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náš domov
www.jmnd.cz, facebook/jiznimestonasdomov

Nesmrdět a neprášit!

Když velká voda vzala lávku 
nad potokem, musel Satur-
nin a jeho parta absolvovat 
strastiplnou cestu oklikou.

Strastiplnou cestu mají i 
obyvatelé Jižního Měs-
ta,  Spořilova… , protože 
jejich ulicemi a uličkami se 
proplétají kamiony z celé 
Evropy. Smrdí, práší, hlučí. 
Přitom už dávno měly jezdit 
po Pražském okruhu. Jenže 
jeho realizaci nevzala velká 
voda, ale politici a ekolo-
gičtí a) aktivisté, b) teroristé 
(nehodící se škrtni). Jakoby 
člověk nebyl součástí přírody. 
I když bydlí v paneláku.
 
V Běchovicích Pražský 
okruh nechtějí údajně pro-
to, že by se u nich zvýšila 
hladina hluku. Souhlasím, 
mají pravdu. Mám nápad: 
Což celý úsek – ono je to 
pouhých dvanáct kilometrů 
– zatrubnit? Nebo, chcete-li, 
zatunelovat. Bylo by to jen 
o málo dražší. Ovšem za 
předpokladu, že bychom se 
drželi hesla „ZATUNELOVAT 
A NE VYTUNELOVAT“. Jak 
bývá v České kotlině poměr-
ně ustáleným zvykem.
 
Z komína, kde dřív hnízdili 
čápi
    
 Váš doktor Vlach

Rozhovor s Petrem Sýkorou

• Proč fotbalisté z Hájů nemají své hřiště?  6–7

• Důvody pro odvolání místostarosty Kose   8

• Kdo může za zbytečný krach 
  Jihoměstské majetkové     11

DUBEN 2016           Č. 3Jižn
í M

ěsto3
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městský silniční okruh...“
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ROZHOVOR

Rozhovor 
s Petrem Sýkorou,

Rozhovor 
z první kapsy

   Otázka  
Víš, že jméno Petr pochází z řečtiny a 
znamená „tvrdý jako skála“? Patří to k 
tobě?

  Odpověď  
Jak kdy. Doma na své děti, ani na ty, kte-
ré se snažím přivést ke sportování, určitě 
nejsem. Tam se snažím jen ukázat, kudy 
vede správná cesta. Když jsem sám hrá-
val fotbal, tam jsem se nebál dostát své-
mu jménu.

Fotbalu se věnuji celý život, ať už jako 
hráč, nebo trenér. Začal jsem v NHKG 
Karviná a postupně hrál za RH Žižkov, 
Slavoj Praha 7, FC Háje JM, ČAFC Pra-
ha, Izros Libeň, Louňovice a čtyři sezony 
také v Německém SVS Steinheim. Fotbal 
mi dal opravdu mnoho. Naučil jsem se 
prosazovat v kolektivu a přišel jsem velmi 
brzy na to, že pokud chci vyhrávat, mu-

sím trénovat a dřít více než ostatní. Nej-
lepší příprava pro život.

   Otázka  
Znamená to, že v Praze jsi se nenaro-
dil. Nelituješ svého přesídlení do hlav-
ního města?

  Odpověď  
Naprosto ne. Na Jižním Městě žiju už 30 
let. Stejně dlouhou dobu jsem ženatý. Se 
svou ženou Radkou máme 4 úžasné děti, 
3 holky Kateřinu, Petru a Natálku a syna 
Petra. Už jsme se dočkali prvního vnouč-
ka Vojtíška, kterému je 6 let a hraje fotbal 
za Duklu JM.

   Otázka  
Hrál jsi fotbal profesionálně? Nebo - 
jak se tehdy říkalo -  pouze amatérsky?

  Odpověď  
Když jsem hrál za Rudou hvězdu, pracoval 
jsem u vnitra (kdo hrál za Duklu, byl zase 
voják). Takže těžko odlišit.

Vše, co jsem se ve fotbale a sportu vůbec 
naučil, jsem se brzy snažil předávat jako 
trenér malým dětem. Začal jsem jako tre-
nér šestiletých dětí na Hájích a postupně 
vedl všechny kategorie až do dospělých. 
Byla to opravdová škola. Klub dospělých 
FC Háje jsem jako trenér poprvé v histo-
rii přivedl do pražského přeboru. Byla to 
tehdy obrovská sláva. Na Hájích jsem si 
vybudoval poctivou prací opravdu sluš-
nou pověst. 

   Otázka  
Sýkora – příjmení náležející člověku po-
hyblivému a hbitému, jak by řekla teta 
Kateřina. Co tě, proboha, vedlo k tomu, 
že jsi vstoupil do politiky?

  Odpověď  
V roce 2013 jsem se rozhodl, že vstoupím 
do komunální politiky. Založil jsem politic-
kou stranu Jižní Město – náš domov a za-
čali jsme se připravovat na komunální vol-
by 2014. Brzy jsem prozřel a přišel na to, 
že politika dokáže být opravdu špinavá. 
Nedokázal jsem např. pochopit, že vol-
by může vyhrát strana, která celou svou 
kampaň založí na naprosté negaci úplně 
všeho. To byl jediný cíl HPP 11. Vrcholem 
porušení morálního, etického kodexu 
bylo, když se pár dní před komunálními 
volbami na webu sportovního klubu FC 
Háje Jižní Město objevila kompletní kan-
didátní listina HPP 11 s návodem koho  
a jak zakřížkovat.  Opravdu ubohé.

   Otázka  
V současné době jsi správcem spor-
tovního areálu. Pět dnů v týdnu se sta-
ráš o pohybové aktivity dětí v mateř-
ských školách. Máš velkou rodinu. To 
se ti chce ještě se handrkovat s regio-
nálními politiky?

  Odpověď  
Je mi 51 let, z některých praktik na-
šich politických oponentů je mi oprav-
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Petr Sýkora: „Jsem jihoměstský patriot.“

předsedou politického uskupení Jižní Město – Náš Domov 
a zakladatelem „Iniciativy za dostavbu pražského okruhu 
STOP KAMIONŮM“

„Za svůj doposud největší 
úspěch považuji vybudování 
sportovních areálů Mikulova  

a Schulhoffova  
na Jižním Městě“ 

„Mou hlavní 
každodenní 
činností je 
práce s dětmi 
v mateřských 
školách  
a v domovském 
oddílu Dukla 
Jižní Město.“
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du zle, ale fotbal mě naučil, že mu-
sím dřít více než ostatní, být pozitivní  
a s podporou mé rodiny a mých přátel se 
výsledky dříve či později určitě dostaví. 

Po vítězných komunálních volbách se 
HPP 11 začala chovat jako neřízená 
střela. Ti, kteří před volbami napadali 
bývalé vedení MČ z klientelismu, začali 
rozdávat křesla podle politických zásluh 
– viděno jejich očima. Jak jinak můžeme 
nazvat fakt, že v devítičlenné sportovní 
komisi, která navrhuje granty, se sejdou 
tři členové FC Háje. Je náhodou, že si 
FC Háje navrhly nejvíce peněz na Jižním 
Městě ze všech klubů? Je náhoda, že 
jim je HPP 11 opravdu dalo? Je náhoda, 
že HPP 11 nechala Hájům dále v proná-
jmu, navzdory rozhodnutí soudu, parko-
viště Gregorova, čímž se dopustila pro-
tiprávního jednání? Na toto upozornila  
i TV NOVA a kauzu vyšetřuje Policie ČR.

Rozhovor 
z druhé kapsy

   Otázka  
Teta Kateřina v Saturninovi říká: 
„Vzduch – boží duch!“ Jak se ti na Již-
ním Městě dýchá?

  Odpověď  
Obyvatelé Jižního Města se stali rukoj-
mím v rukou kohosi. Nebo obětí blbosti 
politiků či investorů nebo, nebo, nebo  – 
ale já jsem šel do politiky třeba i právě 
proto, abychom na Jižním Městě nemu-
seli polykat prach zvířený kamiony. 

Abychom se nebáli pustit děti do školy, 
když musejí přejít silnici. Prostě, aby se 
konečně dostavěl Pražský okruh a ná-
klaďáky se nemusely proplétat uličkami 
našeho města.  Tady svému jménu PETR 
– tvrdý jako skála – dostojím celou svou 
vehemencí. A začínám právě teď!

   Otázka  
Co znamená – právě teď?

  Odpověď  
O potřebě vybudovat silniční prstenec 
kolem Prahy se začalo mluvit už před 
padesáti léty. Jistě se mnou budeš sou-
hlasit, že tenkrát se hustota provozu 
ani trošičku neblížila té dnešní. Už před 
padesáti lety chtěli lidé chránit město 
a svoje zdraví. Dnes Prahou poskakuje 
desetinásobek osobních aut a hrnou se 

do ní kamiony z celé Evropy. Jen proto, 
že chybí nějakých 12 kilometrů Pražské-
ho okruhu?

   Otázka  
Opravdu by dvanáct kilometrů silnice 
tolik pomohlo?

  Odpověď  
Zeptej se obyvatel Uhříněvsi, Jižního 
Města, Spořilova, Štěrbohol. Ale konec 

konců i dopravců. Jejich kamiony jezdí 
trasou přes Prahu, která je o dalších 12 
– 13 kilometrů delší. Navíc na to potře-
bují o hodně víc času. Evropa se sjela do 
Prahy. Bohužel zde práší, smrdí, hlučí.

   Otázka  
Proč, podle tvého názoru, se s tím nic 
nedělá? 

  Odpověď  
Od doby samostatné České republiky 
jsme měli třináct vlád. Měli jsme  se-
dmnáct ministrů dopravy, kteří to, jak 
říkali, chtěli řešit. Ale vždy se našli „dob-
ráci“, kterým se zrovna tato, nebo jiná, 
trasa nehodila. Odvolání je mocný ná-
stroj restrukce. Od poloviny 80-tých let 
se hovoří o tom, zda Pražský okruh z 
Modletic bude veden JVD (jihovýchodní 
dlouhou) nebo JVK (jihovýchodní krát-
kou) trasou. Tak se pro jistotu neudělala 
žádná a lidé se dusí.

Občanům v Běchovicích se zase nelí-
bí, že by jim Pražský okruh přivedl auta 

blízko obce. Přece i tady je problém 
technicky řešitelný. Odvést dopravu 
pod povrch. Jako třeba ve Vídni, Řezně, 
Štrasburku. 

   Otázka  
Není to také problém peněz?

  Odpověď  
Když se našly desítky milionů na budo-
vání podchodů pro medvědy (a těch ve 

volné přírodě, tuším, je v Česku pod-
statně méně než lidí), proč by se nena-
šly prostředky i na řešení prospěšné pro 
člověka. Navíc by měla více než mocně 
pomoci Evropská unie, která nahnala 
kamiony ku Praze. A kdyby se vybudo-
valy tunely bez „tunelování“, možná by 
to ani nebylo o moc dražší než o oněch 
předpokládaných 15 miliard korun. Věř, 
že udělám všechno pro to, aby půl sto-
letí stará myšlenka se konečně dočkala 
realizace. Jako že se Petr jmenuju. Inici-
ativa STOP KAMIONŮM! své příznivce 
nacházela, nachází a nacházet bude.

Zaznamenala slečna Barbora (Terebová)
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Výstavba Pražského 
okruhu je pro nás 
priorita

Každodenní 
realita...
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Nádor, který má řešení
Kolony stojících, popojíždějících, 
kouřících, hlučících … aut jsou 
jako nádor Jižního Města, Spořilo-
va, ale i obcí na hranicích Prahy. 
Nádor, jehož metastáze zaplavují 
životní prostředí, které ohrožují ži-
vot a zdraví člověka. Přitom je tato 
fatální nepříjemnost léčitelná. Jak? 
„Poměrně jednoduše,“ odpovídá 
dopravní expert Jiří Samek: “Od-
veďme silniční dopravu Pražského 
okruhu, tam kde by to mělo vadit, 
pod zem. Do tunelu. Například  
u Běchovic.“

Ano, bude to o nějakou miliardu dražší. Při výstavbě. Ale dopravní tepny se sta-
vějí i pro budoucnost.  A odborníci by dnes jistě měli umět spočítat, kolik se 
následně ušetří na zdraví lidí, na budovách kolem momentální trasy. Už v 70. 
letech minulého století vyšla studie ing. Milana Kousala z Vysoké školy dopravní 
v Žilině, kde kvantifikoval negativní vlivy dopravy na zdraví člověka. Co způsobují 
exhalace, prach, hluk, vibrace – kardiovaskulární choroby, poruchy zažívacího 
traktu či zatížení nervové soustavy – a kolik peněz stojí jejich léčba. Podobný mo-
del by mohli použít odborníci i dnes.  K tomu zelení aktivisté jistě dopočítají, co 
nás stojí znečištění vzduchu, vody, co nás stojí spotřeba neobnovitelných zdrojů. 
Vždyť neexistence části Pražského okruhu znamená pro tisícovky aut (hlavně 
kamionů) ujet o více než dvanáct kilometrů víc. Navíc obytnou zástavbou.
Dostavme Pražský okruh a nádor vymizí.

Kamil Blecha
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Přijďte nás podpořit:
18. dubna 2016 – Centrální park Háje

19. dubna 2016 – metro Opatov
20. dubna 2016 – pochozí zóna Háje

* vždy od 15.00 hodin

Historie výstavby
Pražského okruhu
Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 silnič-
ního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) 
se nachází ve fázi  územního řízení.  Tra-
sa byla vybrána z několika navržených 
variant, pro kterou byla zpracována do-
kumentace EIA a vydáno stanovisko Mi-
nisterstva životního prostředí. Na základě 
žádosti o vydání územního rozhodnutí  
z 06/2008 bylo územní rozhodnutí  vydáno 
ve 12/2008. Proti tomuto rozhodnutí bylo 
podáno 163 odvolání a Ministerstvo pro 
místní rozvoj v lednu 2010 vrátilo územní 
rozhodnutí zpět na MHMP k novému  pro-
jednání. 

Pokračovat v územním řízení však bylo 
možné až po schválení nových ZUR 
HMP. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnese-
ním č. 41/1 ze dne 11. 9. 2014 schválilo  
Aktualizaci č. 1 ZÚR HMP, která je vydá-
na opatřením obecné povahy č. 43/2014  
s účinností od 1. 10. 2014. V této aktuali-
zaci byly koridory pro Pražský okruh vrá-
ceny do svých původních tras. 

Do konce roku 2014 doplnilo ŘSD ČR 
požadované doklady pro pokračování  
v územním řízení. V 03/2015 se uskutečni-
lo veřejné projednání stavby 511 Pražské-
ho okruhu, na kterém byla podána řada 
námitek. V 05/2015 požádal MHMP  Mini-
sterstvo životního prostředí  o zezávaznění 
stanoviska k EIA a o verifikační stanovisko 
k aktualizované DÚR stavby 511 v souvis-
losti se zákonem č.39/2015 platným od  
1. 4. 2015. Tato stanoviska jsou poslední-
mi doklady, potřebnými pro vydání územ-
ního rozhodnutí. 

Do 01/2016 MŽP stanoviska nevydalo. 
Mezitím však advokátní kancelář Dohnal 
a Bernard, která zastupuje 8 městských 
částí, 4 obce a 6 fyzických osob, podala 
návrh na zrušení Aktualizace ZÚR HMP 
vydaných opatřením č. 43/2014.

Od 1. 1. 2016 je podle zákona č. 268/2015 
Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích, celý Pražský 
okruh (SOKP) zařazen do sítě dálnic jako 
dálnice D0. Navržené šířkové uspořádání 
zůstává beze změny.

Zdroj: ŘSD

PRAŽSKÝ OKRUH



5

Vznikla Iniciativa 
za dostavbu Pražského okruhu

Návrh řešení napojení 
Pražského okruhu  
na Štěrboholskou radiálu  
u Běchovic

Desetitisíce kamionů a aut, která 
přijíždějí z nejvytíženější dálnice v 
ČR D1 a chtějí pokračovat ve směru 
na sever (Německo, Ústí n. Labem, 
Liberec, Mělník apod.) nebo zpět 
na východ (směr Hradec Králové 
apod.) musejí namísto neexistující-
ho obchvatu jet přímo do Prahy a využít 
Spořilovskou, Jižní a Štěrboholskou spoj-
kou. Tu největší ekologickou, zdravotní a 
dopravní zátěž tak odnášíme my – deseti-
tisíce obyvatel mj. Jižního Města, Spořilo-
va, Říčan a dalších pražských městských 
částí a obcí.

Tyto smrtící problémy přitom může vyře-
šit jedna jediná stavba – tzv. 511, která by 
před Prahou spojila vnější Pražský okruh 
na D1 a kamiony i další automobily by tak 
nemusely do Prahy zajíždět. O výstavbě 
obchvatu Prahy v severovýchodním smě-

ru se přitom poprvé začalo hovořit již ve 
30. letech minulého století, do nynějška 
se však s výstavbou nezačalo, dokonce 
hrozí její další odložení. Plánovaný úsek 
v délce 12,5 km prochází přes katast-
ry mj. Běchovic, Dubče, Kolovrat, Říčan  
a Nupak, kde na rozdíl od současného 
řešení zachovává odstup od obytných sí-
del a dodržuje přísné hygienické normy. 
Jde především o protihluková opatření.
Jejichž součástí jsou např. zemní valy, 
protihlukové zdi, zelené pásy, tichý asfalt 
ale i tunely. Tedy opatření, o nichž si my  
v Praze můžeme nechat jenom zdát.

Proč otevřený dopis za dostavbu?

• Protože neexistence okruhu poma-
lu zabíjí obyvatele Prahy a ničí životní 
prostředí nejen v Jižním Městě, ale  
v obcích trpících jeho neexistencí 
(prašnost, zplodiny, nebezpečné látky 
a hluk dlouhodobě překračující zá-
konné hygienické a zdravotně přípust-
né limity).

• Protože nechceme být rukojmími 
ekologických vyděračů.

• Protože dostavba zrychlí dopravu  
v celé Praze.

• Protože se zvýší bezpečnost dopravy, 
sníží se počet dopravních nehod i závaž-
nost jejich následků.

• Protože radnice Prahy 11 nevyvíjí žád-
nou aktivitu ani tlak na zodpovědné úřady 
a instituce!

neexistence části okruhu 511 Běchovice – D1, 
zabíjí Pražany!

Mimoúrovňové křížení 
(MÚK) a tunel Běchovice 

– skica řešení
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Text otevřeného dopisu předsedovi vlády a dalším ústavním činitelům si můžete přečíst a podepsat na facebook.com/stopkamionum
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Proč fotbalisté z Hájů 
nemají své hřiště

70. léta
Travnaté hřiště, stejně jako celý areál K je-
zeru včetně objektu šaten, byl vybudován 
(s výjimkou hřiště s umělým povrchem)  
jako náhrada za původní hájské hřiš-
tě, které se nacházelo v místech dnešní 
Modré školy, a které muselo ustoupit vý-
stavbě sídliště Jižní Město

Začátek 90. let
V rámci porevolučních majetkoprávních 
změn byla část areálu K jezeru převedena 
na TJ Háje a část areálu byla vrácena pů-
vodním majitelům, rodině Smolíkových. 
Viz obrázek, stav k roku 1995.

1995 – 2007
Rodina Smolíkových několikrát vyzývá TJ 
Háje, resp. FC TJ Háje, k uzavření nájem-
ní smlouvy na část fotbalového hřiště, 

které FC TJ Háje užívá, a to za symbo-
lické nájemné. Jan Horník tyto nabídky 
odmítá!!! Rodina Smolíkových několikrát 
nabízí FC TJ Háje prodej pozemků pod 
travnatým fotbalovým hřištěm a pod 
budovou šaten za cenu podle cenové 
mapy.

Jan Horník odmítá jak nabídky na proná-
jem, tak nabídky na koupi s argumenty, 
že pozemky patří TJ Háje, která na ně má 
podle jeho názoru právo. Skutečný vlast-
nický vztah neuznává!

Evidentně jde o záměrné poškození zá-
jmů TJ Háje, resp. FC TJ Háje. Z veřej-
ných zdrojů je zřejmé, že uvedené po-
zemky nikdy TJ Háje, resp. FC TJ Háje 
nepatřily. Vždy byly ve vlastnictví rodiny 
Smolíkových.

2008
Rodina Smolíkových prodává předmětné 
pozemky společnosti ODDITY.

2009
Jan Horník zakazuje fotbalistům FC Háje 
používat část travnatého fotbalového hři-
ště, které je nyní ve vlastnictví společnosti 
ODDITY, viz mapka.

2009
Tehdejší vedení MČ Praha 11 (starosta 
Mlejnský) zprostředkovává souhlas vlast-
níka pozemků (ODDITY) s uzavřením ná-
jemní smlouvy s FC TJ Háje za symbolic-
ké nájemné 5,-Kč/m2/rok tak, aby hřiště 
mohli používat fotbalisté FC Háje.

Jan Horník a Michal Horník odmítají s ar-
gumentem, že neuznávají vlastnická prá-
va společnosti ODDITY a odmítají další 
jednání.

C H O B O T N I C e  Z  J I Ž á K U ,  D í l  I I .

Travnaté fotbalové hřiště na Hájích. Od roku 2009 nemohou fotbalisté Hájů 
hřiště používat.

Neupravenou část hřiště vlastnila rodina 
Smolíkových, nyní ODDITY.

V minulém čísle jsme slíbili, že přineseme další fakta a odpovědi na otázky, proč nemají fotbalisté Hájů své vlast-
ní travnaté hřiště v areálu K jezeru a proč musejí hrát a trénovat pouze na hřišti s umělým povrchem. A jakou 
vinu na tomto stavu nesou Jan Horník, předseda TJ JM Háje, a Michal Horník, předseda FC Háje. 

Z následujících skutečností a dokumentů si sami můžete udělat představu o tom, kdo má jakou vinu a kdo má 
jaké zájmy na současném neutěšeném stavu. Zajímavé je, že fotbalisté z Hájů chtějí trénovat a hrát své zápasy 
na travnatém hřišti, vlastník části pozemků společnost ODDITY má zájem svou část hřiště pronajmout hájským 
fotbalistům, aby mohli hrát a trénovat na travnatém hřišti, vedení MČ Praha 11 (jak minulé za Mlejnského, tak 
současné za Štylera) se snaží zprostředkovat dohodu mezi vlastníky pozemků a FC Háje, aby se na hřišti mohl 
hrát fotbal. Zdá se, že všichni to chtějí, ale zdání klame...! Jan Horník a Michal Horník to nechtějí! Zkusíme nalézt 
odpověď. Pro přehlednost uvádíme fakta chronologicky.



7

2013
Na četné požadavky hráčů a trenérů 
FC Háje začíná další aktivita tehdejšího 
vedení MČ Praha 11 (starosta Mlejn-
ský) ve věci zprostředkování dohody ve 
prospěch FC TJ Háje, s tím že pozemky  
si od ODDITY pronajme MČ Praha 11  
a následně je podpronajme FC TJ Háje 
za symbolické nájemné. 

Dále se MČ Praha 11 zavázala, že hřiště 
na vlastní náklady uvede do způsobilého 
stavu pro hraní fotbalu.

Hřiště je opraveno a 
zrekonstruováno a je 
nabídnuto FC TJ Háje 
k využíváni.

Jan Horník tuto nabíd-
ku odmítá s tím, že je-
diná přijatelná varianta 
je, že vlastníkem po-
zemků je FC TJ Háje.

2013
Vedení MČ Praha 11 oficiálně vyzývá vlast-
níka pozemků ODDITY k jednání ve věci 
odkoupení pozemků do vlastnictví MČ Pra-
ha 11. ODDITY tuto nabídku odmítá.

Jaro 2014
Tehdejší lídr HPP 11 Ladislav Kos se v 
celé záležitosti silně angažuje a několikrát 
veřejně slibuje, že v případě úspěchu HPP 
11 ve volbách budou předmětné pozem-
ky MČ Praha 11 vykoupeny a bezplatně 
převedeny na TJ FC Háje.

listopad 2014 
Komunální volby 

Únor 2015
Vedení MČ Praha 11 (starosta Štyler) ofi-
ciálně vyzývá FC TJ Háje k uzavření pod-
nájemní smlouvy za symbolické nájemné, 
na pozemky, které má MČ Praha 11 pro-
najaty od ODDITY, s cílem umožnit vyu-

žití celého travnatého hřiště pro potřeby 
hájských fotbalistů, viz smlouva.

Duben 2015
Jan Horník nabídku MČ Praha 11 z února 
2015 bez udání důvodů odmítá.

Březen 2016
V této době stále ještě místostarosta 
Kos (byl odvolán 17. 3. 2016 pro nekom-
petentnost) prohlašuje, že přes sliby, 
které veřejně deklaroval před volbami 
2014, nedojde k vykoupení pozemků od 
společnosti ODDITY. 

ODDITY opakuje své stanovisko z roku 
2013, že nemá zájem předmětné pozem-
ky komukoliv prodávat.

Duben 2016
Hájští fotbalisté začínají jarní část fotba-
lové sezony opět bez svého travnatého 
hřiště. Jan Horník je spokojen, nemusí 
se o hřiště starat a ušetří peníze za jeho 
údržbu. Dobrého půl milionu. Co je doma, 
to se počítá, pánové!!!

Jan Horník, předseda FC TJ Háje 
dlouhodobě odmítá nabídky na  
řešení majetkoprávních vztahů  
v areálu K jezeru. Záhadou zů-
stávají jeho skutečné motivy.

Pozemek 
č. 536/463

Smolíkovi, 
dnes ODDITY

Pozemek 
č. 536/191

TJ Háje,
v pronájmu 
FC TJ Háje 
(Jan Horník)

Stanovisko JM–ND:  

Naší ambicí není za každou cenu 
dehonestovat osobu Jana Horníka. 
Uznáváme, že Jan Horník za dlou-
hé roky svého působení v hájském 
fotbalu vychoval mnoho genera-
cí jihoměstských dětí a nadějných 
fotbalistů. 

To, co je zarážející, je jeho více 
než dvacetiletá opozice a negace 
k vyřešení majetkoprávních vztahů 
travnatého fotbalového hřiště na 
Hájích.

Je zřejmé, že v hledání vnějšího ne-
přítele a v boji proti všem udržuje 
své ovečky ve střehu a přesvědčení 
„nám se děje nespravedlnost“. 

Podstata problému je však jinde. 
Údržba hřiště je věc nákladná, roč-
ně vyjde až na 500 tisíc Kč. A toto 
bude pravděpodobně ten pravý dů-
vod, proč travnaté hřiště zeje více 
než 7 let prázdnotou.

V roce 2014 bylo hřiště na náklady MČ 
Praha 11 upraveno. Jan Horník odmítl 
hřiště využívat.

L. Kos slib, že MČ 
Praha 11 vykoupí 
pozemky, nesplnil
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O D V O l á N í  M í S T O S T A R O S T y  K O S e

Jeden hot a druhý čehý...
... a takhle to na radnici chodí už rok a půl

17. 3. 2016      Zdroj: Facebook HPP 11

Prohlášení hnutí ANO 
k zastupitelstvu Prahy 11
Klub zastupitelů hnutí ANO podpořil ve čtvr-
tek 17. března odvolání Ladislava Kose z po-

zice radního a místostarosty MČ Praha 11. Přesto věříme, že po 
tomto nezbytném kroku nebude vypovězena koaliční smlouva, 
naopak bude vnímán jako možnost pro novou spolupráci, a to 
na stejném koaličním půdorysu.

Hnutí ANO tímto hlasováním nevypovídá koaliční smlouvu,  
a logicky tak nevyjednává o možné nové koalici s opozičními 
stranami. Naopak věříme, že díky tomuto kroku bude koalice 
akceschopnější a prospěšnější pro své občany.

17. 3. 2016 Zdroj: Parlamentní listy, redakčně upraveno

Ano, na této svérázné platformě je nyní postavena politika bývalé koalice. A přesně tak  
i vypadá současné řízení městské části Praha 11. Nikdo nic nerozhodne, problémy se ne-
řeší, rozvoj obce se opět odkládá na neurčito. Evidentně na úkor občanů Jižního Města! 
Ptáte se, proč se sakra nemohou mezi sebou domluvit? Známe odpověď. Překážkou jsou 
totiž osobní ambice mocichtivého zastupitele Kose, který neunesl své odvolání pro neschopnost a nekompetentnost a který vidí 
svoje odvolání  jako ohrožení své kandidatury do senátu! HPP 11 podmiňuje znovuzvolením Kose pokračováním současné koali-
ce. Nadřazuje tak zájmy všehoschopného jedince nad jejich všeobecně známou politiku absolutní negace jakékoliv výstavby na 
Jižním Městě. Je tedy zřejmé, že HPP 11 nikdy nešlo o všeobecné blaho  obyvatel, ale o své individuální zájmy.                    

(red)

Důvod vyhazovu místostarosty Kose?  
   Trestuhodná neschopnost

Hlasy zastupitelů napříč všemi politic-
kými stranami v Praze 11, s výjimkou 
členů Hnutí pro Prahu 11, se ve čtvrtek 
17. března podařilo na řádném zasedání 
zastupitelstva odvolat námi, veřejností  
i médii dlouhodobě kritizovaného 1. mís-
tostarostu Ladislava Kose z HPP 11. Ko-
sův amatérismus v jeho funkci místosta-
rosty pro finance už ale nemohli vystát 
především jeho vlastní koaliční partneři. 

Pro odvolání Kose bylo 23 zastupitelů, 
proti 18. „Pro Jižní Město je jednoznač-
ně výhra, že jeho neschopnost, arogan-
ci moci a naprosté diletantství v oblasti 
ekonomiky nemohli již déle přehlížet ani 

jeho vlastní koaliční partneři a svými hla-
sy rozhodli o jeho odvolání,“ okomen-
toval výsledek těsně po hlasování náš 
opoziční zastupitel Petr Sýkora, který 
Kosovo odvolání navrhl.

Kritikou na Kosův účet nešetřili nic-
méně ani koaliční partneři HPP 11 
z TOP 09. „Již jen skutečnost, že na 
pokyn l. Kose došlo na podzim 2015 
k porušení usnesení zastupitelstva  
o vyplacení dotace společnosti Spor-
tovní JM, považujeme za dostatečný 
důvod pro jeho odvolání... Příkladů 
neférového chování l. Kose existu-
je bohužel celá řada. Naopak po-
myslná kolonka nazvaná „úspěchy“  
v jeho případě zeje prázdnotou,“ uvedl  
v prohlášení pro tisk předseda TOP 09 
Prahy 11 Jakub lepš s tím, že HPP 11 
nad skandálními pochybeními Kose 
přivírá oči a snaží se od nich odvádět 
pozornost „nepřesvědčivým varová-
ním před návratem bývalého starosty 
Dalibora Mlejnského“. 

Nyní již bývalého místostarostu Kose 
opozice nejen dlouhodobě kritizovala, 

ale vyzývala k rezignaci především kvůli 
plýtvání veřejnými prostředky, neschop-
ností zajistit pro městskou část peníze, 
netransparentním přidělováním dotací, 
cenzurou a zneužíváním radničních no-
vin Klíč. 

„Na pro město nevýhodné pronájmy 
městských parkovišť politickým spojen-
cům upozorňovala i celostátní média, 
stejně jako na jeho zapojení do plánů 
jeho stranického kolegy a starosty Prahy 
11 Štylera na odtržení Jižního Města od 
Prahy,“ upozornil Sýkora.

„Ve vedení radnice je pro nás nadále ne-
přijatelný jak starosta Štyler, kvůli své-
mu nevysvětlenému plánu na odtržení 
Jižáku od Prahy, tak i radní Zdeňková 
nejen kvůli své tragické neschopnosti ří-
dit svěřený úsek správy městské zeleně, 
ale také kvůli neuvěřitelnému případu ši-
kanování ředitelky mateřské školky kvůli 
osobní averzi a bez jakékoliv kompeten-
ce zasahovat do oblasti školství,“ dodal 
Petr Sýkora.

(red)

Odvolaný 
místostarosta Kos 
odchází...

Neděkujeme...

...je koalice, nebo  
není koalice? 
     To jsem z toho 
              jelen...

Daddy Pig
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Na posledním zastupitelstvu jsme se 
jako opozice „velmi bavili“. Byla by to 
zábava, kdyby hlavní protagonisté své 
výroky mysleli ze srandy, nikoliv však 
jako vážně míněné argumenty v souvis-
losti z odvoláním neschopného, pardon, 
všehoschopného místostarosty Kose. 
No posuďte sami, některé výroky jsou 
skutečně perly pro zasmání, jiné však 
spíše k pláči. 

„Supi se slétávají! Temné síly 
se přibližují, Temné postavy 
Mlejnského éry cítí, že kořist 
může padnout!“ I otočila se 
ke svému bližnímu Kosovi  
a začala štkát: „Odvolání 
Kose je mimořádně hnus-
nou politickou intrikou na-
mířenou proti HPP 11!“, aby 
vzápětí počala znovu hřímat: 
„Otevíráte dveře Mlejnskému 
a jeho tlupě! Občané vidíte 
zradu v přímém přenosu a ti 
supi se slétávají!!!

Perly ze zastupitelstva – část I.

K O S O V y  P R A S á R N y

Glosa

Jeden se až musel smát, když 
radní Zdeňková z HPP 11 na za-
stupitelstvu hřímala o údajných 
temných silách, které stojí za 
snahou odvolat jejího stranic-
kého soudruha Ladislava Kose 
z pozice místostarosty. Jako by 
snad nestačila ta hromada vel-
mi pádných důvodů svědčících 
o jeho trestuhodné neschopnosti 
cokoliv pro město zařídit, či jen 
alespoň ekonomicky hospodařit.  
O těchto důvodech se přitom ho-
voří na každém zastupitelstvu, 
píše se o tom v celostátním tis-
ku, štěbetají to snad i ti vrabci 
na střeše „Schulhoffky“, kterou 
shodou okolností tento samozva-
ný ochránce Jižního Města obral 
svou nekompetentností o schvále-
né dotace.

Víte, jak bezpečně poznáte, že se 
současné vedení radnice dostane 
do úzkých? Že zrovna neví, jak 
se má z něčeho vylhat, nedokáže 
něco zdůvodnit, anebo prostě jed-
noduše není schopno přiznat, že 
má pravdu opozice? Ne? To je jed-
noduché: začne se ohánět jménem 
bývalého starosty Mlejnského, 
který podle nich může za všechno. 
Ano, zpočátku, když se ujali vlády 
nad Jižním Městem, to mohlo být 
i legitimní. Nyní jsme ale v polovi-
ně volebního období a za nynější-
mi vládci naší radnice jsou nulové  
a někde (v hospodaření) i mínu-
sové výsledky. Zástupci HPP 11 
se přesto ohánějí donekonečna 
mantrou bývalého starosty. Jako 
by snad úplně zapomněli, že na 
radnici nyní sedí již druhým rokem 
oni, drží pozici starosty i místosta-
rosty a radní a ovládají i další or-
ganizace a směřování města. Mají 
zodpovědnost, ale jejich neustálá 
snaha vše svést na někoho jiného 
spíše ukazuje, že se ji až do ny-
nějška bojí přijmout.

Stačí nahlédnout do programového 
prohlášení pro toto volební období 
a porovnat jeho plnění s realitou. 
Je to smutné čtení a každý si může  
o „pracovitosti a umu týmu špat-
ných snů“ starosty Štylera udělat 
vlastní obrázek...

(red)

Hříchy pátera Kose...
„Na Zastupitelstvu MČ P11 zazněly pro 
mé odvolání pouze vyfabulované fráze 
typu - nedostatek komunikace, opo-
jení se mocí, způsobení nezvratných 
škod městské části... Věcné argumen-
ty nezazněly, protože žádné nejsou.“      
22. 3. 2016, Ing. Ladislav Kos,
odvolaný místostarosta

Nyní již bývalý místostarosta Kos trpí vedle 
opojením mocí především nemocí mnohem 
horší: akutní ztrátou paměti. Rozhodli jsme 
se mu tedy připomenout některé ze zcela 
věcných argumentů, které zazněly něko-
likrát, ať již na zasedání našich zastupitel-
stev, tak i třeba v radničních novinách (když 
zrovna opozici milostivě udělil možnost se  
k něčemu vyjádřit). 

Věcné kauzy, které dokumentují jeho krát-
ké, nicméně o to destruktivnější „řádění“ na 
naší radnici.

Skutečné důvody jsou prozaičtější než jím 
a radní Zdeňkovou tolik vyzývané „temné 
síly“. Jde o pořádnou dávku důvodů, které 
by jinde stačily na odvolání několika mís-
tostarostů:

• Porušení usnesení zastupitelstva a ne- 
oprávněné vyplácení dotaci Sportovní JM;

• Opakovaná politická korupce a konflikty 
zájmů v přidělování obecních peněz spřáte-
leným sportovním klubům (viz Chobotnice 
z Jižáku);

• Pro město nevýhodné pronájmy parkovišť 
spřáteleným osobám a organizacím;

• Finanční ztráta pro Prahu 11 nesmysl-

ným vyplacením dividendy JM Majetková 
(750 000 Kč);

• Zbytečné vrácení přidělené dotace  
11 miliónů Kč na rekonstrukci Shulhoffova;

• Nečinnost a skandální pokles příjmů  
v otázce kontroverzní ubytovny Sandra;

• Nevysvětlená účast na plánu starosty  
Štylera odtrhnout Jižní Město od Prahy;

• Katastrofální ztrátové hospodaření JM 
Majetková;

• Cenzura a zneužívání radničních novin Klíč;

• Blokování kontrolního výboru – zamezení 
demokratické opoziční kontroly;

• Přivlastňování si cizích zásluh za vybudo-
vání cyklostezky u Košíkovského potoka;

• Rozdílný přístup k developerům a pro-
jektům, ke kterým má blízko HPP 11 (např. 
zimní stadion vs. Hamrsport);

• Netransparentní a podezřelé elektronické 
aukce bytů se společností Gavlas.

Šárka Zdeňková,
autorka pohádek 
O kvalitní údržbě  

zeleně
a O supech, kteří se  

již slétají

Šárka Zdeňková (HPP 11) 
ráda používá pohádkově 
hororové metafory, a proto 
ani tentokrát nezklamala:

Stanovisko JM–ND:
 

Již se těšíme na další pohádky na příš-
tím zastupitelstvu... Šárko, doufáme, že 
nezklameš!

Šárko, už se 
slétáváme...

Opoziční a 
polokoaliční 
sup
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R O Z P O č e T  2 0 1 6

Vážení čtenáři, na Vaše četné dotazy, které se týkají právní 
problematiky ze všech možných oblastí života, jsme se roz-
hodli zařadit pravidelnou rubriku Právní poradna. Věříme, že 
Vám takto získané informace pomohou.

OTáZKA:
Dobrý den, mám takový problém. Před dvěma měsíci jsem si 
zažádal o osobní bankrot a nedávno mi ho schválili a ještě mne 
čeká soud s věřiteli přístí měsíc. Před 14 dny jsem dostal vý-
pověd pro nadbytečnost s odstupným platem. Bojím se že se 
dostanu do konkurzu. Mám dvě děti, 1 je nevlastní a s přítelky-
ní nejsme svoji. Tak se chci zeptat, jak se vyvarovat konkurzu.  
A může soud počkat než si zase najdu práci? A může mi teď 
vzít odstupné před soudním řízením. Musím totiž také vrátit dluh 
rodičům a lidem co mi půjčili peníze. Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Pokud Vám již schválili osobní bankrot, tak jste chráněn před 
exekutory. Všechny další záležitosti včetně nenadálých příjmů 
bude řešit insolvenční správce. Toho Vám soud určil v rozhod-
nutí, ve kterém Vám schválil osobní bankrot. Všichni Vaši věřitelé, 
pokud chtějí peníze zpět, se musí přihlásit v rámci insolvenčního 
řízení. Jinak již nebude ve Vašem případě možné splácet Vaše 
dluhy. To se týká i Vašich rodičů a přátel. Jinak si budou muset 
počkat, až splatíte dluhy přihlášeným věřitelům.
                                         

 Zdroj: www.pravniporadenstvi.cz

Právní poradna
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Ohlasy Vás, čtenářů

Vláda partyzánů zkrachuje vždycky 
Novorozenec po osmnácti měsících života chodí a nabírá 
zkušenosti. Začíná mluvit. To se nedá říct o prvním roce  
a půl mocenského života starosty Jiřího Štylera a jeho 
HPP 11. Předchozí úděl partyzánských bojovníků, kteří šli 
zároveň proti všemu a za nic, nedokázali převést do smy-
sluplného vládnutí.

To, co jim stačilo v říjnu 2014 k volebnímu vítězství, bylo to-
tiž žalostně málo – a na pouhé negaci jde sotva něco stavět, 
což již poznali všichni občané Prahy 11. 

Snad kromě dostavby již tak obřího obchodního centra 
Chodov se rozvoj Jižního Města zastavil. Paralýza je vidět 
všude. Od neposekaných trávníků po bezútěšnou situaci 
na ulicích a chodnících.

Osmnáct měsíců starostování Jiřího Štylera znamená pro 
městskou část Dobu temna. Slunce se poprvé objevilo až 
letos 17. března, když radní odvolali Štylerova zástupce  
a místostarostu za HPP 11 Ladislava Kose. Tak vážně naru-
šili integritu hnutí a zahájili jeho rozklad. 

Michal Nosek, občan Praha 11

Na lednovém zasedání zastupitelstva 
byl schválen rozpočet naší městské 
časti pro letošní rok. Pro všechny, kte-
ří mají čas a chuť si rozpočet přečíst  
a prostudovat, musí být velkým zkla-
máním. 

Přes stále se opakující nepravdivá  
a zavádějící prohlášení starosty Štylera 
a místostarosty Kose o prázdné poklad-
ně a finanční klinické smrti Prahy 11, 
které způsobilo minulé vedení za Mlejn-
ského, jsme očekávali, že letošní roz-
počet bude vykazovat zjevnou snahu 
o lepší efektivitu (tzn. výrazné snížení) 
běžných výdajů a naopak jasný signál 
rozvoje Prahy 11 v oblasti investic do 
veřejného vybavení.

K našemu překvapení se ani jedno nekoná! 
Běžné výdaje klesají pouze o cca 3 % a to  
i díky výrazně nižším výdajům na údržbu 
veřejné zeleně (důsledky jsme již zazna-
menali všichni v podobě nesekání trávy  
a neuklízení listí a sněhu) a také díky nepo-
chopitelnému snížení finančních prostřed-
ků na mzdy zaměstnaců v mateřských  
a základních školách. Jinak avizované 
efektivnější hospodaření se prostě nekoná.

A oblast investic a rozvoje? Ještě vět-
ší smutek! Jedinými investicemi jsou 
rekonstrukce dvou hřišť za 3,5 mil. Kč  
a úprava vnitrobloku za 1 mil. Kč. Dále 
koalice počítá se zahájením regenerace 
školy Schulhoffova za téměř 20 mil. Kč. 
Ano, regeneraci, která byla již zahájena 
v loňském roce, ale musela být zruše-
na kvůli neschopnosti starosty Štylera  
a spol. vybrat v řádném výběrovém řízení 
solidní stavební firmu. K tomu ještě rad-
nice nepochopitelně a dobrovolně vrátila 
11 mil. Kč, které Praha 11 na tuto regene-
raci získala v roce 2014 (za Mlejnského)  
z fondů EU. 

Poslední ambicí v oblasti rozvoje ze stra-
ny současného vedení je dostavba Cent-
ra sociálních služeb Janouchova. Zde ale 
není připravena ani studie, natož stavební 
povolení, takže spíše fantasy než realita. 
Jinak, kde nic tu nic. Prostě surealismus 
nerozvoje v přímém přenosu.

Starosta Štyler a jeho ekonom místostaros-
ta Kos budou hřímat a vykřikovat: „Na další 
rozvoj nemáme peníze, pokladna je prázd-
ná, Mlejnský nám nenechal žádné peníze...“ 
Samozřejmě nepravda a alibismus.  

O tom, jak starosta Štyler a místostaros-
ta Kos prošustrovali v roce 2015 více než  
90  mil. Kč, které mohly být použity na dal-
ší rozvoj Jižního Města, budu pokračovat  
v příštím čísle časopisu Klíč (pokud pro-
jdu cenzurou). 

Anebo již dnes můžete číst na mém  
Facebooku či www.dalibormlejnsky.cz

Dalibor Mlejnský
5. února 2016 

Rozpočet pro rok 2016 – smutné to čtení...
Tento článek vyjadřuje stanovisko JM–ND k rozpočtu Mč Praha 11 pro rok 2016.
V důsledku přetrvávající cenzury nebyl tento článek v časopise Klíč publikován.

Homere, přemýšlej, 
co s tím rozpočtem..., 

nemáš přece IQ 40 
jako Štyler a Kos!
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likvidace Jihoměstské  
majetkové a.s., 
neznalost, hloupost
anebo splnění 
programu HPP 11?
 
Při vstupu politiků a kamarádů z řad nové 
koalice do Jihoměstské majetkové a.s. (dále 
jen „JMM“) v listopadu 2014, se tito experti 

chlubili, jak tuto společnost očistí a narov-
nají. Podotýkáme, že v té době se jednalo  
o fungující a prosperující společnost, kte-
rá na profesionální úrovni plnila své povin-
nosti vyplývající ze smluvních vztahů. 

Jak je tomu po roce a půl? JMM je před 
finančním krachem! Kvalitní lidé odcházejí 
a troufáme si tvrdit, že ti, co tam zůsta-
nou, to zcela jistě nezachrání. Noví experti  
z vedení společnosti totiž dělají jeden prů-

švih za druhým, problémy neřeší, naopak 
před nimi strkají hlavu do písku. V důsled-
ku toho je JMM a.s. za posledního půl 
roku ve ztrátě 4 mil. Kč!!! Myslíte si, že to 
někdo řeší? Ale kdeže, naši noví trafikanti 
mají jiné starosti!!! Jak se nejdéle udržet 
na své židli.

Kauzu JMM bedlivě sledujeme, příště 
přineseme detailnější informace ohled-
ně hospodaření a zajímavé odhalení  
k rozdělení trafik!

Proč krachuje 
Jihoměstská majetková?

Starosta Štyler: 
„... když se neda-
ří, tak se nedaří...
Z Jihoměstské 
majetkové nás 
ještě bude bolet 
hlava.“

Na co Štyler s Kosem sáhnou, to zkrachuje...
Jihoměstská majetková vykazuje od října 2015 každý 
měsíc ztrátu přes 500 000 Kč. K dubnu 2016 činí  
ztráta téměř 4 mil. Kč.

Kauza parkoviště Gregorova
v hledáčku TV Nova
Podívejte se, co se s přispěním starosty 
Štylera a místostarosty Kose děje s veřej-
ným majetkem Prahy 11. Případ vyšetřuje 
kriminální policie ČR. 
Facebook: JMND

„S panem Kosem se nedá spolupracovat, jedná zákeřně, lže, 
používá prasárny a já se nechci dostat do tepláků!“
koaliční zastupitel Stárek, TOP 09

Radní Urbánek (TOP 09): „Kos je neuvěřitelný manipulátor a lže! „
Místostarosta Kos (HPP 11): Urbánek je podrazák a lže!“ 
Prokop (ANO): Ne, ne, Kos lže, Urbánek mluví pravdu!“ 
Zdeňková (HPP 11): „Ne ne! Urbánek lže, Kos mluví pravdu!!!“ 

...taková pěkná výměna názorů, co říkáte?! Jako na tenisu.

A pak tu byly perly při schvalování žádosti o poskytnutí dotace 
na poznávací zájezdy žáků základních škol Prahy 11 do Lidic, 
Terezína a Národního památníku hrdinů heydrichiády organiza-
ci Český svaz bojovníků za svobodu. 

Bojovníci za totální spravedlnost Kvítek a Krautwurm se před-
vedli v tom nejlepším „světle“:
 
Kvítek (HPP11): „Doufám, že nepodporujeme svaz, ve kterém 
je Bobošíková.“ 

Lukeš (HPP 11): „Já bych nevylíval vaničku i s dítětem!“ 
Kvítek (HPP 11): „Já si nemyslím, že to je vylívání vaničky, tedy 
dítěte, já si myslím že je to velmi vážná věc! Toto úplně ztrácí 
význam! Já toto považuji za selhání přípravy!!!“ 
Mareš (TOP 09): „Proboha! Pusťte ty děti do Lidic!“

A po této velmi plodné diskuzi se hla-
sovalo. Všichni zastupitelé hlasovali pro 
schválení dotace až na jednoho! Na 
koho? Ano, až na jednoho na bojovníka 
proti všem, Jiřího Krautwurma, před-
sedu kontrolního výboru MČ Praha 11, 
který  svým hlasem dotaci na pozná-
vací zájezd dětí do lidic a Terezína 
nepodpořil!!      

Jiří Krautwurm (HPP 11)
„Peníze pro výchovu dětí? 
Nikdy!“

Perly ze zastupitelstva – část II.

Stanovisko JM–ND:  
Osobě Jiřího Krautwurma se budeme speciálně 
věnovat v příštím čísle našich novin.

SKANDál!
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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.

Srub Gizela letos slaví 14. narozeniny

30. 4. 2016, od 15 hodin

Program akcí u srubu Gizela:
30. 4. 2016    Pálení čarodějnic 
28. 5. 2016    14. narozeniny srubu Gizela
                       Dětský den
25. 6. 2016     Vítání prázdnin

V letošním roce uplyne již 14 let od okamžiku, kdy byl díky nadšencům z občan-
ského sdružení Roztyly–Jižní Město II zrekonstruován srub Gizela. Z tehdejší ruiny, 
která byla zčásti rozpadlá a sloužila převážně bezdomovcům se podařilo vybudovat 
kultovní místo, kde svůj čas rádi tráví dospělí i děti nejen z Jižního Města. 

V příštích vydáních našich novin bychom Vám rádi představili a připomenuli vše 
podstatné, co se během 14 let na Gizele událo, a to převážně prostřednictvím  
dochovaných fotografií. Také se například dozvíte, proč se srub jmenuje Gizela.

Věříme, že Vám tato ohlédnutí udělají radost a spolu s námi si rádi zavzpomínáte.

Těšíme se na setkání s Vámi na Gizele.

Za tým Gizela, Lída Zítková

U všech akcí se můžete těšit na program 
a soutězě pro děti, opékání buřtíků  
a dobrou zábavu.

Sledujte Facebook srub Gizela pro bližší informace

Srub Gizela, březen 2016

Srub Gizela, bř
ezen 20
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