
 

Praha, červen 2022

Milé sestry, milí bratři,

léto teprve začíná, nicméně nejen tábory se blíží.  Brzy 
tomu bude již rok, kdy jsme se spolu navzájem setkali. Chceme 
vás proto opět pozvat jako každoročně třetí sobotu v září na

XXXI. členskou schůzi Svojsíkova oddílu
17. září 2022 v  10 hodin   

na místě nám důvěrně známém  -  v posluchárně 
Zdravotnického ústavu v areálu Vinohradské nemocnice. 

Adresa je: Šrobárova  48, Praha 10, ale vchod ne do 
nemocnice, leč ten druhý, napravo od hlavního vchodu do 
Vinohradské nemocnice. 

Dostanete se tam  metrem linkou A – stanice Želivského. 
Od stanice metra se držte vpravo, projděte domy a po mírných 
schodech se dostanete k druhému vchodu do areálu. Tam by 
pak měla již cesta být značená - nutno sejít dolů od vrátnice a 
budova je pak na pravé straně. 

   Zprávu vůdkyně a zprávy z družin dostanete vytištěné 
písemně na místě. 

Doufejme, že nebudou žádná Covidová, nebo jiná omezení.
Buďte proto ve spojení se svými rádci, kteří budou informováni. 

Tarif a slevy v pražské městské a regionální dopravě se 
změnil k 12.6.2022. Z tarifu úplně vypadla sleva pro seniora 



70+.  Okopírovala jsem pro vás jak je to s placením jízdného po 
Praze a okolí

Senior od 65 let 

Praha – bezplatná přeprava, resp. 0 Kč Senioři od 65 let v Praze 
mohou cestovat bezplatně, resp. za 0 Kč, pokud prokáží nárok (svůj 
věk), a to:

a.  Občanský průkaz 

b.  Cestovní pas 
c. Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou 

věkovou aplikací 
d. Průkaz PID „Senior 65+“   

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba 
poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud Senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit 
plnocennou jízdenku.

Region – sleva 50 %

V regionu mohou senioři od 65 let cestovat za zvýhodněné jízdné, pokud 
prokáží nárok (svůj věk), a to:

1. Občanský průkaz 
2. Cestovní pas 
3. Čipová karta zaregistrovaná v systému PID Lítačka s příslušnou 

věkovou aplikací 
4. Průkazka PID „Senior 65+“   
5. Průkazka vydaná jiným dopravcem (např. In Karta) 
6. Jiný oficiální průkaz vydaným státní správou, který obsahuje jméno, 

příjmení, datum narození a fotografii držitele 

Vydání čipové karty nebo průkazu PID je zpoplatněno a je potřeba 
poskytnout své osobní údaje a fotografii.

Pokud Senior neprokáže nárok předepsaným způsobem, musí si zakoupit 
plnocennou jízdenku. 

 Průkazku PID „Senior 65+“ lze pořídit v předprodejích jízdenek 
Dopravních podniků. (např. vestibul stanic Hlavní nádraží, Anděl, Můstek, 
Hradčanská)

    Těšíme se, že se uvidíme a popovídáme si.

https://pid.cz/tarifni-pojmy/preprava-za-0-kc-v-praze/
https://pid.cz/tarifni-pojmy/preprava-za-0-kc-v-praze/
https://pid.cz/tarifni-pojmy/prukazky-pid/
https://pid.cz/tarifni-pojmy/preprava-za-0-kc-v-praze/
https://pid.cz/tarifni-pojmy/preprava-za-0-kc-v-praze/
https://pid.cz/tarifni-pojmy/prukazky-pid/


    Za oddílovou radu SO  
Marie Kůsová – Madla  
vůdkyně oddílu

O změnách adres, telefonů apod. prosím informujte:  

sestru Vladimíru Hůlkovou  - Amálku

(evidence členů SO) Nad Vinicemi 503

252 63 Roztoky

mobil: 608 530 207

e-mail: 
amalka.hulkova@seznam.cz 

nebo 

sestru  Marii Kůsovou - Madlu Sadová 21

(vůdkyně SO) 161 00 Praha 6

mobil: 777 551 123

e-mail: madla.k@seznam.cz

Milé sestry a bratři, pokud se nemůžete na toto setkání 
dostavit, prosím o vaši omluvu. Pokud tak neučiníte a my s vámi
počítáme, zbytečně utrácíme peníze za občerstvení.

Potvrďte, prosím, svou účast i to, že jste tuto pozvánku 
obdrželi. Stačí SMS, E-mail, telefon. 

Děkuji všem za vstřícnost. 

S pozdravem, Vlaďka Hůlková – Amálka

------------------------------------------------------------------------------

mailto:amalka.hulkova@seznam.cz
mailto:madla.k@seznam.cz


PŘÍLOHA:

Seznam kandidátů do SO v roce 2022:

Koenig Václav  – Jim  1958 z Bystřice nad Pernštejnem druž. 11 

Matějka Zdeněk – Man  1951 z Chotěboře druž. 11 

Pavlíková Eliška – Hini  1954 z Chotěboře – druž. 11 

Konvičný Dobroslav – Vous  1969 z Valašského Meziříčí – druž. 9 

Osladil František – 1962 z Rudy nad Moravou – druž. 8 

Belda Jiří – Pan 1930 ze Semil druž. 6 

Dofková Jana – Johny 1958 z Uherského Brodu druž. 10 

Melounová Helena – 1957 z Uhlířských Janovic druž. 2A v

Bartoš Miloslav – Prcek – 1963 z Lesnice – druž. 8  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polák Antonín  nesplňuje počet požadovaných služebních činovnických 
let, proto členové OR SO nesouhlasí s jeho přijetím do SO. Odhlasováno 
všemi hlasy.
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