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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

ZLATÁ SVATBA manželů Bo-

ženy a Aloise Brunclíkových se 

uskutečnila 16. srpna  v obřadní 

síni Chodovské tvrze. Přejeme hodně 

štěstí do dalších let.

ZLATÁ SVATBA manželů 

Heleny a Vladimíra Zeinero-

vých se konala 10. srpna 2013 

v Chodovské tvrzi.

LOUČILI SE S PRÁZDNINAMI. Školáci Jižního Města se spolu s městskou 

částí Praha 11 loučili s prázdninami, a to v Centrálním parku. Mohli si zacvičit, 

soutěžili si o zajímavé ceny, podívali se na pohádku nebo se třeba svezli na poní-

cích. Akce se jmenovala Jihoměstské loučení s prázdninami aneb Aby škola nebolela 

a pořádala ji už podruhé MČ Praha 11. 

GRAFFITI ZDOBÍ JEDENÁCT JIHOMĚSTSKÝCH 
TRAFOSTANIC. Graffi  ti, tedy hnutí maleb v ulicích, které 

vzniklo v 70. letech ve Spojených státech a rozšířilo se 

po světě, se postupně objevuje na trafostanicích v Jižním 

Městě. Celkem jich změnilo podobu symbolických jedenáct. Impulz 

ke změně vzhledu formálních staveb přišel z Městské části Praha 

11, souhlas od vlastníka objektu, Pražské energetiky PRE – dis-

tribuce a náměty a zpracování od jedenácti autorů, které vybíral 

známý streetartový umělec Pasta Oner. „Chtěli bychom poděkovat 

PRE – distribuce za vstřícnost, zaplatila také náklady akce, a zároveň 

připomenout, že vznikající graffi  ti na trafostanicích jsou součástí 

akce Kulturního Jižního Města Streetart pro Prahu 11,“ uvedl ředitel 

společnosti KJM Zbyněk Holan. Tvůrci dostali ke zdobení trafostanic 

volnou ruku, jediným omezením byla volba tématu, které by nepohor-

šovalo. Výsledky akce KJM představí během Dnů Prahy 11. Městskou 

část akce nestála žádné peníze, na nákladech se nepodílela. „Jsme 

však rádi, že se díla na trafostanicích objevila. Jsme přesvědčení, 

že autoři jsou mezi tvůrci graffi  ti natolik známí, že jejich díla budou 

respektována a nikdo je neponičí,“ uvedl starosta Dalibor Mlejnský. 

POZVÁNKA
Každé první pondělí v měsíci HZS pořádá 

dny otevřených dveří tam, kam se lidé běž-

ně nepodívají. Další dny otevřených dveří:

7. 10.: Hasič. stanice Krč – Ukázka práce 

potápěčů. Jediná barokomora svého druhu 

v ČR.

4. 11.: Hasič. stanice Strašnice – Prohlídka 

chemické TATRY a vozu IVECO.

DRAKIÁDA. Jihoměst-

ská školička Tygřík 

zve všechny děti 

a jejich rodiče 

na Drakiádu do le-

soparku u Hostivař-

ské přehrady. Děti 

i rodiče čeká spousta 

dračích her a soutěží, 

pouštění draků a soutěž o nejlepšího draka. 

Vítr není podmínkou, když tak se trochu 

proběhneme.

Sraz ve středu 9. 10. 2013 v 16.30 hod. 

v lesoparku na louce za školičkou Tygřík 

pod fotbalovým hřištěm viz. mapa: http://

www.mapy.cz/s/7dZo. Přihlásit se můžete 

zde na facebooku nebo e-mailem skolicka-

-tygrik@email.cz Neseďte doma a přijďte 

strávit s dětmi hezké odpoledne!

ODEŠEL PaedDr. PETR KMENT – 
TRENÉR A VRCHOLOVÝ SPORTOVEC
Vystudoval Fakultu tělesné výchovy 

a sportu UK. Od roku 1945 byl členem 

Sokola, od roku 1955 byl členem Rudé 

hvězdy Praha. Získal 11 titulů mistra 

ČSSR v zápase. Čtrnáct let byl členem 

reprezentace ČSSR. Získal 10 medailí 

z olympijských her, mistrovství světa 

a mistrovství Evropy. V roce 1968 mu 

prezident republiky propůjčil vyzname-

nání Za vynikající práci. Od roku 1975 

pracoval jako trenér řeckořímského stylu. 

Pravidelně se účastnil sportovních akcí 

seniorů v Praze 11. V roce 2007 mu byla 

udělena Cena městské části Praha 11.
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, 
s. p. Pokud jste Klíč do 1. října nedostali do schránek nebo byl pohozen na zemi, napište 
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a číslo popisné. Můžete volat i na bezplatnou linku 800 104 300.
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starosty

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

před několika dny jsem potkal spolužač-

ku. Vyprávěla mi, jak její tříletý syn chtěl 

vysvětlit význam slova lhostejnost. To je 

nezájem jednoho člověka o druhého, řek-

la. Pak synkovi chtěla ukázat, že někdy 

stačí málo, aby se lhostejnost změnila 

v  zájem nebo dokonce pochopení. Vy-

světlila chlapci sílu úsměvu a důležitost 

pozdravu. Šla s ním po ulici a usmívala se 

a  zdravila každého, koho potkala. Ode-

zvy ji však překvapily. Část kolemjdou-

cích vůbec nereagovala. Několik dalších 

se pohoršeně ohlédlo s  pocitem, že si 

z nich dělá legraci. Jiné její chování vydě-

silo, nebo pátrali v paměti, zda ji neznají. 

Jen zlomek těch, s nimiž se to ráno set-

kala, reagoval na hezké poselství odpo-

vědí a úsměvem. Trochu mi to připomíná 

situaci s budováním domů s byty ve ve-

řejném zájmu na  Jižním Městě. Jsem 

přesvědčený, že je to dobrá myšlenka. Je 

o pomoci lidem, kteří neměli to štěstí, že 

je jejich rodiče dokázali vybavit na cestu 

životem vzděláním s výchovou a fi nanční 

podporou. Jenže někteří lidé na ni reagu-

jí podobně jako kolemjdoucí v paralelním 

příběhu na nevyžádaný úsměv: odmíta-

vě, podezíravě nebo lhostejně. Možná to 

souvisí s dnešní uspěchanou dobou, se 

sílícím tlakem, kterému čelíme, se stra-

chem z  budoucnosti. Přesto si myslím, 

že bychom neměli zapomínat na to, co 

z  lidí dělá lidi: na  sounáležitost, na po-

moc druhým. Že bychom mohli být méně 

sobečtí a více solidární. Vždyť v případě 

bytů ve  veřejném zájmu jde o  pomoc 

mladým. Lidem, kteří v  nesnadné době 

jen těžko hledají místo ve  společnosti, 

pro níž je stále platnějším etalonem eko-

nomické měřítko a měřítko lidské ztrácí 

na  důležitosti. Výstavba se týká také 

seniorů. Lidí, kteří po  většinu historie 

lidského rodu symbolizovali moudrost 

a požívali úcty a respektu. Dnešní doba 

pro ně má, bohužel, často hodnocení ne-

uctivá až hrubá, přestože celý život pra-

covali a odpočinek ve stáří si zasloužili. 

Přál bych si, abychom v případě stavby 

tří domů pro mladé a  seniory na  chvíli 

mysleli na druhé dřív než na sebe. Ať už 

je náš názor jakýkoliv. Abychom na po-

myslné váhy položili naději pro mladou 

rodinu a  parkování u  vchodu do domu. 

Pak bychom se možná dívali o něco las-

kavěji a třeba si zase odpovídali na po-

zdrav a na úsměv úsměvem. Ať už jsme 

mladí nebo staří. 

Dalibor Mlejnský,

starosta Prahy 11



Z  dvaadvaceti pražských obvodů má 

šestý nejvyšší věkový průměr obyvatel. 

Podle předpokladů Českého statistic-

kého úřadu se situace v  následujících 

letech nezlepší; počet obyvatel do  čtr-

nácti let věku bude klesat a dramaticky 

vzroste podíl lidí nad pětašedesát let. 

Se stárnutím populace se pak nerozluč-

ně pojí pokles podílu ekonomicky aktivní-

ho obyvatelstva.  

 Úřad městské části Prahy 11 hledá 

nástroje ke  změně situace. Pro udrže-

ní věkové rozmanitosti však musí mít 

k  dispozici prostředky, jimiž do  lokality 

přiláká nebo v ní udrží mladé lidi. A těmi 

jsou dobré podmínky pro start do života 

–  pracovní příležitosti, dostatek školek 

a  škol, vyhovující dopravní obslužnost, 

ale zejména dostupné bydlení. A na  to 

se MČ Praha 11 zaměřila. 

 „Do  roku 2018 bychom pro oby-

vatele městské části chtěli získat až 

800 bytů. Jednou z  možností je vlast-

ní výstavba, druhou pak pořízení bytů 

od soukromých subjektů. Důvod je pros-

tý; pokud nechceme, aby lokalita zestár-

la, musíme v ní udržet mladé lidi. A na-

bídnout jim bydlení je jednou z cest, jak 

toho dosáhnout,“ uvedl místostarosta 

Ladislav Kárský (ČSSD).

 Protože jednou z  podmínek zařaze-

ní do seznamu uchazečů je trvalý pobyt 

v  Praze 11, je výstavba určená obyva-

telům Jižního Města. Podle radnice tak 

mohou v městské části zůstat lidé, kteří 

se tu narodili a mají k ní vztah. ÚMČ si 

od  akce slibuje také posílení mezigene-

rační sounáležitosti, protože mladí, žijící 

nedaleko svých rodičů, jim mohou po-

máhat. Tím, že zůstanou v místě, kde se 

narodili a vyrůstali, by se mohla omezit 

také anonymita sídliště, protože po  le-

tech společného soužití se lidé v ulicích 

znají. Záměr by mohl podle radních za-

chovat přirozený početní poměr mezi 

generacemi, ovlivnit nastupující stárnutí 

populace na Jižním Městě a omezit od-

liv obyvatel do jiných částí města, které 

bydlení nabízejí. 

 K  nejzásadnějším argumentům od-

půrců výstavby patří parkovací místa, 

přesněji strach, že přijdou o  možnost 

parkovat blízko svých domů. „Není však 

opodstatněný, protože všechna parko-

vací místa, která výstavbou zaniknou, 

nahradíme a  vybudujeme další,“ dodal 

Kárský. 

 Původně se pracovalo s  dvace-

ti možnými lokalitami pro výstavbu. 

Upřesněním povinností, které by se 

k  projektu vázaly (například vypořádání 

majetkových vztahů k pozemkům), se je-

jich počet snížil na šest. Pro tři z nich už 

je v plánu jiné využití, a tak se možnosti 

omezily na  lokalitu Prašná, Podjavorin-

ské a  Benkova. Celkem by měly tři by-

tové domy přinést bezmála tři sta bytů. 

V  seznamu uchazečů o  byty v  režimu 

startovacích (pro mladé, kteří se chtějí 

osamostatnit) a  ústupových (pro senio-

ry, kteří například uvolní velký byt něko-

mu z rodiny a přestěhují se do menšího, 

a tedy i levnějšího), je více než šest set 

registrovaných zájemců. 

Lokalita Prašná

Nejvíce ohlasů vzbudila zvažovaná vý-

stavba bytového domu Prašná. Kas-

kádovitý objekt má vyrůst v  Chodově 

nedaleko křižovatky ulic Prašná a Květ-

nového vítězství. Na  části plochy sou-

časného parkoviště se připravuje vý-

stavba bytového domu s  částečným 

podílem komerčních ploch, parkováním 

v podzemních garážích a parkem, který 

oddělí nový objekt od stávající panelové 

zástavby. 

 Podle architektonické studie by se 

objekt dělil na  dvě schodišťové sekce 

na  společných podzemních garážích, 

do  nichž se předpokládá vjezd z  ulice 

Hněvkovského. V  ní by měla být i  ven-

kovní parkovací místa.

 Počítá se se 158 byty, z  nichž 25 

bude jednopokojových, 114 s  dvěma 

místnostmi, šestnáct třípokojových a tři 

STÁRNUTÍ POPULACE A  ODLIV MLADÝCH JE TÉMATEM, KTERÉ TRÁ-

PÍ MĚSTSKOU ČÁST PRAHA 11 STEJNĚ JAKO ŘADU DALŠÍCH LOKALIT 

V ZEMI.  

Praha 11 chce udržet mladé rodiny, 
chystá výstavbu nájemních bytů

TÉMA 
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Bytový dům Benkova



o čtyřech místnostech. „Různé velikosti 

bytů jsme zvolili záměrně. Umožní věko-

vou i sociální diferenciaci a také prostup-

nost bydlení. Největší podíl dvoupokojo-

vých bytů má také svoji logiku: je určen 

mladým lidem. Existuje reálný předpo-

klad, že založí rodinu a  jednopokojový 

byt pak není dostačující,“ uvedl Kárský. 

 Dům má vyrůst na  ploše, určené 

nyní k  parkování. Obyvatelé sousední-

ho domu se obávají, že kvůli bytům pro 

mladé nebudou mít kde nechávat svůj 

vůz, případně budou muset parkovat dál 

od svého bydliště. Podle Kárského však 

městská část všechna místa, která stav-

bou zaniknou, nahradí. „V  podzemním 

parkovišti budou vymezená místa pro 

parkování rezidentů ze stávajícího domu. 

Často se ptají, zda budou zadarmo. Pra-

vidla zatím upřesňujeme, ale poplatek 

za  parkování od  současných rezidentů 

minimálně několik let vybírat nebude-

me. Počítáme však s  tím, že se budou 

podílet na nákladech za služby, spojené 

s  umístěním auta v  garáži. Vnímáme 

to tak, že lidem nabídneme zastřešené 

a bezpečnější stání a předpokládáme, že 

to někteří přivítají,“ doplnil Kárský. 

Lokalita Podjavorinské

Studie počítá s  výstavbou multifunkční-

ho objektu s převahou menších bytů. Tři 

parkovací stání, které by stavba zasáhla, 

se nahradí rozšířením stávajícího parko-

viště v  ulici Podjavorinské, kde vznikne 

pět míst pro osobní automobily. Místo 

je podle závěrů studie relativně nevyuží-

vané, s neucelenou zástavbou. 

 Navrhovaný bytový dům tvoří dvě 

budovy, uspořádané do  tvaru L, které 

vytváří poloveřejný prostor pro relaxaci. 

Nižší budova je čtyřpodlažní, vyšší osmi-

podlažní. Celkem je tvoří 64 bytů, kromě 

tří mají všechny balkon nebo lodžii.  

Benkova

Objekt v Benkově ulici by měl mít devět 

nadzemních a  3,5 podzemního podla-

ží. Na rozdíl od Podjavorinské a Prašné 

počítá studie výhradně s  prostory pro 

bydlení, bez komerční části. Šestašede-

sát bytových jednotek bude mít rozměry 

od 48 do 58 m2. Součástí stavby je 181 

nových parkovacích stání, z  nichž 132 

nahradí původní parkovací místa, která 

dům obsadí. Dalších jednačtyřicet je ur-

čeno pro parkování nájemníků nového 

domu a  sedm stání je návštěvnických. 

Nová budova sousedí s  původními ob-

jekty na  straně, kde stávající panelové 

domy nemají okna. Dočasnou ztrátu 

parkovacích míst po dobu stavby nahra-

dí parkování u  nově vznikajícího areálu 

Jedenáctka VS. 

cic
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Vizualizace v lokalitě Prašná

Vizualizace budoucí podoby Podjavorinské ulice



 Děti a senioři a jejich společná vý-

stava. Dvě věkové skupiny a také dvě 

témata se v úvodní den oslav potkala 

v KC Zahrada během vernisáže dvou 

výstav. Ke shlédnutí jsou i náměty dětí 

na maskota vznikajícího plaveckého 

areálu Jedenáctka VS.

Květinová pozvánka na Dny Prahy 11. 

S květinou v ruce zval starosta Městské části Praha 11 Dalibor Mlejnský 

spolu se studenty obyvatele Jižního Města na letošní oslavu 37. naroze-

nin městské části. Akce byla součástí čtvrtečního Dne květin.  

 Senioři se sešli se spisovatelkou Formánkovou.

Desítky seniorů z Jižního Města přišly ve čtvrtek 12. září odpo-

ledne do Stravovacího centra v Křejpského ulici, aby si po-

slechly vyprávění spisovatelky a publicistky Marie Formáčkové 

o tom, jak vznikaly knihy, které jim přivezla. Publicistickou knihu 

i kuchařku pro domácnost jednotlivce seniorům spisovatelka 

ochotně podepisovala. 

Mistři curlingu slavili. Hned několik důvodů k slavnostní náladě 

měli pražští curleři během nedělního dne oslav narozenin Jižní-

ho Města, věnovaného právě jejich sportu. Zatímco Praha 11 

slavila 37. narozeniny, curlingová hala v Roztylech desáté. 

 Letošní cyklozvonění tvořilo 12 pelotonů. Stovky 

Pražanů zaplnily během letošního Cyklozvovnění 

v sobotu 14. září park u stanice metra Opatov na 

Jižním Městě. Děti i dospělí všech věkových katego-

rií přijeli na kolech, in-line bruslích i pěšky. Skupiny 

cyklistů odstartovaly z dvanácti pražských míst, aby 

se na závěr sešly na Jižním Městě.

DDDěětětiii a se iini řřořiii a jjjejijiji hhch spolllečččnááá ýývý

SSSeniiořiři se sešlšlšlii se s ipisovattelklklkou FFor ámá kknkovou

LL tet šoš íní c kykllozvoněěníí ttv řořililo 1212 p lel totonůů SStto kvky

Pondělí 9. 9. 
Den dětí a seniorů Čtvrtek 12. 9. 

Den květin

Sobota 14. 9. 
Den pražského cyklozvonění

Neděle 15. 9. 
Den s curlingem

Malé ohlédnutí 
za první polovinou 

letošních oslav Prahy 11
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Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
21. 8. 2013           
SCHVALUJE:

 plnění rozpočtu za 1–6/2013

 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o  zřízení věcného břemene s  fi rmou 

PRE distribuce, a. s., na pozemku parc. 

č. 325/1

 navýšení kódu míry využití území po-

zemku parc. č. 676/73 z OB-A na OB-B

 vnitřní směrnici – Limity pro výběrová 

řízení na dodávku služeb a stavebních 

prací

 členy povodňové komise

 na vytvoření nových webových strá-

nek městské části fi rmu Fimak, s. r. o.

 plánované kulturní a  sportovní akce 

na II. pololetí roku 2013 

Úplné znění textů je vyvěšeno 
na  úřední desce, informačních vývěs-
kách a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení zastupitelstva

KLÍČ 10/2013 7

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

Čt 3. 10., 18.00: Klub seniorů (dále vždy 1. čtvrtek 

v měsíci)

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

Každé pondělí 19.00–20.00: Power jóga
Každé pondělí 20.00–21.00: Pilates zdravotní
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: Zdravotní cvičení 
pro seniory
Každou středu 19.00–20.00: Pilates
Každý čtvrtek 8.00-9.00: Ranní power jóga 

Každý čtvrtek 9.15-10.00: Cvičení rodičů s dětmi
Každý čtvrtek 20.00–21.00: Pilates
Mateřská škola Vodnická 

(www.msvodnicka.cz):

Každou středu 15.30–16.15 a 16.15–17.00: 
Sportovní kroužek
Pátek 11. 10., 8.00–18.00 a sobota 12. 10., 
9.00–16.00: Burza dětského oblečení (pořádá 

Fórum rodičů)  

Sbor Křesťanské Společenství Praha 

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

Každou neděli od 10.00: Shromáždění (mimo 1. 

neděli v měsíci)  

Sál Vodnická

Volby do  Poslanecké sněmovny Parla-

mentu České republiky se budou konat 

ve dnech 25. a 26. října 2013.

• Místem konání voleb ve volebním okrs-

ku č. 993 je volební místnost Kateřinské 

nám. 465/1, Praha 4-Újezd, (zasedací 

místnost úřadu) pro voliče bydlící v  uli-

cích: Formanská v  Kateřinkách (od  č. 
p. 200 výše), Pod Napětím, Studánko-
vá,  Milíčovská,  Ke  Smrčině,  Štítová, 
Na Křtině, U Močálu, Na Cípu, Remízko-
vá, Pastevců, Kateřinské nám., U Louky. 

• Místem konání voleb ve volebním okrs-

ku č. 994 je volební místnost Vodnická 

531/44,  Praha 4-Újezd, (společenský 

sál v  domě služeb) pro voliče bydlící 

v  ulicích: Vodnická, Krajanská, Proutě-
ná, U Pramene.

• Místem konání voleb ve volebním okrs-

ku č. 995 je volební místnost Nad Stat-

kem 118, Praha 4-Újezd, (areál SK Újezd) 

pro voliče bydlící v  ulicích: Formanská 
v Újezdu (od č. p. 199 níže), Josefa Bí-
brdlíka, K Habru,  K Mostu, K Motelu, 
K  Sukovu, Ke  Mlýnu, Nad Náhonem, 
Nad Výpustí, Ve Vilkách, Nad Statkem, 
Na Formance, Pod Formankou.

Voličské průkazy
Volič, který nebude volit ve volebním okrs-

ku v místě svého trvalého pobytu, může 

požádat o vydání voličského průkazu:

a) písemnou žádostí s ověřeným podpi-

sem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů 

přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013, 

na adresu ÚMČ Praha-Újezd, Kateřinské 

nám. 465/1, 149 00 Praha 4;

b) žádostí zaslanou v elektronické podo-

bě podepsanou uznávaným elektronic-

kým podpisem voliče, doručenou nejpoz-

ději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. 

října 2013;  

c) žádostí zaslanou prostřednictvím da-

tové schránky, doručenou nejpozději 7 

dnů přede dnem voleb, tj. do  18. října 

2013, identifi kační číslo datové schrán-

ky úřadu je 2w9bx6s;

d) osobně, do okamžiku uzavření stálého 

seznamu, tj. do 23. října 2013 do 16.00 

hodin, v budově úřadu Kateřinské nám. 

465, Praha 4.

Předávání voličských průkazů je možné 

nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 

od  10. října 2013. Žádost je k  dispozi-

ci na webových stránkách úřadu: www.

praha-ujezd.cz. Hlasovací lístky budou vo-

ličům dodány nejpozději do čtvrtka 24. říj-

na 2013, ve dnech voleb může volič obdr-

žet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Martina Maříková, 

odbor občansko-správní

Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu 
České republiky

Vážení spoluobčané, 

od komunálních voleb 2010 uběhlo mno-

ho měsíců, než se vedení hl. města Pra-

hy rozhodlo zahájit investiční akce v naší 

městské části. Hlemýždím tempem se 

prověřovaly cenové nabídky výběrového 

řízení a v rozpočtu hl. m. Prahy se hleda-

ly potřebné fi nanční prostředky. 

 Dlouho očekávané rekonstrukce ko-

munikací byly zahájeny s příchodem jara 

2013 v Kateřinkách. Nové asfaltové po-

vrchy ulic U Pramene a v části Vodnické 

byly bez větších problémů dokončeny 

v  termínu a obnovení provozu na  těch-

to komunikacích se uskutečnilo koncem 

května. V rámci rekonstrukce se překlá-

daly oboustranné chodníky.

 Více jak deset let obyvatelé ulice 

Pod Napětím čekali na realizaci splaško-

vé a dešťové kanalizace a také na nový 

povrch komunikace. Ve  druhé polovině 

prázdnin byla kompletní rekonstrukce 

hotova. Plánovaný chodník, který pro-

pojí ulici Pod Napětím s Jižním Městem, 

bude zrealizován koncem října.   

 Velkou proměnu zaznamenala uli-

ce J. Bíbrdlíka a  část ulice Formanská, 

která spočívala v  rozsáhlé rekonstrukci 

vozovky s  umístěním nových chodníků.  

Součástí stavby bylo položení dešťové 

kanalizace. Také se prováděly přelož-

ky některých inženýrských sítí. Provoz 

ve směru Křeslice byl obnoven v červnu. 

V  současné době se obdobná rekon-

strukce provádí v ulici Formanská, od kři-

žovatky s  ulicí J. Bíbrdlíka až na  konec 

původní zástavby Újezdu. Ve  směru 

na  Kateřinky se původní autobusová 

zastávka posune blíž ke křižovatce For-

manská – J. Bíbrdlíka a  nová zastávka 

se zrealizuje v blízkosti ulice Ve Vilkách. 

Znovuobnovení autobusové linky 363 

do původní trasy se předpokládá 1. lis-

topadu. Zároveň přibude jedna obou-

směrná provizorní autobusová zastávka 

Na  Formance. Termín dokončení rekon-

strukce Formanské je dle smlouvy o dílo 

do konce října. 

Václav Drahorád, starosta

Slovo starosty 

městské části

Praha-Újezd
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Přešlapy
Na různých místech Prahy 11 lidé najednou narazí na zbrusu 

novou dlážděnou cestu. Před týdnem tam ještě neexistovala. 

Procházela tudy jen vyšlapaná stezka, kterou se mnozí roz-

mýšleli užít. Šlapu do  udržované veřejné zeleně? Ničím náš 

park? Pro mnohého nepříjemné dilema. Pravda, původně sku-

tečně byla ta místa součástí zelených ploch, které si zbytečně 

kazit určitě nechceme. Máme ale také v  Jižním Městě ještě 

dost dosud nedořešených míst, kde roste tráva prostě proto, 

že na účelné řešení a zástavbu teprve čekají. Úprava městské-

ho prostoru od stolů projektantů je však jedna věc a praktický 

život druhá. Když někdo spěchá na již přijíždějící autobus, když 

má při pravidelných návštěvách obchodu vždy jaksi nadbyteč-

ně obcházet v tu chvíli nepřirozeně zavazející trávník, zvítězí 

někdy nutnost, jindy třeba jen pohodlnost. Pak záleží na tom, 

jak vytrvalým a častým se takto projevený úmysl stane a kolik 

následovníků, kteří najdou stopy předchozích chodců, se roz-

hodne stejně. Někde se jen zvedne tráva po náhodném vetřel-

ci. Jinde vznikne i drobný „chodník“, ale po čase opět zaroste. 

Praktická potřeba ale na  některých místech nakonec vytvoří 

skutečně obecně užívanou cestu. Jen neupravenou a  za  ne-

příznivých klimatických okolností i  nepříjemnou nebo nebez-

pečnou. Pak její uživatelé jistě přivítají dočasné omezení, když 

se na „jejich“ komunikaci překvapivě objeví dlaždiči. To někdo 

z úřadu městské části pozorně procházel kolem a projektanti 

zvážili oprávněnost a účelnost „lidové tvořivosti“. A  jednoho 

rána je tu parková cesta s  pevným povrchem. Prý se jí říká 

přešlap, což se zřejmě vžije. Kdo ovšem jde přiměřeně opatrně, 

nemusí již od té doby zbytečně šlapat okolní trávník.

 A jen tak na okraj: komu se někdy zdá pražská dlažba moc 

kostrbatá, měl by využít léta a vyrazit třeba na horské chodní-

ky. Určitě udělá něco pro své zdraví, po návratu ale bude jinak 

cenit mramorové kostičky z Balkánu v ulicích metropole.

Jiří Bartoň

Na polské straně KrkonošFOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Nové podmínky podnikání výrobců a zpracovatelů 
paliv a maziv a distributorů pohonných hmot
STÁVAJÍCÍ PODNIKATELÉ MUSÍ V OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2013 

DO  1. LISTOPADU 2013 POŽÁDAT ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

O  KONCESI A  DISTRIBUTOŘI POHONNÝCH HMOT I  CELNÍ 

ÚŘAD O REGISTRACI A POSKYTNOUT KAUCI.

•  1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kte-

rým se mění zákon o pohonných hmotách a živnostenský zá-

kon. Nově se upravují podmínky podnikání ve výrobě a zpra-

cování paliv a maziv a v distribuci pohonných hmot. Podnikat 

v uvedených činnostech bude možno na základě koncese „Vý-

roba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot” 

udělené živnostenským úřadem. Koncese může být udělena 

v celém rozsahu uvedených činností nebo jen v částečném 

rozsahu těchto činností, např. jen na  distribuci pohonných 

hmot. Distributor pohonných hmot bude navíc povinen se 

registrovat před zahájením své činnosti u celního úřadu. 

•  Distributorem pohonných hmot je každá osoba, která prodá-

vá, nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty (tedy i  je-

jich výrobce), s výjimkou prodeje pohonných hmot z čerpací 

stanice a prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho 

prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle 

energetického zákona. 

•  Pro získání koncese na distribuci pohonných hmot se nově 

vyžaduje splnění odborné způsobilosti spočívající v dosaže-

ném stupni vzdělání a praxe v oboru, která je odstupňována 

podle dosaženého stupně vzdělání (1 rok u vysokoškolské-

ho vzdělání, 2 roky u  vyššího odborného vzdělání, 3 roky 

u středního vzdělání s maturitní zkouškou a 4 roky u střed-

ního vzdělání bez maturity). Není rozhodné, v jakém oboru 

bylo vzdělání dosaženo. Nově se posuzuje i  spolehlivost 

žadatele o  koncesi, statutárního orgánu žadatele, je-li jím 

právnická osoba, a odpovědného zástupce. Za spolehlivou 

se považuje osoba, která je bezúhonná (ve smyslu zákona 

o pohonných hmotách se jedná o osobu, která nebyla pra-

vomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro 

trestný čin hospodářský) a  v  posledních deseti letech ne-

porušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy 

nebo zákon o pohonných hmotách. V případě, že se osoba, 

která má spolehlivost prokázat, nepřetržitě po dobu delší 

než 3 měsíce v posledních třech letech zdržovala na území 

jiného státu, než státu, jehož je státním příslušníkem, musí 

k  prokázání bezúhonnosti doložit výpis z  evidence trestů 

z tohoto jiného státu. Obdobná povinnost platí i pro zahra-

niční právnické osoby. 

•  Pro získání koncese pro výrobu a zpracování paliv a maziv 

musí podnikatel splnit stejné podmínky jako pro získání 

oprávnění k  provozování živnosti vázané podle dosavadní 

úpravy. Výrobce pohonných hmot, který je zároveň jejich dis-

tributorem, musí požádat i o koncesi v  rozsahu distribuce 

pohonných hmot a rovněž požádat o registraci. 

•  Distributor pohonných hmot je povinen podat přihlášku k re-

gistraci elektronicky celnímu úřadu. Podmínkou registrace je 

kromě živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných 

hmot bezdlužnost a poskytnutí kauce ve výši 20 milionů ko-

run. Další podmínky spočívají v tom, že distributorovi nebyl 

vysloven zákaz činnosti a že distributor není v likvidaci ani 

v úpadku. 

•  Podnikatel, který byl ke  dni nabytí účinnosti novely opráv-

něn vyrábět a zpracovávat paliva a maziva, anebo prodávat 

pohonné hmoty a hodlá v  této činnosti pokračovat, je po-

vinen do 1 měsíce od účinnosti zákona, tj. do 1. listopadu 

2013, požádat o koncesi a doložit příslušné doklady, pokud 

je nemá živnostenský úřad k dispozici z předchozích řízení. 

Pokud tak v této lhůtě neučiní, živnostenské oprávnění pro 

uvedené činnosti mu zanikne. 

•  Distributor pohonných hmot, který byl zapsán v  registru 

distributorů pohonných hmot podle dosavadních předpisů, 

může v  distribuci pohonných hmot pokračovat po  dobu 

1 měsíce od účinnosti zákona, tedy do 1. listopadu 2013. 

Nejpozději v  poslední den uvedené lhůty musí podat při-

hlášku k registraci (podmínkou není získání živnostenského 

oprávnění pro distribuci pohonných hmot, zde postačí, že 

v  této lhůtě podal žádost o  koncesi) a  poskytnout kauci. 

Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude jeho registrace 

zrušena dnem 2. listopadu 2013.

JUDr. Ivana Šmatláková, 

vedoucí živnostenského odboru ÚMČ Praha 11



Očkování proti vzteklině
Jižní Město I
ve čtvrtek 17. října 2013

9–12 a 13–17 hod.

Vidimova ul. 1324 

(budova ÚMČ Praha 11)

Jižní Město II
ve čtvrtek 24. října 2013

9–12 a 13–17 hod.

objekt Hráského ul. 1902 (garáž ve dvo-

ře u jednopatrové budovy č. p. 1902, na-

proti řadě panelových domů č. p. 1908 

a 1909)

 Po  dohodě je možné provést i  tr-
valé označení psa mikročipem, který 
odpovídá ISO standardu vydanému Ev-
ropskou unií. Trvalé označení psa star-

šího šesti měsíců, chovaného na území 
hlavního města Prahy, je povinné dle 
ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 
23/2003 Sb. HMP, o místním poplatku 
ze psů. Čipování je hrazeno chovatelem 
v plné výši.  Chovatel má nárok na úle-
vu od poplatku vždy ve dvou následují-
cích letech po očipování (vždy 350 Kč/
rok), poživatelé invalidního či starobní-
ho důchodu neplatí v uvedených letech 
poplatek žádný. 
 Další možností, jak trvale označit 
psa, je tetování odborně způsobilou 
osobou, které však v rámci hromadné-
ho očkování prováděno nebude. V  pří-
padě označení tetováním není přizná-
ván nárok na úlevu od poplatku.

Upozornění:

•  Ochranné očkování proti vztekli-

ně je na území ČR povinné pro psy 

starší tří měsíců dle ustanovení zák. 

č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, 

v platném znění. Provádí  se 1x roč-

ně a je hrazeno chovatelem.

•  Možnost očkování i proti dalším infekč-

ním chorobám (kombinovaná vakcína).

•  Pokud majitel psa nevyužije této hro-

madné akce, má možnost nechat si 

naočkovat zvíře u kteréhokoliv vete-

rinárního lékaře.

•  Při očkování budou vydávány ekolo-

gické sáčky na psí exkrementy.

•  Bližší informace podá OŽP na tel. č. 

267 902 357.

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 

oznamuje, že velkoobjemové kontejnery 

na bioodpad budou na podzim 2013 při-

staveny na  Jižním Městě v  níže uvede-

ných termínech.

 Do  přistavených velkoobjemových 

kontejnerů mohou obyvatelé Jižního 

Města zdarma odkládat biologicky roz-

ložitelný odpad (bioodpad) rostlinného 

původu ze zahrad – listí, trávu, větve, 

neznečištěnou zeminu apod.

 Po  celou dobu přistavení VOK (3 

hod.) bude přítomna odborná obsluha, 

která bude dohlížet na  průběh sběru 

a  v případě naplnění zajistí další kontej-

ner.

 VOK jsou určeny pouze pro občany hl. 

m. Prahy a pro odpad z údržby zahrad 

ve  vlastnictví fyzických osob (občanů). 

Vysbíraný bioodpad bude zpracován 

kompostováním.

č. Datum přistavení  Čas přistavení Lokalita 

1. 6. 10. (neděle) 9–12 Mokrá–Zimákova

2. 6. 10. (neděle) 13–16 Kryštofova–Kazimírova

3. 13. 10. (neděle) 9–12 Výstavní–K Jezeru (parkoviště u TJ Háje)

4. 19. 10. (sobota) 13–16 Rujanská–Donovalská

5. 20. 10. (neděle) 9–12 Pod Vodojemem–Zakouřilova

6. 20. 10. (neděle) 13–16 U Nové dálnice

7. 26. 10. (sobota) 13–16 Komárkova–Hněvkovská (u sportovní haly)

8. 27. 10. (neděle) 13–16 Exnárova–Otická

9. 3. 11. (neděle) 13–16 Stachova–V Hájích (u trafostanice)

10. 3. 11. (neděle) 13–16 Ženíškova–Květnového vítězství

11. 9. 11. (sobota) 9–12 Kryštofova–Kazimírova

12. 9. 11. (sobota) 13–16 Mokrá–Zimákova

13. 10. 11. (neděle) 9–12 Lažanského–7. května

14. 10. 11. (neděle) 13–16 Rujanská–Donovalská

15. 16. 11. (sobota) 13–16 Výstavní–K Jezeru (parkoviště u TJ Háje)

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad – 2013 podzim

Nemusíte se bát pouštět děti na hřiště
Nový školní rok začal 

a  strážníci Obvodního 

ředitelství městské po-

licie Praha 11 se opět 

zaměřují ve  zvýšené 

míře na bezpečnost dětí 

v době, kdy nejsou pod bezprostředním 

dohledem učitelů a vychovatelů. „Každé 

ráno naši strážníci hlídají na Jižním Měs-

tě bezpečnou cestu dětí do  školských 

zařízení, a to nejčastěji v době mezi sed-

mou a  osmou hodinou. Jednotlivé pře-

chody pro chodce jsou ovšem obsazeny 

po dohodě s jednotlivými školami podle 

začátku vyučování,“ říká ředitel Obvod-

ního ředitelství městské policie Praha 

11 Bc. Petr Schejbal, DiS. Ovšem nejen 

dohled na přechodech pro chodce je pri-

oritou jihoměstských strážníků. Již něko-

lik let probíhá každý všední den projekt 

Školní policie. „Strážníci dohlížejí na  to, 

aby při odchodu ze školy děti nebyly 

obtěžovány cizími lidmi a  snaží se mini-

malizovat problematiku šikany.  V dnešní 

době jsou děti vystaveny mnohem více 

nástrahám než před dvaceti lety, proto je 

třeba tomu přizpůsobit i práci strážníků“, 

říká ředitel Schejbal. Mimo to během pod-

zimu proběhne opět akce Jehla, zaměře-

ná na  dětská hřiště a  pískoviště, která 

má za úkol odhalit a případně zneškodnit 

infekční materiál po  drogově závislých 

osobách. Samozřejmě že strážníci hřiště 

a pískoviště kontrolují pravidelně v rámci 

běžné hlídkové služby, proto je spíš vý-

jimkou, když se během celopražské akce 

nějaký materiál najde. Nemusíte se proto 

bát své děti pouštět po vydařeném škol-

ním dni na hřiště, ale pro všechny případy 

by měly vědět, jak se zachovat v  přípa-

dě nálezu stříkačky nebo jehly. „Strážníci 

mají na  odstranění infekčního materiálu 

pomůcky, a proto je nejlepší pomocí tís-

ňové linky nebo přímé linky na  obvodní 

ředitelství přivolat hlídku strážníků, kteří 

si s tím poradí,“ uzavírá Bc. Schejbal, DiS.

Milena Bližňáková

Městská policie hl. m. Prahy
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„Krásné prostředí = krásný život“

Základní škola na Pošepného náměstí má již 

několikaletou tradici v revitalizaci školního 

pozemku.

 V  první etapě byla upravena tři 

atria školy, která nejen působí velice este-

ticky na žáky a zaměstnance školy, ale zá-

roveň na  všechny návštěvníky. Atria slouží 

k relaxaci, sportovnímu vyžití i pro společenské 

akce jako jsou vystoupení žáků, slavnostní loučení s deváťáky 

či setkávání s rodiči, současnými a bývalými zaměstnanci školy 

i širokou veřejností.

 Při druhé etapě zahradnické úpravy části školního pozemku 

vznikla hrací a relaxační plocha pro děti z mateřské školy, která 

sídlí rovněž v budově základní školy. 

 Velkým snem vedení základní školy byla realizace venkov-

ní učebny. Škola bezprostředně sousedí s Kunratickým lesem 

a tato poloha se přímo nabízí k využití pro venkovní vyučování. 

V  rámci 9. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životní-

ho prostředí se naskytla možnost realizace 3. etapy úpravy 

a následného využívání školní zahrady pro výchovně vzděláva-

cí činnost i pro volnočasové aktivity. Základní škola na základě 

vypracování grantového programu získala fi nanční podporu 

ve výši 70 tis. Kč na zřízení venkovní přírodní učebny. Celý pro-

jekt nese název „Krásné prostředí = krásný život“. Sponzor-

ským darem přispěla i Jihoměstská majetková, a. s.

 Malé školní arboretum bude sloužit především k  výuce 

žáků 1. stupně v  předmětech prvouky a  přírodovědy a  na 

2. stupni k výuce přírodopisu, zdravého životního stylu a světa 

práce. 

 Rovněž je předpokladem, že podobně jako ostatní zrevi-

talizované plochy, i  tyto budou využity k  relaxaci, zábavě či 

společenským setkáváním.

 Závěrem přijměte naše pozvání, věříme, že se vám bude 

u nás líbit. 

Mgr. Dagmar Havlíčková, ředitelka školy  

Kdy: 
sobota 19. října 2013 od 9.30 hodin
Kde: Prezentace ve sportovním areálu 

Sportovní Jižní Město, o. p.  s., Hrabá-

kova 2001/21, Praha 11, v sousedství 

ZŠ Pošepného. Závod se uskuteční 

v  přilehlém Kunratickém lese (Loc: 

50°1´43.493´´N, 14°28´55.869´´E)

Pořadatel: Sportovní Jižní Město, o. p. s. 

– Atletika Jižní Město

Vedoucí činovníci:
Ředitel závodu: Ing. Libor Mašín

Technický ředitel: Jindřich Linhart

Hlavní rozhodčí: Adriana Dvořáková

Povrch trati: smíšený – převážně as-

falt, drobný štěrk, lesní cesty

Přihlášky:
on-line: do pátku 18. 10. 2013 do 20.00 

hodin možné na  www.sportovnijizni-

mesto.cz, www.bezeckenadeje.cz

Na místě: v závodní kanceláři ve spor-

tovním areálu od 8.45 hod., nejpozději 

40 minut před startem kategorie. Zá-

vodník obdrží při zaplacení startovného 

startovní číslo.

Startovné: Přihlášení on-line 30 Kč, 

na místě 50 Kč

Doprava: metro C, stanice Chodov, 

10–12 min pěšky

Šatny, sprchy a občerstvení: k dispozi-

ci ve sportovním areálu

Výsledky: budou průběžně vyvěšovány 

v prostoru sportovního areálu. Ofi ciální 

výsledky budou zveřejněny na  webu:  

SJM, o. p. s., 

www.sportovnijiznimesto.cz,

www.bezeckenadeje.cz.

Kategorie a časový rozpis
9.30      

žákyně mladší 2000–2001 1300 m

9.40

žáci mladší 2000–2001 1300 m

9.50

žákyně starší 1998–1999 1900 m

10.05

žáci starší 1998–1999 1900 m

10.20     1. vyhlašovací blok vítězů
10.30

broučci 2009 a mladší 100 m

10.40

přípravka žákyně I 2006–2008 300 m

10.50

přípravka žáci I 2006–2008 300 m

11.00

přípravka žákyně II 2004–2005 650 m

11.10

přípravka žákyně II 2004–2005 650 m

11.20

přípravka žáci III 2002–2003 650 m

11.30

přípravka žáci III 2002–2003 650 m

11.45     2. vyhlašovací blok vítězů

11.45

dorostenky 1996–1997 3800 m

juniorky 1994–1995 3800 m

ženy do 34 let 1979–1993 3800 m

ženy 35–44 let 1969–1978 3800 m

ženy nad 44 let 1968 a starší 3800 m

dorostenci 1996–1997 3800 m

12.15     3. vyhlašovací blok vítězů
12.15

junioři 1994–1995 5700 m

muži do 39 let 1974–1993 5700 m

muži 40–49 let 1964–1973 5700 m

muži 50–59 let 1954–1963 5700 m

muži nad 59 let 1953 a starší 5700 m

12.45     4. vyhlašovací blok vítězů
Vyhlášení vítězů a věcné ceny:
Vyhlášení výsledků bude provedeno v  uvede-

ných blocích, závodníci na 1.–3. místě ve všech 

kategoriích obdrží hodnotné věcné ceny.

Doprovodný program ve sportovním areálu:  
• Dětská atletika

• Skákací hrad

•  Prohlídka hasičské techniky a vozu záchran-

né služby

Upozornění: Závodí se dle platných pravidel 

Atletiky Českého atletického svazu. Závodní-

ci startují na  vlastní nebezpečí, děti startují 

na zodpovědnost a za dozoru rodičů nebo zá-

konných zástupců. Za odložené věci pořadatel 

neručí. Organizační tým přeje všem účastní-

kům příjemné zážitky z běhání.

Městská část Praha 11 a ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO při Sportovní Jižní Město, o. p. s. zve děti i rodiče na

 PODZIMNÍ BĚHÁNÍ – 6. ročník
Závod se uskuteční pod záštitou 1. zástupce starosty městské části Prahy 11 PaedDr. Mgr. Ladislava Kárského

Součástí závodu je Pohár Pražských Běžeckých Nadějí 2013 pro kategorie žactva a dorostu www.bezeckenadeje.cz

www.praha11.cz10
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3. 10.
 MINICROSS CUP

Centrální park; 9.00–12.00

MČ Praha 11 ve  spolupráci se ZŠ 

Campanus

4. 10.
 CROSS CUP

Centrální park; 9.00–14.00

MČ Praha 11 ve  spolupráci se ZŠ 

Campanus

5. 10.
 Florbal – 2. liga juniorů

Hala TJ JM Chodov; 9.30–17.30 

TJ JM Chodov

9. 10.
 Podzimní cyklokros 2013

Centrální park; 12.00–18.00

213. pionýrská skupina UFO

12. 10.
 Florbal – 1. liga dorostenců

Hala TJ JM Chodov; 9.30–17.30

TJ JM Chodov

13. 10.
 Házená – turnaj starších žáků

Hala TJ JM Chodov; 8.00–15.00

TJ JM Chodov

19. 10. 
 Florbal – 1. liga žen

Hala TJ JM Chodov; 9.30–17.30

TJ JM Chodov

19. 10. 
 Podzimní běhání – 6. ročník

v  areálu Hrabákova a  přilehlé části 

Kunratického lesa; 9.30–12.30

Sportovní JM, o. p. s. – Atletika Jižní 

Město

20. 10.
 Florbal

Hala TJ JM Chodov; 9.30–12.30  dle 

rozpisu

TJ JM Chodov

 Házená
Hala TJ JM Chodov

13.00–15.00 st. dorost

15.00–17.00 muži B

17.00–18.30 muži A

TJ JM Chodov 

Kompletní přehled říjnových akcí na-
jdete na  webu Prahy 11  kultura 
a  sport  sport  přehled sportov-
ních akcí.
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• Podzimní cyklokros 2013

• Atletika Jižní město

• Skautský oddíl Krhúti zve

• Přijďte si zdarma vyzkoušet hodinu tenisu...

Středa 9. října od 15.30 hod. v Centrál-
ním parku JM
Vážení cyklisté a cyklistky! Cykloturistic-

ký oddíl UFO pro vás připravil ve  spo-

lupráci s MČ Praha 11 a Cyklosportem 

KERN již 18. ročník tradičního závodu 

Podzimní cyklokros. Již 9. října v 15.30 

hodin na  vás bude čekat v  Centrálním 

parku 800 m dlouhý okruh vhodný pro 

všechny amatérské závodníky ve  věku 

od  šesti do  osmnácti let. Za  symbolic-

ké startovné 30 Kč si skvěle zazávodíte 

se svými vrstevníky podle věku na  jed-

nom až deseti okruzích. Těšit se můžete 

i na prestižní kategorii „rodinná štafeta“, 

kde si zasoupeří i dospělí se svými nebo 

„vypůjčenými“ dětmi. Čeká na vás spous-

ta hodnotných cen, tak vezměte kolo 

a  přilbu, koukněte na  www.oddilufo.cz 

a dorazte ukázat, co ve vás je!

Vojtěch Císař (Cykloturistický oddíl ufo)

Vodáctví, bitvy s dřevěnými meči – dře-

várny na motivy fantasy příběhů, indián-

ština, táboření na sněhu, lanová centra, 

kola, hory, každý týden družinové schůz-

ky v naší klubovně, jedenkrát za čtrnáct 

dní výpravy, letní tábor v  indiánských 

týpí – tohle nabízíme v  našem skaut-

ském oddíle všem klukům, kteří chtějí 

něco prožít. Na Jižním Městě fungujeme 

už přes dvacet let. Je ti deset až jede-

náct let? Můžeš si vybrat družinu, a tím 

pádem i den v týdnu, kdy budeš chodit 

na schůzky. Je ti sedm, osm, devět nebo 

třeba i  víc, ale necítíš se zatím na  pro-

gram velkého oddílu? Nabízíme ti odleh-

čený program v družině vlčat.

 Fotogalerie na  www.krhuti.cz. Rádi 

tě mezi sebou uvítáme.

KONTAKT:

RNDr. Milan Kvíz

tel.: 723 181 880

e-mail: jana.kvizova@quick.cz

TENISOVÁ ŠKOLA TOP provádí nábor 

dětí do kurzů tenisu na tréninkové stře-

disko Praha 4

 Hledáte vhodný kroužek pro vaše 

dítě? Neváhejte a  zkuste to s  tenisem. 

Nábor dětí již od  5 let. Vlídný přístup 

a  trpělivost nám nechybí. Přijďte se 

osobně přesvědčit na  naši ukázkovou 

hodinu. Pro vhodný termín vaší návště-

vy nás kontaktujte.

 Tréninky jsou zaměřeny na výuku te-

nisu pro děti a mládež všech věkových 

a výkonnostních kategorií pod vedením 

zkušených trenérů.

 Skupinové tréninky jsou určeny jak 

pro rekreační, tak závodní hráče a  jsou 

vedeny zábavnou formou.

 Tréninky probíhají v  odpoledních ho-

dinách 2x týdně na TC TOP Hotel Praha, 

Blažimská 1781, Praha 4.

Info: tel. 603 497 877.

www.tenistop.cz

www.tenisovecentrum.cz

e-mail: info@tenisovecentrum.cz

Nábor do oddílu pokračuje                                                         
V návaznosti na úspěšný projekt Dětská 

atletika do škol vznikl na Jižním Městě 

nový oddíl atletiky. Cílem atletického 

projektu je co nejširší zapojení dětí a 

mládeže všestranným přístupem do at-

letické přípravy a následně závodění za 

Atletiku Jižní Město. 

 Pokračujeme v náboru dětí ve věku 

7–12 let (1.–5. třída ZŠ), vítáni i starší 

z Jižního Města a okolí. Tréninky úspěš-

ně probíhají pod vedením zkušených 

trenérů. Přijďte se s dětmi přihlásit a ty 

se mohou zapojit do přípravy od 4. září. 

Tréninky v novém školním roce budou 

vždy v pondělí, středu a čtvrtek od 16 do 

17.30 hodin. Uvidíme se ve sportovním 

areálu Hrabákova 2001/21, vedle ZŠ 

Pošepného, v jehož tělocvičnách je zajiš-

těna příprava v zimním období. Souřad-

nice: 50°1'46.840"N, 14°28'58.346"E.

Nad tímto atletickým projektem přebírá 

záštitu 1. zástupce starosty městské 

části Praha 11 PaedDr. Mgr. Ladislav 

Kárský, dlouholetý reprezentant, trenér 

a činovník v atletice.

 Na setkání s vámi se těší Atletika Již-

ní Město, Sportovní Jižní Město, o. p. s.

Info a kontakty: www.atletikajm.cz

Pište na e-mail: atletikajm@seznam.cz
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COHOUSING 50+

Bydlení seniorů je v současné době jed-

ním z  aktuálních témat. Počet seniorů 

v celé naší společnosti rychle roste a by-

dlení, spolu se zdravotní a sociální péčí, 

je základním právem i potřebou každého 

člověka. 

 Přes baby boom posledních let 

stárne i  Jižní Město. Bude dobré se 

na  tuto situaci připravit a  to jak měst-

ská část, tak i samotní občané. Měli by-

chom s tímto výhledem přistupovat jak 

k  plánování dlouhodobých investic, tak 

i vlastních životních rozhodnutí, protože 

se toto téma týká v podstatě nás všech. 

Městská část Praha 11 se dlouhodobě 

snaží seniory v  jejich aktivitách podpo-

rovat a  pomáhat jim s  každodenními 

starostmi a problémy. V současnosti je 

plánována výstavba nových obecních 

nájemních bytů, které by měly splňovat 

současné požadavky na  bydlení, a  to 

jak ze strany starších spoluobčanů, tak 

i mladých začínajících rodin. 

 Článek o formě bydlení na téma Co-

housingu 50+ je námětem, kam by se 

mohlo bydlení nejen pro seniory ubí-

rat. Cohousing 50+ má velký potenciál 

do  budoucna, protože vzhledem k  ak-

tivní účasti při jeho tvorbě a  fungování 

může být schopen uspokojit potřeby 

a přání seniorů. Vzhledem k demografi c-

kému stárnutí populace a nutnosti hle-

dání udržitelného řešení do  budoucna 

je vlastní iniciativa seniorů i  budoucích 

seniorů velmi vítána a podporována. Co-

housing 50+ představuje jednu z  mož-

ností, jak se včas připravit na  vlastní 

stárnutí a jak strávit své stáří mezi přá-

teli v  kvalitně navrženém, přiměřeném 

a bezpečném prostředí, podporující své-

pomoc a  soběstačnost. Nabízí výhody 

sociální, ekonomické i ekologické.

 Pokud vás téma Cohousingu 50+ za-

ujalo a budete mít zájem o něm s námi 

diskutovat, nebo vás napadnou další 

zajímavé nápady a  náměty, neváhejte 

a  napište nám. Rádi uspořádáme k  to-

muto tématu diskuzi, a to i  formou se-

mináře, kde budete moci na dané téma 

diskutovat nejen mezi sebou, ale i s od-

borníky. Vaše názory nám pomohou při 

dalším rozhodování v této problematice, 

která se jednou bude dotýkat každého 

z nás.

Josef Belaník, zástupce starosty

belanikj@praha11.cz
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Kde a jak prožít podzim života? 
Cohousing 50+

Většina seniorů si přeje prožít své stá-

ří v dosavadním domově. Zůstat doma 

totiž především znamená zachovat si 

stávající životní styl, vlastní identitu i po-

cit bezpečí. Menší část seniorů se stě-

huje do státních, resp. krajských domo-

vů seniorů a  domovů s  pečovatelskou 

službou. Na  základě řady praktických 

zkušeností i  teoretických poznatků lze 

shrnout, že setrvání ve vlastní (zejména 

jednočlenné) domácnosti neuspokojuje 

základní lidskou potřebu po  sociálních 

kontaktech a bezpečí. Dále se dá před-

pokládat, že terénní pečovatelské služ-

by, které pomáhají potřebným lidem 

setrvávat doma, budou časem, s  ohle-

dem na  růst počtu seniorů ve  společ-

nosti a  snižování penzí, fi nančně hůře 

dostupné. A  plošné rozšíření instituční 

péče se dá z celospolečenského hledis-

ka považovat za ekonomicky i  sociálně 

zcela neudržitelné a  nemoudré řešení 

bydlení seniorů. Kde a  jak jinak mohou 

lidé prožít svůj podzim života, kromě se-

trvání ve vlastním domově nebo pobytu 

v ústavu? Zde se dostáváme ke cohou-

singu, resp. cohousingu 50+. 

 Cohousing je vědomě budované 

sousedské společenství, které klade 

důraz na hlouběji prožívané mezilidské 

vztahy a současně zachovává a podpo-

ruje osobní nezávislost a soběstačnost 

jednotlivců. Každá domácnost má k dis-

pozici plně zařízenou bytovou jednotku 

(rodinný dům nebo byt) a zároveň sdílí 

a  využívá společné prostory. Společ-

né prostory zahrnují takové místnosti 

a aktivity, které je výhodné a efektivní 

sdílet ve  větším počtu lidí. Např. spo-

lečné prádelny a  sušárny, sklady a  díl-

ny, televizní místnost s  krbem nebo 

tělocvična s  posilovnou či společná 

zahrada. Ve  světě jsou nejoblíbenější 

a  zároveň velmi praktické společné ku-

chyně s jídelnami, které často tvoří „srd-

ce“ komunity, protože dobré jídlo a pití 

dokáže divy, a které v žádném případě 

nenahrazují soukromé kuchyně v  jed-

notlivých domácnostech. V  zahraničí 

se obyvatelé cohousingu aktivně podílí 

na vzniku i následném fungování celého 

společenství – tzv. participace obyva-

tel je dokonce jedním z  klíčových zna-

ků cohousingu. Existuje samozřejmě 

různá míra zapojení obyvatel a dalších 

institucí (zejména místní samosprávy). 

Cohousing může nabývat nejrůznějších 

podob, od novostaveb rodinných domů 

na venkově, po rekonstruovaný bytový 

dům na sídlišti.  

 Cohousing 50+ se dá defi novat jako 

„svépomocné bydlení pro druhou půlku ži-

vota“. Je specifi ckou, věkově omezenou 

variantou cohousingu. Název napovídá, 

že se jedná o  společenství, ve  kterém 

nežijí pouze senioři – ale i lidé středního 

věku, často ekonomicky aktivní. V tom je 

hlavní rozdíl oproti ústavům, ve kterých 

převládají velmi staré a nemohoucí oso-

by. Rozdíl oproti soukromým domácnos-

tem je hlavně ve  vzájemné neformální 

výpomoci sousedů, která může dokonce 

zcela nahradit profesionální péči i pomoc 

rodiny.

Ing. arch. Veronika Bešťáková, Ph.D.

Více info o cohousingu:

www.cohousing.cz

www.seniorcohousing.webnode.cz

KDE A  JAK TRÁVÍ SVŮJ PODZIM ŽIVOTA SOUČASNÍ ČEŠTÍ SENIOŘI? 

A KDE A JAK HO BUDOU TRÁVIT SENIOŘI V BLÍZKÉ I VZDÁLENĚJŠÍ BU-

DOUCNOSTI?

ILUSTRAČNÍ FOTO REDAKCE
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Připravujeme se na volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR – říjen

 Kdy je termín konání voleb? 
Prezident České republiky rozhodnutím ze dne 28. srpna 2013, 

které bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 28. srpna 2013 

pod číslem 266/2013 Sb., vyhlásil volby do Poslanecké sně-

movny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání 

na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013.

 O době a místě konání voleb budete informováni Oznáme-

ním starosty naší městské části. Hlasování probíhá ve stálých 

volebních okrscích zřízených podle zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí, čísla jednotlivých okrsků, ad-

resy volebních místností a  vymezení jednotlivých volebních 

okrsků bude uvedeno v příloze Oznámení (www.praha11.cz). 

Ke změně došlo u sídla volebních okrsků na ZŠ a SŠW Křejp-

ského, které se přesouvají do  Gymnázia Opatov, Konstan-

tinova 1500. Ostatní sídla volebních místností jsou totožná 

s  adresami volebních místností v  lednové volbě prezidenta 

republiky. Dochází také k  posunu číslování volebních okrsků 

z důvodu změny počtu okrsků na území hl. m. Prahy. 

 Informaci o době konání voleb s konkrétní adresou volební 

místnosti a číslo svého volebního okrsku obdrží volič společně 

s hlasovacími lístky, které mu budou dodány nejpozději jeden 

den před konáním voleb, tj. 24. 10. 2013. V této souvislosti 

se obracíme na voliče se žádostí o řádné označení poštovních 

schránek, abychom předešli problémům s doručováním hlaso-

vacích lístků.

 Kdo má právo volit?
Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň dru-

hý den voleb, tj. 26. října 2013, dosáhl věku 18 let.  Překážka-

mi ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení 

osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení způso-

bilosti k právním úkonům. 

  Co mám udělat, když nebudu volit ve svém volebním 
okrsku?

Volič, který nebude moci volit v době voleb do Poslanecké sně-

movny Parlamentu České republiky ve svém stálém volebním 

okrsku v místě trvalého pobytu, může požádat o vydání volič-

ského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu 

ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky v jakémkoliv volebním 

okrsku na území České republiky i v  jakémkoliv zvláštním vo-

lebním okrsku v zahraničí zřízeném při zastupitelském a kon-

zulárním úřadu ČR, s  výjimkou konzulárních úřadů vedených 

honorárními konzulárními úředníky. 

Požádat o vydání voličského průkazu lze:
a)  písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou 

nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013, 

na  adresu ÚMČ Praha 11, odbor vnitřních věcí, Ocelíkova 

672/1, 149 41 Praha 415

b)  žádostí zaslanou v elektronické podobě podepsané uznáva-
ným elektronickým podpisem, doručenou nejpozději 7 dnů 

přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013, na adresu podatel-

na01@praha11.cz

c)  žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky, doru-

čenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. října 
2013, identifi kační číslo datové schránky úřadu nr5bpci

d)  osobně do  okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. 

do 23. října 2013 do 16.00 hodin v budově úřadu, odbor 

vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a  osobních do-

kladů Úřadu MČ Praha 11, Vidimova 1324, Praha 4 (bílá 

budova)

 Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně, nebo 

k jeho vyzvednutí pověřit jinou osobu, která se prokáže plnou 

mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličské-

ho průkazu. Další možností je, že úřad voličský průkaz voliči 

zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Pře-
dání voličského průkazu je možné nejdříve 15 dnů přede dnem 

voleb, tj. od 10. října 2013.

Úřední hodiny:  Po, St  8.00–17.30 hodin
Út, Čt  8.00–15.30 hodin 

 Co učiní volič po příchodu do volební místnosti?
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

 Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totož-

nost a státní občanství České republiky platným občanským 

průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo slu-

žebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 

Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování 

umožněno. Žádáme proto voliče, aby si zkontrolovali platnost 

osobních dokladů.

 Volič, který se dostavil do  volební místnosti s  voličským 

průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební 

komisi.

 Jak volič hlasuje?
Ve  volební místnosti po  obdržení úřední obálky, popřípadě 

hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpra-

vě hlasovacích lístků. V  tomto prostoru vloží volič do úřední 

obálky jeden hlasovací lístek. Na  hlasovacím lístku může při-

tom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u  čtyř kandi-

dátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému 

z kandidátů dává přednost. V případě, že volič dá na hlasova-

cím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se ta-

kový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického 

hnutí nebo koalice, k  přednostním hlasům se nepřihlíží. Jiné 

úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

 Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, 

nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat náš úřad 

(telefon 267 902 391) nebo ve dnech voleb přímo svoji okr-

skovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební míst-

nost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 

dva své členy s přenosnou volební schránkou (vždy však pouze 

na území svého okrsku).



Kulturní přehled ŘÍJEN 2013

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

 Malenická 1784

 148 00, Praha 11

 tel.: 271 910 246 

 www.kczahrada.cz

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

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

177 – zast. U Kunratického lesa, pak 5 minut chůze 

od OC Chodov.

Koncerty, pohádky, divadlo, široká nabídka výtvar-

ných, pohybových, jazykových kurzů, workshopy 

a výstavy. Na pohádky je jednotné vstupné 50 Kč. 

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 ŘÍJEN 2013:
2. 10., 14.30 – 15.30: Divadlo Pruhované panen-
ky uvádí pohádku: Sněhurka. Vstupné 50 Kč.

2. 10., 18.00: BŘETISLAV KOSTKA – Prodejní 
výstava „Malebná zákoutí Prahy“. Výstava potrvá 

do 30. 10. 2013. Vstupné zdarma.

5. 10., 10.00 – 12.00: Sobotní dílna paní Němco-
vé: Korálkování – výroba korálků a jiných ozdob.

Vstupné 50 Kč.

5. 10., 15.00–16.00:  Divadlo Pruhované panenky 
uvádí pohádku: O třech neposlušných kůzlátkách. 
Vstupné 50 Kč.

7. 10., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří uvádí: 
Stana Kentona – amerického jazzového pianistu. 

Vstupné 50 Kč.

9. 10., 14.30–15.30: Dřevěné divadlo uvádí po-
hádku: Zvířátka a loupežníci. Vstupné 50 Kč.

12. 10., 15.00–16.00: Liduščino divadlo uvádí 
pohádku: Čmelák Brundibár. Vstupné 50 Kč.

16. 10., 14.30–15.30: Divadlo Tondy Novotného 
uvádí pohádku: O pejskovi a kočičce. Vstupné 

50 Kč.

16. 10., 19.30–21.30: Koncert folkových skupin 
Devítka a Knezaplacení. Vstupné 180 Kč.

19. 10., 10.00–12.00: Sobotní dílna paní 
Němcové: Podzimní dekorace – věneček zdobený 

z přírodních materiálů. Vstupné 50 Kč.

19. 10., 15.00–16.00: Divadlo duší spřízněných 
uvádí pohádku: Vodník Loužička a jiné přepohád-
ky. Vstupné 50 Kč.

21. 10., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří uvádí: 
Marcelu Holanovou. Vstupné 50 Kč.

23. 10., 10.00–11.00: Divadlo Kamarádi uvádí 
pohádku: Aniččino srdíčko. Vstupné 50 Kč.

26. 10., 15.00–16.00: Liduščino divadlo uvádí 
pohádku: Červík Jiřík a světluška Liduška. Vstup-

né 50 Kč.

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

vé: návrhářství, předškolní umělecká výchova

• Filmová dílna

• Skupinové bubnování

• Muzikálová školička 

• Street dance

• Moderní yoyování

• Bodystyling

• Kondiční cvičení pro seniory

• Breakdance

• Cheer Academy - cheerleaders 

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

 Praha 4, Ledvinova 9

 tel.:  267 914 831, 

267 915 444 

 www.chodovskatvrz.cz

Galerie – otevřeno od úterý do neděle – 13.00–

19.00 hod. Vstupné 50 Kč.

Spojení: autobusem č. 125, 136, 213, 293 – za-

stávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty chůze. 

• metrem C – Chodov, pak 10 minut chůze.

PROGRAM ŘÍJEN 2013:
1. 10., 17.00–20.00: Vernisáž k zahájení výstavy 
fotografi í Ivana Krále v Malé galerii. Vstupné 

zdarma. Výstava potrvá do 2. 11. 2013. 

1. 10., 18.00–20.00: Vernisáž k zahájení výstavy 
obrazů ak. malířky Milušky Poupětové ve Velké 
galerii. Vstupné zdarma. Výstava potrvá do 2. 11. 

2013. 

1. 10., 18.00–20.00: Koncert klavíristy Lukáše 
Klánského v hudebním sále. Součást vernisáže ak. 

malířky Milušky Poupětové. Vstupné zdarma.

6. 10., 15.00–16.00: Divadlo z pytlíčku uvádí 
pohádku: O drakovi. Vstupné 50 Kč.

13. 10., 15.00–16.00: Liduščino divadlo uvádí 
pohádku: Zpívánkový kabaret. Vstupné 50 Kč.

17. 10., 19.30–21.30: Koncert Ivo Jahelky a Miro-
slava Palečka. Vstupné 190 Kč.

20. 10., 15.00–16.00: Divadlo Tondy Novotného 
uvádí pohádku: Princezna na hrášku. Vstupné 

50 Kč.

27. 10., 15.00 – 16.00: Liduščino divadlo uvádí 
pohádku: Kudy cesta do pohádky? Vstupné 50 Kč.

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 ŘÍJEN 2013
3.–31. 10., v úředních hodinách: Pražská straši-
dla. Výstava oceněných prací výtvarné soutěže. 

MÚ Prahy 11, Ocelíkova.

5. 10., 9.30–17.00: Kurz animace 1. Vytvořte si 
svůj krátký animovaný fi lm! DDM JM, Šalounova.

12. 10., 9.00–12.30: Podzimní burza. Burza 

oblečení, hraček a sportovního vybavení. DDM JM, 

Šalounova.

19. 10., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním tenise. 
Turnaj jednotlivců. DDM JM, Šalounova.

29. a 30.10., 8.00–17.00: Podzimní příměstský 
tábor „Za praotcem Čechem“. Výlet na horu 

Říp, rukodělné dílny. Pro děti 7–15 let. DDM JM, 

Šalounova.

Připravujeme: 
3. 11. Strašidlácký rej
7. 11. Keramický šperk v kůži  
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 ŘÍJEN 2013:
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Jak lépe porozumět svým dětem, jak s nimi správ-

ně komunikovat, jak řešit konfl ikty bez křiku a jak 

čerpat podporu pro sebe v rodičovské roli. Kurz je 

veden v uzavřené skupině formou prožitkových her, 

modelových situací, praktických cvičení a diskusí. 

Lektor Mgr. Vlasta Hamalová. 3 setkání: sobota 

12. 10., 19. 10. a 2. 11. v 9.00–16.30. Příznivá 

cena: 900 Kč za osobu, 1400 Kč za pár. Možnost 

placeného hlídání dětí. Přihlášky a informace do 5. 

10. 2013 na e-mail mcdomecek@seznam.cz.

15. 10., 9.30–12.00: STOPY A STOPIČKY aneb 

Čas nejde zastavit… Nechte si vyrobit keramický 

kachel s otisky nožiček vašich nejmenších – skvělý 

dárek k Vánocům. Cena za první kachel je 290 Kč, 

každý další 180 Kč. Více informací a přihlášky v MC 

Domeček nebo na mcdomecek@seznam.cz, nejpoz-

ději do 8. 10. 2013.

Burza dětského podzimního a zimního oblečení 
a sportovních věcí. 
PŘÍJEM: Pá 18. 10., 9.00–12.30 a 15.00–17.30

PRODEJ: So 19. 10., 9.00–17.30

VÝDEJ neprodaných věcí: Po 21. 10., 15.00–18.00

KDE: suterén KCMT

Přijímáme pouze zboží sepsané na formuláři, který 

je k dispozici v MC nebo na e-mail: mcdomecek@

seznam.cz. Podrobné pokyny, které je třeba respek-

tovat, obdržíte na formuláři.

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.

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).

Každé 3. úterý v měsíci: Ty jsi rovněž Úchvatná – 
Odhalte tajemství ženské duše. Povídání, diskuse, 

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).

Pá, 10.00: Čas na pohádku.
Pá, od cca 10.30: Šikulové – tvořivá dílnička pro 

děti za pomoci rodičů.

PORADNY
Po 9.00–10.00: Laktační poradna (nutno objednat 

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.

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 ŘÍJEN 2013:
Sobota 5. 10., Fimování pro maminky – květinové 

korálky – kurz, v 10–13 hod.

Sobota 19. 10., Plánuji a nešílím – jak efektivně 

naložit s časem, jak zvládat stres – seminář pro 

maminky vracející se do zaměstnání.

Tvořivé odpoledne pro děti
Čtvrtek 3. 10., Veselé korálkování – výroba korál-

kových ozdob.

Čtvrtek 17. 10., Kytičkové fi mování – výroba 

šperků.

Čtvrtek 31. 10. Podzimní korálkové fi mohrátky – 

výroba šperků a dekoračních ozdob.

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 od 16.00–18 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.

POWER JÓGA 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 – zdravotní 

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.

Sociálně-právní poradna pro rodiny.

Připravujeme:

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

i rodiče

Více na http://benjaminklub.webnode.cz.

ddm jm
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Radnice P11 se nestydí 
prodávat i školky! 
Aneb rozpor ve  slovech a  činech 
pana starosty 

1000 nových míst v mateřských 
školách

V  úvodním slově v  Klíči č. 9 (září 

2013) starosta D. Mlejnský (ODS) 

slibuje: „Ujišťuji vás, že děláme 

všechno, co je v  našich silách, 

abychom uspokojili co největší 

počet rodičů předškoláků.“ A  jak 

toto ujištění vypadá v činech starosty 

Mlejnského a jeho přisluhovačů? 

 Na  radnici vládnoucí koalice ODS-ČSSD-PP-KSČM-

-SPOZ se už neštítí téměř ničeho a  aktuálně chystá 

prodej objektů bývalých školek a jeslí. Jižní Město trápí 

nedostatek míst ve  školkách a  místo, aby se uvažo-

valo o rozšíření jejich počtu, objekty se mají rozprodat 

a tím nenávratně skončit jako možnost do budoucna 

pro provoz obecních školek nebo jiného tolik potřeb-

ného veřejného vybavení. Rada MČ Praha 11 dne 8. 

8. 2013 schválila záměry prodeje několika objektů bý-

valých MŠ a jeslí, kde v současnosti působí soukromé 

školy. Jde o objekty:

• bývalá MŠ Hrudičkova, nyní International Montes-
sori School of Prague • bývalá MŠ Stříbrského, nyní 
Střední škola multimediální a propagační tvorby • 
bývalá MŠ Machkova, nyní MICHAEL – Vyšší odbor-
ná škola umělecké a reklamní tvorby a střední škola 
umělecké a reklamní tvorby • bývalá MŠ Chomuto-
vická, nyní Vysoká škola aplikovaného práva

 Nikdo již nezaručí, že se objekty a jejich pozemky 

v budoucnu na žádost soukromého investora nepře-

mění v  územním plánu z  tzv. VV „veřejné vybavení“ 

na  „zástavbu téměř čímkoli“, že se v  budoucnu ne-

přestaví na  bytové jednotky, administrativní centra 

apod. Hnutí pro Prahu 11 dává tuto informaci na vě-

domí všem občanům JM, aby se bránili a nedopustili 

nevratné škody páchané na  jejich okolí. Zastupitelé 

Hnutí pro Prahu 11 i  občanská sdružení podávají 

nesouhlasná stanoviska k  těmto prodejům, aby za-

bránili tunelování Jižního Města současnou radniční 

garniturou. O dalším vývoji kauzy prodeje objektů MŠ 

vás budeme dále detailně informovat, buďto v  Klíči, 

pokud nám bude umožněno v něm publikovat, nebo 

na stránkách HPP 11 – www.hpp11.cz.

Ing. Ladislav Kos, 

místopředseda Hnutí pro Prahu 11

Ing. Jiří Štyler, 

předseda Hnutí pro Prahu 11

PhDr. Šárka Zdeňková, 

o. s. Zelené Roztyly

Od  roku 2006 vzniklo na  Jižním Městě téměř 1000 

nových míst v mateřských školách. Toto číslo na za-

čátku roku 2014 vzroste o dalších 56 míst ve dvou 

nově vybudovaných odděleních bývalých jeslí jako 

detašované pracoviště MŠ V Benátkách.

     Vedení radnice se od roku 2006 podařilo vrátit pro 

potřeby MŠ nevýhodně pronajaté objekty někdejších 

jeslí v ulici Modletická, Babákova, Donovalská a polovinu MŠ Dubnova.  

 Kritici politiky současné koalice, kteří jsou jistě vedeni upřímnou 

snahou nalézt nová místa v mateřských školách, zřejmě přehlédli, že 

radnice od roku 2006 nepronajala jediný objekt mateřské školy, kterou 

provozuje. K dlouhodobým pronájmům bývalých MŠ v ulicích Hrudičko-

va, Stříbrského, Machkova a Chomutovická, a tak i kritizované možnosti 

případného prodeje došlo několik let před tímto rokem. Na všech zmi-

ňovaných adresách sídlí školy (mateřská, střední a  vysoká), které ne-

mají na území městské části alternativu a navštěvují je děti a studenti 

z Jižního Města. V praxi by to znamenalo, že by MČ musela současné 

nájemce vyhnat, aby mohla znovu zřídit mateřské školy v uvolněných 

budovách. Zachovat fungující vzdělávací zařízení však považujeme 

za  vhodnější alternativu. Obsazené budovy navíc prodáváme nájem-

cům s povinností nabídnout objekty v případě dalšího prodeje nejprve 

Praze 11. K prodeji samotnému: vlastníci objektů, kteří v nich dlouho-

době sídlí a budovy užívají, se o vlastní majetek budou starat lépe než 

o pronajatý.  

Jan Meixner, zástupce starosty

Stanovisko MŠ a ZŠ v objektu Hrudičkova:
Mateřskou a  základní školu v  objektu Hrudičkova 

provozujeme již 11. rokem. Do objektu jsme v sou-

vislosti s  rozvojem školy vložili velké investice 

a  v  tomto směru chceme i  nadále pokračovat. 

Našim dlouhodobým záměrem vždy bylo a  je 

provozování pouze školského zařízení. Zakoupení 

objektu nám umožní tento náš záměr v plném roz-

sahu realizovat a  i nadále pokračovat v započatých 

investicích do objektu a jeho okolí. 

Yogi Bear, s. r. o.,

zastoupená Ing. Kateřinou Bečkovou

Opletalova 1013/59, 110 00  Praha 1-Nové Město

IČ: 259 38 789

Reakce ředitele Střední odborné školy multimedi-
ální a propagační tvorby, s. r. o., Jiřího Smejkala:

Škola má do roku 2030 uzavřenou nájemní smlouvu 

s MČ Praha 11. Je zrekonstruovaná a zmodernizo-

vaná, aby mohla řádně plnit výchovně vzdělávací 

cíle. Škola je nositelkou Ceny kvality ČR, kterou ob-

držela v r. 2010 na Pražském hradě a řady dalších 

ocenění. Máme v  plánu řadu investičních zámě-

rů, např. výstavbu menší sportovní haly, kterou by 

mohli využívat také občané Prahy 11. O koupi máme 

zájem, protože to považujeme za nejlepší ochranu vložených investic. 

Považujeme za politicky účelové dávat do souvislosti současný nedo-

statek míst v MŠ s prodejem budovy, která zůstane dále využívána 

pro školské účely, což je právně zabezpečené již v nájemní smlouvě 

a bude bezpochyby zabezpečeno i v případné smlouvě kupní.



INZERCE

• 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.

• PROVÁDÍM VEŠKERÉ REKONSTRUKCE 

(i  malé zakázky) bytových i  nebytových pro-

stor i  jako hodinový manžel, levněji, kvalitně 

a spolehlivě. Tel.: 739 613 488, 

e-mail: jin60jir@seznam.cz.

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměny 

skel, seřízení kování, žaluzie a parapety. Tel.: 

737 202 354.

• !!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, pozůsta-

lostí atd. Likvidace veškerého odpadu z  do-

mácností. Vše v  pohodlí vašeho domova 

a za dobrou cenu. Tel.: 777 227 840.

• 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, dlaž-

by. Malířské a bourací práce, odvoz suti. Re-

konstrukce jader, domků, nebyt. prostor. Ro-

zumné ceny. Tel.: 603 538 738, e-mail: marti.

dvorak@centrum.cz.

• 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.

• NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A  LAKÝRNIC-
KÉ PRÁCE + štukování, stěrkování. Tel.: 

606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

• 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.

• 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.

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFI-
KY i  celé knižní pozůstalosti. Pohlednice 

pouze do  roku 1950. Nabídněte. Telefon: 

603 247 819,  e-mail: centrums.t@post.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.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpra-

vy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 

94, tel.: 272 929 597.

• BYTOVÉ JÁDRO - REKONSTRUKCE - SPE-
CIALISTÉ NA PRAHU 11 - ZAJISTÍME VŠE 

Již 22 let zkušeností s rekonstrukcemi - Cena 

již od 99.000 Kč za komplet, www.bytovejad-

ro.cz – tel.: 602 244 255.

PRAHA 11 V PŘÍMÉM PŘENOSU ČESKÉ TELEVIZE
přijďte i vy na nátačení a zábavný program
Při příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu, na státní svátek 28. října 2013, bude od 15 do 16.30 hod. 

Jižní Město v přímém slavnostním přenosu České televize. Kdo přijede hodinu před začátkem přenosu do kostela Milíče z Kro-

měříže (za Chodovskou tvrzí), může být ve vysílání a vidět, jak se takový pořad dělá. Vedle zajímavých hostů např. Petra Pavla, 

náčelníka generálního štábu, nebo Naděždy Kavalírové, předsedkyně Konfederace politických vězňů České republiky, zazní 

i v přímém přenosu písně Spirituál Kvintetu. Moderují Martina Kociánová a Dušan Hejbal.

Rodiny s dětmi mohou během dopoledne 28. 10. 2013 navštívit zábavný program, který proběhne od 9.30 do 14.00 hod. 

v Komunitním centru Matky Terezy (konečná metra Háje, Centrální park). Připraveno je od 10 hodin divadlo pro děti „Staň se 

tygrem“, od 11 hodin zahraje Spirituál Kvintet. Pro děti od 4 let jsou připraveny soutěže a program i bez doprovodu rodičů. 

Vstup zdarma. Více informací také na http://www.praha11.cz/ Ludmila Třeštíková, koordinátorka akce


