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Sportovní areál Jedenáctka VS
slaví 3. narozeniny
Oblíbený areál již navštívilo
více než 750 000 spokojených
sportovců, dětí a dospělých

„Celý areál funguje bez jakýchkoliv dotací,
naopak roční výnos z nájemného pro Prahu 11 činí
téměř 4 miliony Kč. Jedná se o pražský unikát.“
„Jedenáctka VS je nejúspěšnější sportovní
areál svého druhu v Praze.“
Rozhovor s bývalým starostou Daliborem Mlejnským na straně 5
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Organizátoři: Petr Sýkora, Petr Souček
Jihovýchodní část silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), která spojuje sjezd
z D1 na Říčany a Běchovice, navazující
na D1 a již vybudovanou část Pražského
silničního okruhu D0 mezi Modleticemi
přes Vestec, Lochkov až na dálnici D5
(směr Plzeň), je v současné době je-

Podporujeme silniční
okruh kolem Prahy –
část 511
dinou reálně uvažovanou variantou,
která má naději, že získá všechna potřebná povolení v horizontu několika
let. Z výsledků nového posudku EIA
(vyhodnocení vlivů na životní prostředí)
vyplývá dle odborníků faktická neproveditelnost a výrazně nižší dopravní

účinnost tzv. regionální varianty (varianta obchvatu vedoucí přes Středočeský
kraj). Znovu se ukázalo, že jediná možná a časově dosažitelná varianta SOKP
vůči Praze a Středočeskému kraji je
část 511.

www.petice24.com/
stopkamionum

www.facebook.com/
stopkamionum

Kontakty
pro podepsání
otevřeného dopisu
premiérovi:

www.petice24.com/
stopkamionum

Předpokládané termíny
Předání dokumentace EIA na MŽP
Vydání závazného stanoviska
Konsolidace dokumentace pro ÚR
Podání žádosti o územní rozhodnutí
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Předpokládané dokončení stavby

(Zdroj: www.rsd.cz)

15. 4. 2017
listopad 2017
leden 2018
červen 2018
konec roku 2025

ar e á l l e do v ý c h spor t ů

Areál ledových sportů Praha 11
Vážení čtenáři, přinášíme vám Jaký význam má
informace o „Areálu ledových bruslení pro sporsportů”, tak jak jsme je získali tovní vývoj dětí?
od pana Karla Kubešky, zástup- Bruslení stejně jako jiná
ce budoucího provozovatele sportovní aktivita, ke
které vedeme děti a mláAreálu.
Pan Karel Kubeška je uznávaným odborníkem na ledové
sporty, především na curling.
Ůspěšně již mnoho let zajišťuje
provoz curlingové haly na Roztylech. Dále je dlouholetým reprezentantem ČR v curlingu.
Přestože výstavba Areálu ledových sportů
(ALS) na Praze 11 u ZŠ Ke Kateřinkám bude
teprve zahájena, probíhají již jednání o pro-

dež, má nepostradatelný
význam pro jejich psychický i fyzický rozvoj.
Malí sportovci se tak naučí pravidelnému režimu,
disciplíně, povinnostem,
odpovědnosti, ohleduplnosti a kolektivnímu chování. Pro dítě se
stane sport běžnou součástí života, což je
v dnešní době dobrá prevence proti negativním jevům ve společnosti, jako jsou drogy či obezita. Pokud se zaměřím konkrétně
na bruslení, děti si při něm jistě zpevní tělo
a zafixují i správné držení zad, zlepší svoji
kondici a pružnost, naučí se stabilitě
a koordinaci.

Může se každé dítě naučit
bruslit? Pokud ano, jak dlouho
to trvá?

vozu. Rozvrh obsazených hodin na hlavní
ledové ploše obsahuje celou řadu školních
zařízení od mateřských školek přes základní
až po střední školy a gymnázia. Stejně tak
jsou v programu rezervované hodiny na
veřejné bruslení v nejrůznějších podobách.
Aktuálně přibývá další ledová aktivita, a to
sledge hokej. Došlo k podpisu memoranda
o spolupráci, ze kterého plyne, že hokejisté,
kteří potřebují k pohybu na ledě „sáňky“,
budou trénovat a hrát své zápasy v Areálu
ledových sportů. Sledge hokej je nejrychlejší a divácky nejatraktivnější paralympijský sport. Mnozí tvrdí, že se jedná o jeden
z nejdynamičtěji se rozvíjejících paralympijských sportů. Společnost AR delta, s.r.o.,
která je nejen investorem stavby, ale rovněž
připravuje programové schéma areálu, si od
spolupráce se sledge hokejisty slibuje také
interakci mezi školní mládeží a zdravotně
hendikepovanými sportovci.
Instruktorkou bruslení a krasobruslení bude
v Areálu ledových sportů Markéta Kaplanová. Její pohled na problematiku bruslení
školní mládeže je shrnut v odpovědích na
některé otázky:

Věřím, že každé dítě se dříve či později bruslit naučí. Ale jak to tak v životě bývá, každý
má talent na něco jiného. A tak někoho postavíte na led a jede, jiný se k tomu musí
propracovat. První hodiny slouží k seznámení dětí s brusličkami. Zjišťují, že led klouže
a že první pokusy mohou končit i pádem.
Vše se snažíme zvládat s úsměvem na rtech
a bez slziček. Učí se vstávat a vlastně i šikovně padat. I to se v životě mimo led mnohokrát hodí. Po zvládnutí základního pohybu
na ledě zapojujeme do výuky další prvky,
díky kterým si děti čím dál více osvojují
pohyb na ledě a získávají stále větší jistotu
a i důvěru v sebe sama. A i zde se osvědčuje, hlavně pro ty nejmenší, škola hrou.
Dle mých zkušeností se většina dětí naučí
základy bruslení během zhruba 20–25 lekcí,
ale je to individuální.

V jakém věku je nejlepší začít
s krasobruslením? A proč?
Začít se může v každém věku. Jsou lidé, kteří si chtějí v dospělosti splnit sen a naučit se
krasobruslit. Konají se pro ně i závody. Jen
je to už spíše pro potěšení a zábavu. Začít
s bruslením se doporučuje nejdříve po čtvrtém roce života dítěte, kdy by již dítě mělo

mít dostatečně vyvinutý kloubní a kosterní
aparát. Pokud se však vy i dítě chcete krasobruslení věnovat vrcholově, neotálejte se
začátky a soustavně bruslit začněte nejpozději do sedmi, spíše šesti let věku dítěte.

Jak vnímáte příležitost podílet
se na výuce bruslení / kraso
-bruslení dětí a mládeže
v Areálu ledových sportů
Ke Kateřinkám v Praze 11?
Když děláte od malička sport, ať už je to
krasobruslení, či něco jiného, a věnujete mu
velkou část svého života, nedokážete s ním
najednou ze dne na den skončit. Naštěstí
jsou tu další možnosti, jak u tohoto sportu
zůstat a předávat své zkušenosti dál. Ať už
je to jako trenér, instruktor, rozhodčí, nebo
funkcionář. Vždy mě bavilo učit a předávat
své zkušenosti dál a myslím, že na to mám
i velkou trpělivost. A k čemu jinému mám
blíž než ke krasobruslení a dětem? Sama
mám nyní doma dvě malé děti a jsem tedy
i máma, která denně přemýšlí, co je pro ty
moje zlatíčka nejlepší a jak jim dát ten správný start do života. Výstavba ALS je jedním
z prvních správných kroků, jak dostat bruslení do škol a mezi širší veřejnost. Aby stejně jako se všichni učíme plavat, jsme ovládali i základy bruslení. A já budu moc ráda
u toho, až se o to společně v ALS pokusíme.

Stanovisko JM-ND:
Těší nás, že se projekt připravovaný za starostování Dalibora Mlejnského snad dočká své realizace.
Naši občané se mohou těšit na
další možnosti sportovního vyžití.
Zaplať pánbůh, že se partě Štylerů a Kosů nepodařilo tento projekt
zlikvidovat.
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Realizované projekty v období
Více informací na www.jmnd.cz
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Hala C – náklady na výstavbu 110 mil. Kč
Víceúčelová sportovní hala
V největší hale komplexu se nachází multifunkční sportovní hala určená pro sálové
sporty dlouhá 60 metrů a široká 30 metrů.
Po jedné delší straně sportoviště je stupňovitá tribuna pro 315 diváků. Součástí
více-účelové sportovní haly jsou samostatné šatny a kavárna s gastronomickým
provozem.
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2007 až 2014 > 3. část
Zahrnuje parkoviště pro 300 automobilů,
revitalizaci hlavní silniční komunikace Mírového hnutí se dvěma křižovatkami a jednou
autobusovou zastávkou, sadové úpravy,
přeložky sítí, instalaci areálového osvětlení
apod.

Venkovní pa
rk
– náklady na oviště, komunikace apod
výstavbu 47
.
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Nejmenší hala areálu je určena pro sportovně-rekreační aktivity dětí a zdravotní cvičení ve vodě. Centrum dětského
plavání tvoří čtyři nerezové bazénky
v samostatných místnostech. Dva větší bazénky mají délku 9 metrů a šířku
6 metrů, druhé dva menší mají délku
i šířku 4,5 metru. Hloubka bazénků je
80 až 120 cm, teplota vody 30 až 32 °C.
Voda bazénků je čištěna UV lampou
a pískovou filtrací. Součástí centra dětského plavání jsou samostatné šatny
a kavárna s dětským koutkem.
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Hala A – náklady na vý
stavbu 128 mil. Kč
Centrum dětského pla
vání
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malý,

Plavecký bazén
na Jižním Městě

Přinášíme stanovisko renomované osoby, vysokoškolského pedagoga a učitele
plavání pana PaedDr. Karla
Kovařovice.

staveb, a cenovou specifikaci jednotlivých
objektů neznám. Vím však, že v současné
době připravované projekty 25m krytých
bazénů se pohybují (dle použitých technologií, rozsahu zemních prací či nutnosti
výkupu pozemků) od 800 mil. až 1 mld. Kč.

Jestliže
hodnotím
cenu, musím také
hodnotit
následné
provozní
náklady.
Vážená plavecká veřejnosti,
jakožto častý návštěvník plaveckého areálu „Jedenáctka“, který navštěvuji se svými
vnuky 1–2x týdně, sleduji neustálou polemiku o předražené, vyloupené, nefunkční,
malé, nedostatečné atd., atd. výstavbě tohoto plaveckého zařízení. Jako člověk,

který se v bazénovém prostředí
pohybuje nepřetržitě 58 let, ať již
jako aktivní sportovec, trenér, rozhodčí, mistr plavčí, učitel plavání
i VŠ pedagog se zaměřením na
plavání a plavecké sporty, vnímám

tuto polemiku jako názory nezasvěcených
laiků, kteří své soudy vyjadřují pod vlivem
aktuálních emocí, a neberu je příliš vážně.
Jiná situace však nastává, pokud se vyjadřuje k této problematice někdo, kdo se na
veřejnost tváří, že má k těm „správným“ informacím přístup a že je to tedy tak a tak.
Vytváří tak u veřejnosti pocit, že jeho soudy
jsou pravdivé a mají „svou váhu“.
Dovolím si tedy do oné polemiky vstoupit
se svými 58 lety bazénové praxe. První diskutovaný problém je cena stavby. V časopise „Klíč“ byla uvedena pořizovací cena
stavby 680 mil. Kč. Nikde ale není uvedeno,
co tato částka ve skutečnosti zahrnuje. Kdo
bazén navštívil, ví, že se jedná o komplex
6

Např. zabudování rekuperační technologie
stavbu prodraží, ale výrazně sníží provozní náklady. Těchto vazeb
typu cena stavby vs. cena provozu bychom
našli mnoho. Na provozních nákladech
Plaveckého stadionu Podolí, kde jsem léta
působil jako mistr plavčí a trenér skoků do
vody, se podílely tři subjekty. Dotacemi
hl. město Praha, bývalý ČSTV a také Česká
televize (chladicí voda od transformátorů).
Druhou oblastí zmiňované polemiky jsou
proporce bazénu. Část veřejnosti, ale také
zastupitelů označuje vybudování 25m
bazénu za nedostatečné. Abych citoval
dostupné zdroje (časopis „Klíč“) použiji
termíny „bazének“, případně úvahu „za
takové peníze jinde vybudovali bazény
dvojnásobné“. To ale také mohu říci, že
slunečnice kvete modře. Kdo chce, uvěří.
Pokud jsou citovaná slova pravdivá, chybí
konkrétní údaje „kdy a kde“. O tom, zda
je plánovaná kapacita 25m bazénu dostatečná, rozhoduje projektový údaj o spádovosti stavby a časovém snímku plánované
návštěvnosti.

Bazén „Jedenáctka“ ve smyslu současných trendů výhodně
oddělil část určenou pro vodní
atrakce (tobogán, divoká řeka,
skluzavka) od plavecké části.

velký,

drahý,
levný?

Ta je využívána jak pro kondiční plavání,
tak i „rekreační“ plavání veřejnosti. Výhodné je i oddělení výukových bazénků
pro plaveckou výuku mateřských škol, která bývá často předmětem připomínek ze
strany plavající veřejnosti (hluk, vymezení
sektoru na mělčině, odlišný režim užívání
plochy). V každém plaveckém bazénu existují návštěvnické špičky. Zpravidla o víkendech nebo v odpoledních hodinách
(15–17 hod.), ale kdo uhradí provozní ztráty z ostatní provozní doby? V dopoledních
hodinách je část kapacity využívána pro
školní plavání a asi nebudeme pochybovat, že tato aktivita našich dětí je nanejvýš
potřebná. U 50m bazénů je nutné udržet
v oběhu a temperovat i více jak dvojnásobný objem vody. Teplotní ztráty z hladinové plochy jsou značné a cirkulační technologie také nepracuje zdarma.

Při součtu všech těchto faktorů
bych polemizující veřejnosti doporučil, aby načerpali pro své případné soudy údaje, které odpovídají
době vzniku a konkrétním podmínkám stavby, a zejména dávali
do vzájemného vztahu pořizovací
cenu stavby a náklady na provoz.
Buďme tedy rádi, že je „Jedenáctka“ technologicky vyspělým zařízením umožňujícím
plaveckou výuku, rekreační plavání, využití
populárních vodních atrakcí, kondiční pla-

vání i plavání našich zdravotně postižených
spoluobčanů. Nakonec si dovolím krátký
příměr, který mi tloukl do hlavy můj tatínek.
„Až budeš chtít kritizovat něco nebo někoho, nejprve se ohlédni za sebe. Pokud tam
bude pouze „volná plocha“, tak nekritizuj.“

PaedDr. Karel Kovařovic
VŠ pedagog, tč. důchodce,
učitel plavání na Katedře plavání FTVS
kovarovic@ftvs.cuni.cz
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Polemika o areálu
„Jedenáctka VS“

Paní Anne Zwiebel nám zaslala svůj dotaz ohledně výstavby
a financování areálu „Jedenáctka
VS“. Její dotaz a naši odpověď
přetiskujeme v plném znění.

Proč když stál plavecký bazén asi půl
miliardy Kč, je tak malý a velice málo
objemný? Znám například spoustu
bazénů, ve kterých je i několik vodních atrakcí, sauny a mnohem větší
bazény, a stál třeba jen 250 milionů.
Kam se tedy poděly ty peníze?

Objekt C (sportovní hala + restaurace +
šatny + technologické zázemí). Objekt
A stál cca 128 milionů Kč, objekt C cca
110 milionů Kč. Projektové, přípravné práce a vyvolané investice cca 100 milionů Kč.
Suma sumárum 530 milionů Kč.
Píšete-li, že „bazén je malý a velice málo
objemný”, tak se musím přiznat, že tomuto
výrazu moc nerozumím. V České republice

Vážená paní Zwiebel, dovolte mi odpovědět na dotazy ohledně plaveckého bazénu.
Máte-li na mysli plavecký bazén (25 m,
5 drah) + vodní atrakce + tobogán + sauny
+ restauraci + šatny + technologické zázemí, tak jak je toto vše situováno v objektu
B, areálu Jedenáctka VS, tak věřte, že cena
takto definovaného objektu B byla 190
miliónů Kč. Suma, kterou zmiňujete (asi
půl miliardy) více méně odpovídá skutečnosti, ale za CELÝ areál Jedenáctka VS
(www.jedenactkaVS.cz), který kromě již
zmiňovaného objektu B zahrnuje další
dva sportovní objekty. Objekt A (4 výukové bazénky pro plavání malých dětí
ve věku 1 až 5 let + dětská herna + občerstvení + šatny + technologické zázemí).
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*Vzhledem k tomu, že 11VS provozuje plátce DPH,
MČ Praha 11 bylo DPH v celé výši vráceno

jsou plavecké bezény normovány na 25 m
nebo 50 m. My jsme zvolili variantu 25 m
(5 plavecký drah). Tato varianta je vhodnější
pro výuku plavání dětí a umožňuje dostatečný komfort pro kondiční plavání všech věkových skupin, třeba i našich jihoměstských

seniorů. Plavecký bazén, stejně jako celý
areál Jedenáctka VS splňuje přísná pravidla a normy.
Trvám na tom, že areál Jedenáctka VS je
důstojným, technologicky nadstandardním a v rámci Prahy výjimečným sportovním areálem, jehož cena odpovídá skutečnosti. Výstavba areálu byla cílem mnoha
kontrol a auditů a byla shledána bez závad. O tom, že celý areál je dobře technologicky a provozně nastaven, svědčí i fakt,
že čistý roční výnos pro Prahu 11 z provozu
areálu činí 3,5 milionu Kč!!!
O oblibě arálu mezi našimi občany také
svědčí fakt, že od jeho otevření v červnu
2014 jej navštívilo již více než 750 tisíc
veskrze spokojených návštěvníků, dětí
a dospělých převážně z Jižního Města.
Přeji hezký den a jsem s pozdravem
Dalibor Mlejnský

Náklady na výstavbu areálu „jedenáctka VS“ od roku 2008 do 2014
Položka
Přípravné práce do roku 2010 vč. studie, vliv na živ. prostředí, apod.
Projektová dokumentace vč. územního rozhodnutí a stavebního povolení
Hala A – centrum dětského plavání
Hala B – bazén, vodní svět, wellness, vyhlídková kavárna, administrativní část
Hala C – víceúčelová sportovní hala
Dopravní řešení vnitřní vnější – komunikace + parkoviště pro 300 automobilů
Mírového hnutí, Brodského přechod
Přeložka veřejného osvětlení
Přeložka VTL plynovodu
Veřejné osvětlení areálu a komunikací
Splašková kanalizace – přípojky
Dešťová kanalizace + retenční nádrž
Napojení objektu na centrální zdroj tepla
Sadové úpravy, závlaha, výsadba stromů a okrasných dřevin
Náklady na vybudování „Jedenáctka VS“ CELKEM bez DPH*

Kouzelník Kos v roce 2014

Cena bez DPH
35 000 000 Kč
34 995 000 Kč
128 000 000 Kč
190 000 000 Kč
110 000 000 Kč
26 720 000 Kč
1 572 000 Kč
1 382 000 Kč
1 424 000 Kč
2 647 000 Kč
1 110 000 Kč
9 012 000 Kč
844 000 Kč
2 573 000 Kč
531 740 000 Kč

Stanovisko JM-ND:

v Kos

ook Ladisla

eb
Zdroj: Fac

„Až budeš chtít
kritizovat něco nebo
někoho, nejprve se
ohlédni za sebe.
Pokud tam bude
pouze „volná plocha”,
tak nekritizuj.“
7

roz h o v or

„Jedenáctka VS
je nejúspěšnější sportovní areál
svého druhu v Praze“
Rozhovor s bývalým starostou Daliborem Mlejnským
otázka: V čem je „Jedenáctka VS“
nejúspěšnější sportovní areál svého druhu v Praze?
odpověď: Od roku 1989 žádný obdobný sportovní areál v Praze nevznikl. Jedenáctka VS je unikátní v tom, že je koncipována pro sportování všech věkových skupin
občanů. Od plavání batolat, plavání rodičů
s dětmi, přes výuku plavání školou povinných dětí, sportovní a kondiční plavání po
plavání seniorů. Součástí areálu je multifunkční sportovní hala, jedna z největších,
které byly v Praze za poslední desetiletí postaveny. Sportovní hala slouží především
florbalu, basketbalu, stolnímu tenisu, sálové kopané atd.
V průběhu projektování a realizace jsme
byli nuceni projekt dvakrát zásadně předělávat. Původní projekt aquaparku Vodní svět jsme zásadně přehodnotili poté,
kdy byla v roce 2009 zahájena výstavba
Aquaparku Čestlice. Stavět dva aquaparky ve vzdálenosti 5 km od sebe nám přišlo
neefektivní a nesmyslné. Po dohodě s tehdejším vedením hl. města Prahy jsme přišli
s projektem „Jedenáctka VS”, který jsme
veřejnosti představili v roce 2010. Výstavba
byla zahájena ještě v roce 2010 a dokončena v květnu 2014.
otázka: Jaká je obliba areálu „Jedenáctka VS” u občanů?
odpověď: Z informací, které mám od
provozovatele, vyplývá, že areál navštíví
přes 250 000 návštěvníků ročně. To znamená, že během tří let existence areál
navštívilo přes tři čtvrtě milionu lidí. To je
úžasné číslo, které potvrzuje naše předpoklady a propočty, o kterých jsme uvažovali při plánování areálu.
Vysoký počet návštěvníků je potvrzením
toho, že areál je koncipován přesně pro
potřeby občanů, kteří jsou zde spokojeni
a rádi se sem vracejí.
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Další výhodou je, že všechny jihoměstské děti ze základních škol absolvují výuku
plavání právě zde. Odpadlo tak zdlouhavé
a ekonomicky náročné dojíždění dětí do
bazénů v jiných částech Prahy. Dnes jihoměstské děti sváží speciální autobus, který
jsme již v roce 2014 za tímto účelem zajistili.
Dobrá dostupnost je také důvod, proč areál navštěvuje velké množství spokojených
seniorů, kteří mají možnost kvalitního plavání a sportování takříkajíc za rohem.
otázka: Terčem kritiky, především před
minulými komunálními volbami, byla cena,
za kterou byl areál vybudován. Cena prý
byla předražená a areál je malý a nefunkční.
odpověď: Je pravda, že kritika byla až
hysterická, a to především od lidí, kteří nikdy nic nepostavili a nedokázali. Faktem
je, že cena odpovídá tomu, co a v jaké kvalitě jsme postavili. Například bazénová
technologie je špička ve své kategorii
a nadstandartem v rámci celé Evropy. Na
technologiích, které zajišťují bezvadnou
hygienu a čistotu jsme nechtěli nerozumně
šetřit. Výběrové řízení na dodavatele stavby probíhalo podle pravidel EU, zakázka
byla vyvěšena na portálech EU. Větší
transparentnosti dosáhnout ani nejde.
Náklady na výstavbu byly několikrát auditovány, vždy bez závad.
otázka: Kritika také směřovala na to,
že 25metrový bazén je malý, že měl být postaven bazén 50metrový. Dále byla zmiňována absence venkovního bazénu.
odpověď: Při projektování a po celou
dobu přípravy a výstavby jsme všechny kroky konzultovali se špičkovými odborníky,
především z oblasti plavání a bazénových
technologií. Bylo nám jednoznačně doporučeno vybudovat 25metrový bazén. Tento
je optimální pro kondiční plavání a především pro výuku plavání dětí.
Co se týká venkovního bazénu, ten nám byl
ze strany odborníků také vymluven a do-

poručeno postavit multifunkční sportovní
halu. Důvod je prostý. Sportovní hala je
využitelná celoročně, zatímco venkovní bazén je využitelný pouze několik dnů v roce.
V roce 2016 by to bylo asi 22 dnů, kdy bylo
vhodné počasí.
Praxe ukázala, že jsme měli pravdu.
otázka: Jaké jsou měsíční provozní
náklady celého areálu? Jakou částkou je
areál dotován z rozpočtu Městské části
Praha 11?
odpověď: Provozní náklady, to je další
úspěch celého projektu. Praha 11 nic nedotuje, naopak výnos z nájmu z celého areálu (bazény, dětské plavání, sportovní hala)
je téměř 4 000 000 Kč za rok. Žádné dotace, žádné doplácení, naopak zisk, který
může být investován na podporu sportu jihoměstských občanů. To je naprostý fenomén v rámci celé Prahy.
otázka: Co by jste chtěl čtenářům
sdělit na závěr?
odpověď: Přeji všem občanům Jižního
Města, aby se jim v areálu „Jedenáctka VS”
líbilo. Těm, co zde ještě nebyli, doporučuji
návštěvu. Všem nám přeji, abychom se nenechali otrávit a ovlivnit těmi, co jenom křičí, nadávají, negují, ale něco pozitivního
vybudovat neumí. Všechny informace, které se na nás valí si nejlépe sami ověřme.
A jelikož se blíží prázdniny, přeji všem pohodové léto a těším se, že se někdy potkáme při návštěvě areálu „Jedenáctka VS”.

Víte, že...

... provoz areálu „Jedenáctka
VS“ nevyžaduje žádné provozní
dotace.
... například provoz areálu Šutka
v Bohnicích je dotován ze strany
magistrátu částkou 11 mil. ročně.

podpor u j e m e spor t a k u lt u r u n a ji ž n í m m ě s t ě

Jižní Město

Sportovní hala Jedenáctka VS

je baštou českého
florbalu

Sportovní hala Květnového vítězství

Ženy FK Jižní Město a muži Florbal Chodov získali v tzv.
„Superfinále“ tituly mistrů republiky, čímž potvrdili dominanci jihoměstského florbalu v rámci celého Česka (ženy
Florbal Chodov obsadily 3. místo). Další velké úspěchy slaví ve školských kategoriích také ZŠ Campanus. Za těmito
úspěchy se především skrývá nezměrné úsilí všech hráčů,
trenérů, ale i pedagogů, kteří se starají a vychovávají mladé
florbalisty v ZŠ a oddílech a vytvářejí tak kvalitní a širokou
základnu pro uvedené úspěchy v seniorských kategoriích.
Dovolím si tvrdit, že dalším důležitým faktorem současného
úspěšného stavu jihoměstského florbalu je skutečnost, že
na JM byly v minulosti postaveny dvě sportovní (florbalové)

haly. Sportovní hala Kv. vítězství v roce 2009 a „Jedenáctka
VS“ v roce 2014 nabídly florbalistům moderní zázemí
a dostatečnou kapacitu pro úspěšný rozvoj tohoto sportu.
Od roku 2014 je také připraven projekt další florbalové haly
při ZŠ Campanus. Z pozice starosty jsem florbal vždy maximálně podporoval a jsem rád, že i tato podpora přispěla
ke zdárnému rozvoji a velkým úspěchům. Všem jihoměstským florbalistům blahopřeji a přeji další úspěchy a především radost z pohybu.
Dalibor Mlejnský

Podporujeme a doporučujeme k návštěvě
Tóny Chodovské tvrze
14. ročník, červenec 2017

Jižní Město hraje, zpívá, tancuje
20. ročník, září 2017
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Horor s údržbou
zeleně pokračuje...
Poté, co byla odvolána pro neschopnost radní Zdeňková (HPP 11) jsme
si naivně mysleli, že se údržba zeleně
zásadním způsobem zkvalitní.
Bohužel jsme se mýlili.

ích

Park u Košíkovského potoka:

• již více než rok torza devíti uschlých stromů.
• uschlá a neudržovaná tráva
• chybějící a odpadky přetékající koše
• nedovybudované dětské hřiště, pobytová
a opalovací louka
• nedokončená cyklostezka
(z parku u Chodovské tvrze do lesoparku Hostivař)
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Stanovisko Jižního Města – Náš Domov k prodeji bytů
„Zahrady Opatov“ ve vlastnictví Městské části Praha 11
Je skutečností, že Městská část Praha 11
v období 2010 až 2014 prodala byty právně a dlouhodobě fyzicky obsazené v rámci úplatného převodu bytů ve vlastnictví
Městské části Praha 11. Další skutečností
je prohlášení tehdejší Rady Městské části
Praha 11, že za tyto inkasované finanční
prostředky budou nakoupeny nové byty
pro uspokojení bytových potřeb zejména
mladých rodin. Z tohoto důvodu byl zakoupen bytový komplex Zahrady Opatov
a multifunkční objekt SANDRA.

Děkujeme, paní ředitelko
Jarolímová!
Po více jak 25 letech opouští základní školu s
rozšířenou výukou jazyků K Milíčovu 674 paní
ředitelka a dlouholetá pedagožka Mgr. Věra
Jarolímová. Paní ředitelka za tuto dobu vybudovala respektovanou školu se zaměřením
na výuku cizích jazyků, zejména pak jazyka
německého. Málokterá státní škola se může
pyšnit bilin-gvními třídami již na prvním stupni
a pravidelným zapojováním s různými projekty do programu Sokrates – Comenius. Kromě
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Bytový komplex „Zahrady Opatov“ byl
zkolaudován a předán Městské části
Praha 11 k užívání na konci roku 2016. Je
veliká škoda, že bytový dům zeje v současné době prázdnotou s odůvodněním, že byty jsou připravovány k prodeji.
S tímto nesouhlasíme a naopak podporujeme byty ihned pronajmout, a to občanům Jižního Města formou krátkodobého pronájmu na cca 3 až 6 let jako tzv.
startovací byty mladým rodinám nebo
ústupové bydlení pro seniory.

toho se škola pravidelně zapojuje do konverzačních a vědomostních soutěží a dalších aktivit, o kterých velmi dobře vědí děti a rodiče
z „červené“ školy, jak se také lidově vžil název
této školy. Jelikož paní ředitelku velmi dobře
známe a měli jsme to štěstí s ní dlouhodobě
spolupracovat, troufáme si tvrdit, že na této
velmi dobré úrovni školy má podíl největší. Děkujeme Vám, paní ředitelko za Vaši dlouholetou
práci s dětmi a, za vše, co jste dobrého pro Jižní Město vykonala. Přejeme Vám pevné zdraví
a spokojenost v další části Vašeho života.

D. Mlejnský, R. Korbel

i n t e rlo v roz t y l y – pass e ri n v e s t

Co se děje v Areálu Interlovu
aneb Roztyly by neměly usnout

Jedna z informačních tabulí v území

První část tohoto lesoparku byla pro veřejnost rekultivována a zpřístupněna koncem
dubna 2017 a děti i jejich rodiče si zde již
mohli vyzkoušet sportovní a volnočasové aktivity, které do parku patří, jako jsou
házení létajícím talířem (frisbee), dětská lukostřelba či chůze po laně. Do parku také
přibyly přehledné informační tabule, kde se
návštěvníci dozvědí další informace k budování celého záměru včetně lesoparku.
Zahájená rekultivace území Areálu Interlovu a jeho zpřístupnění veřejnosti je
snahou o vstřícný přístup a pokračování
ve vzájemném dialogu s obyvateli i samosprávou. Přetvoření brownfieldu na kultivované a veřejnosti přínosné prostředí nabízí příležitost (ověřenou v řadě případů
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kou a prostorem pro venčení psů. Území
bude postupně dále kultivováno a rozšiřováno, bude doplněno o otevřená sportoviště s řadou volnočasových atrakcí
a potřebným mobiliářem. Projekt počítá
s obnovou Roztylského potoka a vytvořením podmínek pro obnovu původního
biotopu s opětovným vybudováním koupaliště a jezírek se zapojením stávajících
vzrostlých stromů a propojením s Krčským
lesem.

zvu

Podle návrhů společnosti PASSERINVEST
GROUP, která v roce 2011 v rámci připravované změny územního plánu veřejnosti představila návrh na vytvoření areálu
přesně v duchu zmíněných zásad využití
zdevastovaných území. Současně nabídla participaci občanům formou hlasování
na budoucí podobě lesoparku, který je
jeho součástí. Zástavba, umístěná POUZE

... po revitalizaci

i vý

metra Roztyly je ve velmi neutěšeném stavu s obrovskými zátěžemi, které na první
pohled ani nejsou vidět, ale je nutné je
odstranit. Původně zde byla rasovna, hospodářský statek, pak zde myslivci vybudovali areál Interlov včetně jatek zvěřiny.
V šedesátých letech se zde začala budovat dálnice D1 a v 70. letech pak metro
C, obojí se díky potřebnému stavařskému
zázemí zásadním způsobem „zapsalo“ do
paměti tohoto místa. Dnes se zde nachází
betonové plochy se zbytky odstraněných
budov, invazivní náletové dřeviny (zejména akát) a pohyb zde není ani příjemný,
ani bezpečný.

Nyní…

naš

Část Areálu Interlovu určená pro park
... před revitalizací

na

Před…

v České republice i zahraničí) jak pro obyvatele, tak pro město. Městská část Praha
11 trpí nebezpečným demografickým vývojem – úbytkem obyvatel v produktivním
věku, růstem podílu seniorů, o které bude
nutno se postarat a vytvořit důstojné podmínky pro život. Tento stav doplňuje nedostatek pracovních příležitostí, tranzitní
doprava a nedostatek kvalitních
ploch a prostranství k odpočinku
a trávení volného času. Přetvoření tohoto území může zčásti
přispět k otočení
těchto trendů.
Jeho zakonzervování naopak
pouze prohloubí
marasmus a obecnou nespokojenost. Její
podporování a prohlubování nikomu život nezlepší a zamezení jakékoliv aktivity
pouze přinese bariéry pomyslné i faktické. Proč nevyužít příležitosti, která se zde
nabízí?
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Již nyní se zde obyvatelům nabízí atraktivní oddechová plocha s pobytovou lou-

Jedna z informačních tabulí na území

áto

Jedná se o Areál Interlovu, o kterém celá
řada z vás již určitě slyšela nebo četla.
Toto území severozápadně od stanice

v rozsahu dnes zastavěného a zabetonovaného území plní funkci bariéry vůči všem
negativním vlivům z přilehlé magistrály
a Jižní spojky a nabízí kromě nových pracovních míst a bydlení také řadu obchodů
a služeb pro místní obyvatele a přilehlé
okolí. Součástí projektu je vytvoření 4 ha
lesoparku, který respektuje ráz krajiny,
požadavky vodohospodářů i dendrologů.
Ten již začala skupina PASSERINVEST bez
ohledu na výsledek stále projednávané
změny územního plánu budovat.

zdravem
Se srdečným po
Rostislav Korbel

sen

Praha se dlouhodobě potýká s otázkou,
jak řešit další rozvoj, jak umožnit další
výstavbu a současně zkvalitnit životní
podmínky Pražanů a přitom nerozšiřovat Prahu do polí za město. Jedním
z východisek, které se současně stává
hlavním proudem a očekávaným nositelem výše uvedených atributů, je využití mrtvých území tzv. „brownfieldů“.
Praha jich má celou řadu, jeden se také
nachází na Praze 11 v lokalitě Roztyly.

Zdroj: text a foto Passerinvest
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Výzva JM-ND senátorovi Kosovi
Do dnešního dne jsme od pana senátora Kose neobdrželi jakékoliv vyjádření k financování
kampaně HPP 11 pro komunální volby 2014. HPP 11 ve svém daňovém přiznání uvedlo částku
22 tisíc Kč. Celá kampaň prokazatelně stála více než 500 tisíc Kč.
Senátor Kos neodpovídá a nekomunikuje!

Senátor Kos vyhrožuje našim
novinám žalobou, nelíbí se mu pravda
více čtěte na www.jmnd.cz
Líbí se vám naše noviny? Máte zájem s námi spolupracovat na jejich přípravě?
Pište nám své názory, napište, co vás trápí, rádi vaše příspěvky zveřejníme.
V případě zájmu vám budeme naše noviny zdarma pravidelně zasílat poštou.
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