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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

STARŠÍ ŽAČKY HC HÁJE 
VICEMISTRYNĚ ČR. Starší 

žačky HC Háje v průběhu jarní 

sezony hladce prošly šesti kvali-

fi kačními koly až do fi nálového turnaje 

o mistra ČR, který se odehrál v červnu 

v Otrokovicích. Po jedné prohře a čtyřech 

výhrách obsadily konečné druhé místo 

a přivezly pro Prahu 11 titul vicemistra 

České Republiky. V září bude opět po-

kračovat tradiční nábor hráček do oddílu 

házené. Rádi bychom pozvali dívky roční-

ků 2002–2007 i s rodiči k návštěvě hřiště. 

V případě zájmu si dívky mohou trénink 

hned vyzkoušet. Termíny náboru: od 3. 9. 

do 13. 9. vždy v úterý, středu nebo pátek 

mezi 17.00 a 18.00 hod. Najdete nás 

na hřišti HC Háje, ul. K Jezeru (v soused-

ství fotbalového hřiště). 

Kontakty: 
hchaje.mini@seznam.cz, www.hchaje.cz 
Mgr. Renáta Slavíčková, 728 406 208.

JUDISTÉ ZE 
ZŠ K MILÍČO-

VU. Malí judisté 

v milíčovské základní 

škole dostávali na konci 

školního roku vysvědčení 

hned dvakrát. Jedno za to, 

co se naučili ve škole, a dru-

hé za to, jak celý rok pilně 

trénovali. „Mám velice dobrý 

pocit z toho, jaká se v oddíle 

utvořila skvělá parta, jak jsou 

děti šikovné a co všechno se 

naučily v judu. Už se těším, 

jak se na podzim sejdeme 

a budeme pokračovat v tré-

ninku,“ řekl trenér malých 

judistů Jaroslav Banszel. 

Pokud chcete vidět, co malí 

judisté umějí, přijďte na vy-

stoupení 22. září na Opatově 

na akci „Dny Prahy 11“. 

ZVEME 
NA VÝSTAVU 

K 20. VÝROČÍ 
VZNIKU PRVNÍHO 

MATEŘSKÉHO CENTRA 
V ČR. Výstava před-

stavuje osobní příběhy 

a zkušenosti lidí spjatých 

s činností některého 

z mnoha mateřských 

center, která během let 

v ČR vznikla. Výstava je 

k vidění celé září ve foyer 

Komunitního centra Matky 

Terezy. Bude zakončena 

v neděli 29. září osla-

vou 16. narozenin MC 

Domeček YMCA Praha, 

tentokrát ve znamení 

sportovních disciplín. 
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y Švandrlíkovu cenu získal 
Evžen Boček
Cenu Miloslava Švandrlíka 

za  nejlepší humoristickou kni-

hu loňského roku udělila komise  

zástupců Obce spisovatelů a Městské 

části Prahy 11 šestačtyřicetiletému 

Evženu Bočkovi za  ofi ciální prvotinu 

Poslední aristokratka. Komise vybírala 

z  osmi přihlášených, z  nichž nomino-

vala pět. Nejúspěšnější autor dostane 

během zářijových Dnů Prahy 11 oce-

nění, včetně fi nanční odměny. Čestné 

uznání si odnesou také autoři děl ze 

druhé a  třetí pozice, které obsadila 

Nová pražská strašidla od Jana Nejed-

lého a Tak pravil XY z dílny Jiřího Žáčka.

Jihoměstský uličník vyjde brzy podruhé
Městská část Praha 11 připravuje dru-

hé vydání praktické i poučné publikace, 

Jihoměstského uličníku. Knížka, která 

vysvětluje původ názvů ulic Jižního 

Města i  jejich proměny v  čase, vyjde 

ještě letos na  podzim v  nákladu pěti 

tisíc kusů. V porovnání s prvním výtis-

kem bude mít širší záběr a také odliš-

nou fotografi i na  obálce. Řada názvů 

ulic se od prvního vydání v roce 2009 

změnila, do  rozšířeného Jihoměstské-

ho uličníku se vejdou i  další lokality, 

například Šeberov. Také mapa, která 

je součástí publikace do  kapsy, bude 

aktuálnější. 

Praha 11 rozděluje téměř 1,2 miliónu
Bezmála 1,2 miliónu korun rozdělu-

je letos Praha 11 z  Grantového pro-

gramu pro sociální a zdravotní oblast.  

Zastupitelé uvolnili 1,08 miliónu na so-

ciální oblast a  85 tisíc na  zdravotní 

problematiku. V  první oblasti přišlo 

na úřad 68 žádostí s  celkovým poža-

davkem 4,8 miliónu. Ve zdravotní bylo 

požadavků sedm v  celkové hodnotě 

430 tisíc. Nejvýznamnější podporu 

(170 tisíc) získal Klub Hornomlýnská 

na odlehčovací službu pro rodiny s dět-

mi se zdravotním postižením v Centru 

Filipovka a  na  osobní asistenci pro 

zdravotně znevýhodněné děti.

Jižní Město navrací do škol gymnastiku
Školáci z  Prahy 11 mohou rozvíjet 

své pohybové dovednosti na  novém 

nářadí pro gymnasty. Nákupem nářa-

dí za bezmála půl miliónu se naplňuje 

projekt Gymnastika do  škol. Městská 

část jím chce navázat na úspěšnou At-

letiku do škol, která ke smysluplnému 

pohybu přivádí stále více dětí. Do pro-

jektu Gymnastika do škol se přihlásilo 

všech devět vzdělávacích zařízení, je-

jichž zřizovatelem je MČ Praha 11. 
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Jižní Město, město pro život

Dny Prahy 11

V mateřince 
v Schulhoff ově 
vznikla stovka 
nových míst

Pravidelné 
Cyklozvonění 
letos na Jižním 
Městě

DNY PRAHY 11
37. narozeniny Jižního Města 

KC Zahrada
14 hod. vernisáž výstavy

Jihoměstská sociální a.s. pořádá SPOLEČNOU VÝSTAVU 
DĚTÍ A SENIORŮ Z PRAHY 11. 
Svou prací se bude prezentovat ergoterapeutický kroužek 
kreativního tvoření z Domova seniorů Janouchova, DPS 
Blatenská a DPS Šalounova. Jedná se převážně o dekorativní 
výrobky do bytu, drobné dárky, obrázky a sošky s využitím 
nejrůznějších technik a materiálů. Dětské práce vytvořili žáci 
našich základních škol, kteří pracovali s tématem „STÁŘÍ 
OČIMA DĚTÍ“. Dětské práce odhalí náhled našich nejmenších 
spoluobčanů a jejich rodin na téma stáří. Výstava bude doplněna 
fotografiemi z nejrůznějších akcí našich seniorů a rozcestníkem 
aktivit chystaných v příštím školním roce ve spolupráci se 
základními školami naší městské části. Vážíme si našich seniorů 
a chceme přispět k celospolečenské změně v pohledu na starší 
generaci, chceme zdůraznit, že vyšší věk a stáří je plnohodnotné 
období života a nevyhne se nikomu z nás. Potřebujeme se  
na proces stárnutí podívat zpříma a bez předsudků. 

Chceme, aby se Praha 11 stala první městskou částí, která se 
přihlásí k heslu − MĚSTO PŘÍVĚTIVÉ K SENIORŮM a školní 
rok 2013/2014 toto heslo naplňoval v každodenním životě nás 
všech. Současně proběhne výstava „Maskotů“ bazénu Jižního 
Města. Výstava potvrvá do 30. 9.

Pondělí 9. 9. DEN DĚTÍ A SENIORŮ

JIŽNÍ MĚSTO PLNÉ KVĚTŮ 

starosta Mgr. Dalibor Mlejnský pozve pomocí květin  
a letáků spolu se studenty všechny obyvatele na oslavy  
37. narozenin Jižního Města.

Stravovací centrum Křejpského 1502
AUTOGRAMIÁDA SPISOVATELKY A PUBLICISTKY  
MARIE FORMÁČKOVÉ

od 14 hod. Spisovatelka a publicistka MARIE FORMÁČ-
KOVÁ bude podepisovat své knihy. Dále se bude podá-
vat grilované selátko. Dle počasí proběhne akce venku 
či uvnitř.

Čtvrtek 12. 9. DEN KVĚTIN

BENEFIČNÍ KONCERT
Komunitní centrum Matky Terezy v Praze 11 od 17.30 hod. 

od 17.30 hod. proběhne benefiční koncert k 10. výročí 

Pátek 13. 9. DEN BENEFICE

Curlingová . Roztyly

od 10 hod bude probíhat POHÁR ČESKÉHO SVAZU 
CURLINGU JUNIORŮ A ŽÁKŮ.

Dále proběhne OSLAVA 10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ HALY, při 
které bude možnost vyzkoušet si curling pro všechny příchozí.

Neděle 15. 9. DEN S CURLINGEM

7. ročník oblíbené akce PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ 
Centrální park u metra Opatov

8.45 hod. - Start pelotonu 
10.30 hod.  - Začátek zábavního programu

Akci pořádají společně MČ Praha 4, 5, 11, 12, 13, Kunratice, 
Šeberov, Velká Chuchle, Dolní Břežany, Praha – Újezd, Libuš, 
Slivenec a Řeporyje ve spolupráci s Nadací Partnerství a MHMP. 
Cílem akce je podpora a propagace bezpečné cyklistické 
dopravy jako způsobu dopravy do zaměstnání i formy městské 
rekreace. Městské části se střídají v organizaci akce.

V letošním roce je hlavním organizátorem celé akce 
MČ Praha 11.  Více informací na www.cyklozvoneni.cz.

Sobota 14. 9. DEN PRAŽSKÉHO
 CYKLOZVONĚNÍ 

DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Centrální park u Komunitního centra Matky Terezy

od 9 do 17 hod.  
Zazpívá Vlastimil Korec v programu „Příroda a ekologie 
očima dětí“ – dále vás čeká trampolína, skákací hrady, 
ekologické hry, moderátoři Miloš Skácel, David Petřík, ukázky 
výcviku asistenčních psů a jak pomáhají lidem, ukázky 
cvičení psů, ekologicko-přírodovědné soutěže pro děti, 
vědomostní soutěže, sportovní soutěže, výhry v soutěžích 
(barevný televizor, fotoaparát, varná konvice, plyšáky  
a sladkosti), vazba květin, sbírka starého oblečení – darování 
organizaci starající se o sociálně slabé občany, mykologická 
poradna, ornitologická poradna, projížďky na ponících, 
informační stánek Botanické zahrady, informace o odvozu  
a třídění odpadu a další.

ODPOLEDNE SE STAROSTOU NA VLACHOVCE

Čtvrtek 19. 9. DEN ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ A SLAVNOSTI SENIORŮ 

06

Tóny Chodovské 
tvrze nabídly roz-
manitost, přivedly 
proto rozmanité 
publikum 
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, 
s. p. Pokud jste Klíč do 2. září nedostali do schránek nebo byl pohozen na zemi, napište 
nám prosím na e-mail: Pribylova.Sarka@cpost.cz, Houzarova.Petra@cpost.cz a uveďte ulici 
a číslo popisné. Můžete volat i na bezplatnou linku 800 104 300.

Slovo 

starosty

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

Začátek školního roku mi nabídl milou 

příležitost podělit se s  vámi o  dobrou 

zprávu. V  nové školce v  Schulhoff ově 

ulici vznikla více než stovka nových míst. 

Za  strohou informací se skrývá něco, 

co jako rodiče slyšíme moc rádi: dětský 

smích. Už 2. září rozezvoní hlásky dětí 

čtyři třídy nové školky. 

 Nepopírám, že pro všechny děti ješ-

tě místa nejsou. Ujišťuji vás však, že 

děláme všechno, co je v  našich silách, 

abychom uspokojili co největší počet 

rodičů předškoláků. Vybudovali jsme 

stovky nových míst a připravujeme dal-

ší. Není to snadné; do školiček nastupují 

velmi silné ročníky malých dětí. Ale jsou 

to hezké starosti. Děti jsou nadějí každé 

dospělé generace a  skutečnost, že jich 

máme hodně, ji násobí. Jsme moc rádi, 

že stárnutí, které postihuje celou řadu 

měst, nás dosud nezasáhlo tak citelně, 

jako jiná místa. A jsme připraveni udělat 

maximum, abychom do  Jižního Města 

přivedli nebo v něm udrželi mladé rodiny. 

Začátek školního roku však patří zejména 

školou povinným dětem. Jsou tak trochu 

jako listí: když ty nejstarší odvane život 

na střední školy či do učilišť, jejich místa 

ožijí svěžestí šestiletých mrňat. Každý 

rok vítáme ve  škole prvňáčky a  každý 

rok se stejně, jako v těch předešlých, ne-

ubráníme dojetí nad nadšenýma dětský-

mi očima, plnýma očekávání. Možná jim 

i trochu závidíme, ale zejména doufáme, 

že ta dětská čistota a touha učit se no-

vým věcem jim vydrží co nejdéle.

 Podzim si spojuji, a  doufám, že 

obyvatelé Prahy 11 to cítí stejně, také 

s oslavami narozenin Jižního Města. Už 

sedmatřicátých. Pro člověka to je téměř 

polovina života, pro město jen začátek 

vývoje. A Praha 11 se vyvíjí. Každý rok 

dostává příležitost ukázat, co svým oby-

vatelům nabízí. Ani letošní Dny Prahy 11 

nebudou výjimkou. Představí možnosti 

sportovního vyžití, kulturu i  přehlídku 

zábavy a  poučení pro všechny věkové 

kategorie, od dětí po seniory. K naroze-

ninám Jižnímu Městu letos přijede po-

přát zpěvák Petr Kolář. A protože Jižní 

Město je náš domov, platí vlastně jeho 

přání každému z nás: divákům, vystupu-

jícím, obsluze stánků i lidem, kteří strávili 

dlouhé měsíce přípravou programu a or-

ganizací slavnosti. Budu moc rád, když 

si budeme moci popřát všechno nejlepší 

do  dalšího roku v  co 

největším počtu. 

Dalibor Mlejnský,

starosta Prahy 11



 Protože už spolupracujeme řadu mě-

síců, rozhodli jsme se na chvíli zastavit 

a  udělat malé zhodnocení toho, co se 

podařilo a co nás ještě čeká. 

 Za  jeden z  nejdůležitějších kroků 

považujeme zřízení webového portálu 

„Jižní Město – město pro život“ na adre-

se www.mestoprozivot.cz. Jde o  velmi 

účinný komunikační nástroj, který přeh-

ledně a  jednoduše umožňuje každému 

návštěvníkovi stránek sledovat aktuální 

stav úkolu i porovnávat situaci před za-

hájením prací a po jejich dokončení, a to 

včetně fotografi í daného místa. 

 Při tvorbě stránek jsme se snažili 

o  maximální uživatelskou příjemnost. 

Dveřmi do programu je mapa s jednodu-

chou navigací. Každý z vás se kliknutím 

na připínáček v místě adresy svého byd-

liště dostane k detailům setkání zástup-

ců městské části Praha 11 i úkolům a je-

Nová stránka www.mestoprozivot.cz, 

kterou čtenářům Klíče její autoři nyní 

představují,  vznikla tak trochu z nezbyt-

nosti. Překvapující zájem obyvatel Jižní-

ho Města o stejnojmenný program totiž 

dostal realizační skupinu do pozice, kte-

rou v tak krátkém čase nečekala. Úkoly 

se valily, situace přestala být přehledná. 

S trochou nadsázky se dá říci, že tužka 

a papír už nestačily.  

 Začínalo se v malém, jen s několika 

bytovými družstvy a  společenstvími 

vlastníků bytových jednotek. Jednodu-

chý program na stránkách Prahy 11 pro 

jejich informování stačil. Jenže pak se 

zájem znásobil. Došlo k desítkám setká-

ní, z  nichž vzešly stovky úkolů. A  pro-

tože lidé chtěli vědět, jak je to právě 

teď s tím „jejich“ kontejnerovým stáním, 

klepadlem, zábradlím nebo chodníkem, 

vznikla nová stránka. Jejím základem 

byla fi losofi e, že projekt, o nějž má zá-

jem tolik lidí, si zaslouží samostatný 

prostor.

 Kromě informací o tom, v jakém stá-

diu jsou úkoly či pro porovnání stavu 

před a po jeho skončení, získají návštěv-

níci webových stránek také přesný ná-

vod, jak se do programu zapojit. Strán-

ka obsahuje i  odpovědi na  nejčastěji 

kladené dotazy, související s  opravami 

a údržbou chodníků, úpravami vnitroblo-

ků, údržbou zábradlí a klepadel, bezpeč-

ností a dalšími tématy.  

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

UŽ BEZMÁLA DVA ROKY SE V PROGRAMU „JIŽNÍ MĚSTO – MĚSTO PRO 

ŽIVOT“ SETKÁVÁME NA  JEDNÁNÍCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV A  SPOLE-

ČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, ALE TAKÉ V ULICÍCH NAŠÍ ČÁSTI HLAVNÍHO MĚSTA. 

SPOLEČNĚ HLEDÁME ZPŮSOB, JAK PROSTŘEDÍ KOLEM SEBE ZLEPŠIT. 

ČASTO JSOU ÚKOLY, KTERÉ OD  VÁS DOSTÁVÁME PROSTŘEDNICTVÍM 

PŘEDSEDŮ DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ, SICE MALÉ, ALE VE VÝSLEDKU 

VÝZNAMNÉ. ZEJMÉNA PROTO, ŽE NÁM VŠEM JDE O SPOLEČNOU VĚC: 

O PŘÍJEMNÝ ŽIVOT V UPRAVENÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI. 

Jižní Město, město pro život

Když tužka a papír nestačí

TÉMA 

 Přešlap z letošního jara v Leopoldově ulici na místě zkratky od obchodu k vnit-

robloku a lékařským ordinacím.

www.praha11.cz4

•  Projednání námětu či poža-

davku a jeho odsouhlasení 

na členské schůzi.

•  Přesná vymezení a pojme-

nování problému.

•   Kontakt předsedy družstva, 

výboru osoby s mandátem 

s pověřenými zástupci 

z MČ Prahy 

•  Osobní setkání předsedů 

BD a SVJ se zástupci 

MČ Prahy 11.

 Pokračování přešlapu k lékárně v Leo-

poldově ulici na místě zkratky od obcho-

du k vnitrobloku a lékařským ordinacím.   

 Přešlap k lékárně v Leopoldově ulici.



TÉMA

jich aktuálnímu stavu. 

 Není snadné říci, 

zda jsme se v  pro-

gramu „Jižní Město 

– město pro život“ 

dostali do  poloviny 

nebo jsme teprve 

na  začátku. Společ-

ně s  Jihoměstskou 

majetkovou, a. s., 

s  radostí sledujeme, 

jak stále přibývá zájemců o  spolupráci 

i nápadů a námětů od těch, kteří se již 

zapojili.

 Zejména díky nim jsme se potkávali 

na  desítkách setkání, z  nichž vyplynuly 

stovky úkolů. Více než třetina už je zcela 

dokončená, na dalších se pracuje. Za vý-

znamných úspěch považujeme téměř ki-

lometr takzvaných přešlapů, které jsme 

pro vás vybudovali. Věříme, že i vy máte 

radost z  upravených kontejnerových 

stání, natřených laviček a zábradlí nebo 

upravené zeleně. A pokud se vám ve va-

šem okolí něco nelíbí, neváhejte 

nás prostřednictvím předsedy 

bytového družstva nebo spole-

čenství vlastníků kontaktovat. Po-

věřte je předáním úkolu, kterého 

se rádi zhostíme. Protože nám, 

stejně jako vám, záleží na prostře-

dí, v němž žijeme. Vaše Praha 11.  

 cis

Webová stránka www.mestoprozivot.

cz vznikla pro usnadnění a  také ze-

fektivnění komunikace městské části 

Praha 11 s  partnery stejnojmenného 

programu. Těmi jsou obyvatelé Jižní-

ho Města, reprezentovaní předsedy 

bytových družstev nebo společenství 

vlastníků jednotek. Každý z nich může 

při minimální počítačové zdatnosti na-

hlédnout jak do  záznamů ze setkání 

„svého“ družstva nebo společenství se 

zástupci MČ Praha 11, tak do soused-

ních. Třeba pro inspiraci. 

 Orientace na  přehledné aplikaci je 

jednoduchá. Titulní stranu vyplňuje 

interaktivní mapa. Při použití níže uve-

deného postupu se zájemci mohou 

seznámit se strukturou úkolů, jejich ak-

tuálním stavem i obrázky z doby před 

splněním i po něm. 

 Přestože se správce webové strán-

ky, Jihoměstská majetková, snaží 

údaje co nejčastěji aktualizovat, nedá 

se zcela vyloučit, že v  ojedinělých pří-

padech bude skutečnost poněkud od-

lišná. Splněný úkol nemusí být ihned 

zaznamenaný, zejména s  ohledem 

na značné množství údajů a každoden-

ních změn, které ve  Městě pro život 

nastávají. Autoři komunikačního pro-

gramu v takovém případě velmi uvítají 

zpětnou vazbu, tedy telefonát nebo e-

-mail o skutečné situaci, aby mohli úda-

je aktualizovat. 

Město pro život 
– jak spolu mluvit
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Jak se pohybovat na webové 

stránce:

•  otevřít stránku 

www.mestoprozivot.cz

•  najít požadovanou ulici 

na mapě (lze použít i tlačít-

ko plus pro přiblížení)

•  kliknout na červený symbol 

„připínáčku“ ve vyhledané 

ulici

•  v odkaze kliknout na „více“

•   vybrat z úkolů v tabulce

• kliknout na úkol

Přešlap u Mateřské školy Mírového Hnutí směrem k nadchodu k hotelu 

a TJ Chodov. Vznikl v rekordním čase dvou týdnů.  

 Monika Vodičková a Petr 

Pšondr z Jihoměstské majetkové 

dávají zábradlím ve městě nový 

barevný kabát. 

 Vyústění přešlapu u Mateřské školy 

Mírového Hnutí směrem k nadchodu 

k hotelu a TJ Chodov. 

 Přešlap od podchodu pod Türkovou uli-

cí od Chodovské tvrze směrem ke stanici 

metra Chodov, do ulice K Dubu.

FOTA: ŠÁRKA CICVÁRKOVÁ
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ŠKOLSTVÍ

Červená, zelená, žlutá a modrá třída no-

vého pracoviště mateřské školy vznikla 

v  části středoškolského areálu v  Schul-

hoff ově ulici. Místa u maličkých stolečků 

a postýlek v barevných hernách a  ložni-

cích najde 106 předškoláků. Poprvé si 

odloží oblečení v šatnách 2. září. Dalších 

šestapadesát dětí bude navazovat dět-

ská přátelství a  učit se respektu k  vrs-

tevníkům i  autoritám v  mateřské škole 

V Benátkách 1750. Dvě třídy pro ně Již-

ní Město otevře na začátku února. Dlou-

holetý problém s počty míst v mateřin-

kách se tak zásadně zmírní.

 Od  roku 2006 vznikla bezmála tisí-

covka nových míst, nejvíc v  detašova-

né školce v Modletické. V září 2010 tu 

našlo místo 112 dětí. Od roku 2006 se 

v mateřských školách nebo jejich praco-

vištích při základních školách zvýšil po-

čet tříd z dvaasedmdesáti na 106. Počty 

míst stouply z 1881 na 2823. Městská 

část otevíráním detašovaných pracovišť 

i rozšiřováním kapacit stávajících školek 

srovnala krok se silnou populační vlnou 

na  Jižním Městě i  zájmem lidí z  okolí 

Prahy 11. „Rozhodli jsme se řešit situaci 

ve dvou liniích: kapacity jsme zvyšovali 

modernizací školek, ale také otevíráním 

pracovišť v prostorech základních škol,“ 

uvedl starosta Dalibor Mlejnský. 

 Školy totiž řeší opačný problém: 

mají víc míst v lavicích než žáků. Dokud 

do školního věku nedorostou dnešní sil-

né ročníky, situace se zásadně nezmění. 

Tím, že malé děti obsazují volné prosto-

ry ve školách, se problém řeší elegantně: 

až budou dost velké, aby mohly chodit 

do  základní školy, jen se přemístí do  ji-

ného pavilonu. Přestupem jejich počty 

v  detašovaných pracovištích postupně 

klesnou. Až se všechny malé děti vejdou 

do  mateřských škol, detašovaná praco-

viště se mohou bez velkých nákladů zru-

šit. Městská část tak nebude řešit pro-

blém, co s uvolněnými školkami. Ten by 

řešila, pokud by dnes řešila nedostatek 

míst budováním nových samostatných 

zařízení.  

 Na území městské části je nyní šest-

náct mateřských škol, z nichž jedna fun-

guje při Základní škole v Chodově. Praha 

11 má ještě odloučená pracoviště, ve-

směs v základních školách, a to bezmá-

la ve stejném počtu jako je mateřských 

škol. Těch je třináct na  Jižním Městě 

a tři na Jižním Městě II. Nejvíc dětí chodí 

do školky a jejích odloučených pracovišť 

v Blatenské ulici (280). 

 Kromě základního servisu péče 

o  dítě v  denním režimu nabízejí školky 

různé kroužky a zaměřují se také na  lo-

gopedickou péči. Praha 11 fi nančně pod-

poruje práci s dětmi, které péči logopeda 

potřebují. Mateřinka ve  Stachově ulici 

nabízí i  noční provoz. MŠ Sulanského 

a MŠ Blatenská využívají integrační pro-

gram. Ve třídách se zdravé děti učí tole-

ranci k  odlišnostem a  nezištné pomoci 

znevýhodněným, postižené děti naopak 

vyrůstají v  běžném kolektivu a  stávají 

se samostatnějšími, než by mohly být 

v izolovaném prostředí. 

 Všechny mateřské školy, kde to hy-

gienické a  technické podmínky dovolily, 

jsou naplněny do  maximální kapacity. 

Třídu může navštěvovat až osmadvacet 

dětí.  

 Za  poslední čtyři roky se Praze 11 

podařilo snížit defi cit míst v  mateřin-

kách ze 700 na necelou stovku. Polovinu 

zbývajícího požadavku rodičovské veřej-

nosti uspokojí očekávané únorové ote-

vření detašovaného pracoviště školky 

V Benátkách. Dalších 112 míst by mělo 

vzniknout opravou školky v Janouchově 

ulici, a to v horizontu dvou let. Zatím se 

hledá nevhodnější varianta modernizace 

využívaných pavilonů. 

cis

V mateřince v Schulhoff ově vznikla stovka nových míst, 
v barevné třídy pro předškoláky se změnila část střední školy

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

počet míst 1 881 1 923 1 973 2 013 2 390 2 542 2 653 2 763 2 821

počet tříd 72 75 75 75 90 96 99 104 106

Nárůst počtu míst v mateřských školách MČ Praha 11 od roku 2006

FOTA: ŠÁRKA CICVÁRKOVÁ
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Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
17. 6. 2013          
SCHVALUJE:

 úpravy rozpočtu k 06/2013

 závěrečný účet městské části za rok 

2012

 Zprávu o přezkoumání hospodaření 

za období od 1. 1. do 31. 12. 2012

 fi nanční vypořádání za rok 2012

 věcný dar ve výši 14 190 Kč jako 

okamžitou pomoc obci Chodouny po-

stižené povodní

SOUHLASÍ:

 s projektovou dokumentací stavby 

Novostavba tenisových kurtů a zázemí

Úplné znění textů je vyvěšeno na 
úřední desce, informačních vývěskách 
a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení zastupitelstva

Odstranění následků červnových povodní

Kontejnery na nadměrný komunální odpad

Městská část Praha-Újezd vyčlenila část 

fi nančních prostředků na  odstranění 

nejviditelnějších následků červnových 

povodní, které se u nás projevily nejvíce 

v  okolí Botiče. Rozvodněný potok po-

škodil část cyklostezky, zábradlí u  lávky 

přes Botič, brody, zabahnil cesty a část 

ulice Ke Mlýnu, přinesl s sebou obrovské 

množství naplavenin v  podobě větví, 

stavebního dřeva a odpadků.

 Veškerý úklid a  nápravu následků 

po  povodni zvládli odstranit pracovníci 

údržby naší městské části. Zbývá už jen 

vyčistit od naplaveného dřeva a odpad-

ků koryto a břehy Botiče. Městská část 

plánuje na sobotu 21. září 2013 od 9.00 

do 16.00 akci, při které by se tyto na-

plaveniny uklidily. Pro zúčastněné budou 

zajištěny ochranné a pracovní pomůcky 

a  také občerstvení. Po  zakončení této 

akce posedíme společně u ohně v pro-

storu U Skály.

Všechny pomocníky srdečně zveme! 

Václav Drahorád, starosta

Pátek 6. září od 16.00 do 20.00 hodin.

Pozor na změnu podmínek přistavení 

kontejnerů. VOK budou přistaveny pou-

ze po dobu 4 hodin (16.00–20.00). Po 

celou dobu přistavení bude přítomna 

obsluha, která dbá na to, aby byla maxi-

málně využita kapacita VOK.

KATEŘINKY
• křižovatka ulic Vodnická a Na Křtině

• křižovatka ulic Proutěná a U Pramene

• ulice Ke Smrčině u č. p. 296

ÚJEZD  
• ulice Formanská u č. p. 63

• ulice Formanská u Návesního rybníku

Upozorňujeme občany, že kontejnery 

jsou určeny pouze pro velkoobjemový 

odpad z domácností, jako je např. starý 

nábytek, koberce a linolea, lyže, snow-

boardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, 

WC mísy apod. Do VOK se nesmí od-

kládat chladničky, televizory a monitory, 

zářivky a výbojky, autobaterie, jiné ne-

bezpečné odpady a ostatní vytříditelné 

složky komunálního odpadu (papír, plas-

ty, sklo, nápojové kartony).

 Občané trvale žijící v Praze mají mož-

nost bezplatného odevzdání objemného 

odpadu v 17 sběrných dvorech hl. m. 

Prahy. Pro občany Újezdu je nejbližší 

sběrný dvůr v Praze 11 u metra Opatov, 

ulice Bartůňkova 711.    

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty
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Obnovení propojovacího 
chodníku
MČ Praha-Újezd koupila část pozemku, 

na kterém obnovila historicky známou 

cestu propojující náměstí Pod Platanem 

a nově zrekonstruovanou komunikaci 

Pod Napětím.  Obyvatelé, zejména děti 

z místní části Kateřinky, mohou nové 

propojení využívat pro bezpečnější ces-

tu do školských zařízení umístěných na 

Jižním Městě. 

Václav Drahorád, starosta    

Městská část Praha-Újezd (www.praha-ujezd.cz):

Čt 5. 9., 18.00: Klub seniorů (dále vždy 1. čtvrtek 

v měsíci)

St 11. 9., 18.00: Veřejné setkání s občany (Metro-

politní plán)

Klub Vodnická, o. s. (klubvodnicka.webnode.cz):

Každé pondělí 19.00–20.00: Power jóga
Každé pondělí 20.00–21.00: Pilates
Každé úterý 9.00–9.45 a 10.00–10.45: Cvičení 
rodičů s dětmi
Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power 
jóga
Každou středu 9.00-10.00: Power jóga
Každou středu 10.15-11.15: Rehabilitační cvičení 
pro seniory
Každou středu 19.00-20.00: Pilates
Každý čtvrtek 20.00–21.00: Pilates
(zahájení od 2. týdne, rodiče s dětmi od 3. týdne)

Mateřská škola Vodnická 

(www.msvodnicka.cz):

Každý čtvrtek 16.00–17.00: Sportovní kroužek 
(zahájení v průběhu září)  

Sbor Křesťanské Společenství Praha 

(sbor.kspraha.cz/regiony/jihovychod):

Každou neděli od 10.00: Shromáždění (mimo 

1. neděle v měsíci)  

Sál Vodnická

• Ve středu 11. září vás zveme na ve-
řejné setkání s  občany, které se koná 

od  18.00 v  sále Vodnická. Seznámíme 

vás s rozvahou nad charakterem území 

městské části a  dalšími podněty k  tzv. 

Metropolitnímu plánu. 

• V  sobotu 14. září se koná již sedmý 

ročník Pražského cyklozvonění. Se-

jdeme se v 9.30 na újezdském náměs-

tí u  panelu Greenways Praha-Vídeň. 

Po  uvítání pelotonů z  Kunratic, Šebe-

rova a Průhonic vyjedeme v 10.00 přes 

Milíčovský les a Háje do cíle na Opatově. 

Každý účastník obdrží tričko a zvonek. 

• Ve středu 18. září od 17.30 se v Cho-

dovské tvrzi koná benefi ční koncert 
ve  prospěch MŠ Vodnická. Vystoupí 

mezzosopranistka Eva Garajová za  do-

provodu klavíristy Ivo Kahánka.

• V sobotu 21. září proběhne ve spolu-

práci s  dobrovolníky úklid koryta Boti-
če a okolí po červnové povodni. Sejde-

me se v 9.00 u brodu, na místě budou 

ochranné a pracovní pomůcky.

Pozvánky



DNY PRAHY 11
37. narozeniny Jižního Města 

KC Zahrada
14 hod. vernisáž výstavy

Jihoměstská sociální a.s. pořádá SPOLEČNOU VÝSTAVU 
DĚTÍ A SENIORŮ Z PRAHY 11. 
Svou prací se bude prezentovat ergoterapeutický kroužek 
kreativního tvoření z Domova seniorů Janouchova, DPS 
Blatenská a DPS Šalounova. Jedná se převážně o dekorativní 
výrobky do bytu, drobné dárky, obrázky a sošky s využitím 
nejrůznějších technik a materiálů. Dětské práce vytvořili žáci 
našich základních škol, kteří pracovali s tématem „STÁŘÍ 
OČIMA DĚTÍ“. Dětské práce odhalí náhled našich nejmenších 
spoluobčanů a jejich rodin na téma stáří. Výstava bude doplněna 
fotografiemi z nejrůznějších akcí našich seniorů a rozcestníkem 
aktivit chystaných v příštím školním roce ve spolupráci se 
základními školami naší městské části. Vážíme si našich seniorů 
a chceme přispět k celospolečenské změně v pohledu na starší 
generaci, chceme zdůraznit, že vyšší věk a stáří je plnohodnotné 
období života a nevyhne se nikomu z nás. Potřebujeme se  
na proces stárnutí podívat zpříma a bez předsudků. 

Chceme, aby se Praha 11 stala první městskou částí, která se 
přihlásí k heslu − MĚSTO PŘÍVĚTIVÉ K SENIORŮM a školní 
rok 2013/2014 toto heslo naplňoval v každodenním životě nás 
všech. Současně proběhne výstava „Maskotů“ bazénu Jižního 
Města. Výstava potvrvá do 30. 9.

Pondělí 9. 9. DEN DĚTÍ A SENIORŮ

JIŽNÍ MĚSTO PLNÉ KVĚTŮ 

starosta Mgr. Dalibor Mlejnský pozve pomocí květin  
a letáků spolu se studenty všechny obyvatele na oslavy  
37. narozenin Jižního Města.

Stravovací centrum Křejpského 1502
AUTOGRAMIÁDA SPISOVATELKY A PUBLICISTKY  
MARIE FORMÁČKOVÉ

od 14 hod. Spisovatelka a publicistka MARIE FORMÁČ-
KOVÁ bude podepisovat své knihy. Dále se bude podá-
vat grilované selátko. Dle počasí proběhne akce venku 
či uvnitř.

Čtvrtek 12. 9. DEN KVĚTIN

BENEFIČNÍ KONCERT
Komunitní centrum Matky Terezy v Praze 11 od 17.30 hod. 

od 17.30 hod. proběhne benefiční koncert k 10. výročí 

založení Klubu Hornomlýnská na podporu rodin s dětmi 

se zdravotním postižením s názvem „VIDÍME TO JINAK – 

ŠŤASTNÝ PÁTEK 13.!“ 

Účast mimo jiné přislíbili: moderátorka Ester Janečková, 

kapela The Tap Tap, spisovatelka Ivona Březinová, hudební 

divadlo Hnedlevedle.

Pátek 13. 9. DEN BENEFICE

Curlingová . Roztyly

od 10 hod bude probíhat POHÁR ČESKÉHO SVAZU 
CURLINGU JUNIORŮ A ŽÁKŮ.

Dále proběhne OSLAVA 10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ HALY, při 
které bude možnost vyzkoušet si curling pro všechny příchozí.

Neděle 15. 9. DEN S CURLINGEM

7. ročník oblíbené akce PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ 
Centrální park u metra Opatov

8.45 hod. - Start pelotonu 
10.30 hod.  - Začátek zábavního programu

Akci pořádají společně MČ Praha 4, 5, 11, 12, 13, Kunratice, 
Šeberov, Velká Chuchle, Dolní Břežany, Praha – Újezd, Libuš, 
Slivenec a Řeporyje ve spolupráci s Nadací Partnerství a MHMP. 
Cílem akce je podpora a propagace bezpečné cyklistické 
dopravy jako způsobu dopravy do zaměstnání i formy městské 
rekreace. Městské části se střídají v organizaci akce.

V letošním roce je hlavním organizátorem celé akce 
MČ Praha 11.  Více informací na www.cyklozvoneni.cz.

Sobota 14. 9. DEN PRAŽSKÉHO
 CYKLOZVONĚNÍ 

DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Centrální park u Komunitního centra Matky Terezy

od 9 do 17 hod.  
Zazpívá Vlastimil Korec v programu „Příroda a ekologie 
očima dětí“ – dále vás čeká trampolína, skákací hrady, 
ekologické hry, moderátoři Miloš Skácel, David Petřík, ukázky 
výcviku asistenčních psů a jak pomáhají lidem, ukázky 
cvičení psů, ekologicko-přírodovědné soutěže pro děti, 
vědomostní soutěže, sportovní soutěže, výhry v soutěžích 
(barevný televizor, fotoaparát, varná konvice, plyšáky  
a sladkosti), vazba květin, sbírka starého oblečení – darování 
organizaci starající se o sociálně slabé občany, mykologická 
poradna, ornitologická poradna, projížďky na ponících, 
informační stánek Botanické zahrady, informace o odvozu  
a třídění odpadu a další.

ODPOLEDNE SE STAROSTOU NA VLACHOVCE
Restaurace Na Vlachovce, od 14 do 18 hod. 

Odpoledne se starostou Mgr. Daliborem Mlejnským  
Na Vlachovce. Autobusy a celou akci zajišťuje Jihoměstská 
sociální a.s., včetně odvozu zájemců a následně dovozu. 
Účast přislíbil JOSEF ZÍMA. Občerstvení na místě. Maximální 
počet účastníků je 200.

Čtvrtek 19. 9. DEN ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ A SLAVNOSTI SENIORŮ 



ATLETIKA PRO DĚTI A ATLETICKÝ  
ČTYŘBOJ DRUŽSTEV
Sportoviště při ZŠ Donovalská, od 9 do 13 hod.  

Akce v rámci programu „ATLETIKA PRO DĚTI“, do kterého 
jsou zapojené děti všech mateřských a základních škol naší 
městské části. Určeno pro žáky ZŠ.

Disciplíny:
1. Štafetový běh – sprint na cca 40 m s předáním št. kolíku,  
2. Hod raketkou do dálky, 3. Běh přes překážky, 4. Skok z místa
Vyhlášení vítězů za účasti starosty MČ Praha 11 Mgr. Dalibora 
Mlejnského v cca 12 – 12.30 hod. 
Ceny: diplom pro všechny účastníky, medaile pro první tři 
družstva v každé kategorii, pohár pro vítěze.
Doprovodný program: Vanda a Standa, prezentace souprav 
pro výuku atletiky. Občerstvení: pitný režim a bagety zajištěny.

MENDELÁNKOVÁNÍ 2013
ZŠ Mendelova, od 9 do 12 hod.

zábavné dopoledne pro děti z mateřských škol, kterého se účastní 
každým rokem cca 500 dětí z mateřinek Jižního Města. Pro děti 
jsou připravena stanoviště, na nichž mohou sportovat, poznávat 
zvířátka, která naše děti chovají, seznamovat se s prací Policie 
ČR a Hasičkého záchranného sboru hl. m. Prahy (Dobrovolných 
hasičů z Kunratic) nebo se záchrannou službou. Nechybí ani 
zábava. O děti se starají žáci 2. stupně, kteří jsou jejich průvodci 
celým dopolednem. Mendelánkování je akce tradiční, pořádaná 
již více než 10 let, vždy s podporou městské části Praha 11. 

PIVNÍ SLAVNOSTI 
Centrální park u stanice metra Opatov, 13 – 22 hod.

od 19 hod. vystoupí Heidi Janků. Ochutnávky piv a dobrého 
jídla, reprodukovaná hudba a doprovodný program pro děti: 
skákací hrady a dětský koutek. Moderovat bude Vlasta Korec.

EXHIBICE FLORBALISTEK HERBADENT SJM PRAHA 11
Centrální park u stanice metra Opatov, od 15 do 17 hod.

Exhibice mistryň republiky ve florbalu, ukázky freestyle a další.

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NA MIKULCE PRO VEŘEJNOST
ZŠ Mikulova od 15.30 do 19 hod.

15.30 hod. zahájení odpoledne fotbalovým zápasem přípravky 
Dukly cca 2x10 minut. 15.30 – 19 hod. beach pro veřejnost zdarma.
16 – 18 hod. FOTBALOVÝ MINITURNAJ složek IZS, učitelé, osob-
nosti a zástupci městské části  „O pohár Starosty“ za přítomnosti 
zástupců Dukly. Miniturnaj poté zakončen a předány ceny v Cen-
trálním parku u stanice metra Opatov s autogramiádou Dukly. 

UDĚLEJTE NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ 
u polikliniky Jižní Město − celý den měření tlaku odborníky.

Pátek 20. 9. DEN SPORTU A ZDRAVÍ
Centrální park u stanice metra Opatov

PREZENTACE PROJEKTU ATLETIKA PRO DĚTI 
A PROGRAMU DĚTSKÁ GYMNASTIKA, od 10 do 14 hod.
Atletický čtyřboj, ukázky gymnastického nářadí pro školy  
a cvičení (akrobatické dráhy rozměr 6 x 1,5 m, trampolíny pr. 
4 m a tenisové zdi 6 x 2 m). Slavnostní předání šeku na nákup 
gymnastického nářadí všem ředitelům základních škol.

PIVNÍ SLAVNOSTI, od 13 do 22 hod.
Na plno vypuknou v 16 hod. příjezdem pivovarských koní za 
doprovodu mažoretek. Slavnostní naražení sudu starostou a po-
svěcení panem farářem. Čepovat se bude samozřejmě jedenácti 
stupňové pivo Jihoměšťan, ale mnoho dalších speciálů a piv při-
pravených přímo na tuto příležitost. Těšit se můžete například na 
bezinkový, lipový či kávový speciál. Moderovat bude Vlasta Korec.

Předávání šeků oceněným účastníkům Soutěže − Regenerace 
Jižního Města 2013 a šeků základním školám z Jižního Města 
na podporu projetku Gymnastika do škol, od 17.30 do 18 hod.
Starosta městské části slavnostně předá šeky oceněným 
účastníkům soutěže a zástupcům základních škol.

FOLKLORNÍ FESTIVAL JIŽNÍ MĚSTO HRAJE,  
ZPÍVÁ, TANCUJE, od 14 do 22 hod.

Ve 14 hod proběhne zahájení 16. ročníku mezinárodního 
folklorního festivalu. Vystoupí folklorní soubory z Čech, 
Slovenska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Maďarska. 
Od 16.30 hod. bude probíhat lidová veselice s cimbálovou mu-
zikou. Od 18 hod. vystoupí kapela Blue Moon Band. Dále čekej-
te doprovodné akce pro děti, skákací hrady a dětský koutek.

Sobota 21. 9. FOLKLORNÍ FESTIVAL 

 A PIVNÍ SLAVNOSTI 

 
Centrální park u stanice metra Opatov od 13 do 18 hod.

Od 13 do 14 hod. zahraje kapela Live Band z Jižního Města
Od 14.30 do 15.30 hod. zahraje Marimba Live Drums
V 16 hod. vystoupí PETR KOLÁŘ - zazpívá a popřeje Jižnímu 
Městu k narozeninám!
Doprovodný program: skákací hrady a další doprovodné 
akce jako např. představení KC Zahrada a jejích kurzů pro děti  
a teenagery, tance dětí z DDM a ZUŠ. Exhibice judistů z Jižního 
Města včetně autogramiády účastníka MS a OH JAROMÍRA 
MUSILA. Jako doprovodný program je také připraven program 
Integrovaného záchranného systému – ukázky práce hasičů, 
policistů, strážníků, vojáků apod. Starosta městské části slavnost-
ně předá šeky oceněným hasičům. Občerstvení zajistí Jihoměst-
ský pivovar.  Moderovat bude Vlasta Korec.

Neděle 22. 9. ZÁVĚR OSLAV  
37. NAROZENIN JIŽNÍHO MĚSTA 
– DEN PRO CELOU RODINU

9. – 22. 9. 2013

Přijďte s námi oslavit narozeniny Jižního Města.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Dalibor Mlejnský,

starosta MČ Praha 11
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Záře pod lávkou 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
návrhu „Studie revitalizace lokality Háje” 

Fotografi emi Vladimíra Volfa z výstavby 

Jižního Města I, které věnoval našemu 

muzeu, jsme již měli možnost se potěšit. 

Zachycují kostrbatý vývoj na křižovatce 

dnešních ulic Opatovské a  Blažimské 

a v blízkém okolí na přelomu 70.–80. let 

minulého století. Obrázek dnešního sta-

vu tentokrát vedle nich nenajdete. Pro 

srovnání musíte zalovit v  paměti nebo 

se jít na místo podívat. V. Volf totiž vy-

tvořil dobovou sérii záběrů dokumentu-

jících různé stupně vývoje jedné části 

lokality. Jedná se o výstavbu betonové 

lávky pro pěší, které nejčastěji říkáme 

Hnědá. Raději dáváme k  dispozici dva 

jeho snímky. 

 Bělavá budova na první fotografi i je 

tehdejší samoobsluha Záře, nyní super-

market jednoho řetězce, právě v  sou-

časnosti stavebně upravovaný. V  sou-

sedství prodejny je dobře vidět počátek 

stavby základu výstupové rampy na te-

prve budoucí lávku.

 Na druhém záběru již lávka překraču-

je část Opatovské ulice. Není ale dokon-

čena a ani výstupová rampa na ni ještě 

není napojena. Budova v pozadí bývala 

tehdy kotelnou, pozdější přestavbou 

vznikl dnešní Pneuservis. Stanice auto-

busů se od  tehdejšího objektu čekárny 

trochu vzdálila směrem vlevo.

 Lávka byla součástí šíře založeného 

pokusu vytvořit z této části Opatovské 

ulice osobitý urbanistický celek. Odtud 

až k další křižovatce směrem na západ 

mělo vzniknout více objektů obchodů 

a  služeb, ale v  horním podlaží, přístup-

ných zespodu rampami pro pěší a naho-

ře vzájemně propojených. Prostory dole 

měly tvořit technické zázemí a umožňo-

vat parkování. Kolem projektu se však 

brzy smrákalo. Další výstavba, třeba 

mezi hnědou lávkou a  objektem s  po-

bočkou městské knihovny, ale ani jinde, 

se již neuskutečnila. Urbanisté a  archi-

tekti tak nyní stojí, nebo jednou budou 

stát, před zajímavým oříškem.

Jiří Bartoň

Návrh „Studie revitalizace lokality Háje” byl pořízen podle projednaného a schváleného zadání, které bylo nejprve projednáno 

s veřejností a poté dne 10. 9. 2012 schváleno Zastupitelstvem městské části Praha 11 usnesením č. 24/17/2/2012. Návrh 

zadání studie bude projednán v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 11 č. 22/9/Z/2011 ze dne 20. 7. 2011. Ná-

vrh studie je již od 10. 1. 2013 přístupný pro veřejnost na webových stránkách městské části Praha 11 a s návrhem studie 

je rovněž možné se seznámit v tištěné podobě na odboru územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11, kde je studie 

všem trvale k dispozici. Každý se tak může s návrhem studie seznámit a podat k jejímu obsahu své náměty, které budou 

vyhodnoceny a předány Zastupitelstvu městské části Praha 11 k projednání. 

Projednání se uskuteční v sobotu 7. září 2013 od 9. 30 hod. a ve středu 11. září 2013 od 17. 00 hod. 
v prostorech jídelny Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 („Modré školy”).

Návrh studie je vystaven na  webových stránkách městské části Praha 11 (www.praha11.cz → Rozvoj a  regenerace → 

Projednávání záměrů →  revitalizace lokality Háje) a na odboru územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 

672, Praha 11. Nahlížet do dokumentace je možné v úředních hodinách na odboru územního rozvoje nebo v jiných dnech 

po předchozí telefonické domluvě na č. tel.: 267 902 202.

Úředními dny jsou: pondělí a středa od 8.00 do 17.30 hod.; úterý od 8.00 do 11.30 hod.

Projednání bude zahájeno výkladem.

Od 16. srpna 2013 do 18. září 2013, včetně, může každý podat k projednávané dokumentaci náměty. Náměty je možné po-

dávat pouze v písemné podobě. Náměty je možné zasílat na adresu: Úřad městské části Praha 11, odbor územního rozvoje, 

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4, nebo je možné náměty předat v písemné podobě na podatelnu Úřadu městské části Praha 

11 na stejné adrese. K námětům doručeným po 18. září 2013 nebude přihlédnuto.

Projednávaný návrh Studie revitalizace lokality Háje není územně plánovacím podkladem ani dokumentací a na  jeho pro-

jednání se nevztahují podmínky pro projednání územně plánovacích dokumentací a podkladů dle zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

odbor územního rozvoje

Počátky stavby lávky. Z průběhu stavby. 
FOTA: VLADIMÍR VOLF
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 OŽP upozorňuje, že VOK jsou urče-

ny pouze pro objemný odpad z domác-

ností, který nelze ukládat do běžných 

kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající 

při podnikatelské činnosti. Do VOK ne-

lze odkládat stavební suť, nebezpečné 

složky komunálního odpadu, vyřazená 

elektrická zařízení, biologicky rozloži-

telný odpad ze zahrad nebo pneuma-

tiky. Uvedené druhy odpadu lze odlo-

žit ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. 

Bartůňkova u stanice metra Opatov.

 VOK jsou přistaveny ve  stanovený 

den pouze po dobu 4 hodin, a to od 14 

do  18 hod. Po  celou dobu přistavení 

VOK je přítomna obsluha, která koordi-

nuje ukládání odpadů.

 Info: odbor životního prostředí 
ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 
11, tel.: 267 902 367, 267 902 320 
nebo 267 902 514.

Jižní Město I 

A. Malé–Hviezdoslavova 18. 9., 15. 10., 14. 11., 12. 12.

Bachova 1593 20. 9., 16. 12.

Bachova–Mikulova 4. 9., 2. 10., 31. 10., 28. 11.

Benkova 1691 (parkoviště) 13. 9., 14. 11.

Blažimská–Klapálkova 12. 11.

Brandlova 1641 (za Startem) 12. 9., 10. 10., 8. 11., 6. 12.

Brodského 1671 25. 10., 25. 11., 23. 12.

Černockého (parkoviště) 16. 10.

Divišovská–Šternovská 23. 9., 19. 11.

Doubravická–Bohúňova 3. 9., 1. 10., 30. 10., 27. 11., 17. 12.

Hekrova 853 (parkoviště) 10. 9., 8. 10., 11. 11., 4. 12.

Hlavatého–Mejstříkova 13. 9., 26. 9., 11. 10., 1. 11., 20. 11., 9. 12.

Hněvkovského 1374 2. 9., 19. 9., 1. 10., 17. 10., 

 15. 11., 13. 12., 30. 12.

Chomutovická 4. 9., 24. 9., 14. 10., 1. 11., 15. 11., 10. 12.

Janouchova 671 (u MŠ) 15. 10., 20. 12.

Klapálkova–Čenětická 21. 10., 6. 12.

Konstantinova–Metodějova 6. 9., 4. 10., 4. 11., 2. 12.

Kosmická–Anny Drabíkové 26. 9., 24. 10., 22. 11., 20. 12.

Kryštofova–Kazimírova 25. 9., 23. 10., 21. 11., 19. 12.

Křejpského 1514 2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 29. 10.,  

  12. 11., 26. 11., 10. 12., 27. 12.

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 20. 9., 18. 10., 18. 11.

Majerského–Samohelova 3. 10., 29. 11.

Matúškova 831 (u Blankytu) 17. 9., 9. 10., 22. 10., 13. 11., 11. 12.

Metodějova (parkoviště) 16. 9., 20. 11.

Michnova–Podjavorinské 11. 9., 9. 10., 7. 11., 5. 12., 30. 12.

Mnichovická–Tatarkova 19. 9., 17. 10., 12. 11., 26. 11., 13. 12.

Mokrá–Zimákova 24. 9., 22. 10., 18. 12.

Novomeského 690 (parkoviště) 9. 9., 7. 10., 5. 11., 3. 12.

Plickova 880 2. 9., 30. 9., 29. 10., 26. 11., 27. 12.

Radimovická 1424 (parkoviště) 23. 9., 21. 10., 19. 11., 17. 12.

Rujanská–Donovalská (u TS) 26. 9., 22. 11.

Schulhoff ova 794 5. 9., 2. 10., 4. 11.

Stachova–V Hájích 27. 9., 18. 11.

Štichova 640 (parkoviště) 9. 9., 7. 10., 5. 11., 3. 12.

Tererova (u ZŠ) 18. 9., 8. 10., 24. 10., 6. 11., 4. 12.

Valentova (parkoviště) 3. 9., 30. 10., 27. 11.

Ženíškova–Květnového vítězství 16. 9., 18. 10., 18. 11., 16. 12.

Jižní Město II + starý Chodov 

Dědinova–Filipova 10. 9., 9. 10., 7. 11., 5. 12.

Gregorova–Hrudičkova 12. 9., 10. 10., 8. 11.

Hráského–Jarníkova 4. 9., 2. 10., 31. 10., 28. 11.

Hrdličkova–Blatenská 27. 9., 11. 10., 11. 11., 25. 11., 23. 12.

K Dubu 6. 9., 4. 10., 4. 11., 2. 12.

Kloboukova 2230 (parkoviště) 10. 9., 25. 10., 9. 12.

Krejnická 2021 (za Chrpou) 24. 9., 22. 10., 20. 11., 18. 12.

Láskova–Malenická 5. 9., 3. 10., 29. 10., 29. 11.

Lažanského 11. 9., 6. 11.

Nechvílova 1826–29 17. 9., 30. 9., 15. 10., 13. 11., 11. 12.

Petýrkova 1953 25. 9., 23. 10., 21. 11., 19. 12.

Pod Vodojemem 7. 10.

U Nové dálnice 6. 11.

Vojtíškova 1783 18. 9., 16. 10., 14. 11., 12. 12.

Velkoobjemové kontejnery – září až prosinec 2013

Slovo 

zástupce 

starosty

PRVŇÁCI

První školní den bývá tím největším, 

nejdůležitějším a také nejsledovanějším 

„poprvé“. Provází ho spousta nezbyt-

ných a  tradičních atributů. První školní 

taška plná nových pomůcek, nové ob-

lečení, týdny příprav, slavnostní nálada 

a ohromné očekávání. Ano, ano, ano. Je 

to velmi významný den.

Ale já si přes to všechno myslím, že prv-

ní školní den neprobíhá ve škole základ-

ní, nýbrž mateřské. Dovolím si citovat, 

a nečiním tak poprvé, jednoho ze svých 

oblíbených autorů, Roberta Fulghuma, 

který v úvodu své úžasné knihy Všech-

no, co opravdu potřebuji znát, jsem se 

naučil v  mateřské škole, praví. „Moud-

rost mě nečekala na vrcholku hory zva-

né postgraduál, ale na pískovišti v ne-

dělní škole. Tohle jsem se tam naučil: 

O všechno se rozděl – hraj fér – nikoho 

nebij – vracej věci tam, kde jsi je našel – 

uklízej po sobě – neber si nic, co ti nepa-

tří – když někomu ublížíš, řekni promiň 

– před jídlem si umyj ruce – splachuj – 

nepřestávej žasnout – a nikdy nezapo-

meň na dětské obrázkové knížky a první 

slovo, které ses naučil, největší slovo ze 

všech, DÍVEJ SE. Všechno, co potřebu-

jeme znát, tam někde je. Slušnost, lás-

ka, základy hygieny, rovnost a rozumný 

život…

 Není nejdůležitější, jaké poprvé jste 

letos prožívali s  vašimi miláčky, jen si 

troufale myslím, při vší úctě k učitelům, 

že základní škola je jednou, nikoli jedinou 

institucí, která může zásadně ovlivnit vý-

voj našich dětí, vnuků, pravnuků… tak, 

jak to bylo v  časech, kdy jsme my byli 

prvňáky.

Jan Meixner



Kulturní přehled ZÁŘÍ 2013

KC Zahrada
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.

 Malenická 1784

 148 00, Praha 11

 www.kczahrada.cz

 Tel.:  271 910 246, 

Spojení: Metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníkova, 

pak 3 minuty chůze. • Metro Opatov, bus 122, 

177 – zast. U Kunratického lesa, pak 5 minut chů-

ze. • 5 minut chůze od Centra Chodov.

Koncerty, pohádky, divadlo, široká nabídka výtvar-

ných, pohybových, jazykových kurzů, workshopy 

a výstavy. Na pohádky je jednotné vstupné 50 Kč. 

Využívejte výhodné pohádkové předplatné – ušetří-

te až 20 % z ceny.

V našich prostorech působí již 4 roky Rodinné cen-
trum BABOČKA, které poskytuje rozmanité kurzy 

pro děti od 6 měsíců do 8 let a školičku pro děti 

od 2 do 5 let. Více informací na www.rcbabocka.cz.

PROGRAM ZÁŘÍ 2013:
5. 9., 16.00–22.00: COUNTRY FESTIVAL 2013 – 

Postupně vystoupí kapely jak ve Velkém sále, tak 

na zahradě v amfi teátru. Těšit se můžete na sku-

piny: Country Blankyt, Knokaut, Strnad9, Linhart 

Yard, Trik, Nashville, Byzoni, Spřáhlo, RG4, Žaludi. 

Vstupné zdarma.

9. 9., 14.00–15.30: Dny Prahy 11 – Vernisáž 

výstavy „Stáří očima dětí“. Výstava potrvá do 30. 

9. 2013. Vstupné zdarma.

12. 9., 17.00–18.00: WORKSHOPING – nabídka 

stávajících a nových kurzů KC Zahrada. Přijďte 

se  podívat a případně si vybrat z široké  nabídky 

našich  kurzů. Vstupné zdarma.

Nabídka pro rok 2013/2014 je široká:
•  Umělecké kurzy pod vedením paní Ilony Němco-

vé: návrhářství, předškolní umělecká výchova

•  Filmová dílna

•  Skupinové bubnování

•  Rap  

•  Street dance

•  Moderní yoyování

•  Bodystyling

•  Kondiční cvičení pro seniory

•  Breakdance

20. 9., 14.00–23.30: Proxima sociale – Dobytí 

Jižního pólu – 14.00–19.00 hod. program pro děti 

/trampolína, malování, opékání na ohni/. Vstupné 

zdarma. 

19.30–23.30 hod. koncert – � e.Switch, 

� e Gangnails, Feher Fekete Kerek, Gambrz Reprs. 

Vstupné 40 Kč.

21. 9., 9.00–20.00: Setkání fotografů – vstupné 

dle jednotlivých workshopů. 

21. 9., 10.00–18.00: Zažít město jinak – Koko-
za – představení zahrádky v objektu KC Zahrada, 

budou se rozdávat namnožené nebo nasušené 

bylinky, workshop o pěstování a výrobě komposté-

rů a soutěž o nejlepší domácí marmeládu. Vstupné 

zdarma.

Chodovská tvrz
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.

 Praha 4, Ledvinova 9

 tel.: 267 915 444

 www.chodovskatvrz.cz

 info@chodovskatvrz.cz

Galerie – otevřeno od úterý do neděle, 

13–19 hodin, vstupné 30 Kč. 

Spojení: bus č. 125, 136, 170, 213, 

293 – zastávka Chodovská tvrz, 

PROGRAM ZÁŘÍ 2013:
1. 9.–28. 9., 13.00–19.00: Výstava Joachyma 
Beruschky – obrazy v Malé galerii. Vstupné 50 Kč.

3. 9., 18.00–20.00: Vernisáž k zahájení výstavy 
ak. mal. Dobroslava Halaty – obrazy ve Velké 

galerii. Vstupné zdarma.

4. 9.–28. 9., 13.00–19.00: Výstava ak. mal. Dob-
roslava Halaty – obrazy ve Velké galerii. Vstupné 

50 Kč.

18. 9., 17.30–20.00: MČ Kateřinky-Újezd uvádí 

Benefi ční koncert mezosopranistky Evy Garajové 

s doprovodem klavíristy Ivo Kahánka.  

DDM Jižní Město
 Šalounova 2024, Praha 4

 tel.: 272 929 545, 272 917 077

 sal@ddmjm.cz

 pobočka: 

 Květnového vítězství 2126, Praha 4

 tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

PROGRAM ZÁŘÍ 2013
2.–6. 9., 14.00–17.00: Dny otevřených dveří. Pro-

hlídka prostor, možnost zápisu do zájmové činnosti 

a osobní kontakt s lektory. DDM JM, Šalounova 

a Květnového vítězství. 

5. 9., 15.00–18.00: Za školou s DDM JM. Zábavní 

odpoledne na začátek školního roku pro děti i rodiče. 

Žonglování s klaunem, bubnování, jízda na el. vo-

zítkách, vystoupení dětí z kroužků a další. Možnost 

zápisu do zájmových útvarů na šk. rok 2013/2014. 

Stanice metra Háje u aut. zast. Modrá škola.

14. 9.: Janebův tajný závod. Logická, strategická 

a šifrovací hra. Bloudění po Praze ještě nikdy neby-

lo tak zábavné! Praha.

29. 9., 9.00–12.30: Keramická dílna I. Podzimní 

tématika. DDM JM, Šalounova.

29. 9., 13.30–17.00: Keramická dílna II. Podzimní 

tématika. DDM JM, Šalounova.

Připravujeme: 
3.–31. 10. Pražská strašidla. Výstava oceněných 

dětských prací. MÚ Praha 11, Ocelíkova.

5. 10. Kurz animace
Klub Rybník:
Od pondělí 16. 9. bude opět otevřený klub pro 

volně příchozí děti a mládež od 6–16 let. Přijďte 

sami nebo s kamarády relaxovat, zahrát si hry, ku-

lečník, fotbálek, africké bubny djembe, poslechnout 

hudbu.. Možnost využít k psaní domácích úkolů, při 

čekání na kroužek apod.

Otevírací doba:

PO, ST, PÁ: 14.30–17.30 

ÚT, ČT: 14.30–18.30 

DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.

Podrobné informace naleznete na www.ddmjm.cz.

MC DOMEČEK YMCA Praha
Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 1, Praha 11, tel.: 773 993 985

e-mail: mcdomecek@seznam.cz 

www.mc-domecek.cz

PROGRAM ZÁŘÍ 2013:
Otevřená Herna:
Po–Pá 9.00–12.00.
V úterý rovněž 15.30–17.00.
Ve čtvrtky je herna vyhrazena pro děti od 0 do 18 
měsíců. Vstup je 50 Kč za dospělou osobu, dopole-

dní program v ceně.

Pravidelný dopolední program:
Po, 10.00: Zpívánky, hravé zpívání od peřinky 

do školky. 

Út, 9.15–9.45: Hrátky s angličtinou pro nejmenší 
(s rodilým mluvčím)

Út, 10.00: čas na besedy a přednášky
Každé 3. úterý v měsíci: Ty jsi rovněž Úchvatná – 

Odhalte tajemství ženské duše. Povídání, diskuze, 

sdílení.

St, 10.00: Zábavné cvičení rodičů a dětí od 18 
měsíců
Čt, 10.00: Cvičeníčko pro nejmenší (do 18 měsíců)

Pá, Dopoledne s babičkou a dědou (zlevněné 

vstupné pro prarodiče)

Čt, 10.00: Čas na pohádku
Čt, Od cca 10.30: Šikulové – tvořivá dílnička pro 

děti za pomoci rodičů.

PORADNY
Po, 9.00–10.00: Laktační poradna (nutno objed-

nat na tel.: 604 572 712 nebo e-mail: faiereisl@

chello.cz), poplatek 100 Kč.

Út, 9.30–11.00: Poradna efektivního rodičovství 
(nutno objednat na tel.: 608 708 786 nebo e-mail: 

vlasta.hamalova@seznam.cz), zdarma.

St, 17.30–19.30: Poradna přirozeného plánování 
rodičovství (nutno objednat na tel.: 777 200 431 

nebo e-mail: ppr.por@seznam.cz), zdarma.

KURZY:
MONTESSORI PRACOVNY pro děti 1,5–3,5 let
Středy 15–16 nebo 16–17 hodin. Pracovny probí-

hají společně s rodiči. Od 18. 9. Úvodní kurz, který 

je pro rodiče zapsaných dětí povinný, bude 12. 9. 

resp. 13. 9., 18–20.

ANGLIČTINA PRO DĚTI: (od 10. 9.)

Úterý 14.00–15.00: děti 9–10 let

  15.30–16.15: děti 5–7 let

  16.30–17.00: děti 4–5 let 

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ:
Pondělí, 18.00–19.00: Konverzace v angličtině, 

každý měsíc jiné téma. Od 9. 9.

Úterý, 17.45–18.45: Středně pokročilí. Od 10. 9.

NĚMČINA pro dospělé, mírně pokročilí
Čtvrtky 18.15–19.45 (2 x 45 minut), Od 3. 10. 

ZOBCOVÁ FLÉTNA:
Individuální výuka hry na zobcovou fl étnu pro začá-

tečníky i pokročilé pod vedením zkušeného učitele 

hudby. Pro děti od 4 let i dospělé. Od 9. 9.

Pondělí 13.00–17.00 (lekce 45 minut).

MALÝ MUZIKANT 
Nová koncepce hudební výuky pro děti od 1,5 roku 

do 4 let s doprovodem. Čtvrtky 16.00 –16.45 

a 17.00–17.45. Ukázková hodina 12. 9. (je třeba 

se přihlásit). Více informací: info@malymuzikant.cz, 

www.malymuzikant.cz. Přihlášky a více informací 

na e-mail mcdomecek@seznam.cz či na www.mc-

-domecek.cz. 

AKCE V ZÁŘÍ
24. 9., 10.00: Smrt a vážná nemoc v rodině. Před-

náška s besedou s psychoterapeutkou Mgr. Zuza-

nou Hruškovou.

29.9., 14.00–17.30: SPORTOVÁNÍ – oslava 16. 

narozenin MC Domeček. Soutěže pro děti, tvoření, 

jarmark s odměnami, trampolína, narozeninové pře-

kvapení, setkání se zlatým retrívrem. Vstup dospělí 

30 Kč, soutěžící děti 20 Kč.

Více na www.mc-domecek.cz

Benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

Tel.: 272 912 124, mob.: 603 468 151

informační hodiny: pondělí 10.00–12.00 

PROGRAM ZÁŘÍ 2013:
Zápisy do kurzů proběhnou 4. 9. 2013 od 10.00 

do 12.00 a od 15.00 do 18.00 hod.

Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do 2 

let, dopoledne denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

FIT pohybový program pro kluky a holčičky od 3 
let, po a st 15.15, 16.00.

Tanečně pohybové studio pro holčičky 3–7 let, 
úterý 16.00 a 17.00.

Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00.

Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt 16.00.

Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po 16.00–18.00 hod. 

BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 

i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00, st 

11.00 a čt 11.00.

POWERYOGA s hlídáním dětí – cvičení pro protaže-

ní a posílení celého těla vychází z prvků jógy, které 

vám přinese relaxaci po náročném dni, pá 11.00.

Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.

Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.

Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé – zdravot-

ní cvičení podporující protažení a posílení nejvíce 

zatěžovaných svalových skupin, prevence bolestí 

zad a relaxace pro dobrou psychickou pohodu, út 

18.00, čt 18.00.

MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2 let. 

Najdete u nás zdravou školku podporující pohybové 

aktivity, pobyt venku na velké zahradě i přirozené 

vzdělávání dětí s prvky Montessori pedagogiky.

Více informací na http://msbenjaminek.webnode.cz. 

Poradny
Psychologické a partnerské poradenství pro ma-

minky vracející se do zaměstnání, zdarma.

Připravujeme
Říjen 19. 10. 2013 – Plánuji a nešílím – seminář 

pro maminky vracející se do zaměstnání.

Listopad 2013 – Balanční pomůcky a správné 
držení těla u dětí – seminář pro cvičitele, učitele 

i rodiče. 

Víkend se cvičením a Fimo dílna. 
Více na http://benjaminklub.webnode.cz.

ddm jm



Tóny Chodovské tvrze 
se letos rozezněly 
už podesáté. Co 
bylo za  deset let 
nejlepší a  naopak 
nejtěžší? 

Největší radost jsem 

měl v  prvních ročnících, 

kdy jsme klasickou muziku přenesli z cen-

tra Prahy do Chodovské tvrze, obklopené 

parkem i paneláky. „Nevěřícím Tomášům" 

jsme dokázali, že Praha 11 není ,,přespá-

várna".  Dnes je festival plný nejen klasiky, 

ale také jiných žánrů, a z Chodova se sta-

lo velkoměsto ve velkoměstě.

Čím se letošní ročník lišil od těch ostat-
ních? 
Díky podpoře MČ Praha 11 se festival 

stal nedílnou součástí kulturního léta 

v  Praze. Jsme nízkorozpočtovou akcí, 

ale nemáme se za co stydět, což doka-

zuje dramaturgie letošního ročníku. Cho-

dovská tvrz nám přirostla k srdci, takže 

materiální rovina je to poslední, co nás 

zajímá. Snažíme se ukázat, že v  této 

městské části je hudební kultura samo-

zřejmou součástí života, a  to i  v  době, 

která vyznívá často velmi nekulturně.  

Co bylo na  letošním ročníku festivalu 
nejpůsobivější? 
Všech šest koncertů se konalo venku – 

na  nádvoří Chodovské tvrze a  na  stře-

še Centra Chodov. Díky tomu si české 

i zahraniční publikum mohlo užít pravou 

letní koncertní atmosféru v  historické 

i moderní architektuře. 

Pro koncerty pod otevřeným nebem 
jste sestavili program z  děl starých 
mistrů a  Vivaldianno. Dalo se předpo-
kládat, že přivede publikum různého 
ražení i věku?
Každý koncert přitáhl různé publikum. 

A  o  to nám šlo: nabídnout neotřelou 

dramaturgickou rozmanitost. Měl jsem 

velkou radost z  pražské premiéry Kon-

certu pro dvoje housle a  orchestr skla-

datele a  ředitele Pražské konzervatoře 

Pavla Trojana. Byl to celkem odvážný 

kousek zařadit soudobé dílo, ale vy-

platil se. Velký podíl na  kvalitě a  kráse 

měl bezpochyby dirigent Ondřej Kukal. 

V Mozartově Koncertantní symfonii byl 

mým výborným kolegou violista Jan Pě-

ruška (s  přehledem ,,zaskočil" za  náhle 

onemocnělého Karla Untermüllera). A Vi-

valdianno? S  Michalem Dvořákem (člen 

skupiny Lucie) se nám podařilo vytvořit 

multižánrový prvek, který vytváří most 

pro posluchače, již cestu ke klasice tepr-

ve hledají. Michal je pro mne naprostou 

zárukou kvality a vysoké profesionality 

Užil jste si víc setkání se svou dcerou 
nebo s orchestrem Cigánski diabli?
Zahrát si s Julií je pro mne vždy svátkem, 

mám radost, že pokračuje v rodinné tra-

dici. Na  Tónech Chodovské tvrze o  to 

víc, že na Chodově vyrůstala, na Jižním 

Městě chodila do ZŠ i do ZUŠ. S Cigán-

skimi diabli to bylo něco jiného, jde o jed-

no z  nejlepších seskupení svého druhu 

na světě, s nímž se mohu multižánrově 

,,vyřádit". Takový hudební uragán z  Bra-

tislavy.

Do  programu jste zařadili dvě vystou-
pení na střeše Centra Chodov. To je pro 
posluchače nejspíš trochu nezvyklé. 
Mám však dojem, že pro Vás to tak uni-
kátní není. Už jste hrál na výše polože-
ných místech, jestli se nemýlím.
Ano, hrál jsem například na  Sluneční 

pyramidě v  Teotihuacánu, ale koncerty 

na střeše Centra Chodov jsou naprosto 

mimořádné svou prostorovou dispozicí, 

zajímavým prostředím i  zvukem a  ori-

ginálním výhledem na Prahu. Je to pro 

mne vítaný kontrast s  historickým pro-

středím Chodovské tvrze.

Festival skončil. Už se Vám v hlavě rodí 
program dalšího ročníku?   
Chtěl bych MČ Praha 11 poděkovat 

za podporu a týmovým kolegům z KC Za-

hrada a  Chodovské tvrze za  spolupráci. 

Pevně věřím, že jsme za deset let pocti-

vé práce prokázali smysluplnost projektu, 

který celou lokalitu úspěšně zviditelnil. 

Věřím v další spolupráci a už nyní pracuji 

na dramaturgii dalšího ročníku. 

Jaroslava Svěceného se ptala 

Šárka Cicvárková. 

...BD Hněvkovského 1372, bytové druž-
stvo, které získalo fi nanční odměnu ve 
výši 350 tis. Kč. 
 Na 2. místě se umístilo Společenství 

pro dům Hrabákova č. p. 1975 a č. p. 

1976, Praha 4, které získalo dar 200 tis. 

Kč, a za 3. místo získalo dar ve výši 100 

tis. Kč BYTOVÉ DRUŽSTVO LEČKOVA 

(č. p. 1515–1520).

 Ocenění ve výši 50 tis. Kč získala 

tato bytová družstva a společenství 

vlastníků: Společenství Markušova 

1630–1631, Praha 4; Společenství Mej-

stříkova 624, Praha 4; Bytové družstvo 

Nechvílova 1836, 1837, 1838, Praha 

11; Společenství vlastníků jednotek Kon-

stantinova 1470 a 1471, Praha 4; Spo-

lečenství Zdiměřická 1425–1427, Praha 

4; Bytové družstvo DUO PARK (Jažlovic-

ká č. p. 1332–1333) a Bytové družstvo 

Beruška (Babákova č. p. 2156–2157).

 Výsledky soutěže schválilo na svém 

červnovém zasedání Zastupitelstvo MČ 

Praha 11. Pátého ročníku této soutěže 

se zúčastnilo 34 bytových družstev a 

společenství vlastníků. Ocenění bude vý-

hercům slavnostně předáno v září v rámci 

kulturně-společenské akce Dny Prahy 11 

– oslavy narozenin Jižního Města. Všem 

obdarovaným blahopřejeme!

 Více informací o Fondu podpory 
regenerace a o soutěži naleznete na 
www.praha11.cz v sekci Rozvoj a rege-
nerace – Regenerace JM.

Ing. Hana Šurovská

odbor územního rozvoje

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený: 
Tóny Chodovské tvrze nabídly rozmanitost, přivedly proto rozmanité publikum 

Vítězem Soutěže – Regenerace Jižního Města 2013 se stalo...
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• ADVOKÁTKA JUDr.  EVA BROWN – prá-

vo občanské a  rodinné, rozvody, smlou-

vy, byty, nemovitosti, úschovy. Tel: 

603  835  609, www.advocate-brown.eu, 

e-mail: eva.brown@volny.cz.

• ADVOKÁTKA JUDr.  SVATAVA GRIVAL-
SKÁ (sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhá-

ní pohledávek, smlouvy, nemovitosti, byty, 

rozvody, právo rodinné, občanské, obchod-

ní, pracovní. Komletní právní služby pro by-

tová družstva vč. převodu bytů do  osob-

ního vlastnictví a  zakládání společenství 

vlastníků, likvidace fi rem a  družstev, osobní 

bankroty a  insolvenční řízení. Kontakt: Hoř-

čičkova 548, tel.: 603  823  260, e-mail: 

offi  ce@grivalska.cz, www.grivalska.cz.

• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bo-

jíte se exekuce? Pak je pro Vás možná nej-

lepším řešením soudní oddlužení, kde stačí 

uhradit 30 % dluhů! Přijďte se poradit do naší 

insolvenční poradny, Ke Kateřinkám 8, Praha 

4, 603 195 336.

• OPRAVY CHLADNIČEK A  MRAZNI-
ČEK v  bytech i  SO+NE. Tel.: 602  719  678, 

261 261 792 v době 7–22 hod. Prodej no-

vých a odvoz starých chladniček.

• !!STĚHOVÁNÍ!! Stěhování všeho druhu, 

nejen po  Praze ale i  celé ČR, odvoz nepo-

třebných věcí k  likvidaci. Doprava po  Praze 

zdarma. Vyklízení, autodoprava. Telefon: 

777 227 840.

• !!UPOZORNĚNÍ!! Odvoz starého nábytku 

k likvidaci. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí 

atd. Likvidace veškerého odpadu z domácnos-

tí. Vše v pohodlí vašeho domova a za dobrou 

cenu. Tel.: 777 227 840.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Háje, Pra-

ha 4 – komplexní právní služby – zastoupení 

u soudu, bytové záležitosti, pohledávky, smlou-

vy, rozvody, výživné, dědictví, exekuce, atd. Tel.: 

606 125 069, e-mail: causa@cmail.cz.

• ELEKTRIKÁŘ V  PRAZE 4, 11 a  12. Tel.: 

602 441 762, 272 765 431.

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhotovuje 

péřové deky a polštáře z naší sypkoviny. 100% 

bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. Sami odveze-

me a přivezeme ZDARMA. Tel.: 606 312 174, 

www.cistirnaperi.cz.

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-

DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, re-

konstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 

DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 

Tel.: 604 618 298, 222 364 018.

• VYPLÁTÍM ZÁLOHU AŽ 750.000 Kč na Vaši 

kupní cenu. Odkoupím Vaši nemovitost. Rych-

le vyplatím Vaše dluhy, exekuce, zástavní prá-

va apod. Volejte – pište 605 246 386.

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 

dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz suti. 

Rekonstrukce jader, domků, nebyt. prostor. 

Rozumné ceny. Tel.: 603  538  738, e-mail: 

marti.dvorak@centrum.cz.

Služby

Termín: 14. 9. 2013
Cíl: Park u stanice metra Opatov, 
Praha 11
Podrobnosti: www.cyklozvoneni.cz

Tradiční akce Pražské cyklozvonění se 

bude konat už posedmé. Z několika 

míst Prahy i z okolních obcí vyrazí v so-

botu 14. září 2013 cyklistické pelotony, 

které budou směřovat ke stanici metra 

Opatov. Pražské městské části a okolní 

obce se tak připojí k Evropskému týdnu 

mobility a představí svým obyvatelům 

možnosti cyklodopravy i tipy na výlety 

do okolí Prahy. 

Na cykloprojížďku naváže odpolední 

program pro děti a dospělé. Je možné 

absolvovat rodinný cyklistický závod 

okolo Jižního Města či vyzkoušet si 

jízdy na jednokolce, shlédnout umění 

cyklistů ve freestyle a mnoho dalšího 

na účastníky ještě čeká. Hlavním orga-

nizátorem v letošním roce je Praha 11.

 V sobotu 14. září ráno bude akce 

zahájena cyklojízdou, v rámci které se 

sjede postupně dvanáct pelotonů, jež 

odstartují z různých míst Prahy i okol-

ních obcí. Trasy v délce 5 až 20 km 

povedou po bezpečných cestách, vhod-

ných i pro rodiny s dětmi. Odměnou pro 

účastníky akce může být nejen dobrý 

pocit, ale také tričko s motivem akce 

a cyklistický zvonek. Účastníci cyklojíz-

dy je mohou získat od organizátorů na 

místech srazů. 

 Hlavním pořadatelem Pražského 

cyklozvonění v roce 2013 je Praha 11. 

„Ráda bych na Pražské cyklozvonění 

pozvala každého, kdo má rád smyslu-

plný pohyb, protože tím jízda na kole 

bezesporu je. Jízdní kolo totiž není jen 

pomůcka pro sport, ale také výborný 

dopravní prostředek. I to bychom rádi 

zdůraznili na letošním Cyklozvonění,“ 

uvedla místostarostka Prahy 11 Eva 

Štampachová s tím, že akce proběhne 

u příležitosti Evropského týdne mobili-

ty.

 Svojí účastí se k Cyklozvonění připo-

jí také městské části Praha 12, 13, 4, 5, 

Libuš, Slivenec, Řeporyje, Velká Chuch-

le, Újezd a letos premiérově i Kunratice, 

Šeberov nebo sousední obec Průhoni-

ce. Městské části a obce se v pořádání 

akce střídají a každý rok tedy Pražské 

cyklozvonění překvapí účastníky něčím 

novým. „Jsme jednou z městských 

částí, která Pražské cyklozvonění 

zakládala a na letošní pořadatelství 

jsme se opravdu těšili. Letos bude akce 

součástí Dnů Prahy 11,“ říká k tomu 

Eva Štampachová.

 V cíli cesty u stanice metra Opatov 

tak na návštěvníky čeká bohatý program, 

který potěší celou rodinu. K vidění tu 

budou například exhibice odvážných 

skoků na kolech, freestyle nebo testo-

vací dráhy, kde si každý bude moci vy-

zkoušet jízdu na tandemu či jednokolce. 

Na nejmenší návštěvníky čekají trampo-

líny, skákací hrady, projížďky na ponících 

či divadlo.

 Ve 12 hodin odstartuje rodinný zá-

vod okolo Jižního Města. Jeho cílem 

bude nasbírání co nejvíce bodů na sou-

těžních stanovištích, která budou roz-

místěna po celé trase závodu. Vítězo-

vé mají šanci odvézt si domů užitečné 

cyklistické doplňky – mezi výhrami jsou 

cyklistické přilby, cyklocomputery, svět-

la na kolo či cyklistické láhve. Registra-

ce bude otevřena na startu závodu od 

11 hodin.

 „Jižní Město sport podporuje, cyk-

listiku nevyjímaje,“ komentuje aktivity 

Prahy 11 Eva Štampachová a dokládá 

to konkrétními příklady: „Jako jediná 

městská část máme vlastní cyklomapu. 

Po městské části jsou desítky cyklosto-

janů u škol, školek a veřejných budov. 

Ve spolupráci s občany umísťujeme sto-

jany i na dalších místech, kde si je přejí. 

Budujeme také trasy pro cyklisty. Ještě 

letos jednou z nich propojíme sportovi-

ště Jižního Města,“ slibuje za městskou 

část její místostarostka.

 Informace o dopravě na kole i bez 
kola, program akce, místa a časy odjez-
dů cyklistických skupin najdete na ofi ci-
álním webu akce www.cyklozvoneni.cz.

Pravidelné Cyklozvonění 
se letos bude konat na Jižním Městě
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• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, 

malířské práce, stropní kazety, levně, rych-

le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 

603 494 330, e-mail: ivan.lafek@email.cz.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK – 

Kompletní malířské práce, štukování panelů, 

stěhování, zakrývání. Kvalitní práce za  ro-

zumné ceny. www.123malovani.cz, Tel.: 

603 475 667, e-mail: infomal@volny.cz.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 

veškeré zednické, obkladačské, malířské 

a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstruk-

ce bytů, kanceláří, domků a sklepních prosto-

rů. Mob.: 777 670 326.    

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, DVD, 

HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD monito-

ry a  počítače. Rozumné ceny. AVC servis – 

tel.: 222 361 720 a mobil: 602 390 630.

• OPRAVY PRAČEK A  MYČEK: AEG, ARIS-

TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 

PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a  jiné. 

P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, ka-

nalizace, topení. Výměna plynových spotřebi-

čů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan Horyna, 

tel. 603 554 550, 271 912 323.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a  malířské 

práce. Bytová jádra a  rekonstrukce bytů. 

KVALITA a  ROZUMNÉ CENY. Rakovec 

267  913  922, 18.00–21.00, 608  709  716 

přes den, www.rakovec.cz.

• TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN RYBA – vesta-

věné skříně, kuchyně, atypický zakázkový  

nábytek – výroba, doprava, montáž. Tel.: 

608  208  003, e-mail: maryba@volny.cz, 

www.webpark.cz/maryba.

• SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Okna je nut-

no jednou za dva roky seřídit a promazat, jinak 

neplní svou funkci a dochází k vážnému poško-

zení. Tel.: 601 236 957, e-mail: jirasek.servis@

seznam.cz.

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 

štukování, malířské a  lakýrnické práce a  jiné 

úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-

fon: 222 982 922, 604 517 565.

• NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A  LAKÝRNIC-

KÉ PRÁCE + štukování, stěrkování. Tel.: 

606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRODEJ 

a  VÝUKA přímo u  zákazníka, instalace sítí, 

WiFi, internetu, tiskáren, notebooků, chytrých 

telefonů, výuka s trpělivým učitelem. Dopra-

va zdarma, m: 604 806 516 (i SMS), e-mail: 

daro@daro.cz, www. aro.cz.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-

keré zednické a  obkladačské práce, malo-

vání, štukování, plovoucí podlahy. Kvalita 

a  rozumná cena. Tel.: 720 391 187, e-mail: 

skutchan@seznam.cz. 

• REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÉHO JÁ-

DRA – bourání, vyklízení, sádrokarton, zednic-

ké práce. Tel.: 608 934 466, 608 701 821.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137, 

www.stehovanibytu.cz.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, 

plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-

tů, připojování kuchyní a  podobně. Výměny 

rozvodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.: 

603 344 485, e-mail: jirka.vlasak@volny.cz.

• BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE – spe-

cialisté na  Prahu 11. Nyní standardní rekon-

strukce za  99.000 Kč vč. DPH a  veškerého 

materiálu – vše na  klíč. www.bytovejadro.cz, 

telefon: 602 244 255.

• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 606 556 547 

– malování, lakování, štukování, fasá-

dy, zaměření zdarma, práce i  o  víkendu. 

www.malovani-novotny.cz, e-mail: malovani.

novotny@seznam.cz.

• STOMATOLOGIE Ridet s. r. o. PŘIJÍMÁ 

NOVÉ PACIENTY. Holušická 2253/1, Praha 

4- Chodov, U METRA CHODOV. Smlouvy se 

ZP máme. Objednání na čísle 211 222 211, 

www.ridet.cz.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ, 

výměn bytů. HLOUŠEK REALITY REALITNÍ 

CENTRUM JIŽNÍ MĚSTO, člen Asociace rea-

litních kanceláří ČR. Ing. Zbyněk Hloušek-certi-

fi kovaný makléř - 11 let specializace na Prahu 

11, 4 a 10. Databáze zájemců, kompletní a kva-

litní realitní servis. Poradenství zdarma. Vyu-

žijte našich zkušeností. Najdete nás ve ves-

tibulu stanice metra C Opatov nebo na  tel.: 

272 927 497, 607 636 784, 732 237 741, 

www.hlousekreality.cz

• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3 mil. 

Nejlépe v  blízkosti Lesoparku, Milíčovského 

nebo Krčského lesa, i  před privatizací. Plat-

ba v hotovosti, dluhy a exekuce nevadí. Tel.: 

777 211 671.

• POPTÁVÁME KE KOUPI menší byt na Již-

ním Městě pro mladý pár. Ideálně původní 

stav, lze i po reko.  Může být DV i OV, platíme 

hotově (do 2,5 mil. Kč). Prosíme, RK nevolej-

te! 773 515 080.

• HLEDÁME PRONÁJEM bytu o  velikosti 

GARS. AŽ 2+1 DO 12.000,- VČETNĚ POPLAT-

KŮ NEBO 3+kk AŽ 4+1 DO 15.000,- VČETNĚ 

POPLATKŮ nebo případně pokoje do 4.000,- 

vč. pop. Kdekoli v Praze a okolí. Volejte nebo 

pište prosím na tel. č. 603 257 202.

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Měs-

tě o  velikosti  3+kk/L až 4+1/L.  Družstev-

ní, OV nebo v privatizaci. Nejlépe v blízkosti 

zeleně a  v  dobré dostupnosti. Spěchá. Tel.: 

721 606 214.

• STARÁME SE O  JIŽNÍ MĚSTO. Prodeje, 

pronájmy, výměny. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

ZDARMA. RIM Realit kontakt: 725 001 188, 

271  001  188, rimrealit@rimrealit.cz, www.

rimrealit.cz. Vykupujeme byty – platba v ho-

tovosti. Vyřešíme i dluhy a exekuce.

• RODINA S DĚTMI HLEDÁ 3 nebo 4poko-

jový byt v klidné lokalitě Prahy 11 s pěší do-

stupností na metro. Případné dluhy a závaz-

ky nemusí být překážkou. Spěchá! Nechceme 

RK! 774 358 831.

• KOUPÍME BYT 2+KK (1+KK, 1+1) v Praze 

11. Družstevní vlastnictví ani původní stav 

nevadí. Platba bez úvěru. Tel.: 723 410 514.

• KOUPÍM BYT A DŮM kdekoli v Praze. 1+kk, 

1+1, 2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1, až 8+1. Panel, 

cihla, novostavba. DR a OV. Možno i s dluhy, 

nebo s  exekucí. Platba hotově! Stačí zaslat 

SMS! 722 509 947.

• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM, vilu, po-

zemek kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, 

na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být 

i  za  odstupné – nájemní, družstevní, LBD, 

i nečlena družstva, služební, podnikový apod. 

Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás 

případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace 

atd., vyřídím i právně velmi komplikované pří-

pady, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soud-

ní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost 

neoprávněně obsazenou, s  nežádoucím ná-

jemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček 

mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hoto-

vosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 

nebo 603 420 013.

Ostatní

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFIKY i celé 

knižní pozůstalosti. Pohlednice pouze do roku 

1950. Nabídněte. Telefon: 603  247  819, 

e-mail: centrums.t@post.cz.
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Přesný termín a adresa základní školy, kde se budou konat, 
včetně telefonického kontaktu pro možnost přihlášení bude 
následovat v říjnovém vydání měsíčníku Klíč a v časopisu Jižánek. 

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Naučíte se zakládat mailové schránky a pracovat s poštou, využívat 
internet pro běžné potřeby, psát dokumenty, stahovat a upravovat 
texty, stahovat a odesílat fotografie z mobilu a další dovednosti 
podle vašeho přání. Vše bude probíhat v klidu a pohodě pod 
vedením zkušeného pedagoga.

DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ 1
Budete studovat interaktivní formou dějiny od nejstarších dob do 
konce 19. století v kontextu písemnictví, malířství, architektury  
a hudby v daném dějinném období. Podíváte se na minulost Evropy 
i celého světa chronologicky a důkladně. Studium bude doplněno 
návštěvou muzeí a výstav a architektonických zajímavostí.

DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ 2
V druhém semináři budete studovat určité zajímavé dějinné období 
opravdu do hloubky, dozvíte se mnoho a možná zboříte leckteré mýty 
vázající se k historickým událostem i osobnostem. Prvním tématem 
bude starověké Řecko jako kolébka filozofie. I tento seminář bude 
doplněn různými praktickými cvičeními a návštěvou různých objektů.

MATEMATICKÝ KROUŽEK
 Je určen pro všechny hloubavé nematematiky. Protrénujete si mozek 
a logický úsudek. Nebudete potřebovat vůbec žádné znalosti ze ško-
ly, ale jen zdravý selský rozum. Řešit budete zajímavé slovní úlohy od 
úplně jednoduchých až po pěkně zapeklité. Hlavně to bude legrace.

TANEČNÍ KROUŽEK VÝRAZOVÉHO TANCE
Hodiny jsou určeny pro úplné začátečnice. Pro všechny boubelky, 
hubeňourky, přebornice i stydlivky co by se rády hýbaly, naučily 
se držet rovně záda, správně chodit a vůbec být tak troch víc ženy.

ORIENTÁLNÍ TANEC
I zde se hlavně naučíte relaxovat, držet rovně páteř a rehabilitovat 
naráz duši i tělo.

ANGLIČTINA BEZ MLUVNICE PRO ZAČÁTEČNÍKY
Naučíte se cizí jazyk nejprve poslouchat, vnímat, cítit a pak teprve začne-
te mluvit. Budete překvapeni jak rychle zmizí jazykové bariéry a zábrany.

ANGLICKÁ KONVERZACE
Jedná se o klasickou anglickou konverzaci pro pokročilé.

KURZ ROZVOJE JAZYKOVÝCH A HLASOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Naučíte se mluvit a vystupovat. Budete pracovat s vlastním dechem,  
postupně zlepšovat svoje komunikační a vyjadřovací dovednosti, 
prudce zvýšíte svou slovní zásobu a hlavně svoje sebevědomí. Lekce 
jsou zvláště přínosné pro osamělé osoby, které nemají možnost den-
ně s někým „pokecat“. Pomocí domácích cvičení mohou cvičit denně.

KURZ OSOBNÍHO ROZVOJE
Zde rozhodně posílíte svoje sebevědomí (což mnoho starších lidí víc 
než potřebuje), odhalíte svoje strachy, uvolníte bloky, odhalíte vnitř-
ní konflikty, posunete se a uvidíte sebe sama i svět pozitivně.
Tento kurz je rozdělen na dvě kategorie - pro seniory od 65 let  
 - juniory 50+

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
Tento kurz se týká lidí s nadváhou. Dozvíte více o spalování, stravování, 
bazálním metabolismu, stárnutí z jídla. 
Budete se bavit ve skupině, pravidelně 
se vážit, řešit nezdary i osobní úspěch. 
Bude Vám doporučen vhodný sport 
a tréninkové dávky. Tento kurz je také 
rozdělen na seniory a juniory.

Ceny pro seniory jsou všech-
ny kurzy za 20 Kč za lekci 
– kurz je dotován Jihoměst-
skou sociální a.s. a pořádán 
o.p.s. Zdravé stárnutí.
Pro juniory bude cena stano-
vena podle počtu účastníků 

JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ VÁM NABÍZÍ:

Od října budou na Praze 11 pořádány tyto krouž-
ky pro seniory. Jihoměstská sociální a.s. zve srdečně všechny občany 

Prahy 11 na mimořádnou výstavu, která bude instalována ve vestibulu 
kulturního centra Zahrada v měsíci září. Jedná se o projekt, který si 
klade za cíl upozornit na schopnosti, vitalitu a pozitivní postoj k třetí-
mu období života našich starších spoluobčanů. Jde nám o otevřenou 
diskuzi na téma, zda se máme děsit či radovat z toho, že se náš věk 
významně prodlužuje, že budeme poměrně dlouho staršími lidmi.  
Ale na druhé straně nám bude dovoleno udržovat déle kontakt  
s širší rodinou a druhými lidmi. Tato nová situace dává lidem možnost 
využít svůj život tvořivěji a nadějněji. V naší městské části bydlí, žije  
a pracuje téměř 12 000 lidí starších 65 let. My „zatím“ mladší si pře-
jeme, aby to byl život důstojný a plný aktivit. Chceme otevřít živou 
diskuzi, chceme se zastavit a naslouchat, chceme být partnery ne or-
ganizátory, chceme vést se staršími spoluobčany dialog ne monolog, 
projevit ohleduplnost ne domýšlivost, chceme vybudovat klima dů-
věry – chceme, aby se Praha 11 přihlásila k heslu – Město přívětivé 
k seniorům. Výstava se skládá ze dvou částí. Prací seniorů z krea-
tivního ergoterapeutického kroužku  domova seniorů Janouchova, 
DPS Blatenská a Šalounova a výtvarných prací dětí základních škol 
na téma „Stáří očima dětí“. Dětské práce odhalí náhled našich nej-
mladších spoluobčanů a jejich rodin na téma stáří. Práce seniorů bu-
dou prezentovány drobnými dekoracemi a dárky, obrázky a soškami 
vyrobenými nejrůznějšími technikami čistě pro radost z tvoření. Vý-
stava bude doplněna fotografiemi z nejrůznějších akcí a hlavně bude 
připraven rozcestník aktivit chystaných v příštím školním roce ve spo-
lupráci se základními školami naší městské části i v klubech seniorů. 
Výstva bude slavnostně zahájena 9. 9. v 10.00 hod ve vestibulu 
kulturního centra Zahrada. Výstavu otevře starosta pan Mgr. Dalibor
Mlejnský, ředitel Jihoměstské sociální a.s. Jan Gabriel, spolu s ředite-
lem ZŠ Donovalská, Mgr. Pavlem Ditrichem. 
Výstava s doprovodným programem  
potrvá do konce září. 

POZVÁNKA NA SPOLEČNOU VÝSTAVU 

DĚTÍ A SENIORŮ Z PRAHY 11

CESTOVNÍ AGENTURA
       www.nubis.cz
Zájezdy od 150 českých a německých 
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POJĎTE S NÁMI ZA ŠKOLU!
Jihoměstský Dům dětí a mládeže zve na 

zábavní odpoledne k začátku školního roku 
obyvatele i návštěvníky Jižního Města. 

Ve čtvrtek 5. září od 15.00 do 18.00 

s ním stráví „Den za školou“ před stanicí metra Háje, 

u vstupu do Centrálního parku. 

Na diváky čekají soutěže i hudební a taneční vystoupení. 

Mezi tradiční lákadla patří skákací hrad, jízda na elek-

trických vozítkách, rukodělná dílna, zumba či bubnování 

na africké bubny djembe. Klaun na chůdách 

se pokusí naučit děti žonglovat. 

K dispozici bude informační stánek s na-

bídkou kroužků DDM pro rok 2013/2014. 

Vstupné na akci se neplatí. 
 ddm jm


