6 do 15 let+. V případě důvodných pochybností o věku
dítěte může pověřená osoba dopravce požadovat
dítěte může pověřená osoba dopravce požadovat
+ Region)
hodnověrné (Praha
doložení věku.
hodnověrné doložení věku.
+
Junior od 15 do 18 let . Věk lze prokázat občanským průkazem,
Junior od 15 do 18 let+. Věk lze prokázat občanským průkazem,
Plnocenné
cestovním
pasem,
průkazkou Časová
PID, potvrzeným
Praha
+ region
cestovním pasem, průkazkou PID, potvrzeným
5
(dospělý)
platnost
žákovským
průkazem
nebo
kartou
ISIC
.
žákovským průkazem nebo kartou ISIC5.
+
Student od 18 do Praha
26 let . XXL
V denním nebo prezenčním studijním
Student od 18 do 26 let+. V denním nebo prezenčním studijním
24 hod.
200 Kč
programu;
nárok
(pásma
P, 0,naB,slevu
1–4) je nutné prokázat platnou
programu; nárok na slevu je nutné prokázat platnou
5
kartou ISIC nebo potvrzeným platným žákovským
Krajské
kartou ISIC5 nebo potvrzeným platným žákovským
průkazem.
24 hod.
180 Kč
(pásma 1–9, resp. 1–10◊)
průkazem.
+
Senior od 65 do 70 let . Věk lze prokázat občanským průkazem,
Všepásmové
Senior od 65 do 70 let+. Věk lze prokázat občanským průkazem,
cestovním
pasem nebo průkazkou24
PID.
hod.
300 Kč
(všechna pásma)
cestovním pasem nebo průkazkou PID.

Pásmová
2, 6
platnost
Roční
1 pásmo 3
890 Kč
2 pásma
1 365 Kč
3 pásma
2 078 Kč
4 pásma
2 731 Kč
5 pásem
3 354 Kč
6 pásem
4 007 Kč
7 pásem
4 631 Kč
8 pásem
5 284 Kč
9 pásem
5 937 Kč
10 pásem
6 590 Kč ◊
11 pásem
7 240 Kč

Měsíční

Čtvrtletní

2, 6
RočníZákladní
Přirážky k jízdnému
sazba
93 Kč
237 Kč
890 Kč
Jízda
143
Kč bez platného
375 Kč
1 365
1 Kč
500 Kč
jízdního
dokladu
218 Kč
562 Kč
2 078 Kč
Porušení
přepravních
287
Kč
750 Kč
2 731
Kč
1 000
Kč
podmínek
353 Kč
937 Kč
3 354 Kč
Nezaplacení
přepravného
421
Kč
1 125 Kč
4 007 Kč
400 Kč
za
zavazadlo
nebo
psa
487 Kč
1 312 Kč
4 631 Kč
Zapomenutí
platného
556
Kč
1 500 Kč
5 284
1 Kč
500 Kč
časového
jízdního
dokladu
625 Kč
1 687 Kč
5 937 Kč
693 Kč
1 875 Kč
6 590 Kč
759 Kč
2 062 Kč
7 240 Kč

Snížená
Přirážky k jízd
sazba 9
Jízda bez platnéh
1 000 Kč 10
jízdního
dokladu
800 Kč 11
Porušení přeprav
podmínek
•
Nezaplacení přep
10
za
zavazadlo
neb
200
Kč
Zapomenutí platn
časového
50 Kč 10, 12 jízdního

Krátkodobé časové jízdné
(Praha + Region)
Grafická úprava a sazba: František Brynda

Praha + region
Zvýhodněné
Praha XXL

(pásma
• P, 0, B, 1–4)

Krajské
(pásma
45 Kč 1–9, resp. 1–10◊)
Všepásmové

(všechna
• pásma)

Časová Plnocenné Zvýhodněné
platnost (dospělý)
24 hod.

200 Kč

24 hod.

180 Kč

24 hod.

300 Kč

Grafická úprava a sazba: Fran
© ROPID & IDSK srpen 2021
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45 Kč

296
• 19 18 17
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latného
mimo Prahu)

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Další informace:
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.

zůstávají předplatní kupony pro Prahu nebo jízdné s platností 24 hodin

informace
o změnách
od 1. srpna 2021

Dospělý

tní

ělý)

Novinky
v tarifu PID

5 463 Kč
více, doklady pro cestování za zvláštní ceny jízdného a doklady
Ve vlacích PID se cena za přepravu zavazadel řídí tarifemaželezničního
Plnocenné
Zvýhodněné
8 Praha
313 Kč
opravňující
k bezplatné přepravě!
dopravce.
(dospělý)
(junior, student, senior 60–65+)
10 925 Kč
Měsíční
13 419 Kč
Motivace
pro poctivé
550
Kč
130 Kč a slušné chováníAirport Express
(30denní)
16 031 Kč
zůstává
Čtvrtletní
Na speciální autobusové lince AE (Airport Express) z letiště Václava
1
480
Kč
360 Kč
18
525
Kč
(90denní)
Havla Praha na Hlavní nádraží bude stát nepřestupní plnocenné jízdné
Spolu se zvýšením cen některých jízdních dokladů bude upravena také
21 138 Kč
100 Kč (dosud 60 Kč).
Roční
výše
přirážky
(pokuty) za jízdu
bez Kč
4
platného
jízdního dokladu. Základní
3
650
Kč
1
280
23
750 Kč
(365denní)
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 ceny za parkování u MHD
26 363 Kč
Nové
1 000 Kč (dosud 800 Kč). Pouze v Praze bude přirážka při pořízení
28 963
Kč
Věkové
kategorie
plnocenného

dplatného Junior
mimo Prahu)Student

enné

Ostatní

Přehled předplatního jízdného
Cestování lanovkou na Petřín
2
Cena za přepravu zavazadel a psa
Ročníplatného
pouze na území Prahy
Pro lanovku na Petřín bude nově stanoveno speciální jednotné
Zvyšuje
se cena za přepravu zavazadel a psa, podléhají-li
placeníjízdné 60 Kč. Platným jízdním dokladem pro lanovku
nepřestupní
(pásma
P,
0
a
B)
3 563 Kč
přepravného, na 20 Kč (dosud 16 Kč).

tní

7 Kč
5 Kč
2 Kč
0 Kč
7 Kč
5 Kč
2 Kč
0 Kč
7 Kč
5 Kč
2 Kč
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Roční 2, 6
Senior

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

L

Neplatí na lanové dráze na Petřín.

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!

Kup si kupon.
Ušetříš

ročního kuponu pro Prahu do 5 dnů od uložení
přirážky
Změna
cen se dotkne také záchytných parkovišť P+R na území Prahy.
jen
800
Kč.
U
nehlídaných
parkovišť bude parkování do 12 hodin i nadále zdarma,
+
Jsem dospělý od 18 do 60 let .
hlídané
parkování na okrajích Prahy bude nově za 50 Kč na den,
+
Zvyšují
se
také
přirážky
za
porušení
přepravního
řádu
a
smluvních
Jsem junior od 15 do 18 let .
parkoviště
blíže centru budou zpoplatněna 100 Kč na den. Ceny za
podmínek
například
za znečištění nebo jiné
poškození
+
Jsempřepravních
student od 18
do 26 letPID,
denní
nebo prezenční
parkování již nebudou součástí Tarifu PID.
vozidla,
a
to
na
1
000
Kč.
formy studia školy akreditované v ČR. Pro přiznání
slevy se vyžaduje platné potvrzení o Základní
studiu,
Snížená
Přirážky
k jízdnému
potvrzený
platný žákovský
průkaz nebo průkaz ISIC5.
Ceník
sazba
sazba 9parkovného P+R
Jsem dospělý od 60 do 65 let+.

890 Kč
Jízda bez platného
1 500 Kč
1 365 Kč
jízdního dokladu
Přenosné
kupony platné na území Prahy
2 078
Kč
Porušení přepravních
1 000 Kč
2
731
Kč
Měsíční (30denní) podmínek 670 Kč 1 000 Kč
3 354 Kč
přepravného
(90denní) Nezaplacení
Čtvrtletní
1 880
Kč 2 700 Kč
400 Kč
4 007 Kč
za zavazadlo nebo psa
Roční
6 100
Kč 7 800 Kč
4 631 (365denní)
Kč
Zapomenutí
platného
1 500 Kč
5 284 Kč
časového jízdního dokladu
5 937 Kč
Jednodušší
prokazování bezplatné přepravy
6 590
Kč
pro
děti
a seniory
7 240 Kč

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.

1Zóna
000 Kč0
800 Kč 11
Poplatek 0 Kč
•
10

Zóna 1

Zóna 0

Poplatek 50 Kč

Poplatek 100 Kč

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

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

Černý Most 2

Holešovice

Běchovice-střed

Depo Hostivař

Kongresové
centrum Praha

Braník

Chodov

Kotlářka

Letňany

Nové Butovice

Opatov

Skalka 2

Radotín

max. 12 hod.
10
Kč

200

Běchovice

50 Kč

10, 12

Dále se podařilo výrazně zjednodušit systém prokazování nároku
Troja
na bezplatné cestování
pro
oda sazba:
6 do 15
let a Brynda
seniory od 65 let. © ROPID & IDSK srpen 2021
Grafi
cká děti
úprava
František
Namísto dnešních speciálních průkazek a aplikací bude nově stačit
Zvýhodněné
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
• průkazy nebo elektronické aplikace na identifikátoru.
speciální

234 704 560

www.pid.cz

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

296 19 18 17

www.dpp.cz
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◊
+

2

V papírové podobě nelze zakoupit v pokladnách ČD.

3

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

4

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

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.

6

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

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!

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

Ládví
90 minut:
40 Kč | 30 minut: 30 Kč
Skalka 1

1 den: 10 Kč

Rajská zahrada
Zličín 1

Zatímco jednorázové jízdné mírně zdražuje,

Zličín 2cena kuponů se nemění.

*

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.

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).

Jezděte 365 dní po celé Praze tramvajemi,
autobusy, metrem,
** 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).
vlaky, přívozy i lanovkou
***
Jízdní
doklad za 30 Kč (resp. 7 Kč) lze využít pro příměstskou cestu mezi třemi vnějšími
na Petřín jen za 3 650 Kč.
www.pid.cz/zmenatarifu

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.

Dopravci PID
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sahovala různé příměsi. Až do
roku 1940 ještě fungoval jako stáčírna piva pro Krušovický pivovar.

Zajímavá místa v obci - Pivovar Stehelčeves

červenec 2021

Z uzavření Stehelčevského pivovaru neměl užitek jen Krušovický
pivovar, ale i okolní Buštěhradský
a Kročehlavský.

Šachta zvaná Stelčovská
byla hloubena v letech 1871-1975
Pražskou železářskou společností
do hloubky 160,2 m, ale byla zde
nalezena jen nevýznamná sloj uhlí.
Jáma měla obdélníkový průřez a do
hloubky 12 metrů byla vyzděná.
Byla tedy propojena do strany překopem o délce 830 metrů s dolem
Vítek (Václav) ve Cvrčovicích
a sloužila jako vodní a větrná jáma
pro tento důl. V roce 1875 byl
provoz dolu ukončen a jáma zasypána. Těžní stroj byl převezen na
důl Mayrau.
V roce 1897 byly povrchové objekty prodány sládkovi
Vilému Havlíkovi z Kročehlav,
který přestavěl jámovou budovu na
sladovnu. Kolem roku 1901 byla
postavena nová budova pivovaru
a sklepy. K výrobě piva nakupovali
obilí a chmel z okolních buštěhradských a kladenských statků, vodu
čerpali ze zatopeného dolu.
Dokončení výstavby pivovaru bylo v letech 1919-23, kdy
poprvé vystavil 11 780 hektolitrů
piva. Sládkem byl z Kročehlav
„přetažený“ a již od roku 1897 zde
činný Vilém Havlík. V době plného
provozu produkoval více než
20 000 hektolitrů piva ročně. Největší výstav byl v roce 1910-1911
a to 24 848 hektolitrů piva.

12

Šlo vlastně o absolutorium, protože
více již nikdy nevyprodukoval.
Do roku 1925 nesl název
Středočeský pivovar a sladovna,
a.s., dříve První kladenská sladovna. V letech 1925-1930 V. Havlík,
pivovar a sladovna, spol. s. r. o.
Sladovna i pivovar byly vybaveny
velice moderně a účelně, což odpovídalo době, v níž byly projektovány a stavěny. Var měl hodnotu 90
hektolitrů horké mladiny, otop
byl parní a celé zařízení pivovaru
od prvopočátku poháněl parní
stroj. Spilka a ležácké sklepy už
byly vybaveny umělým chlazením, lednice se používali jen pro
sběr ledu k rozvozu do hostinců
a prodej ostatním zájemcům.
Kapacita výstavu byla stanovena
na 40 000 hektolitrů piva ročního
výstavu. Toto množství bylo poněkud nadsazené a nikdy se ho
nedosáhlo. Vznikem tohoto pivovaru bylo Kladensko najednou
„přepivovarováno“, konkurence
bila na poplach a brzy došlo
k „zalknutí“ pivovaru a ten začal
ubírat na síle. Ještě před rokem
1911 se stal správcem pivovaru
Vladimír Havlík (zřejmě syn
sládka) a posléze převzal i sládkování. Spolu s otcem stál i za
rekordním výkonem pivovaru.
V roce 1911 Vilém Havlík umírá.
Po jeho smrti začala produkce
klesat, i když nikoli dramaticky.

Dosavadní akciovka přešla do
společnosti s ručením omezeným s produkcí 19 500 hektolitrů. S vypuknutím války skončilo
i období sládků Havlíků a toto
místo převzal Bedřich Stříbrný.
Ten pivovar prodal, když ve válečných letech 1917/18 vyrobil
pouze 2 250 hektolitrů piva. Surovin bylo málo, a ještě omezené
příděly uhlí pivovar dusily. Ještě
následovalo krátké vzestupné
období po vzniku Československé republiky a opět nastal
propad, který spustilo střídání
sládků. Posledním z nich byl
Josef Razák z Libochovic a Budyně nad Ohří. Ten spolu s podsládkem Stanislavem Potůčkem
svařil v roce 1930 poslední
várku a pivovar náhle vyprodukoval 17 959 hektolitrů piva. Zdá
se, že za uzavírkou pivovaru
v roce 1931 nebyly jen těžkosti
trhu, ale možná i „zvláštní
chuť“ tohoto piva, která měla
původ v užívané vodě ze šachty,
která byla specifické chuti a ob-

Po ukončení činnosti i této
stáčírny byl objekt postupně využíván k bydlení, v 60. a 70. letech
minulého století zde byl Krajský
výkupní podnik, ale objekt velmi
chátral. V 90. letech zde byla
zřízena firma KINEX s.r.o., dnes
KMITEX s.r.o.
S p o l e č n o s t
KMITEX s.r.o. byla založena v roce
1995 jako ryze česká společnost zabývající se výrobou, prodejem,
servisem a kalibrací měřicích nástrojů
a
zařízení.
Centrála
společnosti KMITEX s.r.o. ve Stehelčevsi plní přání a požadavky
všech obchodních partnerů nejen
z České republiky, ale z celé Ev-

ropy a části světa. Areál prošel
rozsáhlou rekonstrukcí a nyní
svítí svými budovami do okolí.
V roce 1998 byl zaznamenán propad zásypu v bývalé důlní jámě.
Proto bylo o rok později provedeno
zabezpečení a dosypání popílkovým stabilizátem.
Budovy bývalého pivovaru ve
Stehelčevsi jsou dominantou naší

obce a cílem vycházek po okolí.
Kolem tohoto komplexu dojdeme
do Cvrčovic, do osady Ferdinandka
(bývalý důl Ferdinand) až na Čabárnu do Naučného střediska ekologické výchovy a Záchranné stanice
pro chráněné živočichy AVES.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

2010 - pivovar z ptačí perspektivy
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Klokani se vrací do expozice
Jakmile se podaří dokončit doplňkovou vnitřní ubikaci, zprovozníme
průchozí koridor, který povede přímo kolem plotu a bude možné tak
klokaní kluky pozorovat opravdu
zblízka. V současnosti je jejich expozice z části překrytá rákosovou
rohoží, aby si klokani opět zvykli
na přítomnost návštěvníků. Tu již
brzy čeká sundání.

Z kuchyně našich babiček
No a v neposlední řadě klokani
hledají své adoptivní rodiče! Jsou
totiž jedinými savci z celé zoo, kteří
zatím žádné nemají. Najdou je ve
Stehelčevsi? :)

Text a foto: Daniel Koleška
MRKVOVÁ POLÉVKA

Po delší přestávce se do expozice
vrací
klokani
Bennetovi
(Macropus rufogriseus fruticus).
Tento středně velký druh klokana
pochází z ostrova Tasmánie a je
považován za poddruh klokana
rudokrkého (Macropus rufogriseus).
Jeho tělo měří až 100 cm a když
k tomu připočteme ocas o délce až
90 cm, už je z toho pěkný kousek
zvířete. Ocas je pro klokany velice
důležitý, protože se o něj v klidu
opírají a při typickém poskakování
jim slouží jako prostředek k udržení
rovnováhy. Větší jedinci mohou
dorůstat váhy až 30 kg. Díky husté
srsti je vhodným druhem pro chov
v chladnějších středoevropských
podmínkách. Naše podnebí tak snáší velmi dobře.
V přírodě se klokani Bennetovi
pohybují především solitérně, ale
na místech s výskytem potravy se
mohou sdružovat do větších skupin. Jejich přirozenou potravou je
tráva, kořínky rostlin, listy stromů a keřů a další byliny. Díky své
odolnosti a cílené i necílené (úniky
z chovů) introdukci v minulosti,
dnes můžete klokany z tohoto
druhového komplexu potkat na
Novém Zélandu, v Irsku, v Anglii,
na jih od Paříže nebo v ploché
krajině Meklenburska – Pomořanska ve východním Německu.

Nastrouháme najemno 4 velké mrkve a osmahneme na másle, osolíme, přidáme muškátový květ a zázvor,
zasypeme hrubou krupicí a opět chvilku smažíme, zalĳeme 3 rozkvedlanými vejci, necháme je srazit za stálého
míchání a vše zalĳeme zeleninovým vývarem, případně vodou. Povaříme, podle chuti dosolíme a opepříme. Na
talíři posypeme sekanou petrželkou.
BELÉŠE
Do mísy dáme 8 rohlíků nakrájených na kolečka, přidáme 4 rozšlehaná vejce, 1 velkou nastrouhanou cibuli,
2 dcl mléka, sůl a pepř podle chuti. Chvíli necháme uležet, promícháme, aby vznikla polotuhá hmota. Na pánvi
pečeme 2 cm silné placky velikosti lívanců. Velmi dobré jako příloha k salátům, nebo grilovanému masu.
HUBNÍK
Nakrájíme houby, které dobře propereme, podusíme na sádle, přidáme kmín, drcený česnek, tymián, trochu
pepře. Na kostičky nakrájíme 1-2 housky, zalĳeme mlékem, vymačkáme a přidáme k houbám, dobře
promícháme. Směs dáme do kastrolu vymazaného sádlem a zalĳeme asi 4 rozkvedlanými vejci. Ve vyhřáté
troubě zapečeme. Dobře chutná se zeleninovým salátem.
MEDOVÁ VEPŘOVÁ ŽEBÍRKA
Vepřová žebírka naporcujeme, přelĳeme nálevem z 2 dcl vody, 2 lžic mouky, nejlépe sójové, 3 lžic medu
a ½ lžičky zázvoru, přidáme 2 lžíce oleje a 2 lžíce kečupu. Necháme asi 4 hodiny odležet v chladu, můžeme
i do druhého dne. Pečeme asi 1,5 hodiny (dle velikosti masa) ve vyhřáté troubě. Podáváme s bramborem.
OSTRO-SLADKÁ DOBROTA
Feferonky opatrně rozřízneme, odstraníme jadřinec a místo něj vložíme rozinky, co se do feferonky vejde.
Svaříme 1/3 litru jablečného octa, 1/3 litru vody a 1/3 litru tekutého medu. Feferonky naskládáme do sklenic
a zalĳeme horkým nálevem. Zavíčkujeme, obrátíme dnem vzhůru a necháme vychladnout. Až se rozleží,
podáváme k studenému masu.
TVAROHOVÝ DORT
Ušleháme sníh ze 6 bílků s 8 lžícemi cukru, přidáme jeden vanilkový cukr a lehce vmícháme 6 žloutků, 8 lžic
hladké mouky, lžíci Solamylu, 2 lžičky prášku do pečiva a 8 lžic vlahého másla. Pečeme ve větší dortové formě
a po vychladnutí plníme nádivkou.
Nádivka: do hrnce dáme 13 dkg tuku, 8 lžic cukru, 2 vejce rozmíchaná v 1 dcl mléka, 2 lžíce Solamylu, nebo
pudingového prášku. Chvíli povaříme a vmícháme ½ kg tvarohu. Teplou hmotu rozdělíme na 2 díly. Za tepla ji
nalĳeme na pláty dortu, který jsme rozřízli na 3 placky. Dort poskládáme a polĳeme čokoládovou polevou
a posypeme strouhanými oříšky. Dáme ztuhnout do lednice.

V Zooparku Zájezd jsou v expozici aktuálně dva samci.
DOBROU CHUŤ!
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Významné osobnosti naší obce
Václav KOTT
Václav Kott se narodil 6. června
1913. Vyučil se truhlářem, ale celý
život pracoval na dráze. Dlouho
dělal mistra, řídil stavební partu,
která se starala o drážní budovy.
Do Stehelčevsi se přistěhoval
koncem 40. let, předtím byl asi
2 roky u Teplic, ale pocházel vlastně
ze sousedních Dřetovic.
Za
manželku
si
vzal
stehelčevskou rodačku Vlastu
Moravcovou,
dceru Václava
Moravce, který zemřel těsně po
osvobození v květnu 1945 na
následky věznění v Terezíně. Měli
spolu 2 děti, dceru Annu
a syna Jiřího.
Byl dlouholetým členem Sboru
dobrovolných
hasičů
ve
Stehelčevsi a dlouho pracoval ve
výboru
naší
organizace.

Co Co
se se
děje
dějeuuhasičů...
hasičů...

Žil a pracoval pro hasiče (tehdy
vlastně pro požárníky, neboť hasiči
se přejmenovali na požárníky a pak
zase z požárníků na hasiče), ale idea
byla stále stejná, chránit bezpečnost
a majek občanů před ohněm.

V sobotu 5. 6. 2021 jsme se zúčastnili
postupového

Veřejného života se zúčastňoval
vlastně po celý život a byl všude,
kde se něco dělo. Akcí hasičů se
účastnil stále a své místo ve výboru
SDH předal svému synovi Jiřímu.

v

požárním

útoku v

Plchově za družstvo mužů i žen. Ženy si
přivezly 3. místo a muži 1. místo spolu s
postupem

V mládí byl aktivním členem
Sokola, za Dřetovice hrál dlouho
a úspěšně fotbal a cvičil i se svou
ženou na Spartakiádách. Byl hrdý
na to, že cvičili na Strahově.
Po 50. roku života, kdy už nemohl
aktivně provozovat sport, si našel
další velký koníček, a to bylo
zahrádkaření. Pěstoval úžasné
gigantické kedlubny, a hlavně
ovocné stromky.

kola

na

krajské

kolo.

Kategorie

jednotlivci muži dopadla následovně:
Martin Šťáhlavský 2. místo
Filip Šťáhlavský 4. místo
Michal Šťáhlavský 6. místo

Stáří trávil ve svém domku v ulici
V. Moravce ve Stehelčevsi,
a hlavně na své milované zahradě.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

pan Kott na fotce v pravé části první zleva,, na jeho rameni má ruku pan Hýský stojící za ním

Jan Hartman 7. místo
V kategorii jednotlivci ženy se Šárka Štancová umístila na 5. místě.
Krajské kolo se uskutečnilo v sobotu 19. 6. 2021 v
obci Kšely, kde naše družstvo mužů poprvé v historii
obce reprezentovalo kladenský okres v požárním
sportu v krajské soutěži. I přes to, že to byla kluků
premiéra, ostudu si rozhodně neudělali.

Po roční pauze jsme letos konečně mohli uspořádat
malé letní soustředění a to tentokrát na Slapech. Bylo sice zkrácené, ale program byl nabitý
k prasknutí. Kromě soutěží a her jsme vyrazili i do lanového parku a na zámek v Mníšku pod
Brdy.Tímto bychom rádi poděkovali obecnímu úřadu za finanční podporu a paní Lence
Kolářové a paní Jaroslavě Štancové za věcné dary pro děti.
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INZERCE

Doplňovačka
V tajence najdete část naší obce

správné řešení pak v dalším čísle zpravodaje

1
2
3
4
5
6
7

Sousední stát
Komunikace určená pro vyšší rychlost
Postoj
Rozdělení silou
Iritovat, podráždit
Dialogy
Obalené RNA viry
Obnovení, opětovné uvedení do původního stavu
Zabírání, vymáhání něčeho z moci úřední

Řešení doplňovačky z čísla 7/2021 - název místa v našem katastru
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Potkejte se s přáteli nad šálkem
výběrové kávy a domácím dezertem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V červenci pro vás otevřeme
novou kavárnu v malebném
středočeském městečku u Kladna

9

- prostor pro setkávání, tvoření, inspiraci, sdílení –

8
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