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náš domov

Přehled projektů, které se radnice snaží zlikvidovat 
naleznete na stránkách  2–3

Členové rady městské části jsou vyšetřováni Policií ČR 
– kauza parkoviště Gregorova 10

Křišťálově čistý prodej obecních bytů, nebo úžasný  
milionový byznys? 12

www.jiznimestonasdomov.cz, facebook/jiznimestonasdomov

Vážení spoluobčané,
děkujeme za veskrze po-
zitivní odezvy, které jsme 
od vás obdrželi po vydání 
prvního čísla našich novin 
„Jižní Město – Náš Domov“. 
Děkujeme za podněty a té-
mata, které nám poskytu-
jete, jsou pro nás zdrojem  
informací a inspirací. I na-
dále vás budeme informo-
vat o tom, co se z oficiálních 
zdrojů nedozvíte, o tom, co 
se děje v radě MČ a zastu-
pitelstvu MČ, o tom, jak vel-
ké rozdíly jsou mezi slovy 
a skutky, o tom, co staros-
ta Štyler veřejně deklaruje 
oproti tomu, co ve skuteč-
nosti koná, resp. nekoná. 

Hlavním tématem tohoto vy-
dání je přehled projektů, jež 
byly připraveny v minulém 
období a které měly dále 
zlepšit život vás, obyvatel 
Jižního Města, ale které byly 
Štylerovou radnicí zrušeny. 
Dalším tématem je poodha-
lení „jihoměstské  chobot-
nice“, jejíž hlavní chapadlo 
vede od vedení sportovního 
klubu Háje k vedení radni-
ce, konkrétně ke starostovi 
Štylerovi a místostarostovi 
Kosovi. Nicméně obecně se 
dá říci, že se potvrzuje naše 
předpověď, že Jižní Město 
začíná stagnovat, rozvoj se 
zastavil, nic pozitivního pro 
nás, občany, se nekoná.

(red)

Zrušený projekt architekta vávry
čtěte na stránkách 4–6

Chobotnice z Jižáku,
aneb kdo nám 
vlastně vládne      Jan HorníkMichal HorníkStarosta Jiří Štyler

Místostarosla Ladislav Kos
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Š T y L E R O V A  H I T P A R Á D A

Co všechno zrušili  
aneb „úpadek“ města  
v přímém přenosu
V posledních letech (do roku 2014) se na Jižním Městě vybudovalo 
mnoho pozitivního, především v oblasti občanské vybavenosti. Jako 
příklad můžeme uvést zregenerované mateřské a základní školy, parky, 
sportoviště, polikliniky, dům seniorů – a mohli bychom pokračovat.

Další projekty byly připraveny k realizaci, a to buď formou realizační 
studie, nebo v pokročilejší fázi, a sice územního rozhodnutí nebo sta-
vebního povolení. V tomto čísle přinášíme přehled prvních sedmi (včet-
ně Divadla Kotelna) zrušených projektů. Další představíme v násle-
dujících číslech našich novin. Všechny tyto projekty byly po loňských 
komunálních volbách šmahem zrušeny.

Dalo by se namítnout, že po volbách má nové vedení jiné představy  
a jiné priority, jak Jižní Město rozvíjet. Jiné představy a jiné priority, ale 
nepřicházejí a nejsou prezentovány. Přinášíme vám přehled zrušených 
projektů s tím, že v každém čísle jednotlivé projekty detailněji před-
stavíme. Je na vašem posouzení, zda tyto projekty mohly zlepšit život 
obyvatel všech věkových skupin na Jižním Městě. Od výchovy dětí, 
přes sport a volný čas až po důstojné služby pro seniory.

                                            (dm)

 Stanovisko JM–ND:   

Bohužel sou-
časná radnice pod 
vedením starosty 
Štylera (Hnutí pro 

Prahu 11) se řídí zásadou: „jeli-
kož nic neumíme, nebudeme nic 
dělat, když nebudeme nic dělat, 
nic nezkazíme“. Jestli je to způ-
sob, jak rozvíjet Jižní Město, je 
na úvaze a posouzení každého  
z nás. Další oblíbená výmluva 
starosty Štylera „nemáme pe-
níze“, také neobstojí. Zde by se 
dal použít výrok klasika: „musí-
te se více snažit, pane správče“ 
a peníze sehnat!! Nicméně na 
většinu projektů a záměrů, které 
byly připraveny v minulých le-
tech a starosta Štyler a spol. je 
zrušili, není potřeba žádných zá-
vratných částek.

Sportovní areál 
Extreme park 
Moderní, svého druhu jedi-
nečné sportovní zařízení  
v rámci České republiky bylo 
uvažováno v lokalitě mezi 
sportovní halou TJ Chodov 
a objektem B/S centra při 
komunikaci K Horkám.
Podrobnější informace o projektu 
přineseme v dalším čísle našich 
novin.

ZRuŠENé PROJEKTy – PřEHLED

Centrum volnočasových aktivit „u Staré pošty“  
Základem návrhu areálu volnočasových aktivit s centrem pro mládež byla idea 
veřejného prostoru ve službách obyvatel Jižního Města. Cílem bylo nabídnout  
občanům pestrou směsici kulturních a sportovních aktivit a zároveň vytvořit kvalitní  
a esteticky hodnotný prostor.
Podrobnější informace o projektu přineseme v dalším čísle našich novin.

2
Hlasujte, který starostou Štylerem zrušený projekt podle vás Jižnímu Městu  
nejvíce chybí. Projekt s nejvíce hlasy získá „Štylerův pohár“ za nicnedělání.

BICROSS TRACK PUMPRIDE TRACK

DIRT PARK

PUMPRIDE TRACK

Pohled od Centrálního parku

Schéma 
projektu
„U Staré pošty“
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Dětské dopravní 
hřiště   
Cílem bylo vytvořit funkční plochu 
dětského dopravního hřiště, které 
bude využíváno veřejností jako  
místo dopravní výuky dětí  
a mládeže, aktivní relaxace rodičů 
s dětmi a zároveň bude i esteticky 
hodnotné.
Podrobnější informace o projektu přineseme  
v dalším čísle našich novin.

Sportovní areál 
„u Modré školy“  
Základem návrhu areálu volnočaso-
vých aktivit s centrem pro mládež 
byla idea veřejného prostoru ve služ-
bách obyvatel Jižního Města. Cílem 
bylo nabídnout občanům pestrou 
směsici kulturně sportovních aktivit 
a zároveň vytvořit kvalitní a esteticky 
hodnotný prostor.
Podrobnější informace o projektu přineseme  
v dalším čísle našich novin.

Byty pro občany 
Prahy 11 – objekt Sandra  
Záměr počítal s přestavbou současné uby-
tovny pro zahraniční dělníky na bytový dům 
pro široké spektrum potřebných občanů 
Jižního Města.
Po jednoduchých stavebních úpravách měl 
objekt nabídnout tyto možnosti:  
startovací bydlení pro mladé rodiny, bydlení 
pro svobodné matky, ústupové bydlení pro 
seniory se sociálními službami, ubytování 
pro učitele, strážníky, hasiče.
Podrobnější informace o projektu přineseme v dalším 
čísle našich novin.

ZRuŠENé PROJEKTy – PřEHLED

Nová budova radnice  
MČ Praha 11  
Objekt nové budovy radnice byl situován při ulicích 
Opatovská, Bajkonurská, v přímém sousedství sta-
nice metra Háje. Budova měla občanům nabídnout 
komplexní služby úřadu městské časti na jednom 
místě, pod jednou střechou v důstojných, moderních 
a dostupných prostorách. Součástí radnice byl také 
multifunkční sál s možností pořádání kulturních akcí.
Podrobnější informace o projektu přineseme  
v dalším čísle našich novin.

Deset vylosovaných hlasujících obdrží jako cenu osobní foto starosty Jiřího Štylera  
bez podpisu z limitované edice „Nic nebude“. 3

Nová budova 
radnice MČ Praha 11 
na Hájích
(stavební povolení vydáno 
v roce 2014)

Dvě UMT fotbalová hřiště se zázemím

Schéma nového uspořádání bytových prostor

Moderní dětské dopravní hřiště

vše zrušeno!
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ZRuŠENé PROJEKTy STAROSTy ŠTyLERA – KAuZA I

divadlo kotelna
MODErNí KuLturNí ZaříZENí PrO  
MODErNí JižNí MěstO – nebude
Projekt renomovaného architekta Davida Vávry  
byl starostou Štylerem nepochopitelně zrušen.

divadlo zrušeno
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Divadlo Kotelna mělo být 
vybudováno v prostoru 
současné zrušené blokové 
kotelny v ulici Emilie Hyble-
rové, v těsném sousedství 
Galaxie a výškových budov 
Kupa na Hájích.  
Hlavní idea*
Na Jižním Městě je pouze jedno kulturní 
zařízení, a to KC Zahrada, jehož multi-
funkční sál nesplňuje podmínky pro uspo-
řádání většího koncertu ani kvalitní diva-
delní produkce.

Přeměna bývalé kotelny, která je v sou-
časnosti využívána jako sklad a výmění-
ková stanice na divadlo, je jistě bohulibý 
a městotvorný počin. Myslíme si, že zro-
zení kultury na bývalé kupě uhlí je pozi-
tivní symbol, stejně tak jako zušlechtění 
nástupní plochy do objektu, vzniklé ze 
současného parkoviště.

Všechna parkovací místa na současném 
parkovišti budou nahrazena. Na části par-
koviště vznikne park (viz obrázek).

Výhodná poloha
Nové divadlo má velice výhodnou polohu 
nejen vůči autobusové dopravě a met-
ru (dvě minuty chůze), ale také proto, že 
je situováno ve stínu výškových budov 
Kupa. Tápající chodec se lehce v záplavě 
panelů zorientuje.

Největší klad
Kromě vzniku samotného divadla je veli-
ce pozitivní zprávou, že se rodí v centru 
Jižního Města. Městotvorné náměstí, jež 
obohacuje nejen restaurace Stodola, uby-
tovna ministerstva vnitra a nevěstinec, ale 
především, jak Fénix povstavší ze skuteč-
ného mouru, nový kulturní stánek s odpo-
čivným prostorem a alejí.

Architektonické řešení
Do současné hmoty kotelny je vypsán 
nový divadelní provoz. Velká rozteč mezi 
sloupy v jižní časti objektu zde umožňu-
je zřídit poměrně prostorný divadelní sál  
s elevací jeviště, variantě řešený s nástu-
pem z nového náměstí. Ve střední části  
se nachází chodba, šatny a v polích smě-
rem severním pak baletní sál a toalety.  
V patře je provoz podobný jako v přízemí.

Jižní Město nemá důstojné kulturní za-
řízení! Varianta zrekonstruovat a obnovit 
bývalý KD Opatov je neefektivní (malý 
prostor) a neekonomická viz přiložená ta-
bulka.  

Divadlo Kotelna mělo sloužit nejen jako 
divadlo ale hlavně jako multifunkční kul-
turní zařízení (několik sálů a zkušeben). 

Zázemí pro ZuŠ Křtinská
Pro žáky ZUŠ Křtinská by realizace  
výstavby divadla znamenala několik 
významných plusů. Například soubor 
Pražská kantiléna nyní zkouší v areálu 
Křtinská, který neodpovídá prostorovým  
a akustickým požadavkům. Děti, které 

pak vystupují ve velkých sálech, nejsou 
schopny se okamžitě adaptovat na pod-
mínky velkého sálu.

Výstavbou Divadla Kotelna by ZUŠ Křtin-
ská získala akusticky kvalitní a prostoro-
vě vyhovující zázemí pro veškeré aktivity 
umělecké školy.  
 Dispoziční řešení
přízemí: 
• vstupní foyer + šatna
• hlavní sál - kapacita 165 míst – klasické 
rozmístění sedadel 
• demontovatelné hlediště
• prostor pro pořádání plesů, bálů, kon-
certů – bez sedadel – kapacita 350 míst

1. patro:
• balkon – 75 míst k sezení
• kavárna, zkušebna „klub pro mladé“ 
• baletní sál a hudební sál

Základní 
umělecká 
škola 
křtinská 
Jižní 
město

•	 je	významným	centrem	umělecké	
výchovy	a	vzdělávání	dětí	a	mládeže	
Jižního	Města
•	 v	současné	době	vychovává	1440	
dětí	v	oborech:	hudební,	taneční,	vý-
tvarný	a	literárně-dramatický
•	 rozvíjí	talent,	znalosti	a	dovednosti	
v	umělecké	oblasti
•	 připravuje	žáky	ke	studiu	na	střed-
ních	a	vysokých	školách	uměleckého	
zaměření
•	 umožňuje	kvalitně	vyplnit	volný	čas	
dětí	a	mládeže
•	 získala	velké	množství	úspěchů		
a	ocenění	nejen	v	ČR,	ale	i	v	zahraničí

Více	informací	na	www.zus-krtinska.cz

František Hlucháň,
ředitel ZUŠ Křtinská
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Podívejte se na zajímavý dokument  
architekta Vávry o Divadle Kotelna. 

https://www.facebook.com/jiznimestonasdomov/ 

Současný stav:  
nepořádek, špína,  
bezdomovci... bohužel!!!
Takto podle starosty 
Štylera vypadá budouc-
nost Jižního Města.

*Výše uvedený popis projektu je převzat z dokumentace architekta Vávry  
z roku 2012
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divadlo zrušeno

Divadlo Kotelna, nebo  
regenerace bývalého KD Opatov? 
Pro a proti!!! Posuďte sami!!!
V programovém prohlášení RMČ Praha 11 pro období 2014 až 2018 je uvažováno s rekon-
strukcí objektu Opatovská 1754, kde ve 3. patře historicky fungovalo tzv. KD Opatov. Jedná se 
o polyfunkční sál se zázemím, který v současné době slouží jako sportovní centrum Pražský 
Rohovník. Trénují zde všechny věkové kategorie sportovců, od dětí až po seniory. 

Celý objekt je ve špatném technickém stavu!!! V roce 2004 byla vypracována dokumentace, 
která odhadla náklady na regeneraci ve výši 80 mil. Kč, a to pouze na regeneraci zmiňovaného 
prostoru bývalého KD Opatov s tím, že možnosti pro zajištění kvalitního kulturního prostře-
dí se výrazným způsobem nezvýší a nezlepší. Na druhou stranu je projekt Divadla Kotelna 
uceleným moderním multifunkčním zařízením, které může občanům Jižního Města nabídnout 
širokou škálu kulturního vyžití. Náklady na kompletní projekt jsou odhadovány na 40 mil. Kč*. 

Výhody a nevýhody obou projektů popisuje tabulka. 

Takto měl celý prostor vypadat podle návrhu architekta Davida Vávry. 
Zahájení provozu bylo plánováno na leden 2017.

Prohlédněte si, jak Divadlo Kotelna mohlo vypadat 

Jste zvědaví, jak Divadlo Kotelna mělo vypadat? Zajímá vás, jaké uspořádání mělo mít a jaké aktivity v divadle měly probíhat? Svou 
zvědavost můžete uspokojit zhlédnutím dokumentu s Davidem Vávrou, kde svůj projekt Divadlo Kotelna odlehčenou formou prezen-
tuje ve stylu populárního seriálu „Šumná Města”. Toto video vřele doporučujeme zhlédnout až do poslední vteřiny, neboť hlavní pointa 
je až na konci.                                              (dm)

Hlasujte na našem facebooku, který ze dvou projektů  
(Divadlo Kotelna, nebo rekonstrukce KD Opatov) byste si na Jižním Městě přáli!

Projekt

Rekonstrukce  
bývalého kulturního 
domu Opatov

Divadlo Kotelna

Plocha (m2)

340

840

Max. počet 
návštěvníků

150

380

Počet parko-
vacích míst

0

100

Náklady  
na výstavbu

80 milionů

40 milionů(*)

Dopravní  
dostupnost

2 linky BUS, 
(2 minuty chůze)

10 linek BUS, stanice 
metra Háje,

kryté, hlídané parkoviště
(2 minuty chůze)

Technické parametry

1 hlavní sál, 1 vedlejší sál
prostor vhodný pouze  
pro jednorázové akce

1 hlavní divadelní sál,  
3 vedlejší sály a zkušebny

Celý projekt koncipován také jako 
moderní zázemí pro ZUŠ Křtinská

*Včetně revitalizace přilehlého veřejného prostoru. 
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Stanovisko JM–ND:  

Zrušení takového projektu jako 

je Divadlo Kotelna je trestuhod-

ným příkladem nekompetent-

nosti starosty Štylera. Je zřejmé, 

že naši občané by získali mož-

nost kvalitního kulturního a spo-

lečenského vyžití přímo v centru 

Jižního Města v blízkosti metra 

Háje. ZuŠ by získala tolik po-

třebné zázemí pro svojí činnost. 

Velká škoda!!!!
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  Otázka   Pane Vávro, proč jste přijal nabídku na zpra-
cování projektu divadla v bývalé kotelně na Jižním Městě?

  Odpověď   Přeměna bývalé kotelny na divadlo je už samo 
o sobě velká výzva. Jižní Město je město a jako takové potře-
buje náměstí s moderním divadlem.
Prostor, který byl vybrán je jako stvořený pro vybudování hez-
kého náměstí s divadlem, kam budou lidé rádi chodit a bavit se.
Lidé na Jižním Městě žijí své nádherné životy a mají právo mít 
ve svém městě hezká prostranství a hezké prostory.

  Otázka   Můžete nám stručně popsat projekt Divadla 
Kotelna?

  Odpověď  Z nově vybudovaného parku přicházíme do 
prostorného foyeru, kde je šatna, schody do patra, proskle-
ná kavárna a vlastní sál, na který navazuje jeviště. V patře se  
nachází balkon s hledištěm, velký zkušební sál a baletní sál. 

   Otázka   Jaké jsou předpokládané náklady na reali-
zaci tohoto projektu? 

  Odpověď   Z našich propočtů, které se vztahují k danému 
projektu a k roku 2014, vycházejí předpokládané náklady ve 
výši cca 40 milionů Kč.

  Otázka   Co byste popřál občanům Jižního Města? 
  Odpověď   Všem přeji, aby se jim na Jižním Městě dobře 
žilo, a aby si někdy v budoucnu užili hezký kulturní zážitek  
v novém divadle Kotelna.

Děkujeme za rozhovor.

   Dovětek   Představení projektu Divadlo Kotelna včetně 
celého rozhovoru s Davidem Vávrou si můžete prohlédnout  
na www.jiznimestonasdomov.cz 

R O Z H O V O R  –  K A u Z A  I

Praha 11 přišla o 11 milionů Kč, aneb 
měli jsme pravdu! 	Bohužel...
Jak	jsme	avizovali	v	novinách	Jižní	Město	–	náš	domov	č.	1	v	článku	„Regenerace školy Schulhoffova 844 – nebude“  
(str.	7),	přišla	městská	část	Praha	11	v	důsledku	neschopnosti	současné	radnice	vedené	J.	Štylerem	o	11	milionů	Kč		
z	fondů	Evropské	unie,	operační	program	životní	prostředí	(OPŽP),	na	regeneraci	školy	Schulhoffova	844!	
Jak	jsme	vás	informovali,	vinou totálně zpackaného výběrového řízení	musela	být	regenerace	ukončena.	Starosta	Štyler		
a	spol.	nebyli	schopni	zajistit	řádnou	a	důvěryhodnou		
firmu.	 Ta,	 kterou	 vybrali,	 skončila	 po	 několika		
měsících	 v	 insolvenci	 a	 stavbu	 nebyla	 schopna	
realizovat.	Neuvěřitelné!!!	To	se	za	posledních	8	let	
na	Jižním	Městě	nestalo!!!	
Otázkou,	ale	zůstává,	proč	proboha	současná	rada	
dobrovolně	vrací	11	milionů	Kč,	které	byly	určeny	
na	regeneraci	školy?!	Proč	poté,	co	museli	stavbu	
ukončit,	urychleně	nevyhlásili	nové	výběrové	řízení?	
Proč	 co	 nejrychleji	 nevybrali	 nového	 dodavatele	
stavby?	Proč	co	nejrychleji	opět	stavbu	nezahájili	
a	nepožádali	OPŽP	o	prodloužení	termínu	čerpání	
dotace	na	11	milionů?	Tímto	postupem	by	zachrá-
nili	11	milionů	Kč	a	Jižní	Město	mohlo	mít	další	
zregenerovanou	školu.	
Také	se	ptáte	proč?!	Nad	tím	vážně	hlava	stojí!!!	
Z	pohledu	výše	uvedeného	se	jako	groteska	jeví	
vyjádření	 starosty	 Štylera	 pro	MF	DNES	 ze	 dne		
17.	10.	2015,	kdy	v	článku	Kateřiny	Frouzové	„Jak	
naštvat	56	lidí	jedním	hlasováním“,	si	starosta	Štyler	stěžuje,	že	na	regeneraci	školy	Schulhoffova	844	nemá	radnice	pe-
níze!	Takže	na	jedné	straně	nemá	peníze,	na	druhé	straně	se	peněz	dobrovolně	zbavuje!		 	 	 (rk)

Stanovisko JM–ND:  Jednoznačně	případ	pro	Chocholouška!!!	

Rozhovor 
s architektem 
a hercem
davidem vávrou Architekt David Vávra

Škola	
Schulh

offova	
844	

Díky	sta
rostovi	

Mlejnském
u	získal

a	Praha
	11	na	

regener
aci	dota

ci	11	m
ilionů.	

Díky	st
arostov

i	Štyler
ovi	Pra

ha	11	
o	dotac

i	11	m
ilonů	p

řišla.

				Budeme	rádi,	když	nám	napíšete,	co	si	o	tomto	případu	myslíte.	

Stanovisko JM-ND:
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Dividendy Jihoměstské majetkové  
aneb 750 000 v h....u!
Nezodpovědným rozhodnutím hlasy zastupitelů koaličních stran Hnutí pro Prahu 11, TOP 09 
a ANO 2011 vyhodila radnice Prahy 11 více než 750 000 korun. Zastupitelé z těchto stran 
totiž schválili vyplacení mimořádných dividend ve výši 5 mil. korun z městem vlastněné 
firmy Jihoměstská majetková. Za vyplacení dividend ale bude muset město zaplatit daň 
ve výši 750 000 korun a o téměř milion korun radnice přijde kvůli DPH, protože není 
jejím plátcem. Podle opozičních zastupitelů to jsou ale vyhozené peníze, které mohla 
využít přímo Jihoměstská majetková například ke zvelebení městského majetku.

„Vedení radnice se v tomto případě nechová jako řádný hospodář. Schválením tohoto 
bodu vyhodil místostarosta pro finance Kos z okna 750 000 korun z veřejných peněz. 
Radnice jedná v příkrém rozporu nejen se svým programovým prohlášením, ale ukazuje také 
svou nekompetentnost, bohužel za peníze daňových poplatníků – obyvatel Jižního Města,“ říká 
ke schválenému bodu zastupitel Rostislav Korbel z hnutí Jižní Město – Náš Domov (JMND).    (red)

kompetentní místostarosta kos?! 
MÍSTOSTAROSTA KOS:  
„Já tomu vaše-
mu podvojnému 
účetnictví stej-
ně nerozumím.“

Reakce L. Kose na projednávání hospo-
daření Jihoměstské majetkové (září 2015)

  JM–ND:  To, že L. Kos financím nero-
zumí a neví, co je podvojné účetnictví, je 
smutná skutečnost a důkaz o jeho kom-
petentnosti. 

MÍSTOSTAROSTA KOS:  
„Žádné machinace s odpočtem 
DPH se za mě dělat nebudou. 
Městská část Praha 11 si žádný od-
počet DPH uplatňovat nebude.“

Odpověď L. Kose na otázku, proč Pra-
ha 11 neuplatňuje odpočet DPH ve výši  
65 000 000 Kč na výstavbu bytového 
komplexu „Zahrady Opatov“ (projednává-
ní rozpočtu, říjen 2015)

  JM–ND:  Stejně jako podvojné účet-
nictví je princip DPH pro L. Kose špa-
nělskou vesnicí. Bohužel za to platíme 
všichni.

MÍSTOSTAROSTA KOS:  „Výplata divi-
dend z magistrátu zatím neproběhla.“
Mlejnský:  „Co znamená výplata dividend 

z magistrátu, pane Kosi?“

MÍSTOSTAROSTA KOS:  „Já si nej-
sem schopen vylovit z paměti, co to 
je, mohu poprosit ekonomický odbor  
o odpověď?“
Ekonomický odbor:  „Tady se pan Kos 

spletl, jedná se o daň z nemovitostí.“

Diskuse při projednávání hospodaření  
MČ Praha 11 (prosinec 2015)
  JM–ND:  Bez komentáře... :-)

Přetlaková hala na MIKuLCE stojí!
Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Po dvou letech jsme konečně získali stavební povolení  
k výstavbě přetlakové haly. Ač jsme byli svědky až hysterické snahy současného starosty 
Štylera a radního Kose udělat vše proto, aby hala nestála. Oba se neštítili zajít tak daleko, 
že při projednávání na stavebním úřadu přišli s fotografií nějakého ptáka, kterého tam prý 
viděli létat, a protože je vzácný a žere hodně hmyzu, nesmí tam hala stát. Že už tam hřiště 
na beach stojí a hala se nafukuje v zimě, kdy nelétá ani hmyz ani pták bylo oběma jedno. 
Hlavně škodit, škodit a škodit. Další perlička byla, když radní Kos sdělil, že se zdvojnásobí 
počet návštěvníků, kteří budou chtít parkovat u haly. Pánům radním nedošlo, že max. 
kapacita hřiště v létě nemůže překročit max. kapacitu hřiště v zimě. Prostě se jen snažili 
hodit vidle do práce jiných, jako to udělali už mnohokrát.

Nebylo jim to nic platné. Hala stojí a od nového roku ji mohou využívat ZDARMA děti  
z FK Dukla Jižní Město a ZŠ Mikulova a samozřejmě v režimu pronájmu občané Jižního Města.

(ps)

Tři kurty na beachvolejbal nebo  
plážový fotbal 

Máte zájem si v nové hale zasportovat? Kontaktujte Petra Sýkoru.

Doporučujeme Podporujeme

Uzenářství AH, Brodského 1678
www.dobrejuzenar.cz

Posuďte 

sami...
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Chobotnice z Jižáku  
vysává radniční peníze

Proč fotbalisté FC Háje nehrají na travnatém hřišti 
k Jezeru?
!  Není pravda, že soukromník vlastnící část travnatého hřiště jednostranně vy-

pověděl nájemní smlouvu MČ Praha 11.
?  Věděli jste, že podnájemní smlouva na travnaté hřiště K Jezeru nemohla být 

uzavřena, protože FC TJ Háje (Jan Horník) neakceptoval nabídku MČ Praha 11?
?  Věděli jste, že podstatné náležitosti k pronájmu travnatého hřiště schválila 

rada MČ Praha 11 ve svém usnesení ze dne 16. 2. 2015?
?  Věděli jste, že MČ Praha 11 nabídla Janu Horníkovi travnaté hřiště za cenu  

5 Kč za m2, což je při rozměrech hřiště 90 x 60 m pouhých 2 250 Kč měsíčně?
?  Vážení rodiče, budete dále poslouchat lži, jak za tento stav může developer, 

nebo si radši přečtěte naše noviny a dozvíte se pravdu?

Proč fotbalisté Hájů nehrají na travnatém hřišti 
Schulhoffova?
?  Věděli jste, že malí hájští fotbalisté trénují na travnatém hřišti Schulhoffova, 

rozhodnutím Michala Horníka, bez jakéhokoliv právního titulu a bez toho, že by 
SOS Háje platili jedinou korunu za pronájem?
?  Věděli jste, že v roce 2011 se Jan Horník (FC TJ Háje) se dohodl s tehdejším 

starostou Mlejnským a na vlastní žádost odstoupil od smlouvy na toto hřiště? 
?  Věděli jste, že součástí této dohody bylo odstupné cca 3,2 milionu korun, které 

MČ Praha 11 poslala na účet FC TJ Háje (Jana Horníka)?
?  Kam se tyto peníze poděly?
!  Teprve poté mohla být podepsána nová podnájemní smlouva mezi FK Dukla 

Praha a MČ Praha 11 na nájem areálu Schulhoffova.

Politický klientelismus mezi Hnutím pro Prahu 11 
a FC TJ Háje, FC Háje a SOS Háje
!  Není tajemstvím, že Michal Horník jako předseda FC Háje a SOS Háje je záro-

veň zastupitelem za Hnutí pro Prahu 11. 
!  Není tajemstvím, že další člen výboru FC Háje Otmar Mansour byl na kandi-

dátce Hnutí pro Prahu 11.
!  Není tajemstvím, že sportovní web klubu FC Háje byl zneužit před komunál-

ními volbami k propagaci Hnutí pro Prahu 11, a to naprosto brutálním způsobem, 
kdy hlavní strana propagovala kompletní kandidátní listinu Hnutí pro Prahu 11,  
s návodem koho a jak volit.
!  Není tajemstvím, že Michal Horník byl po volbách odměněn místem předsedy 

sportovní komise, ve které působí i další představitelka SOS Háje Renata Klíčová.
!  Není tajemstvím, že si tito dva pro své oddíly navrhli v grantovém řízení nejvíce 

peněz z celého Jižního Města. To však nestačilo, konkurenčním klubům navrhli 
nejméně peněz.

V programovém prohlášení rady MČ Praha 11 pro toto volební období se v části věnované sportu a volnočasovým 
aktivitám doslova píše: „sport si zaslouží co největší možnou podporu ze strany radnice Prahy 11. Oproti minulosti 
však nebudeme podporovat sportovní aktivity na základě politických „zásluh a konexí“. a zároveň se rada také 
zavazuje, že „připraví novou sportovní koncepci a transparentní metodiku financování sportovních klubů, oddílů  
a tělovýchovných aktivit“. Jak se u starosty Štylera a spol. stalo zvykem, skutek utek! 

Přinášíme vám přehled klientelistických vazeb a vztahů, které v současné době fungují mezi jihoměstskou radnicí  
a rodinou Horníků ovládající fotbal na Hájích. 
V následujících odstavcích vám předkládáme otázky a fakta, která 
budeme v příštích vydáních našich novin dokládat ověřenými fakty 
a dokumenty. 
K jihoměstské chobotnici se také vztahuje článek „Kauza parkoviště 
Gregorova“ na straně 10.

Renata klíčová 
členka	sportovní	
komise

ladislav kos ml. 
člen	sportovní	
komise

Připadá vám tato chobotnice složitá?
nám také! evidentně se jedná o záměr. 
Pomozte nám tento propletenec rozmotat.

P O L I T I K A ř E N Í

otmar mansour 
člen	FC	Háje	
Jižní	Město
kandidát	HPP	11

michal Horník 
předseda	
sportovní	komise		
a	předseda	
FC	Háje	Jižní	Město

ladislav kos
místostarosta

Jiří Štyler
starosta
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Zastupitelstvo
mČ Praha 11

18 zastupitelů

5 zastupitelů

9 zastupitelů

klientelistické
ovlivňování ve  

prospěch FC Háje

přidělené granty
 v roce 2015 ve 
výši 630 000 kč

Pražský 
fotbalový svaz

přidělené granty
 v roce 2015 ve 
výši 600 000 kč

Členské  
příspěvky 2015

cca 2 200 000 kč

fotbalový klub 
sos Háje 

Jižní město
IČO:	26725761
 Jan Horník 
předseda	

Michal Horník 
místopředseda

Renata Klíčová
	člen

Pražský 
fotbalový svaz

přidělené granty
 v roce 2015 ve 
výši 250 000 kč

Členské  
příspěvky 2015

cca 1 400 000 kč

fotbalový klub  
FC tJ Háje  
Jižní město

IČO:	61383163
Jan Horník
předseda

nájemní smlouva
na fotbalový areál 

nad přehradou

podnájemní smlouva
na fotbalový areál 

nad přehradou

parkoviště 
Štychova

roční zisk  250 000 Kč
pro FC tJ Háje

fotbalové Umt 
hřiště schulhoffova
roční zisk 200 000 Kč

pro FC tJ Háje

parkoviště 
Gregorova

roční zisk 500 000 Kč
pro FC tJ Háje

dotace v roce 2011
finanční dotace

ve výši 3 200 000 kč

fotbalový klub 
FC Háje 

Jižní město
IČO:	67779662
Michal	Horník
předseda

Otmar	Mansour
člen

!  Rada městské části pod vedením starosty Štylera a místosta-
rosty Kose toto posvětila.
!  Není tajemstvím, že Jan Horník z FC TJ Háje dostal za  

odměnu parkoviště Gregorova bez řádného výběrového řízení,  
a to přestože jsme starostu Štylera upozornili na to, že je to pro-
tizákonné.
!  Není tajemstvím, ale spíše groteskou, že v ihned poté, co se 

začala o tuto kauzu zajímat Policie ČR se po roce snaží narychlo 
dát věci do pořádku.

Kde se na Jižním Městě vzal klub FK Dukla JM
!  Před 5 lety vstoupila na Jižní Město Dukla Praha a začala oka- 

mžitě jednat o spolupráci s tehdy nejúspěšnějším klubem FC Háje.

!  Byla zahájena spolupráce a v ZŠ Květnového vítězství začali 
vyučovat sport trenéři Dukly Praha
?  Těsně před podepsáním dohody si však Michal Horník vše 

rozmyslel a spolupráce skončila dříve, než pořádně začala. Proč?
!  Teprve poté vznikl klub FK Dukla Jižní Město, který s podpo-

rou FK Dukla Praha za pouhých pět let kvalitativně dohnal ostatní 
kluby na Jižním Městě. Což se samozřejmě mnoha lidem nelíbí.

Budeme rádi za vaše názory a podněty k odhalování 
dalších chapadel této jihoměstské chobotnice.

Čtěte speciální vydání našich novin Jižní Město – Náš Domov,  
které vyjde v dubnu 2016.

 
tělovýchovná 

jednota Háje –Jižní město
IČO:	00541052

vlastník	fotbalového	areálu	
Nad	přehradou

Lubomír Lánský
předseda

nájemní smlouvy
mezi mČ Praha 11

a 
FC tJ Háje Jižní město

Jan Horník
předseda
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Kauza parkoviště Gregorova
Parkoviště protiprávně provozuje FC TJ Háje.
Starosta Štyler a spol. čelí trestnímu oznámení za zneužití 
pravomoci veřejného činitele.

C H O B O T N I C E  Z  J I Ž Á K u

 Kauzu šetří Policie ČR

Jan Horník
jeden z hlavních aktérů 
kauzy

Všechny zmiňované dokumenty a usnesení k této kauze 
si můžete přečíst na našem facebooku.

    Veřejné parkoviště Gre- 
 gorova provozuje od    
  roku 1995 FC TJ Háje   
  – Jižní Město, o.s. (dále   
 jen FC TJ Háje), zastou-
pené předsedou Janem 

Horníkem. Za plochu, na 
které se nachází parkoviště 

pro 193 automobilů, platí měst-
ské části nájemné ve výši 120 000 
Kč/ročně, což je 10 000 Kč/měsíčně.  
V roce 2012 MČ Praha 11 (pod vedením 
D. Mlejnského) řádně ukončila nájemní 
smlouvu s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Důvod, vyhlášení řádného výběrové-
ho výběrového řízení na nového pro-
vozovatele parkoviště, který by zajistil 
kvalitnější služby pro parkující místní 
obyvatele a městské části nabídl vyšší 
nájemné. Obdobným způsobem se po-
stupovalo i u jiných parkovišť v majetku 
MČ Praha 11.

Na uvedenou výpověď Jan Horník ne-
reagoval a jménem FC TJ Háje podal ža-
lobu na neplatnost výpovědi. MČ Praha 
11 reagovala s péčí řádného hospodáře 
a podala k příslušnému soudu žalobu 
na vyklizení předmětného pozemku.

Na jaře 2014 příslušný soud pra-
vomocně zamítl žalobu FC TJ Háje  
a rozhodl, že výpověď je platná zpět-
ně k roku 2012.

Dále probíhalo soudní řízení ve věci 
vyklizení parkoviště, kde soud prvního 
stupně rozhodl o povinnosti FC TJ Háje 
pozemek vyklidit a předat MČ Praha 11. 
Proti tomuto rozhodnuti se FC TJ Háje 
opět odvolal. Poslední soudní řízení 
bylo stanoveno na 19. 12. 2014 a bylo 
zřejmé, že bude rozhodnuto ve pro-
spěch MČ Praha 11.

V tomto okamžiku začíná angažovanost 
současné rady pod vedením staros-
ty Štylera, která na svém jednání dne 
16. 12. 2014 schvaluje usnesení, kte-
rým bere zpět žalobu ve věci vyklizení 
pozemku parkoviště. Tímto usnesením 
záměrně porušuje zákon a po-
škozuje městskou část, když nadále 
umožňuje FC TJ Háje provozová-
ní parkoviště bez řádné nájemní 
smlouvy a bez placení nájemného, 
které je v místě a čase obvyklé!

To, že jednání RMČ Praha 11 je nezá-
konné a poškozující městskou část,  
členové rady potvrzují téměř po roce,  
a to dne 8. 12. 2015 schválením usne-
sení ve kterém vyzývají FC TJ Háje  
k předání pozemku parkoviště a vy-
číslují škodu, již FC TJ Háje MČ Praha 
11 způsobilo na částku 1,5 milionu Kč.  
Tím se sami přiznávají k úmyslnému  
poškození MČ Praha 11. 

Mezitím starosta Štyler v květnu 2015 
osobně deklaruje, že je mu známa 
skutečnost, že postup rady městské 
časti je v rozporu se zákonem.

V srpnu 2015 bylo na Policii ČR podáno 
trestní oznámení za zneužití pravomo-
cí veřejného činitele na všechny členy 
rady městské časti Praha 11. 
V okamžiku, kdy byli členové rady kon-
frontováni ze strany policie s tímto trest-
ním oznámením, začíná rada konat. 
V říjnu 2015 vypisuje výběrové řízení 
na provozovatele uvedeného veřejného 
parkoviště Gregorova. 

Nicméně výběrové řízení není vy-
hlášeno podle platných předpisů 
a je (patrně) záměrně manipulo-
váno především ze strany mís-
tostarosty Kose, který se snaží 
výběrové řízení nastavit tak, aby 
zvítězila firma zpřízněná s FC TJ 
Háje a Janem Horníkem. 
Přes tyto snahy je nakonec vybrána 
společnost Jihoměstská majetková, 
která ale nenabídla nejvyšší nájemné,  
a tak i v tomto ohledu dochází k poru-

šení zákona. Způsob vyhlášení, průběh 
a vyhlášení nejlepší nabídky v rámci vý-
běrového řízení je předmětem rozšíření 
výše uvedeného trestního oznámení.

Z celého sledu 
událostí je zřej-
mé, že se jedná 
o organizovanou 
snahu členů ve-
dení v čele se 
starostou Šty-
lerem a místo- 
starostou Kosem  
o zajištění nad-
standardních vý-

hod pro jejich významného příznivce 
Jana Horníka (podporoval nynější-
ho starostu Štylera a místostarostu 
Kose ve volební kampani 2014)  
a zastupitele Michala Horníka (syn 
Jana Horníka), který je zastupite-
lem za Hnutí pro Prahu 11 (stejně 
jako starosta Štyler a místostarosta 
Kos). Michal Horník je předsedou FC 
Háje (neplést s FC TJ Háje).

Vyzýváme RMČ Praha 11, aby vyhlá-
sila řádné a transparentní výběrové  
řízení na pronájem pozemku za úče-
lem provozování parkoviště a aby za-
jistila řádné předání pozemku ze strany  
FC TJ Háje. 

Dále vyzýváme všechny členy Rady 
MČ Praha 11, aby přijali zodpovědnost 
za škody, které vědomě městské části 
způsobili. 

Stanovisko JM–ND:  
Štylerova koalice přišla na radnici  
s proklamací transparentnosti a po-
ctivosti, přičemž ani ne po měsíci 
vládnutí svým účelovým rozhodnutím 
poškodila občany o statisíce korun,  
a to jen proto, aby jejich kamarád 
měl zaručený kšeft na další roky. 

O dalších souvislostech a průběhu 
celé kauzy, stejně tak o průběhu po-
licejního vyšetřování vás budeme in-
formovat.

Starosta Štyler 
potvrdil, že 
postup Rady 
MČ Praha 11
je nezákonný.
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DOTAZ:  Po roce vládnutí současné ko-
lice vedené starostou Jiřím Štylerem se 
chceme zeptat, co říkáte programové-
mu prohlášení současné Rady MČ Praha 
11 o podpoře podnikání, cituji „Budeme 
podporovat živnostníky a služby (kavár-
ny, restaurace, specializované krámky, 
řemeslníky apod.), např. místo stávajících  
heren”?
 
ODPOVĚĎ:  No řeknu vám, že jestli si 

starosta Štyler představuje podporu tím, 
že na mě bude štvát živnostenský odbor, 
stavební odbor a že mě tady bude každý 
den buzerovat Městská policie, tak mu 
mnohokrát děkuji, ale tuhle podporu ať si 
strčí za klobouk! 

DOTAZ:  Jak jste si tento zvýšený zájem 
zasloužil? 

ODPOVĚĎ:  Ale ani se neptejte! Pivnice 
je umístěna v bytovém domě, je řádně 
zkolaudovaná a pravidelně máme kontro-
lu z hygieny hl. m. Prahy. Otevírací dobu 
máme do 22 hod., a to se nelíbí jednomu  
z obyvatel domu, který si stěžoval u staros-
ty Štylera. Proto na nás nasadil policii a své 
úředníky!
 

DOTAZ:  Ale váš podnik je přece velmi 
oblíbený, ne? 

ODPOVĚĎ:  No to si pište, že jo! Naši 
hosté jsou velmi spokojeni, máme dobré 
pivko a provozujeme podnik bez výherních 
automatů. Proto velmi nelibě nesou buze-
raci ze strany úřadu. Štamgasti doporuču-
jí starostovi Štylerovi, aby se spíše staral  
o pořádek v ulicích, o zeleň, která je tragic-
ká, a o bezpečnost v ulicích a neotravoval  
poctivé podnikatele!

DOTAZ:  Co byste chtěl říci na závěr k si-
tuaci na Jižním Městě, když se ohlédnete 
na rok vládnutí současné koalice? 
 
ODPOVĚĎ:  Za mě to řekli v podstatě 

naši štamgasti! K tomu bych ještě dodal, 
že pro podnikatele neudělal starosta Šty-
ler nic! Ani nic od něj nechci, pouze ať mi 
dá laskavě pokoj! 

Rozhovor s podnikatelem 
Jiřím Dolejšem, 
provozovatelem pivnice 
u Kajmana

Šikana podnikatelů  
ze strany radnice

Kauza odvolání 
ředitelky 
MŠ Blatenská
Radní Zdeňková chce za každou cenu 
odvolat velmi úspěšnou ředitelku a pe-
dagožku paní Mgr. Vaníčkovou. Neštítí 
se přitom používat jakékoliv praktiky,  
a to včetně vhazování petic do osob-
ních schránek dětí, žáků mateřské ško-
ly. Nutno podotknout, že oblast školství 
do jejích kompetencí nespadá. O dů-
vodech usilovné snahy paní Zdeňkové 
můžeme pouze spekulovat, nicméně  za 
paní ředitelkou stojí téměř 100 % rodičů 
a pedagogického sboru, kteří také na 
podporu paní ředitelky podepsali petici,  
v níž se jednoznačně stavějí na stranu 
ředitelky a odsuzují účelové jednání rad-
ní Zdeňkové. Když jsme se snažili na 
prosincovém jednání zastupitelstva ze-
ptat paní Zdeňkové na důvody, ta neod-
pověděla a zarytě mlčela. 

 Stanovisko JM–ND:   V případě ře-
ditelky Vaníčkové se jedná o schop-
nou a oblíbenou ředitelku jedné  
z největších MŠ na JM, za kterou 
stojí téměř všichni rodiče a učite-
lé, zatímco Zdeňková za rok své-
ho působení zkazila, co mohla, 
a u veřejnosti je silně nepopulární. 
uděláme všechno proto, aby paní 
ředitelka ve funkci zůstala a aby 
Zdeňková ve funkci skončila. Ten-
to případ budeme bedlivě sledovat  
a v příštím čísle přineseme další vel-
mi zajímavé informace a dokumenty.  

Již dvakrát se opozice po-
koušela Zdeňkovou odvolat. 
Zatím neúspěšně. Zatím...! 
Radní Zdeňková je odpovědná za oblast ži-
votního prostředí a dopravy. Při svém nástupu 
do funkce prohlásila, že se mimo jiné zasadí 
o zlepšení stavu veřejného pořádku na Jižním 

Městě, údržby zeleně, zákazu vjezdu kamionů, obnovení přecho-
du v ulici Mírového hnutí a řešení parkování. Tento úkol si sama 
předsevzala přesně před rokem. Jak si s tímto nelehkým úkolem 
poradila, necháme na vašem posouzení, ale z reakcí obyvatel 
MČ Praha 11 lze dovodit, že žádná sláva to není. 
1.   Jak jsme si mohli všimnout, údržba zeleně neprobíhala po-

čátkem jara 2015 vůbec a časem pak ve velmi omezené kvalitě. 
I přesto Jihoměstská majetková a.s. (dále jen JMM) fakturovala, 
jako by se pracovalo na 100 %. Rovněž se účtovala likvidace od-
padu z posekané trávy, která nikdy neproběhla. Důsledkem toho 
jsou obrovské zisky JMM, které budou formou daňově zatížené 
dividendy putovat zpět do rozpočtu MČ. Inu Kocourkov... 

2.  Veřejný pořádek? Všimli jste si pomalovaných podchodů, 
podjezdů, zastávek autobusů, všimli jste si nepořádku na trávní-
cích, u kontejnerových stání apod.? My také! Parkování, kamiony 
a přechod? Zapomeňte! 
3.  Přes léto se podařilo radní Zdeňkové téměř zlikvidovat dva 

parky, U Košíkovského potoka a U Chodovské tvrze. Radní 
Zdeňková patrně nevěděla, že se tyto musí přes léto zavlažovat. 
Důsledkem opomenutí byly mimo jiné uschlé stromy. 
4.   Přestože radní Zdeňková svou agendu nezvládá, plete se 

do kompetencí jiných radních. Usiluje totiž o odvolání zkušené 
ředitelky a pedagožky z jedné mateřské školy na JM z důvodu její 
nespokojenosti jako matky, která má své dítě v této MŠ. 
5.    V jednom ze svých článku v časopisu Klíč, se radní Zdeňková 

se dopustila evidentní lži. I když jsme radní Zdeňkovou na tuto sku-
tečnost několikrát upozorňovali a doložili jsme tyto důkazy, radní 
Zdeňková vždy odmítla uvést článek do pravdivých skutečností. 
Článek se paradoxně jmenuje „Jak se prolhat ke stavebnímu po-
volení“. Tento amatérismus bychom rádi odstranili, a proto bude-
me na dalším zastupitelstvu navrhovat odvolání radní Zdeňkové.

5 důvodů, proč odvolat radní Zdeňkovou

Neoblíbená radní 
Šárka Zdeňková,  

Hnutí pro Prahu 11

Jiří Dolejš, majitel pivnice U Kajmana
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líbí se vám naše noviny? máte zájem s námi spolupracovat na jejich přípravě? 
Pište nám vaše názory, napište, co vás trápí, rádi vaše příspěvky zveřejníme.

Všichni víme, že nové vedení radnice nezís-
kalo z dotací magistrátu hl. města Prahy ani 
korunu. A tak se starosta Štyler s radním 
Kosem, oba HPP 11, rozhodli prodávat ma-
jetek, respektive byty MČ Prahy 11.

Jak tvrdí, chtějí prodávat byty transparent-
ně v elektronické aukci. S tím určitě nemám 
problém a nikdo z opozičních zastupitelů 
to nezpochybňuje.

Problém je úplně jinde. Zajímá mě, kdy, jak  
a kým byla vybrána firma Gavlas, která 
elektronickou aukci bytů provádí. Když 
jsme se na to ptali na zastupitelstvu, bylo 
nám řečeno, že tuto společnost vybrala 
rada MČ a že je to výhodné, protože to 
městskou část nic nestojí.

Výhodné to určitě je, a to pouze pro fir-
mu Gavlas. Naopak zájemce o koupi bytu 
musí zaplatit v průměru 80 000 Kč provize,  
o kterou by mohl být vyšší výnos z prodeje 
bytu pro městskou část. 
Tomu nevěříte!!!
Zjistili jsme, jaké provize bere Gavlas za 
prodej každého bytu v e-aukci.

1.  Každý účastník e-aukce musí složit zálo-
hu 100 000 korun na účet realitní kanceláře! 
Nikoliv do notářské nebo advokátní úschovy, 
jak je slušným zvykem. Kolik realitek už při-
pravilo své klienty o rezervační zálohy?
2.  Z této zálohy se pak platí provize Gavla-

su, 3 % z vyvolávací ceny (neboli z odhadu) 
bytu.
3.  Další 4 % si pak Gavlas účtuje za rozdíl 

mezi vyvolávací cenou a prodejní cenou.

Uvedu příklad: byt 3+1, odhadní (vyvolá-
vací) cena 1,5 milionu = provize 3 %, to je 
45 000. Dále, byt se v aukci prodá za 2,5 
milionu. Rozdíl mezi odhadem a prodejem 
je 1 milion. Další provize 4 % = 40 000.  
Dohromady je provize Gavlasu z jednoho 
bytu 85 000 korun.

Společnost Gavlas prodala v elektronické 
aukci pro městskou část zatím 18 bytů za 
pouhé dva měsíce. Jejich provize byla od-
hadem cca 1,5 milionu korun.
Radnice se rozhodla prodat v roce 2016 
všech 195 nových bytů „Zahrady Opatov“. 
Pokud budu počítat průměrnou provizi  
z jednoho bytu na 80 000, pak je možné, že 
Gavlas vydělá cca 15 milionů korun!!! 

A já se ptám starosty Štylera a místostaros-
ty Kose: „GAVLAS, čí je to kamarád?“
Ještě více mě zaráží reakce některých za-
stupitelů z HPP 11. Do zasedání zastupitel-
stva neměli ani ponětí o tom, že Gavlas ně-
jakou provizi z prodeje bytů vůbec má, aby 
nám po té, co se to od nás dozvěděli, řekli, 
že je normální, že každá realitní kancelář 
bere přece provizi. Ano bere, ale za práci.
Každý realiťák vám řekne, že musí inzerovat 
nemovitost na placených portálech, dělat 
prohlídky bytů, soutěžit v prodeji s jinými 
realitkami, sepisovat rezervační smlouvu, 
spolupracovat s notářem kvůli úschově 
rezervační zálohy, spolupracovat s advo-
kátem, který připraví smlouvy, postarat se  

o zápis do katastru a po celou dobu se  
starat o klienta a reagovat na různé ne-
předvídatelné věci, které během celé doby 
prodeje mohou nastat. Ale hlavně, hlavně 
musí mít co prodávat!!! Pokud mu dá někdo 
exkluzivitu na prodej svého bytu, tak je to 
opravdu terno.

A tohle je tzv. SuPER TERNO!

Rada MČ Prahy 11, pan starosta Štyler  
a radní Kos, oba HPP 11, nabídli firmě 
Gavlas prodej zatím 18 bytů a pravdě-
podobně i dalších 195 bytů exkluzivně  
a naprosto bez rizika. Společnost Gavlas 
dokonce nepřipravuje ani smlouvy, to dělá 
MČ Prahy 11. Co tedy dělají?

Petr Sýkora, JM–ND

 Stanovisko JM–ND:
V této kauze ani tak nekritizujeme pro-
vizi, kterou GAVLAS získá, byť jsme 
přesvědčeni, že stejně kvalitní práci za 
podstatně nižší částku by zvládla Jiho-
městská majetková. Kritizujeme, jakým 
způsobem byl GAVLAS vybrán a výši 
provize za realizaci e-aukce.

Požádali jsme GAVLAS o zodpovězení 
několika otázek týkajících se celé pro-
blematiky. Odpovědi, stejně tak 
jako všechny dokumenty a smlou-
vy, jsou k dispozici na našem fa-
cebooku.

I v této kauze připravujeme trestní 
oznámení na Policii ČR. Další informa-
ce o této kauze a o průběhu vyšetřová-
ní přineseme v dalších vydáních našich 
novin.

Prodej 

uvolněných 

bytů z majetku 

MČ Praha 11 Provize 1,5 milionu za 

zprostředkování prodeje18 bytů!!!

Křišťálově čistý prodej bytů 
MČ Prahy 11 nebo úžasný milionový byznys?

Ladislav Kos,
hlavní rozprodávač 
obecního majetku


