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Petr Souček
kandidát na starostu 
MČ Praha  11,
záchranář organizace Vodní 
záchranná služba na Slapech

“Nejsem zvyklý  
nadávat u piva,  
ale něco dělat… 
snažím se situacím 
postavit čelem  
a zapojit se do dění 
v mé městské části.“

Jak pes Cyrda našel 
na Jižním Městě
měsíční krajinu...  

Jedenáctka VS oslavila 4. narozeniny      str. 5

Rozhovor s Rosťou Korbelem o tom, co aktuálně trápí BD a SVJ str. 6

Podporujeme zimní stadion na Jižním Městě    str. 9
Ing. Rostislav Korbel



Kam se ztrácejí stromy 
na Jižňáku?
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K A M  S E  Z T R Á C E J Í  S T R O M Y

Ing. Petr Souček
Lídr kandidátky 
Jižní Město – náš domov  
a kandidát na starostu  
MČ Praha 11

Petrovi je 50 let, je ženatý a  má dva 
malé syny (3 a 7 let). Rodina je pro něj 
na prvním místě. Své děti vede k ak-
tivnímu životu, slušnému chování, re-
spektu k  ostatním a  ke sportu. Na 
Jižním Městě žije od roku 1998. Je 
aktivním sportovcem. (Plavání, vodní 
polo, lyže, brusle, kolo …) Je trenérem 
dětí Dukla JM. Od roku 1993 je aktiv-
ním členem a záchranářem organizace 
Vodní záchranná služba na Slapech. 
Je absolventem technické fakulty na 
ČZU a  studentem VUT. V  minulosti 
nebyl členem žádné politické strany. 
V roce 2016 vstoupil do JMND. 

„Po volbách 2014 mi tady na Jižním 
Městě už došla trpělivost. A proto-
že nejsem zvyklý nadávat u  piva, 
ale něco dělat … snažím se tomu 
postavit čelem a zapojit se do dění 
v mé městské části ještě aktivněji“,  

říká Petr Souček.

Jižní Město – náš domov

V  posledních letech si s  výsadbou nových stromů na „největším sídlišti v  republice“  
a kultivací zeleně radnice vůbec moc hlavu neláme. Poslední větší aktivity v tomto směru 
byly vyvíjeny například v roce 2007, kdy byly vysazeny nové stromy ve středovém pásu 
Chilské ulice od Litochlebského náměstí až po Opatovskou ulici. Přibližně ve stejném ob-
dobí byla vysázena i nová alej platanů v Centrálním parku. V  té době jsme se výsadbě  
a kultivaci zeleně věnovali opravdu intenzivně. Stromy jsme vysázeli také v nově vznika-
jícím Parku u Chodovské tvrze. Krátce na to vyrostla více než kilometr dlouhá Milíčovská 
alej. Nové stromy jsme vysazovali i v rámci regenerace vnitrobloků. Například tam, kde 
jsme odstraňovali staré nefunkční pergoly. Za poslední čtyři roky bylo na Jižním Městě 
vysázeno pouze 135 stromů! Hlavně, že starosta Štyler stihl „vysadit“ na Praze 11 kříž se 
svým vytesaným jménem.

      Dalibor Mlejnský,  kandidát JMND č. 2 do komunálních voleb MČ Praha 11

Výsadba stromů v letech 2007 – 2018

2007 – 2014 620 stromů 
starosta Mlejnský

2014 – 2016 32 stromů
starosta Štyler

2016 – 2018 103 stromů
starosta Jirava

Pes Cyrda a zpustošená krajina 
u Hostivařské přehrady

Se svým pánem Petrem Součkem 
a naší rodinou chodím na procházky ka-
ždý den. Když jsme byli naposledy nad 
Hostivařským lesoparkem a šli směrem 
ke konečné autobusů na Hájích, tak 
jsem se nestačil divit svým očím. Myslel 
jsem si, že mám vlčí mlhu :-)

Jako bychom se ocitli někde na Měsíci 
…. Tady byly před pár dny stromy!

Petr hned volal na Odbor životního 
prostředí MČ Praha 11, aby se do-
zvěděl, co se tady vlastně děje a proč 
se nám den ze dne ztrácí stromy před 
očima. Pan Vyskočil z odboru životního  

prostředí hned vyjel na obhlídku a dal 
nám obratem zpětnou vazbu. A  jaká 
tedy byla odpověď? Jedná se o  sou-
kromé pozemky na hranici Prahy 11 
a  Prahy 15. Zaměstnanec úřadu prý 
ještě nikdy nic podobného neviděl. 
A  na náš impuls zadal podnět na In-
spekci životního prostředí, která toto 
bude řešit. 

Pes Cyril 

„Musíme bojovat za zachování 
zeleně pro nás i  naše děti. Budu 
pečlivě sledovat řešení této kauzy 
a jsem rozhodnutý použít všechna 
svá občanská práva pro zamezení 
tohoto zvěrstva,“ 

         říká Petr Souček
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I N G .  P E T R  S O U Č E K

Dva roky od potopeného přívo-
zu na Slapech. Lidé často nevě-
dí, že je zachraňují dobrovolníci

Nejen v zahraničí se setkávají s potopenými přetíženými přívozy, 
jejichž cesta dost často končí tragédií. Před dvěma lety 31. čer-
vence se na Slapech potopil přetížený přívoz, který řídil kapitán 
v důchodu. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale nebýt dobrovolní-
ků, možná by to skončilo hůř.

Když se řekne Vodní záchranná služba, mnoho lidí si představí 
záchranáře na člunu, kteří jsou součástí integrovaných zásaho-
vých jednotek. Bohužel, pravda nemůže být víc jiná. Pokud se 
vám něco na vodě přihodí a zachrání vás člen VZS, buďte si jisti, 
že máte co do činění s profesionálem, který to dělá úplně zdarma. 

Členové Vodní záchranné služby ČČK (Českého červeného kří-
že) pomáhají lidem už od roku 1968, kdy byla tato dobrovolnická 
organizace založena, a procházejí přísným výcvikem, neboť VZS 
je také členem mezinárodní organizace vodní záchrany Internati-
onal Life Saving Federation. Jsou to tedy profesionálové pracující 
a zachraňující lidské životy bez jediné koruny, jako například Petr 
Souček, který v době potopení přívozu operoval na Slapech.

Ten to, stejně jako jeho kolegové, dělá ve svém volném čase, 
přičemž tím šidí svou rodinu se dvěma dětmi. Ale nelituje. Jeho 
„prací“, kterou dělá dobrovolně, jsou i ukázky pro děti, záchrana 
během povodní nebo školení zájemců, kteří se chtějí k Vodní zá-
chranné službě přidat. Dobrý úmysl a pomoc bližnímu se vyčíslit 
rozhodně nedají.

Zdroj: www.expres.cz

Jako vodní záchranář jsem mnohokrát na Slapech 
zažil situace, kdy nám volal člověk a velice proble-
maticky vysvětloval, kde se nachází někdo, kdo 
je např. v  akutním ohrožení života. Slapy za těch 
24 let už trošku znám, ale často se nedalo přes-
né místo ze zmatečných telefonátů identifikovat. 
(Chápu, volající jsou často v  takových krizových 
situacích nervózní a  zmatení.). Zejména zásahy  

v kempu na Nové Živohošti většinou končily tím, že někdo z  volajících mu-
sel čekat na břehu, aby nás navedl…V situacích, kde často rozhodují vteřiny  
a  minuty, je lokalizace velmi důležitá. Přesné určení polohy řeší právě tato 
mobilní aplikace. Stejný problém vás může potkat při dopravní nehodě nebo  
ve volné přírodě. Moc děkuji kolegům za tenhle skvělý a prospěšný projekt  
a jeho další následné zdokonalování.

Petr Souček: Stáhněte si zdarma aplikaci ZÁCHRANKA

https://www.zachrankaapp.cz/ 

Neuvěřitelně zpustošená krajina u Hostiařské přehrady  

Pes Cyrda a zpustošená krajina u Hostivařské přehrady

Petr Souček učí děti zásadám první pomoci

Petr a Cyrda jsou velcí kamarádi

Záchranářské akce na Slapech

Petr Souček na Slapech učí 
děti zásadám první pomoci



A K T U Á L I T Y  Z   J I Ž N Í H O  M Ě S TA

Hřiště v Jezírkách  :-(

Příměstský tábor na Jelenách, 
ANO, i toto je Praha 11 :-(

Tak už na nás vyskakují volební spoty. Moc se nám 
líbí třeba ten, kde pan Lepš vypráví o sportu a volno-
časových aktivitách na Jižním Městě a hrdě se natáčí 
před sportovišti, která se tady vybudovala nějaké to 
volební období před jeho angažmá v  radě. (Čti: „To 
bylo prostě za Mlejského“) Možná pro samé píárko 
zapomněl na správu hřišť, která spadají do jeho kom-
petencí a ještě před pár lety měla třeba dveře, které 
se otevíraly na kliku a člověk se tam nebál jít s dětmi 
nebo kamarády zasportovat ... jako třeba tohle hřiště 
v ulici V jezírkách. Mimochodem, na jeho neutěšený 
stav náš kolega z JMND upozorňoval už před několi-
ka týdny, následně ještě urgoval ... 
a situace je stále ... no, posuďte sami

Sice tento „tábor” u sjezdu z dálnice směrem na Opatov není na frek-
ventovaném místě, ale pokud nebudeme tuto problematiku řešit, mohli 
bychom brzy mít podobná tábořiště v Centrálním parku nebo ve vnitrob-
locích. V zimě se navíc často bezdomovci z těchto míst stahují tam, kde 
je teplo a sucho. Jako například do sklepů a nebytových prostor bytových 
domů - viz. foto. V letech 2007 až 2014 jsme se problematice bezdomov-
ců intenzivně věnovali. Vyžadovalo to plné nasazení ze strany radnice ve 
spolupráci s městskou policií a sociálním odborem. Práce nesla úspěchy 
a dařilo se nám zajistit, aby bezdomovci neobtěžovali občany a neničili je-
jich majetek. Jestli si vzpomenete, tak byly doby, kdy na Jižním Městě té-
měř žádní bezdomovci nebyli. Kdeže loňské sněhy jsou. Ze strany radních 
to chce zvednout zadek ze židle a nevymlouvat se na nedokonalé zákony.
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Jižní Město - náš domov

Jižní Město - náš domovVšechny fotografie na této stránce jsou pořízeny 23. 7. 2018

< injekční stříkačka... 
nic neobvyklého na JM

bezdomovci na metru Háje

sklepy zabydlené  
bezdomovci na JM

<



J E D E N Á C T K A  V S  O S L AV I L A  4 .  N A R O Z E N I N Y
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Jedenáctka VS oslavila 4. narozeniny
Jmenuji se 11, ale jsou mi teprve  
4 roky. Já jsem ta velká sestra, kte-
rá má opravdových 25 m. Hned 
vedle jsou moje malé sestřičky. Ta-
ková malá mimina. Taky v nich pla-
vou mimina.  Nedávno jsem oslavila  
4. narozeniny. A  dostala jsem 
ohromný dárek. Navštívil mě mili-
ontý plavec. Heč, to nemá každý. 
Říkají, že jsem standardní velikosti. 
Nechápu sice, co to je, ale 25 m mi 
stačí. Hlavně to stačí takové sku-
pince dětí, která chodí plavat každý 
den. Říká se jim ASC plavecký od-
díl. Zase nevím, co to přesně je. Jen 
vím, že tady byly závody pro celou 
Prahu. A moje děti vyhrály medaile. 
Vyhrávají všude, kam jezdí. Proto-
že jsem dobrá! Ségry plavou s mini 
plavci. Jsou to mimina stejně jako 
ségry. Chodí do nich také starší lidé 
a  mají sem bezbariérový přístup 
i hendikepovaní. 

Pořád je tu slyšet smích, protože mám 
skluzavku a  brouzdaliště. Někdy je to 
teda otrava, protože je narváno. Děti 
trénují a  rodiče plavou. Maminky se už 
na děti nedívají z restaurace nahoře. Pla-
vou taky. Říkají, že jsem krásně čistá. Jo, 
mám super šatny se skříňkami na čip. 

Slyšela jsem, že v  létě bude málo lidí, 
protože jsou prázdniny. Nevíte, co to 
znamená? Prázdniny? Je to od slova 
prázdno? To asi těžko. Je tady pořád 
plno. Ufff. Lidi jsou tu i v létě. Ségry říkají, 
že to je tím, že jsem populární. Tak asi jo. 

Ale potřebuji si trochu 
odpočinout. Budou zase 
brzy prázdniny?

Bazén nevyužívají pouze 
obyvatelé Prahy 11. Jez-
dí sem návštěvníci z celé 
Prahy a  okolí. Většinou 
sem zavítali se svými dět-
mi - malými závodníky. 
Ostatně to potvrzují dvě 
maminky Soňa Doležalo-
vá z Úval a Petra Paroub-
ková z Holešovic. 

Příměstský tábor na Jelenách, 
ANO, i toto je Praha 11 :-(

Soňa: „Bydlíme v  Úvalech a  syn plaval v  centru Prahy. Přátelé mi dali  
na Jedenáctku ty nejlepší reference. Rozhodli jsme se to zkusit. Adam 
plave za ASC už třetí rok a  vyhrává závody po celé republice. Hlavní  
trenér Michal Andres je skvělý a bazén je moderní a čistý. Nevadí nám  
jezdit až z Úval.“

Petra: „Jedenáctku mi doporučila kamarádka. Na začátku jsem byla 
skeptická. Nelákala mě představa jezdit přes celou Prahu, když jsme  
do té doby trénovaly v centru. Přijela jsem se podívat a naprosto jsem se 
zamilovala. Tak čistý bazén a šatny jsem jinde nezažila. A oddíl je skvělý.  
Má individuální přístup k  dětem, to je velmi důležité. Tady nejsem líná  
plavat v rychlé dráze, když děti trénují.“ 

Jedenáctka je unikátní krytý plavecký areál. Unikátní proto, že se zde podařilo sklou-
bit sportovní, rekreační a  dětské i  seniorské plavání. Velký bazén má standardních 
25 m. Denně jsou vyhrazené dvě plavecké dráhy pro rychlé sportovní plavání. Každý 
den zde také probíhají tréninky sportovního klubu ASC. Přes krátkou existenci klubu 
dosahují oddíloví plavci pravidelně na příčky vítězů v krajských přeborech. Bazén sám 
hostil krajský přebor žactva na podzim 2017. Příští rok se oddíl připravuje na mistrov-
ství republiky. Velký bazén má skluzavku a brouzdaliště. Nad bazénem je prosklená  
kavárna, která umožňuje rodičům závodníků sledovat výkony svých dětí. Kavárna, kro-
mě skvělého výhledu, denně nabízí několik teplých jídel. K bazénu vedou prostorné 
šatny se skříňkami na čip, převlékacími kabinkami a vysoušeči vlasů. V části tzv. ma-
lých bazénů je malá hala pro tzv. suché tréninky, prostorná místnost s dalšími vysou-
šeči vlasů a především malé bazény pro plavání s nejmenšími, nebo naopak seniory. 
Komplex je tudíž unikátní, protože skloubit závodní plavání s plaváním pro kojence se 
zatím v Praze nepovedlo.
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GDPR komplikuje život  
předsedům bytových  
družstev a SVJ, a nejen to…

ROZHOVOR S ING. ROSTISLAVEM KORBELEM

Ing. Rostislav Korbel
kandidát č. 4
za Jižní Město – náš domov

• podnikatel v oblasti správy
BD a SVJ

• ženatý, 3 děti 

S Prahou 11 má spojený nejen sou-
kromý, ale také profesní život. 

Už bez mála čtvrt století zde pracuje  
v oblasti správy nemovitostí – zejmé-
na v oblasti správy bytových domů pro 
bytová družstva a společenství vlast-
níků jednotek. 

Byl také u startu Jihoměstské majetkové 
a.s. (akciové společnosti 100% vlastněné 
městskou části Praha 11), kde začínal 
spolu se třemi zaměstnanci v roce 2007. 
Firma za jeho vedení rostla a prospe-
rovala. Postupně se doplňoval tým jeho 
spolupracovníků. V roce 2014 jich bylo 80 
– většina zaměstnanců se starala o údrž-
bu zeleně a úklid v ulicích Jižního Města. 
V té době poskytovala společnost kvalitní 
služby nejenom pro městskou část Praha 
11, ale také pro ředitele mateřských  
a základních škol a pro zákzazníky z řad 
bytových družstev a společenství vlastní-
ků jednotek. Po odchodu z JMM a.s. si  
R. Korbel založil vlastní společnost 
KORBEL facility,  která  má po třech a půl 
letech své existence ve svých řadách  
11 zaměstnanců. 

Na konci května vstoupilo v účin-
nost nové obecné nařízení EU na 
ochranu osobních údajů (GDPR). 
Jakým způsobem se toto naříze-
ní dotkne BD a SVJ?

Takzvané General Data Protection Re-
gulation (GDPR) má primárně hájit práva 
občanů EU proti neoprávněnému zachá-
zení s jejich daty a osobními údaji. Ochra-
na dat je nutná, o tom není pochyb, ale 
toto nařízení opravdu dělá těžkou hlavu 
většině výborů společenství vlastníků 
i členům představenstev bytových druž-
stev. V podstatě každý den s  některým 
z nich tento problém řeším.

S čím mají tedy největší 

problém?

Předsedové družstev a  SVJ jsou velmi 
odpovědní lidé, kteří se obávají zejména 
pokut a  nadměrné administrativní zátě-
že, které jim hrozí, pokud toto nařízení 
nebudou dodržovat. Jenže výklad toho 
nového nařízení je pro mnoho lidí (nejen 
z  řad laiků) nejednoznačný, špatně se 
v něm, s ohledem na jeho velký rozsah 
a strukturu, orientují a bojí se, že ho bu-
dou chybně aplikovat. Jedná se napří-
klad o právo na přístup k osobním úda-
jům, právo na opravu nepřesných údajů, 
právo na výmaz v  případě, že přestane 
existovat právní důvod zpracování osob-
ních údajů nebo právo vznést námitku 
proti zpracování osobních údajů. Navíc 
jsou BD a  SVJ jako každý jiný správce 

osobních údajů svázána lhůtami pro vyří-
zení žádostí a předepsanými náležitostmi 
odpovědí na žádosti, ačkoli obvykle ne-
disponují úřednickým aparátem a  člen-
ství v  jejich orgánech funguje na bázi 
dobrovolnosti. Družstva a  společenství 
mají na rozdíl od podnikatelů ve své pod-
statě neziskový charakter (pomiňme spe-
cialitu bytového družstva) a jsou povinna 
ze zákona vést určité seznamy obsahující 
databáze kontaktů, jde zejména o vedení 
seznamů členů, vlastníků jednotek, ná-
jemníků, dalších uživatelů bytů, evidenci 
dlužníků apod. Všechny tyto údaje musí 
řádně zabezpečit. A to už vůbec nemlu-
vím o  případech, kdy jsou v  bytových 
domech instalovány kamerové systé-
my. K  celé škále aktivit je teď potřeba 
v některých případech výslovný souhlas 
a podpis každého z členů a nájemníků, 
často je nutné doprovodit je zvláštními 
vnitřními předpisy (záznamy, poučeními 
a vnitřními směrnicemi). Je toho spousta 
a často se v této nové problematice ztrá-
cí odborníci, natož laikové.

Jak hodnotíte tuto úpravu? 

Po čtvrt roce fungování je na hodnocení 

ještě brzy, každopádně jedna věc je jas-

ná. Přináší to spoustu další práce a po-

vinností, kterých už teď mají předsedové 

a výbory až nad hlavu. Stát situaci pří-

liš nepomáhá, protože doposud nebyl 

schopný přijmout k  nařízení potřebnou 

doprovodnou legislativu, které by mohla 

SpolečenStví vlaStníků 
 pro dům tlumačovská 2766, praha 5 - Stodůlky  

Tlumačovská 2766/26, Stodůlky, 155 00  Praha 5 • IČ: 242 99 456

Správce domu:

korBel facility s.r.o. 
IČ: 03892026

Sídlo a provozovna:

Výstavní 169/20, 149 00 Praha 4 

 603 911 519
info@korbelfc.cz • www.korbelfc.cz

Havarijní SlužBu zajišťuje: 

janpe s.r.o.  

 602 667 667

Samolepy_200x140mm_2.indd   1 29.6.17   12:31

Petr Opěla, předseda bytového družstva Rotavská: 

“Naše družstvo existuje od roku 2003 a  jako takové mělo již  
4 správce. Společnost KORBEL-facility s.r.o. je bezkon-
kurenčně nejlepším správcem, kterého jsme dosud měli.”  
Oceňujeme komplexnost kvalitních služeb, které společnost 
pro naše družstvo poskytuje a osobní přístup pana Korbela  
při řešení každodenních problémů”. 



ROZHOVOR S ING. ROSTISLAVEM KORBELEM

zmírnit případnou výši pokut za poruše-

ní nařízení. Stejně tak neexistují ucelená 

stanoviska Úřadu pro ochranu osobních 

údajů poskytující určité návody, jak se 

postavit k  modelovým situacím případů. 

Pro domy, které mám ve správě, zpra-

cováváme na míru doporučení a rady, jak 

s  osobními údaji zacházet, aby předešly 

případným problémům se stížnostmi na 

Úřad pro ochranu osobních údajů, po-

kutám nebo dokonce soudním sporům. 

(Každý právní subjekt je jedinečný, a  tak 

nejde použít jednotnou šablonu řešení na 

každé BD a SVJ.) 

Jaké další problémy BD a SVJ řeší?

V České republice žijí zhruba tři miliony lidí 
v bytech, které spravují BD a SVJ, takže si 
dokážete představit, že těch problémů je 
opravdu spousta. Od potíží s  obnovením 
zákonného předkupního mezi spoluvlast-
níky např. u  prodeje garážových stání až 
po snahy uspořit stále vyšší náklady za 
vytápění. 

Namátkou lze jmenovat i další problémy:

Obtížná vymahatelnost pohledávek vůči 
dlužníkům z  řad cizinců, kteří nemají po-
byt na území naší republiky. Finanční ztráty 
vzniklé kvůli dluhům neplatičů nesou prů-

běžně ostatní členové BD a  SVJ a  hrozí 
zde riziko pro členy výborů a představen-
stev, že budou v konečném důsledku ne-
vymahatelné dluhy hradit oni. 

Stoprocentní souhlas pro některé body 
programu, což je zvlášť u velkých SVJ té-
měř nesplnitelná podmínka. Některá SVJ 
dokonce mají problém s  50% účastí na 
shromáždění, talže si neschválí ani účetní 
závěrku, či plán oprav. 

Děkujeme za rozhovor,

red. JMND

7

GDPR
Pozvánka na bezplatný seminář GDPR ve vztahu k SVJ a BD
Dovolujeme si Vám nabídnout možnost zúčastnit se školení o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR - ve vztahu ke společenstvím 
vlastníků a bytovým družstvům. 

Školení se koná ve čtvrtek 20. září 2018 od 18,30 hod. v malém sále  
Komunitního centra Matky Terezy 2337/1, 149 00 Praha 4 – Háje, www.kcmt.cz. 

Spojení metro C stanice Háje, autobusové zastávky Háje a U Modré školy (např. linky 125, 136, 154, 165, 170, 175, 
183, 197, 203, 213, 226, 227, 240). Přístup do sálu a prezence v 18,00 hod.  Konec je předpokládaný po 20,00 hod. 
Vzhledem k omezené kapacitě sálu se v případě Vašeho zájmu, prosím, registrujte na tuto e-mailovou adresu: 

info@korbelfc.cz.        Účast na školení JE BEZPLATNÁ

           Těšíme se na setkání s Vámi!
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Období školního vyučování ve 
školním roce 2018/2019 začne ve 
všech základních školách, středních 
školách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích v pondělí 
3. září 2018. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukon-
čeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období 
školního vyučování ve druhém pololetí 
bude ukončeno v pátek 28. června 2019. 
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 
29. října a úterý 30. října 2018.  
Vánoční prázdniny budou zahájeny  
v sobotu 22. prosince 2018 a skončí  
ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne 
ve čtvrtek 3. ledna 2019.  
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou 
na pátek 1. února 2019.  
Jarní prázdniny pro Prahu 11 připadají na:  
11. 2. - 17. 2. 2019

Zdroj: MŠMT

Přejeme vám šťastný vstup do dalšího  
školního roku a mnoho úspěchů a radosti!

Prázdniny a svátky v rámci školního roku
Den české státnosti
pátek 28. září 2018

Podzimní prázdniny 
a Den vzniku samostatného  
československého státu
neděle 28., pondělí 29., 
úterý 30. října 2018

Den boje za svobodu a demokracii
sobota 
17. listopadu 2018

Vánoční prázdniny
sobota 22. prosince 2018 -  
středa 2. ledna 2019,  
vyučování začíná 
ve čtvrtek 3. ledna 2019

Pololetní prázdniny
pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny
Praha 4:    
11. - 17. února 2019

Velikonoční prázdniny 
+ Velikonoční pondělí
čtvrtek 18. a pátek 19. dubna, 
pondělí 22. dubna 2019

Svátek práce
středa 1. května 2019

Den vítězství
středa 8. května 2019

Hlavní prázdniny
sobota 29. června 
až neděle 1. září 2019

Rozvrh hodin – školní rok 2018/2019
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K R O U Ž K Y

Přejeme ti úspěšný a spokojený školní rok!
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P O D P O R U J E M E  Z I M N Í  S TA D I O N

Podporujeme zimní stadión na Jižním Městě
Proč bruslit? 
Není to tak dávno, kdy bylo bruslení vý-
hradně zimním sportem. Bruslilo se na 
zamrzlých vodních nádržích nebo řekách. 
Přirozeně zamrzlé lokality časem doplnily 
zamrzlé „plácky“ ve dvorech starých čin-
žovních domů, kam obětaví tatínci stříkali 
vodu pro radost svých ratolestí. Bruslilo 
se všude, na všem a  všelijak. Navzdory 
tomu, že se dalo bruslit pouze několik 
týdnů v  roce, bruslilo, nebo se o  to ale-
spoň pokoušelo, skoro každé dítě ze vsi 
nebo z města.

Ve druhé polovině dvacátého století zača-
ly přibývat otevřené zimní stadiony s uměle 
chlazenou ledovou plochou. Sice tam občas 
pršelo, ale bruslit se dalo od podzimu do 
jara. V šedesátých letech byly uměle chlaze-
né ledové plochy dostupné téměř v každém 
větším městě. Bruslení bylo velmi populární 
a  ekonomicky dostupné běžné populaci. 
Zimní stadiony byly místem, kde se schá-
zeli jak děti tak dospělí, aby si zahráli hokej,  
zabruslili, nebo se jen tak sešli.

Po dlouhé době, kdy se hokeji a krasobrus-
lení věnovaly převážně „děti bohatých rodi-
čů“, nastává renezance bruslení. Na veřejné 
bruslení chodí stále více lidí, přibývá kurzů 
pro rodiče s dětmi a přibývá i  těch, kteří se 
učí bruslit v  dospělém věku jen tak pro ra-
dost. Existuje mnoho důvodů proč se brus-
lení věnovat.

Bruslení 
• Halový sport - nezávislý na počasí 

• V hale nejsou přítomny ani alergeny ani  
prachové částice

• Ekonomicky náročné podobně jako každý 
jiný halový sport

• Trénuje se po celý rok při konstantní 

teplotě a v konstantních podmínkách

• Základy bruslení jsou stejné pro hokej 

i krasobruslení

Pokud bude na Jižním Městě vybudo-
vána bruslařská hala, přála bych si, aby 
bruslení bylo sportem dostupným širo-
ké veřejnosti a aby bruslilo, nebo se 
o to alespoň pokoušelo, skoro každé 
dítě z Jižního Města,“ 
MUDr. Milana Pokorná, Ph.D. 

AREÁL LEDOVÝCH SPORTŮ

ŠIRŠÍ VZTAHY

Myšlenka a  původní záměr výstavby 
zimního stadionu vznikly v  r. 2011 za 
starosty Dalibora Mlejnského. Jsme 
rádi, že tento projekt, přes házení 
klacků pod nohy ze strany ex-starosty 
Štylera, se daří dotáhnout do zdárné-
ho konce. V červnu 2018 bylo konečně 
vydáno stavební rozhodnutí. Doufáme, 
že stavba bude dokončena co nejdříve 
a areál bude brzy sloužit dětem i do-
spělým z Jižního Města.

Krasobruslení

• Má mnoho různých podob (sólové kra-
sobruslení, sportovní dvojice, tance na ledě, 
synchronizované bruslení) 

• Je to nejen dynamický sport s nároky na 
trénovanost kardiovaskulárního systému, 
ale zároveň technický sport vyžadující sou-
středěnost, výbornou svalovou koordinaci 
a v neposlední řadě umělecká disciplína, kde 
může bruslař pohybem vyjádřit své emoce.

• Trénink není jednotvárný a stále je co 
zlepšovat

• Pokud člověk dosáhne základních doved-

ností, je možné se bruslení věnovat na velmi 
dobré úrovni do vysokého věku.

Z pohledu zdraví 
• Posiluje kardiovaskulární systém
• Trénuje rovnovážný systém
• Udržuje rozsah pohybu velkých kloubů

• Cvičí paměť 

• Vzhledem k  tomu, že výkon jedince je 
složen nejen z dynamické části, ale z  velké 
části i z  technických dovedností, mohou se 
krasobruslení úspěšně věnovat i jedinci, kteří 
jsou mírně zdravotně limitováni (např. alergici, 
astmatici). 

Prázdniny a svátky v rámci školního roku

MUDr. Milana Pokorná PhD. vedoucí 
lékařka Záchranné služby Praha (podporo-
vatelka JMND) a Ing. Jiří Pokorný (kandidát 
do zastupitelstva P11 za JMND) bruslí celý 
život a do této chvíle se účastní a umisťují 
na předních místech mezinárodních soutěží 
v krasobruslení pro dospělě.
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R O Z H O V O R Y  -  S P O R T  N A  J I Ž N Í M  M Ě S T Ě

Jak jste se od normálního kola posunul  
k tomu, jak jezdíte dnes?
Už jako malý jsem chodil na bikrosky, kterých bylo 
dříve v  Praze mnohem víc než dnes. Pak přišla 
první horská kola a u mě současně motorka. Jez-
dil jsem dlouho motokros a enduro, jel jsem třeba 
Šestidenní, nebo mistrovství Evropy v enduru. Kolo 
bylo spíš tréninkový prostředek. Někdy v roce 2005 
se to překlopilo a  já začal závodit hlavně na kole. 
S úspěchy přišli i sponzoři, focení na reklamy, Po-
máhal jsem vyvíjet a testovat kola pro dvě největší 
české firmy.

Jak často jste na kole?
Dříve vlastně denně, ale dnes je na prvním místě 
rodina (máme dva malé syny) a práce. Takže když 
už jedu na kole, spíš je to na výlet se synem.

  
Kdy jste poprvé trénoval?

Můj život je spjatý s atletikou celoživotně. Byl 
jsem dlouhodobě úspěšným reprezentan-
tem a českým rekordmanem, moji svěřenci 
dovezli z vrcholných mezinárodních akcí od 
OH, MS i ME medaile, trénovat jsem začal 
bezprostředně po ukončení mé atletické re-
prezentační kariéry. 

Kdy jste trénoval naposledy?

Na tu otázku těžko odpovědět, kdybych ji 
měl vzít s humorem, tak odpovím po pravdě, 
že včera a  to se děje prakticky každoden-
ně posledních 5 let převážně ve sportovním 
areálu Hrabákova na jihoměstském Chodo-
vě. Výkonnost našich jihoměstských atletů je 
spojená s mou každodenní prací.

Kdy a proč jste se začal věnovat dětem 

na Jižním Městě? 

Po zjištění, že na největším sídlišti v České 
republice neexistuje atletický oddíl, jsem  
jako atletický patriot k  rozhodnutí, že to 
musím vzít do svých rukou. Ten čas nade-
šel v dubnu 2013. Založil jsem oddíl a pro 

jeho rozvoj jsem dělal a  dosud dělám už  
5 let maximum. Cílem činnosti oddílu od jeho 
vzniku bylo volnočasové využití dětí a mlá-
deže z Jižního Města a okolí, jejich zapojení 
do pravidelné všestranné atletické přípravy 
a následně do závodění za Jižní Město. 

Jaké další projekty děláte?

Pořádáme běžecké závody pro děti a mlá-
dež se stovkami účastníků v  rámci Poháru 
Běžeckých Nadějí, především Jarní běhání 
a Podzimní Běhání na Jižním Městě. Zájem 
je také ze strany rodičů i dětí o tradiční atle-
tický čtyřboj Závod rodičů s dětmi. 

Proč si myslíte, že právě atletika je pro 
děti a mládež zajímavá? Je tolik tzv. mo-
derních sportů…

Například mohu zmínit zavedení pilotního 
programu Atletika do škol, který jsem při 
svém dřívějším působení na jihoměstské 
radnici rozjel a  možná i  to pomohlo zájmu 
o  atletiku  školní populace do našeho od-
dílu. Atletika je královnou sportů a  zájem 
o všestrannou přípravu, kterou atletika nabí-
zí a je pro ni příznačná, i přes velké možnosti 
výběru jiných sportů, je až nečekaně vysoký. 

PaeDr. Mgr. 
Ladislav Kárský
68 let

Kandidát JMND č. 5 do komunálních 
voleb v MČ Praha 11

Povolání: trenér a bývalý úspěšný atlet 
- běžec (reprezentant ČR v atletice 1970 - 
1982, 26 startů v reprezentaci na meziná-
rodních utkáních , 12x mistr Českosloven-
ska, 5x mistr České republiky) 

Ženatý, 2 dcery

Zájmy: sport, literatura, historie, atletická 
historie a statistika 

Ladislav Kárský je předsedou oddílu 
atletiky Sparta Praha, předsedou oddí-
lu atletiky PSK Olymp Praha a členem 
prezidia TJ,  místopředsedou Pražského 
atletického svazu a předsedou Atletiky 
Jižní Město.

Mgr. Tomáš Marek
35 let

Kandidát JMND č. 6  
do komunálních voleb v MČ Praha 11

Povolání: zástupce ředitele  
ZŠ Donovalská

Ženatý, 2 děti (synové 1 a 4 roky)
Zájmy: sport, motorky, hudba, cestování 

Tomáš Marek je členem sportovní komi-
se Praha 11. 

Na Jižním Městě žije přes 30 let.

Petr Sýkora 
53 let

Kandidát JMND č. 3 do komunálních voleb v MČ Praha 11
Povolání: trenér a bývalý úspěšný fotbalista (mimo jiné SVS Steinheim) 

Ženatý, 4 děti (3 dcery a 1 syn)

Zájmy: sport, fotbal, životní prostředí 

Petr Sýkora se přes 6 let denně a zdarma věnuje návštěvám mateřinek (MŠ Drabíkové, 
Dubnova, Stachova, Schulhoffova a Blatenská, tzn. 5 dní = 5 školek), kde děti vede  
ve sportovním koružku. Před 8 lety založil FK Dukla Jižní Město. Mimo jiné inicioval 
petici za dostavbu PO 511 a zorganizoval demonstrace ve dvou nejvíce postižených 
oblastech, kde obyvatelé trpí hlukem a smogem z projíždějících kamionů.

Na Jižním Městě žije přes 30 let.
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FK DUKLA JIŽNÍ MĚSTO má za 
sebou svůj nejúspěšnější rok, 
přesto zůstává především rodin-
ným klubem.
Když  jsem se svými kolegy naší Duklu za-
kládal, ani ve snu mě  nenapadlo, co se 
nám podaří vybudovat. Na pronajatých 
nebo vypůjčených hřištích jsme začali před 
osmi lety s prvními nábory a dnes je nás 
přes 300. Nebylo jednoduché v tak krátké 
době vykopat kvalitní  soutěže, ale poved-
lo se. Dnes, počínaje nejmenšími dětmi až 

po dospělé, hrají naše týmy nejvyšší praž-
ské soutěže a ještě v nich i dominují. 
Hrajeme na dvou dlouhodobě pronajatých 
hřištích  od MČ Prahy 11 v areálu Miku-
lovka, kde máme umělý trávník třetí gene-
race. Také kopeme v areálu Schulhoffova 
s přírodní trávou a malou umělkou. Za vším 
stojí obrovský kus práce všech našich tre-
nérů a trenérek, za což  jim patří velký dík. 
Letos v červenci jsme pořádali již 4. ročník 
fotbalového kempu, který navštívilo téměř 
40 malých fotbalistů a fotbalistek. 
Opravdu hodně nám záleží na rodinné  

atmosféře v  našem klubu. Snažíme se 
vtáhnout do dění maminky i  tatínky. Tať-
kové, kteří zprvu jen pokukovali, jak tré-
nujeme jejich děti, se mnohdy zapojují do 
tréninku.
Lépe řečeno povzbudíme je a  vtáhneme 
do hry. Trochu se porozhlédnou a začnou 
své ratolesti trénovat s námi. A maminky?
Ty jsou boží. Žijí děním v  klubu a  mnoh-
dy jsou soutěživější než jejich děti. Čas-
to se všichni domluvíme a  potkáme  
u nějaké grilovačky nebo opékání buřtíků 
na Mikulce. 

Kde na JM jezdíte?
Jezdit se na JM dá třeba v  Milíčáku, Hos-
tivařském a  Kunratickém lese. Za ježděním 
ve skateparku, pumptracku nebo bikrosové 
dráze se ale musí jinam….

Kdy vás začal zajímat projekt extreme 
park? Byl jste v takovém parku mimo ČR?
U zrodu projektu jsem v podstatě od začátku. 
Za svoji sportovní kariéru jsem získal zkuše-
nosti s podobnými parky i v zahraničí, jezdil 
jsem na nejlepších spotech třeba ve Francii, 
Švýcarsku nebo FDR parku v  Pensylvánii 
v  USA. Mám zároveň kontakty na stavitele 

podobných projektů. U „našeho“ EXTREME 
parku mne ale nadchlo spojení skateparku, 
bikrosky, pumptracku a parkourparku. 

Proč by měl na JM být tento park?
Podobné sportoviště mi tu chybělo už jako 
dítěti, později jako závodníkovi a nyní i  jako 
otci synů, které bych rád viděl jezdit na kole 
raději na dráze, než kličkovat mezi lidmi po 
chodníku, nebo ještě hůře, po silnici.

Máte jako učitel a sportovec nějaký cíl, 
nesplněný sen?
Jako sportovec jsem si vlastně cíle splnil, 
tam už si jen přeji, aby fungovalo zdraví a já 
si sportu mohl užívat dál. Jako učitel mám 
cíl jasný, snažit se z dětí vychovat dobré lidi, 
kteří se budou zodpovědně chovat k  okolí 
i sobě – žít prostě čestně a zdravě. A tento 
cíl mám i jako rodič.

  
A to nemluvím jenom o příkladu našeho od-
dílu. Mluvím-li o vlastní zkušenosti, tak vím, 
že zájem o atletiku v podobě nárůstu člen-
ské základny čítající na 400 atletů ve věku 
od 6 do 17 let je ukazatelem toho, že atleti-
ka je pro děti a mládež zajímavým sportem. 

Proč by měl být na Jižním Městě atletic-
ký stadion?

Po pěti letech činnosti oddílu, vlastně už 
v  jeho průběhu, dosáhli naši mladí atle-
ti úspěšných výsledků nejen na pražské, 
ale v mnoha případech na celorepublikové 
úrovni a  ti nejlepší z nich už reprezentovali 
Českou republiku na mezinárodních akcích. 
Při našich tréninkových možnostech na 
školních hřištích jsme dosáhli téměř nemož-
né a v atletickém hnutí se stalo jméno oddílu 
Atletika Jižní Město doslova meteorem a ji-
homěstský region může být na to právem 
hrdý. Jako nejúspěšnější individuální sport 
v našem regionu by si atletika zasloužila to, 
co je běžné v  jiných pražských regionech, 
v  krajských i  malých městech a  to je mít 
regulérní stadion závodních parametrů. Pří-
kladů bych mohl jmenovat mnoho. Kvalitní 
zimní příprava se neobejde bez halové pří-

pravy a chci věřit tomu, že „světýlko na kon-
ci tunelu“ v podobě výstavby atletické haly 
na Jižním Městě se stane realitou. Žijeme 
na největším sídlišti v České republice, naše 
lokalita s množstvím dětí z devíti základních 
škol, možných budoucích atletů, k  tomu 
přímo vybízí a vytváří perspektivu. Bez zmí-
něného zázemí k přípravě a závodění i se-
bevětší úsilí zkušených činovníků a jejich už 
pětileté úsilí bude sotva naplněno, jak po 
stránce sportovní, tak i  sportovně organi-
zační. My si přejeme jenom to, aby naši do-
růstající mladí atleti závodili v jihoměstských 
barvách a neodcházeli v příštích letech do 
lepších podmínek zavedených oddílů.

Máte jako trenér a  předseda oddílu  
nějaký cíl, nesplněný sen?

Sny se snažím po celý můj produktivní ži-
vot přibližovat realitě, což se mi podařilo. 
Jedním z mých současných cílů je pokračo-
vat na Jižním Městě v tom, co se za pět let 
činnosti oddílu Atletika Jižní Město dosud 
podařilo. Nejen to, na srdci mi leží rozvoj 
sportu na Jižním Městě jako celku. Osob-
ně se domnívám, že se pro školní, mládež-
nický sport, pro aktivní pohybovou aktivitu 

seniorů, pro možnosti aktivního sportování 
jihoměstské populace se dá dělat více než 
doposud v  posledních letech. Sportu na 
různých úrovních jsem se věnoval celoži-
votně a svými zkušenostmi bych i k tomuto 
chtěl přispět.

 

„Praha 11 má poměrně velké množ-
ství fotbalových hřišť, basketbalových 
košů či tenisových kurtů. Chybí tu však 
kvalitní atletická dráha, zimní stadion 
a především pak prostor pro vykonává-
ní adrenalinových sportů, tedy ska-
tepark a dráha pro BMX. Pojďme s tím 
něco udělat!“

Děkujeme za rozhovory,
red. JMND



MUDr. JITKA VYDROVÁ RADÍ...
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Pojďme  
řešit skutečné 
problémy  
Jižního Města!

Co udělá Jižní Město - náš domov se Sandrou?

! Není důvod, aby objekt Sandra suploval 
soukromou ubytovnu pro zahraniční dělníky !

Září – nástup do škol a školek

MUDr. Jitka Vydrová
Primářka, poliklinika Opatovská
Kandidátka JMND č. 7 do komu-
nálních voleb v MČ Praha 11

Letošní horké léto přineslo dětem 
krásné prázdniny. I  když meteoro-
logové předpovídají na září rovněž 
nadprůměrné teploty, přece jen září 
přináší nepříjemné výkyvy teplot 
mezi teplotami ranními a odpolední-

mi. To je příčinou zvýšené nemoc-
nosti u  dětí, zejména od poslední 
zářijové dekády. Druhou příčinou ná-
stupu zánětů horních a dolních dýcha-
cích cest je kromě vrtkavého počasí,  
setkání s  infekcemi v novém kolektivu 
dětí ve školkách a školách.

Většina akutních zánětů horních a dol-
ních dýchacích cest začíná jako prostý 
zánět nosohltanu. Nosohltan je malý 
prostor vzadu za nosem, který spojuje 
nosní a ústní dutinu. V důsledku pod-
ráždění způsobené změnou teploty 
vzduchu nebo infekcí se zvyšuje sekre-
ce hlenu z nosohltanu a vzniká tak ne-
příjemné zahlenění, kterému se lidově 
říká “zadní rýma” nebo také nemoc 
z nachlazení. A od zánětu nosohltanu 

již není daleko ke kašli, rýmě, záně-
tu středního ucha, zánětu hltanu či 
k angíně.

Prevencí je zejména otužování během 
celého roku. Například zakončení kou-
pele vlažnou sprchou je dobrý návyk, 
který vede k celkovému otužování těla. 
Důležité je rovněž přiměřené oblékání, 
nejlépe několik tenkých vrstev obleče-
ní, které lze během dne odkládat. 

Přeji vám, ať jsou děti co nejmé-

ně nemocné a ať se jim ve školce 

i škole líbí.

MUDr. Jitka Vydrová

  

V Sandře  
vybudujeme  
důstojné bydlení  
pro seniory  
a startovací byty  
pro mladé rodiny
z Jižního Města.

J I Ž N Í  M Ě S T O  –  N Á Š  D O M O V  J D E  D O  V O L E B
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Jižní Město – náš domov jde do voleb

Jižní Město – náš domov (JMND) bude i v letošních komunálních volbách kandidovat do zastupitelstva jede-

nácté městské části. „Naše strana vznikla v únoru 2014. Jsme uskupení obyvatel Prahy 11, kterým není lho-

stejné, co se děje v jejich městské části. Máme mezi sebou experty z mnoha oblastí i z různých generací. Naše-

mu nejmladšímu kandidátovi je 28 let a nejstaršímu 74. Jedno ale máme společné, a to chuť měnit Jižní Město 

k lepšímu, vždyť je to náš domov,“ říká Petr Souček, který je zároveň lídrem kandidátky.

Lékař, učitel, záchranář, městský strážník, bývalý starosta, maminka na mateřské dovolené, trenér mládeže, geodet, podni-

katel – to je jen krátký výčet profesí kandidátů, kteří dohromady dokáží vytvořit expertní a erudované týmy pro řešení proble-

matiky správy a řízení této městské části. Zároveň většina kandidátů bydlí na Jižním Městě desítky let, jsou to patrioté  

a jsou schopni objektivně zhodnotit jeho vývoj. 

Na co by se při případném volebním úspěchu strana chtěla zaměřit? „Trápí nás zejména liknavost radnice a zakonzer-

vování stavu a rozvoje naší městské části. Jižní Město se musí rozvíjet, aby zde lidé chtěli a mohli opravdu žít a nejen 

přespávat. Jinak reálně hrozí, že se z Jižního Města do deseti let stane ghetto, z kterého budou lidé hromadně utí-

kat, kde budeme mít velké problémy s kriminalitou a spoustu dalších problémů, které v té době již budou prakticky ne-

řešitelné. Roky neřešené kauzy typu ubytovny Sandra, která by po rekonstrukci mohla sloužit mladým rodinám s dětmi 

jako startovací bydlení nebo našim seniorům jako ústupové bydlení. Mohla by poskytnout ubytování i pro učitele, zdra-

votní sestry a zaměstnance sektorů, které Jižní Město potřebuje. Zatím je Sandra jen strašákem všech lidí z okolních 

domů, kteří se bojí po setmění vyjít na ulici,“ uvádí jeden z příkladů bývalý starosta a další kandidát (JMND) Dalibor Mlejnský. 

Dalším z bodů, které by JMND prosazovalo je ozeleňování a ochlazování ulic. (Výsadba stromů, vertikální zeleň, vod-

ní prvky v parcích, mlžítka aj.) Navýšení počtu městských strážníků i kamer v ulicích. Zřízení pohotovosti pro děti, 

zubní pohotovosti či vylepšení pečovatelských služeb pro seniory. „Program jsme sestavovali po diskuzích s obča-

ny. Za čtyři roky naší existence jsme dobrovolnicky uspořádali desítky akcí pro veřejnost. Dětské dny, Čarodejnice, spor-

tovní dny, Den otců, petiční akce na podporu dostavby Pražského okruhu, úklidové akce. Jsme s občany každý den 

v kontaktu a víme, co naše sousedy trápí a co by z Jižního Města udělalo zase o trochu lepší domov,“ 

dodává Petr Sýkora, kandidát do zastupitelstva a trenér mládežnického fotbalu Dukla Jižní Město.

„Jižní Město – náš domov je parta lidí, kteří se dlouhodobě, a navíc ve svém volném čase, snaží sami aktivně 

měnit na Jižním Městě věci k lepšímu a „nevylézají z děr“ vždy jen půl roku před volbami, tak, jak to vídáme u řady 

ostatních politických uskupení. To je mi na nich sympatické a je to také jeden z hlavních důvodů, proč jsem se opět 

 rozhodla podpořit a kandidovat na jejich kandidátce“, říká na závěr Jitka Vydrová, ředitelka Polikliniky Opatovská  

a držitelka letošního prestižního ocenění Lékařka roku.

                                              Ing. Petr Souček

N A Š I  K A N D I D ÁT I  D O  V O L E B

Ing. Petr Souček
lídr kandidátky 
Jižní Město – náš domov  
Kandidát na starostu MČ Praha 11

PaedDr. Ladislav Kárský
trenér mládeže Atletika 
mládeže Jižní Město

Mgr. Dalibor Mlejnský
starosta MČ Praha 11 
v letech 2006 až 2014

Bc. Miroslav Žabka
městský strážník

MUDr. Jitka Vydrová 
lékařka ORL, primářka, 
poliklinika Opatovská

Petr Sýkora
fotbalový trenér mládeže 
FK Dukla Jižní Město

Mgr. Daniela Pavlíčková
učitelka na základní škole 
a trenérka mládeže Atletika 
Jižní Město

Ing. Rostislav Korbel
podnikatel v oblasti správy 
BD a SVJ

Milan Lisý
živnostník

1 5

Mgr. Tomáš Marek
učitel na základní škole

6

2

87

3

9

4

10

N A Š I  K A N D I D ÁT I  D O  V O L E B
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Prosazujeme dostavbu  
pražského okruhu D1 – Běchovice 
(MO511)Organizátoři: Petr Sýkora, Petr Souček

14

I N I C I AT I VA  S T O P  K A M I O N Ů M

> skončí možnost vjezdu kamionům v tra-
se OC Chodov - Mírového hnutí - Výstavní

> začne platit vjezd kamionům po D1 
směrem od Průhonic na Jižní Město

> začne platit zákat vjezdu na Spořilov-
skou spojku

> skončí nekonečné zácpy způsobené 
kamiony na dálnici před Prahou a na  
Spořilovské spojce

> prokazatelně dojde ke snížení hluku 
a škodlivých emisí především na starém 
Chodově, Jižním Městě II a severní části 
Jižního Města

Prosazujeme výstavbu Vestecké spojky  
a křižovatky exit 4  na D1 v Újezdě

Co přinese výstavba Vestecké  
spojky a křižovatky exit 4 

> výrazně odlehčí zatížení ulice Ke Kateřinkám, 
kde ráno bývají i 20 minutové fronty ke křižovat-
ce Ke Kateřinkám x Opatovská
> odlehčí ulici Opatovská směrem k dálnici D1
> výrazně odlehčí dálničnímu sjezdu z D1 
exit 2 směr Opatov a Šebereov
> výrazně odlehčí dopravnímu zatížení ulice 
Chilská, stanice metra Opatov a okolí OC Chodov
> výrazně zlepší průjezdnost z Jižního Města 
na Prahu-západ a budoucí napojení na dálnici D3 
do Českých Budějovic
> odlehčí dopravě v ulici Na Jelenách a Kunra-
tické spojce

Za Stop kamionům - Iniciativu za dostavbu 
Pražského okruhu

Ing. Petr Souček a Petr Sýkora

facebook.com/stopkamionum

Ano! PODPORUJEME

Ano!
Co přinese dostavba MO 511 
občanům Jižního Města?



S P O R T  N A  J I Ž N Í M  M Ě S T Ě
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Nábor „Dukláčků“:-)
Ve středu 13. 9. 2018 v 17.00 hod.  
proběhne v areálu Schulhoffova nábor ma-
lých fotbalistů FK DUKLA JIŽNÍ MĚSTO. 

Srdečně zveme všechny děti ročníky 2013, 
2012, 2011 a 2010 i s rodiči. Přijď si s námi 
zatrénovat a staň se jedním z nás. 

Bližší info na www.fkduklajm.cz,  

tel.: 722 927 345, Petr Sýkora.    

HRDÝ NA SVŮJ KLUB! 

• Nábory ve sportovním areálu Hrabákova se týkají 
dětí narozených v roce 2011 a starších.

• Nábory ve školním areálu ZŠ  
K Milíčovu (červená škola) se týkají dětí narozených 
2009 až 2013.

• Počty náborovaných zájemců do naplnění optimál-
ních počtů tréninkových skupin.

Naši mladí atleti se úspěšně prosazují na pražských, 
republikových a také už na mezinárodních soutěžích.

Přidejte se k nám, zapojte se do pravidelné všestranné 
atletické přípravy i závodění za Jižní Město!                                  

 Ladislav Kárský

Nábor členů Atletika Jižní Město
Nábory nových členů do oddílu Atletika Jižní Město z.s. budou probíhat se začátkem školního roku 2018/2019  
v obou tréninkových lokalitách: 1) ve sportovním areálu Hrabákova 2) ve školním areálu ZŠ K Milíčovu  

v následujících dnech a hodinách takto: pondělí 3. 9., 10. 9., 17. 9. vždy od 16.00 do 17.00 h 
středa 5. 9., 12. 9. vždy od 16.00 do 17.00 h.

Dívky, přidejte se k nám bavit sportem! Rodiče, nechte své dcery trénovat a nejen sportovně růst 
pod vedením zkušených a kvalifikovaných trenérů!

Petr Sýkora, dlouholetý trenér Dukláčku Jižní Město

Jižní Město

Ráda soutěžíš, běháš a házíš míčem?
Chceš poznat další kamarádky a naučit se něco nového?
Chceš se naučit týmový sport, který se hraje na všech táborech i písku?
Pak hledáme právě Tebe do naší VOLEJBALOVÉ PŘÍPRAVKY DÍVEK! 

Koho hledáme:   Dívky narozené 1. 7. 2007 – 30. 6. 2012
Kdy trénujeme:  Třetí až pátá třída  - Po a St 15:30 – 16:45 
                              První a druhá třída  - St 15:30 – 16:45
Kde trénujeme:   Tělocvičny základní školy Mikulova  
    (v těsné blízkosti zastávky MHD Opatov) 
Kontakt na trenérku:  Petra Lepičová -  Mob: 603 742 685
                                   email: petra.sehn@email.cz

Zamluv si místo u nás již nyní, kapacity tělocvičen jsou omezené!

Více informací o oddíle:  www.mikulovka.estranky.czTěšíme se na Tebe!

NÁBOR  - VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA
SKŠ ZŠ Mikulova Praha, jeden z největších oddílů dívčího volejbalu v Praze
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ZVEME VÁS NA NÁSLEDUJÍCÍ AKCE 

Zveme Vás na Dny zdraví :-)

Srdečně vás zveme na Dny zdraví s lékařkou roku  

MUDr. Jitkou Vydrovou a dalšími odborníky

  Kdy a Kde?

  3. září metro Háje, pochozí zóna

  4. září metro Chodov

  5. září metro Opatov

  6. září metro Roztyly  

  Vždy od 15 hodin

Přijďte si nechat ZDARMA vyšetřit kožní znaménka  

a pigmentové skvrny nebo nechat změřit krevní tlak.  

Součástí akcí bude i představení záchranářů a další program. 

Na akci si můžete také popovídat s našimi kandidáty za  

Jižní Město – náš domov do komunálních voleb na Praze 11.

ZDRAVÉ JIŽNÍ MĚSTO

MUDr. 

Jitka Vydrová

Primářka, Lékařka roku
MUDr. 

Miloš Černý

Primář novorozeneckého oddělení

MUDr. 

Milana Pokorná, Ph.D. 

Lékařka záchranné služby Podporujeme  

bezpečné 

a zdravé 

Jižní Město

www.jmnd.cz

Jižní Město - náš domov důVod ProČ Jít Volit

pořádá

KALENDÁŘ AKCÍ 

Loučení 
s prázdninami

8. 9. 2018 
od 14 hodi 

• v parku U Chodovské tvrze 
u restaurace Pavlovín

Vydalo: Jižní Město – Náš domov, politická strana
IČ: 02733552

www.jmnd.cz, e-mail: info@jmnd.cz
reg. č.: MK ČR E 22211

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.


