
Starosta Štyler:

„Mám zpracovanou  

metodiku, jak  

z městské části Praha 11  

udělat obec Jižní Město.“

Zdroj: Facebook JMND, počet zhlédnutí 1 700 k 14. 3. 2016
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• Co starosta Štyler řekl a neřekl v kauze „odtržení Jižního Města“
• Kam zmizela metodika starosty Štylera?
• Kam zmizelo 85 milionů korun? 
• Kdo má na Jižním Městě IQ 40 nebo 50?
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„Máme metodiku, jak udělat z městské 
části Praha 11 obec Jižní Město, a máme ji 
písemně, tu metodiku“. Takto hovořil sta-
rosta Štyler na setkání s občany v základ-
ní škole Donovalská v listopadu 2015, aby 
v únoru 2016 v rozhovoru pro Aktuálně.cz 
tuto metodiku popsal jako nenarozené 
dítě, tedy metodiku, na které se usilovně 
pracuje. Po mediálním ruchu se starosta 
Štyler lekl sám sebe a celou akci spoje-
nou s odtrháváním Jižního Města popřel 
s tím, že se jednalo pouze o úvahu a o ná-
tlakovou metodu na neposlušný magist-
rát. Na setkání s občany v polovině února 
v ZŠ Jírovcovo náměstí pak dovršil tuto 
kauzu tím, že prohlásil „Kdo si myslel, že 
chci odtrhnout Jižní Město od Prahy, tak 
má IQ někde mezi 40 až 50. A jak vlast-
ně vypadá ta metodika, kterou starosta 
Štyler nejdříve písemně vypracoval, aby 

se poté smrskla na nenarozené dítě, 
na němž pracuje se svými právníky?  
No zdá se, že Štylerova metodika  
vypadá přesně tak jako jitrnice, kterou 
svět neviděl, a nakonec z ní zbyl pouze 
vzduch omaštěný větrem!!! Je to tak. 
Slavnou a tolik ze všech stran propí-
ranou metodiku totiž nikdo doopravdy 
neviděl! Štyler se s ní pouze nejdříve 
velkopansky chlubil, aby ji za pár mě-
síců bezostyšně zapřel. 

A důvody, proč Štyler začal uvažovat 
o odtržení Jižního Města? Protože  
z magistrátu nedostal žádné dotace. 
Dotace nedostal, protože neumí on  
ani jeho zástupce Kos s financemi 
hospodařit. Jen v roce 2015 promr-
hali více než 85 milionů Kč.  

Čtěte na straně 3   
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KRÁL JIŘÍ I. POPLETA

Kam zmizela metodika?

K A u z A  o b e c  J i ž n í  M ě s t o
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Rozhovor  
s Danielem Novákem, 
redaktorem E15
otázka :  Pane redaktore, starosta Štyler vás obviňuje, že 

jste svým článkem „Sídlištní revoluce: Jižní Město pracuje na 
odtržení od Prahy“ spustil účelovou štvanici na jeho osobu. 
Můžete nám sdělit, jak jste článek zpracovával?

odpověď :  Na informaci o plánech ohledně vzniku samostat-
né obce Jižní Město jsem narazil náhodou. Na síti YouTube jsem 
se díval na záznam diskuse představitelů Prahy 11 s občany, kte-
rá se týkala připravovaného hypermarketu Globus na Chodovci. 
V druhé části této akce se starosta Štyler pustil do širšího výkla-
du vztahů mezi městskou částí a magistrátem, v němž zmínil 

rovněž záměr rozchodu s hlavním městem. Ná-
sledně jsem pana starostu požádal ještě jednou 
o vyjádření. V něm sice sdělil, že vše je teprve ve 
fázi úvah a že jde až o krajní řešení, věc samot-
nou ale nepopřel. Stejně tak jsem požádal o vy-
jádření magistrát a nezainteresovaného právníka  
a urbanistu. Pokud někdo mluví o „účelové štvanici“, tak rozhod-
ně nemůže mít na mysli okolnosti vzniku zmíněného článku ani 
tuto zprávu samotnou. Šlo o standardní novinářskou práci. 

otázka :  Jak byste v této souvislosti reagoval na osočení 
starosty Štylera vůči vaší osobě?

odpověď :  Nejsem si vědom toho, že by ve vydané zprávě 
byly jakékoli nepřesné či chybné údaje. O tom svědčí i fakt, že 
vydavatelství Mladá fronta, které mimo jiné vydává deník E15, 
nikdo nekontaktoval ohledně toho, že by něco bylo uvedeno 
špatně nebo nepravdivě. Zmíněnými osočeními se nehodlám  
zabývat, máme na starosti důležitější věci.

                  Děkujeme za rozhovor.

starosta Štyler: 
„Máme metodiku, máme ji
písemně, tu metodiku!!!“

otázka JMnD:  Pane starosto Šty-
lere, můžete nám sdělit, kdo a u koho 
si objednal vypracování metodiky „Jak 
z městské části Praha 11 udělat obec 
Jižní Město“, a kde je tato metodika  
k dispozici?

odpověď Štyler:  Tuto metodiku jsem 
si objednal já sám, jako soukromá osoba 
u svých právníků a platil jsem ji ze svých 
soukromých finančních zdrojů. 

otázka JMnD:  Můžeme tuto metodi-
ku dostat k dispozici?

odpověď Štyler:  Nemůžete! 

Zdroj: Jednání zastupitelstva MČ Praha 11, 2. 3. 2016

stanovisko JMnD:  Metodika Jiřího 
Štylera je jako paní Colombová. Staros-
ta Štyler o ní mluví, ale nikdo ji nikdy ne-
viděl a asi ani neuvidí... Možná bychom 

se všichni divili, co všechno obsahuje  
a jaká překvapení v sobě skrývá. Bude-
me pátrat dál...

„... kam zmizela 
ta metodika?“

Tvrdý oříšek  
i pro detektiva 
Colomba :-)
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KRÁL JIŘÍ I. POPLETA

Kam zmizela metodika?

K o s o v A  H i t P A r á D A

S některými chemiky v politice 
je docela zábava. Třeba, když 
chemický inženýr Kalousek 
hraje slovní přetahovanou  
s agrofertovým ministrem 
financí. 
S jinými chemiky v politice na místní úrov-
ni je to potom jako se strýcem Františkem 
v Saturninovi. František si myslel, že je vě-
dec, ale chemii vůbec nerozuměl. Míchal 
to i ono s tamtím a oním, a když se ho pta-
li, co z toho bude, říkal upřímně: „Ví Bůh.“ 
A výbuch z toho i byl.

Místostarosta Prahy 11 Kos je také che-
mik. Zřejmě inspirován Kalouskem se dal 
rovněž na dráhu strážce financí. Jenže 
tomu rozumí asi tak jako strýc František 
chemii. Buď nedělá nic, nebo míchá ingre-
dience tak, že je z toho výbuch. 

Nesmyslně vrací 11 milionů z evropských
dotací určených na regeneraci školy 
Schulhoffova. Po zpackaném výběrovém 
řízení na dodavatele stavby spolu se sta-
rostou  Štylerem peníze dobrovolně vrátili 
místo toho, aby požádali o převedení stav-
by do letošního roku. 

Neuplatnil odpočet DPH v projektu Zahra-
dy Opatov. Nově postavené byty by měst-
ská část dále pronajímala občanům pod-
le přijatých pravidel za obvyklé nájemné. 
Uplatnění odpočtu DPH v takovém přípa-
dě je zcela v souladu se zákonem o DPH. 
Místostarosta Kos svou trestuhodnou ne-
znalostí daňové problematiky a principu 
DPH připravil Prahu 11 o 60 milionů korun.

objekt sandra byl pořízen  
v roce 2014 s tím, že výnos 
z nájemného činil 14 milionu 
Kč ročně. v roce 2015 výnos 
z nájemného činil už pouze 
6 milionů Kč. Tento propad výnosu 
nebylo vedení města schopno řádně zdů-
vodnit. Ztráta 8 milionů korun.

Vyvádět ze 100% vlastněné společnosti 
Jihoměstská majetková, a.s., dividendy 
je výkon hodný strýce Františka. Peníze 
mohly být použity na opravy budov ma-
teřských a základních škol a nemusely se 
z nich zcela zbytečně a nelogicky odvádět 
daně. Ztráta tři čtvrtě milionu.

Ztráta společnosti Jihoměstská majetko-
vá, a.s., stoprocentně vlastněné městskou 

částí, činí za 4. čtvrtletí 2015 podle účetní 
uzávěrky téměř tři miliony korun! Zase je za 
tím vidět chemik přísně dbající na finance 
Prahy 11. Ještě, že nechal Jihoměstskou 
majetkovou, a.s., přes sezonu nahrabat za 
práce na údržbě zeleně, které však tato 
společnost bohužel nikdy neprovedla. Je-
nom tak na konci roku vykáže nesmyslný 
zisk ve výši 7 milionů Kč, který bude mu-
set opět zdanit 19 %, takže se nenávratně  
odvede 1,3 milionu Kč. Zisk přitom mohl 
být použit například na opravy objektu 
SANDRA, Nad Opatovem 2140.  

Parkoviště Gregorova: Štylerova  
a Kosova klientelistická „malá domů“ 
spřátelené rodině Horníků. sama rada 
městské části přiznala, že byl poru-
šen zákon a že městské části vznikla 
škoda. Případ šetří kriminálka. ztráta 
přibližně 1,5 milionu korun.

Na první pohled jsou e-aukce velmi trans-
parentní záležitostí. Ale proč si je neudělá 
úřad sám? Má snad málo úředníků? Nebo 
je jich tam dost, ale neumějí to? Nebo …? 
Potom musí platit někomu dalšímu. Třeba  
i bez výběrového řízení. Provize společ-
nosti Gavlas za prodej 18 bytů stojí měst-
skou část 1,6 milionu korun, přičemž  
v případě řádného výběrového řízení by 
obec ušetřila 700 000 korun. Zda se jed-
ná opět o podezření z porušení zákona  
a snahu o vyvádění financí z rozpočtu 
městské části, dozajista odhalí orgány 
činné v trestním řízení.

S přispěním tety Kateřiny
Doktor Vlach

Rozpuštěné a vypuštěné
zdají se být finance Jižního Města
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Přehled „ztracených“ finančních prostředků 
za rok 2015

Regenerace školy Schulhoffova  11 000 000 Kč

Dividendy Jihoměstská majetková 750 000 Kč

Nájem BD Sandra (rozdíl 2014–2015) 8 000 000 Kč

Zahrady Opatov (neodpočet DPH) 60 000 000 Kč

Ztráta Jihoměstská majetková (4 Q/15) 2 500 000 Kč

Parkoviště Gregorova (způsobená škoda) 1 500 000 Kč

E-aukce – provize Gavlas za prodej 18 bytů 
(18x40 000) 720 000 Kč

CELKEM 84 470 000 Kč  

Přehled „ztracených“ finančních 
prostředků za rok 2015

Finanční Hitparáda chemika Kose

tomuto tématu se budeme věnovat v následujícím čísle našich novin JMnD

tak to máme suma sumárum 85 milionů korun 

českých. Jeden výbuch za druhým. 

A „ví bůh“, jak to doopravdy dopadne.

Kose bolí hlava...
               ... nás taky
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IQ
K A u z A  o b e c  J i ž n í  M ě s t o

Kdo má na Jižním Městě 
IQ 40 nebo 50?
vážení sousedé, 
ctěné sousedky, drazí přátelé, 
narodila se nám obec! 
Jsou před námi svátky života, svátky rados-
ti a naděje. Příroda se nám otevírá, život v ní 
pulzuje. Pokud my lidé jsme k ní citliví, po-
kud k ní přistupujeme s láskou a něhou dob-
rého hospodáře, něco nádherného vznikne! 
A tak se i stalo, ctěné sousedky a sousedé! 
Láďo, můj zástupče, můžu to říct? Prosím, 
prosím! Ó děkuji, můj velký moudrý guru  
a všeznalče! Můj makroekonomický experte! 
z mojí lásky a něhy k Praze 11 se 
nám narodila obec! Zařídil jsem totiž 
se svými placenými právníky a guru Láďou, 
písemnou metodiku a stal se, drazí přátelé, 
zázrak. Vznikl nový život, vznikla nová obec! 
Toto naše dítko nám všem na Jižním Městě 
přinese spoustu radosti, peněz a nezávislos-
ti. Budeme žít jako v ráji a já si budu moci 
konečně dělat, co chci! Žít je víc než být, než 
vegetovat! 

Jdu pomalu, protože hodně spěchám, právě 
proto, že strašně spěchám, musím se donutit 
jít pomalu, abych nezapomněl směr a neza-
pomněl, kam jdu. Co jsem to sakra říkal,drazí 
přátelé!? Jo, už vím! Ta metodika, jak z měst-
ské části Praha 11 udělat obec Jižní Město! 

Ano, je to tak. Připravují totiž metodiku, jak 
na to! Prosím? Jakže? Jo, jak ta metodika 
vypadá? Aha. No na co se to ptáte hergot, 
vy jedno nedochůdče! Snad jste slyšel, že 
tu metodiku teprve připravuji, ne?! Je to 
JeŠtě nenArozenÉ Dítě!!! Sakra! Tihle 
novinářský omezenci! Všechno jenom „pře-
kroutěj“! Láďo, oni mi nerozumí, nechápou, 
jak jsem geniální, nechápou, co jsem stvo-
řil, vlastně co chceme stvořit! Právě proto 
že mám spoustu práce, spoustu povinnos-
tí, musím „ztrácet“ čas rozjímáním. Žít, to je 
snít, vymýšlet, tvořit, budovat, dělat něco,  
z čeho mám radost. A já mám radost, když si 
budu dělat, co chci, tedy co mi Láďa řekne!  
A kdo to nechápe má iQ někde mezi 40 až 
50! Kdo? Ano! Jste to vy všichni!!! A v tom-
to duchu na vás myslím, jsem s vámi a chci 
být na radnici pro vás. Mám také dobrý pocit, 
že celá naše koalice má snahu společně řešit 
problémy naší městské části. 

Přeji vám i sobě (tedy hlavně sobě!) hodně zdra-
ví, pevné nervy a upřímnou radost ze života.* 

Váš král, Jiří I. Popleta 

*kurzívou je označený zdroj: Klíč č. 4, 
sloupek starosty Štylera na str. 3

Zdroj: Klíč 4/2015

Proč si koalice  
svolala mimořádné  
zastupitelstvo?
Dne 2. 3. 2016 se konalo zasedání zastupitel-
stva MČ Praha 11, které bylo svoláno na zákla-
dě požadavku koaličních stran ANO a TOP 09 
proti vůli HPP 11. Důvodem byla snaha o vy-
jasnění mediálních výstupů starosty Štylera ve 
věci odtržení Jižního Města od hl. m. Prahy.
Zástupci ANO a TOP 09 přednesli následu-
jící návrh usnesení. toto usnesení odmítlo 
HPP 11 odsouhlasit, tudíž nebylo přijato. 
V praxi to znamená, že do dnešního dne MČ 
Praha 11 nepřijala žádné oficiální stanovisko  

k této kauze a ani se od nápadu starosty Štyle-
ra žádným způsobem nedistancovala!

Návrh usnesení
Zastupitelstvo MČ Praha 11: 
Prohlašuje, že se distancuje od výroků staros-
ty Jiřího Štylera citovaných mj. v článcích „Síd-
lištní revoluce: Jižní Město pracuje na odtržení 
od Prahy“ a „Starosta Jižního Města o odtrže-
ní od Prahy: Je to ještě nenarozené dítě. Zatím 
vymýšlíme jak na to“, uveřejněných 12. 2. 2016  
v E15 a na Aktuálně.cz

Žádá starostu MČ Praha 11, aby se nadále 
zdržel zásadních prohlášení majících vliv na 
chod městské části, která nebyla projednána 
s radou MČ Praha 11.

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

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

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.

    reakce 
občanů
na Facebooku, 
zdroj: iDNES

Reakce 1: 
Prostě ukončit metro na Kačerově. 
A na Jižňák budou jezdit jen třís-
tovky. Ve špičce každou půlhodinu 
jeden bus. A mimo špičku jednou za 
hodinu...

Reakce 2: 
Už vidím, jak za Kačerovem  
v metru je hlášení: Pozor změna 
tarifního pásma.

Reakce 3: 
Metro bude meziměstským vlakem. 

Reakce 4:  
To jsou na Praze 11 všechny lavičky 
a parčíky upravené, že se musí za-
bývat takovými hovadinami??? 

Reakce 5:  
To je blby, to se bude libit.

Reakce 6: 
By mě zajímalo, jak by ufinancovali 
dopravu... 
Neznám město o cca 100 000 
obyvatelích s metrem a takovou sítí 
busů, jakou má Jižní Město,  
a spoustu dalších věcí, které jsou  
s provozem města spojené...
Asi pan starosta má představu,  
že by kasíroval více do své kapsy  
a vlastně parazitoval na velké Praze 
stále... 

Reakce 7: 
Co spíš zrušit městské části, nebo 
jejich zastupitelstva a starosty? 

Reakce 8: 
Pokud Jižní Město nebude součástí 
Prahy, nemělo by být ani  
v PID pásmu P,O, ale v pásmu 1. 
Což je logické. To starostovi, pak 
poděkují desítky procent obyvatel, 
že se jim veřejná doprava prodražila.

odpověď naleznete také 

na videu: 

https://www.facebook.com/

jiznimestonasdomov/?ref=hl
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