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Půlnoční království

Jižní Město je jako Půl-
noční království z pohádky 
Pyšná princezna. 
V Půlnočním království 
vládl popletený starý král, 
na Jižním Městě vládne 
popletený starosta Štyler.

Starý král měl tři vykutále-
né rádce, kteří měli krále 
omotaného kolem prstu, 
starosta Štyler má jen jed-
noho rádce, Kose, kte-
rý vydá minimálně za tři  
a Štylera si vodí jako loutku. 
Starý král proslul výrokem 
„odvolávám, co jsem odvo-
lal a slibuji, co jsem slíbil“. 

Stejně tak Štyler, prohlásí, 
že má připravenou meto-
diku jak z Jižního Města 
udělat samostatnou obec, 
aby po měsíci prohlásil, že 
nikdy nic takového neřekl. 
Samozřejmě po poradě  
s rádcem Kosem. 

Ze strany Štylera podob-
ných prohlášení poslední 
dobou přibývá a my vás 
s nimi seznámíme. Sami 
posuďte, zda se jedná  
o náhodu, nebo o proje-
vy určitých psychických 
problému v mysli starosty 
Štylera. Na konci pohádky 
starý král odchází na od-
počinek, to samé doporu-
čujeme Štylerovi. 

(red)
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Otázka: Petře, již více než měsíc se se svý-
mi kolegy setkáváte s občany Prahy a zís-
káváte jejich podporu pro otevřený dopis 
premiérovi Sobotkovi. Jak setkání probíhají? 
Jaké jsou reakce občanů?

Odpověď: Za téměř dva měsíce činnosti 
jsme absolvovali desítky setkání, na kterých 
jsme se potkali a diskutovali se stovkami 
lidi. Reakce jsou veskrze pozitivní, lidé pro-
blematiku dostavby pražského silničního 
okruhu bedlivě sledují a jsou mírně řečeno 
roztrpčeni, že se v této oblasti podařilo tak 
málo udělat.

Otázka: Co vás překvapilo?

Odpověď: Jak jsem již zmiňoval, celkem nás překvapilo, jaký přehled a zájem ob-
čané v této záležitosti mají. Jak jsou informováni a jak jsou naštvaní na politiky, kteří 
nejsou schopni silniční okruh dostavět a vyvést tak tranzitní dopravu z centra Prahy.

Dále mě příjemně překvapil postoj a iniciativa starostů některých městských části. 
Zde bych chtěl vyzdvihnout přístup a aktivitu starosty Kunovského z Uhříněvsi  
a starosty Martana z Běchovic. Oba pro výstavbu okruhu dělají hodně práce.
Otázka: Co vás naopak zklamalo?
Odpověď: Bohužel naprosto negativní, nekoncepční postoj starosty Štylera z Již-
ního Města. Jeho nepodpora usnesení zastupitelstva MČ Praha 11, které požaduje 
dokončení PO 511, je důkazem toho, že starostovi Štylerovi nejde o občany naší 
městské časti. Bohužel.
Otázka: Kolik máte k dnešnímu dni již podpisů?
Odpověď: Aktuálně určitě přes 2 000 podpisů.

Děkuji za rozhovor
(red)

Kdo chce najde 
cestu, kdo nechce 
hledá výmluvu
Na Jižním Městě bydlím 30 let. Vychoval jsem 
zde čtyři děti a Jižní Město se stalo opravdu 
mým domovem. Proto mě nemůže nechat 
chladným stávající dopravní situace. Dopra-
va na JM za ta léta opravdu zhoustla. Osob-
ní automobily patří k našemu životu, ale mně 
se jedná o kamiony, které přes Jižní Měs-
to, Spořilov nebo Uhříněves jezdí po tisících 
a snižují kvalitu života ve městě. Nejde jen  
o hluk nebo prach, ale i o časté dopravní zá-
cpy a nehody, které kamiony způsobí. Přitom 
je tato nepříjemnost řešitelná. Dokončeme 
Pražský okruh 511 (PO) a všem se nám ule-
ví. Neříkám, že sem přestanou vjíždět kami-
ony, ale ty, které do Prahy vjíždět nemusejí, 
sem prostě nepojedou. To je fakt, který ne-
může zpochybnit vůbec nikdo. Řešení PO 511 
jsem nevymyslel já, ale chytří lidé už před 23 
lety. No a koukněte, kde jsme dnes. Přestože 
byla zpracována dokumentace EIA a vydáno 
stanovisko, přestože územní rozhodnutí bylo 
vydáno už v roce 2008, přesto se nic neděje.  
A tak jsem se rozhodl, že upozorním na tento 
problém. Začal jsem s podpisovými akcemi na 
dostavbu PO 511. Byl jsem mnohokrát mezi 
obyčejnými lidmi, kterých se to nejvíce dotýká, 
ať už na JM, Spořilově či v Uhříněvsi. Všichni si 
dostavbu okruhu přejí a já jsem sebral již ko-
lem 2 500 podpisů, které to potvrzují. Lidé mě 
hromadně podporují. Přidaly se ke mně inici-
ativy ze Spořilova a postupně se nabalovalo 
více a více lidí. To mě utvrdilo v přesvědčení, 
že jdu správným směrem. Za 14 dní odnesu 
osobně panu premiérovi Sobotkovi dopis po-
depsaný těmito lidmi a za všechny ho vyzvu  
k tomu, aby situaci vláda ČR řešila jako prio-
ritní a okruh kolem Prahy se konečně dostavěl.

O to smutnější je fakt, že vedení HPP 11, v čele 
se starostou Štylerem a zodpovědnou radní za 
dopravu (dnes již odvolanou) Šárkou Zdeňko-
vou nepodpořilo na zastupitelstvu MČ Prahy 11 
dostavbu okruhu. Ukázali tak, že jim vůbec 
nejde o zájem občanů JM, ale pouze o svůj 
vlastní. Naštěstí bylo HPP 11 přehlasováno 
všemi ostatními stranami. Chápu, že odtržení 
JM od Prahy je pro ně důležitějším tématem :-)
Chci poděkovat všem, kteří mi s iniciativou za 
dostavbu PO pomohli.

Krásný den bez dopravních zácp, kouře, hluku 
a nehod přeje

Petr Sýkora,
předseda iniciativy za dostavbu 

Pražského okruhu

InIcIatIva 
Za doStavbu 

PRaŽSKéHo oKRuHu 511
běcHovIce–d1

Organizátor: Petr Sýkora
opoziční zastupitel MČ  Praha 11
Facebook: Petr Sýkora

Prohlášení starosty MČ běchovice
Nikoho asi nepřekvapí, že starosta MČ Běchovice Ondřej Martan je jednou z nejví-
ce angažovaných postav v diskuzi k dostavbě Pražského kruhu. Nemusíme s ním 
ve všem souhlasit, ale jeho názory jsou jistě hodné zaznamenání. Starosta Martan 
je iniciátorem prohlášení starostů městských částí hl. m. Prahy, které podporuje 
dostavbu PO 511. Jaké překvapení, že jediný, kdo toto prohlášení nepodepsal, je 
starosta MČ Praha 11 Štyler.

V této souvislosti odkazujeme na prohlášení starosty MČ Běchovice Ondřeje Mar-
tana. Jelikož toto prohlášení je obsáhlé, odkazujeme na náš web www.jmnd.cz, 
kde je k dispozici v úplném znění.

Počet získaných podpisů
K 1. 6. 2016 přesáhl počet signatářů otevřeného dopisu premiérovi Sobotkovi 
hranici 2 500. Akce potrvá přibližně do poloviny června, poté bude otevřený 
dopis předán premiérovi Sobotkovi.

Stále nás můžete podpořit 
na facebook: stop kamionum

Společně dosáhneme cíle, vybudování 
Pražského silničního okruhu.

dostavba po 511

Petr Sýkora 
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Bývalý místostarosta L. Kos 

cenzura v KlíČI 
v povolební vítězné euforii nás bojovně 
naladěná nově utvořená koalice mezi 
hpp 11, aNo a top 09, bombardova-
la propagandou o údajných nekalých 
praktikách minulosti, o tom, jak bude líp  
a  o tom, čemu bylo a ještě bude zabrá-
něno a vůbec, jak bude celkově báječně. 

Jednou z takových akcí, která nás občany měla 
utvrdit ve víře v nové, údajně lepší pořádky, 
byla proklamovaná transparentnost a pravdivé 
informování ze strany radnice. Koalice vedená 
HPP 11 tak přišla s přehledem stavebních zá-
měrů, které měly Jižní Město totálně zastavět 
a zahustit, zdálo by se, že prakticky téměř zni-
čit. Tento přehled byl vydán několikrát po sobě 
jako dvoustrana v časopise Klíč, který je vydá-
ván z obecních peněz soukromou firmou. Tato 

dvoustrana vyšla celkem v pěti číslech Klíče  
v loňském roce a byla opatřena logem nejsilněj-
ší a nemocnější partaje HPP 11. Její šéfové se 
nebáli svoji propagační dvoustranu označit svým 
stranickým logem i odkazy na své partajní webo-
vé a facebookové stránky s podtitulem “tomu 
všemu jsme zabránili”. Co na tom, že většina 
uvedených projektů byla neaktuální, nerealizo-
vatelná, v čase zcela přežitá. Některé uvedené 
“projekty” byly pouze ve formě skice či studie, 
některé 15 a více let staré. Nic z toho HPP 11 ale 
nezabránilo v rámci hesla „účel světí prostředky“ 
těmito informacemi hraničícími s fantastickou 
literaturou strašit obyvatele Jižáku.
Také my jsme tedy připravili dvoustranu pro-
jektů. Ale pouze realizovaných projektů, které 
můžete vidět v našem městě. Sami tak můžete 
posoudit, zda tyto projekty přispěly k rozvoji 
Jižního Města, ke zlepšení našich životů i ži-
votů našich dětí. Po vzoru HPP 11 jsme tuto 

dvoustranu “ocejchovali” logy politických 
stran, které byly zastoupeny na radnici v ob-
dobí 2007–2014, tedy v období, kdy byly tyto 
projekty realizovány. Tento přehled jsme také 
rozdělili do několika dílů. První díl si můžete 
prohlédnout na stranách 6–7 tohoto vydání.

Až si obrázky budete prohlížet, zkuste zavzpo-
mínat, jak dané lokality či objekty vypadaly před 
prezentovanou realizací. Vzpomeňte 
si, kolik nových projektů či moder-
nizací vzniklo či bylo realizováno 
za posledních 18 měsíců od doby, 
kdy se nová koalice ujala vlády nad 
naším městem. Při tomto vzpomínání 
přejeme především hodně trpělivosti. 
Na žádné projekty si asi nevzpomnělo 
ani samo vedení radnice, protože naše 
žádost o otištění v klíči byla zamít-
nuta. Transparentnost je v jejich podání  
bohužel jen bezobsažným heslem.

transparentní a poctivý  Kos? 
V průběhu odvolávání bývalého místostarosty Kose na březnovém zastupitelstvu MČP 11, tehdejší radní Zdeňková 
do pléna štkala: „Pan Kos vám vadí, protože stejně jako ostatní z HPP neuhnul ze svých postojů, neuhnul ze svých 
morálních zásad a neuhnul z toho, jaký je jako člověk, jak ho všichni známe. Jak to, že vám nevadí, že chcete 
odvolat někoho, kdo má obrovský morální kredit, kdo je neúplatný…“ a jak je to s kosem  a jeho morál-
ním kreditem doopravdy? Činnost, nebo naopak jeho nečinnost v radě stála městskou pokladnu více než 
80 milionů korun. To už bohužel ví každý občan Jižního Města. Další zajímavou ukázkou jeho morálního kreditu je 
zneužití obecních peněz v rámci jeho kandidatury do Senátu na podzim letošního roku. Městská část Praha 11 
totiž pro něj v únoru objednala speciální seminář  „Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem„.  
K tomu je nutno podotknout, že peníze byly nejenom zneužity v jeho soukromý prospěch, ale jejich využití se  

absolutně minulo účinkem. Žádný šarm ani komunikační schopnosti Kos na tomto semináři ne-
pobral! Zkrátka vyhozené peníze. Dalším skandálem je využívání kanceláře na úřadu, kterou měl Kos bezprostředně 
po svém odvolání vyklidit. Ani po dvou měsících tuto kancelář nevyklidil, často jí využívá pro své soukromé účely, a to 
včetně servisu v podobě možnosti využítí internetu a tisku dokumentů pro vlastní potřebu. To vše z peněz obecního 
úřadu. takto, se paní Zdeňková, člověk s obrovským morálním kreditem přece nechová!! takto se 
chová Kos! 

stanovisko JM–Nd:  
kosi, zaplať náklady 
za seminář a nájem-
né za dva měsíce 
okupace kanceláře!   

Měsíc po odvolání kose

neuvěřitelné jednání Štylera s občany: 
„15 minut čeká jen pitomec!“
Historku, jako ze špatné humoristické knihy 
zažili naši spoluobčané z Jižáku bydlící v uli-
cích U dálnice a U nové dálnice. Ti si dovolili 
vyzvat ve zbytku Prahy nechvalně proslulé-
ho starostu Prahy 11 Jiřího Štylera k setkání 
nad problematikou výstavby administrativní 
budovy v dané lokalitě. S touto výstavbou 
totiž místní obyvatelé nesouhlasí. Na schůz-
ku domluvenou na 16.00, v místě plánované 
výstavby dorazil starosta svým služebním 
vozem s 20 minutovým zpožděním. Jaké 
bylo překvapení 20 čekajících občanů, když 
jim namísto pozdravu sdělil památnou větu: 
“Čekat 5 minut je povinnost, čekat 10 
minut je slušnost, čekat 15 minut je pito-
most. Jmenuji se Štyler a jsem starosta”.

Zkoprnělí občané se nakonec přes tento 
specifický úvod přenesli a začali diskusi, 
kterou k dalšímu všeobecnému překvapení 
starosta Štyler asi po deseti minutách ukon-
čil tím, že skočil právě hovořící paní do řeči: 
„Chaoticky na mě nepokřikujte, vůbec tomu 
nerozumíte. od teď budu řídit diskusi já!“ 
I tentokrát museli shromáždění občané ně-
kolikrát nabrat dech, aby se vzpamatovali  
a po několika odpovědích starosty Štylera 
ve smyslu “to nejde”, „stejně je to jedno” a 
podobně, si vzala slovo přítomná občanka a 
začala se starosty ptát na jeho osobní názor, 
a jak hodlá občanům v dané problematice 
konkrétně pomoci. Opět v průběhu řeči sko-
čil nebohé občance „demokrat“ Štyler do 
řeči a okřikl ji, že “tomu vůbec nerozumí, 

klade špatné otázky a odebírá ji slovo”. 
Přitomní obyvatelé tak konečně zjistili, 
že další diskuse nemá smysl a tak se plni 
rozčarování vrátili domů. Starosta Štyler na-
sedl do svého služebního vozu a odjel vstříci 
dalším „diskusím“.
Pokud máte zájem se setkat se svým staros-
tou, diskutovat s ním o vašich problémech, 
neváhejte a kontaktujte jeho sekretariát. 
Čeká vás jistě nesmírně zajímavá zkušenost  
a svérázný zážitek.
Informace k tomuto případu nám poskytli 
místní občané, jejichž jména má naše redak-
ce k dispozici. Pokud máte podobný bizarní 
zážitek s vedením naší radnice, neváhejte se 
s námi o něj podělit.
Zdroj: občané (jména má redakce k dispozici)
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V novém roce 2016

vám všem jen to nejlepší

přeje vedení radnice Městské části Praha 11
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C h o b o t N i C e  z  J i ž á k u ,  d í l  i i i .

Přinášíme další fakta a odpovědi na otázky, proč fotbalisté z Hájů nemají své travnaté hřiště. Tentokrát se 
zaměříme na sportovní areál Schulhoffova. Přes všechny možné výklady události, přes všechny polopravdy  
a nepravdy, přes všechny osobní animozity je zřejmé, že nejdůležitější jsou fakta. Právě fakta vám nyní chro-

nologicky přinášíme. Ten nejdůležitější fakt nastal 11. 3. 2011, kdy byla zastupitelstvem MČ Praha 11 schválena DOHODA  
O NAROVNÁNÍ mezi MČ Praha 11 a FC TJ Háje (Jan Horník). Tato dohoda byla podepsána oběma stranami a vstoupila  
v platnost. Na základě této dohody byla FC TJ Háje (Jan Horník) vyplacena kompenzace ve výši 3 091 640 Kč. Tímto FC TJ Háje  
(Jan Horník) pozbyl jakýchkoliv nároků na tento arál, s výjimkou UHT hřiště.

Vyzýváme Jana Horníka, aby zveřejnil, jakým způsobem FC TJ Háje naložil s více než 3 000 000 Kč. 
Kam se tyto peníze poděly? Jak byly použity ve prospěch hájského fotbalu? 

Proč fotbalisté z Hájů 
nemají hřiště Schulhoffova 

Jane Horníku, kam zmizely 3 miliony 
od MČ Prahy 11?

25. 3. 2002
Uzavřena nájemní smlouva na sportovi-
ště Schulhoffova, na jejímž základě byl 
nájemce FC TJ Háje  povinen mimo jiné 
udržovat předmět nájmu v souladu s úče-
lem nájmu (ke sportovní činnosti) každo-
ročním vložením finančních prostředků 
alespoň ve výši 500 000 Kč, každoročně 
zpracovávat a předkládat městské čás-
ti Praha 11 provozní řád hřiště a rovněž 
odpovídat za dodržování bezpečnostních 
opatření; byl povinen plnit povinnosti ulo-
žené vlastníkovi při provozu speciálních 
zařízení, byl povinen odstranit závady a 
poškození na předmětu nájmu.

2004–2007
Několikanásobné (1x ročně) upozornění 
na porušování povinností ze strany ná-
jemce FC TJ Háje, a to neinvestování ale-
spoň 500 000 Kč do zařízení areálu.

23. 1. 2008
Odborný posudek na zařízení spor-
tovního hřiště vypracovaný certifiko-
vanou osobou („Revizní technik tělo-
cvičného zařízení a dětských hřišť“, 
certifikát 001/2007 Hospodářské komory 
ČR) se závěrem, že sportovní za-
řízení je provozováno v přímém 
rozporu s požadavky přísluš-
ných technických norem, zákonů  
a vyhlášek. Neúspěšné pokusy o zajiš-
tění nápravy u nájemce FC TJ Háje, který 
podle zjištění městské části Praha 11 ne-
plnil své výše uvedené povinnosti.

25. 6. 2008
Usnesení rady městské části Praha 11  
č. 0529/15/R/2008, kterým byla schvále-

na výpověď nájemní smlouvy a předání 
písemné výpovědi nájemci FC TJ Háje. 
Nájemce FC TJ Háje podal k Obvodnímu 
soudu pro Prahu 4 žalobu, jíž se domá-
hal nerušeného užívání předmětu nájmu.  
V průběhu soudního sporu probíhala  
i mimosoudní jednání, z nichž vyplynulo, 
že nájemce FC TJ Háje není dlouhodobě 
schopen udržovat celé sportoviště Schul-
hoffova ve stavu odpovídajícím sjednané-
mu účelu.

srpen 2008
Sportoviště Schulhoffova bylo z bez-
pečnostních důvodů uzavřeno.
O důvodech uzavření areálu byla veřej-
nost informována následujícím prohláše-
ním.

Vážení uživatelé hřiště a sportoviště v ulici 
Schulhoffova, vážení rodiče,

vlastník tohoto hřiště a sportoviště, jímž je 
městská část Praha 11, musel na základě 
odborného posudku, následné odbor-
né technické kontroly zařízení sportovní-
ho hřiště a na základě doporučení firmy 
Zdeňka Houžvičková – SPORTSERVIS, 
která je certifikovanou osobou a mana-
žerem BOZP odborně způsobilým k pro-
vádění úkolů prevence rizik, přistoupit  
k uzavření hřiště a sportoviště pro veřej-
nost a vaše děti.
Z provedených kontrol a posudků vyplývá, 
že byly opakovaně zjištěny závady, kte-
ré byly v souladu s platnými technickými 
normami (ČSN EN 15312, ČSN EN 748+A 
a ČSN EN 749 + A) označeny za vážné, 
které mohou ohrozit uživatele na zdraví.
Z výše uvedených důvodů je povinností 

vlastníka hřiště a sportoviště uzavřít, za-
mezit vstupu veřejnosti a předejít tak hro-
zícímu nebezpečí poškození zdraví jeho 
uživatelů.

Městská část uzavírá pro veřejnost užívání 
tohoto hřiště a sportoviště ke dni 27. srpna 
2008 a upozorňuje, že od tohoto dne platí 
zákaz vstupu na hřiště a sportoviště.
Městská část provede certifikovanou oso-
bou na své náklady požadované a potřeb-
né opravy a úpravy v nejbližším období  
a poté hřiště a sportoviště opět zprovozní.

září 2008
Sportoviště Schulhoffova bylo na nákla-
dy MČ Praha 11 opraveno tak, aby byly 
splněny všechny bezpečnostní normy. 
Areál byl předán nájemci FC TJ Háje  
k dalšímu využívání.

9. 3. 2010 a 11. 3. 2011
Usnesením rady městské části Prahy 
11 č. 0219/7/R/2010 ze dne 9. 3. 2010  
a zastupitelstva městské části Praha 11 
č. 25/31/Z/2010 ze dne 11. 3. 2010, kte-
rými byla schválena dohoda o narovnání, 
která ukončila spory ohledně sportoviště 
Schulhoffova a která obsahovala jednak 
dohodu o ukončení nájmu sportoviš-
tě Schulhoffova nájemcem FC TJ Háje 
a rovněž dohodu o úhradě zhodnocení 
předmětu nájmu nájemcem FC TJ Háje  
s tím, že výše zhodnocení byla 
soudním znalcem určena na část-
ku 3 091 640 Kč a tato částka byla 
také městskou částí Praha 11 ná-
jemci Fc tJ Háje zaplacena. 

Jan Horník

(red)
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Areál Schulhoffova, rok 2008 

– nebezpečí pádu branky

Areál Schulhoffova, rok 2008 

– nezabezpečené fotbalové branky

 

Areál Schulhoffova, rok 2008 

– nezabezpečené fotbalové branky Areál Schulhoffova, rok 2008 

– nezabezpečené fotbalové branky

tragédie se nesmí opakovat

Fotbalová branka zabila dítě

po pádu fotbalové 

branky chlapec bojuje 

o život.
Stav dvanáctiletého chlapce, na které-

ho spadla ve čtvrtek odpoledne v obci 

Žilina na Kladensku fotbalová branka, je 

velmi vážný. 

Hoch utrpěl závažné zranění hlavy a leží 

na jednotce intenzivní péče kliniky dět-

ské chirurgie.

„Potvrdilo se závažné poranění hlavy. 

Během tří až pěti dní se ukáže, jak se 

jeho organismus dokáže se zraněním 

vypořádat,“ uvedla mluvčí Fakultní Tho-

mayerovy nemocnice Martina Štanclová.

Podobná zranění nejsou výjimečná. 

V létě 2006 zemřel v Plzni čtrnáctile-

tý chlapec, na kterého na hřišti spad-

la házenkářská branka. Nepomohla 

ani rychlá pomoc záchranářů a převoz 

do nemocnice. V červenci 2005 zabila 

převrácená fotbalová branka devate-

náctiletého mladíka v Opatově u Svitav. 

Muž po horním břevně přenosné branky 

ručkoval. Branka se s ním ale převrátila  

a přimáčkla ho k zemi.
Zdroj: ČTK 22. 8. 2008

důvody, proč byl v roce 2008 areál Schulhoffova uzavřen
Nájemce FC TJ Háje (Jan Horník) hrubým způsobem ohrožoval zdraví a život sportujících dětí, pro-
tože areál nesplňoval bezpečnostní předpisy. Kromě jiného hrozilo převrácení fotbalových branek 
a podobná smrtelná tragédie jako v letech 2006 a 2008 (viz novinový článek). 
Jelikož nájemce FC TJ Háje (Jan Horník) nereagoval na výzvy k nápravě, přistoupila MČ Praha 11 
k uzavření areálu, aby se zabránilo případným neštěstím.

Všechna fakta uváděná na této dvoustraně vycházejí  
z oficiálních dokumentů MČ Praha 11, viz níže. Tyto doku-
menty si můžete prohlédnout na www.jmnd.cz

• nájemní smlouva SM0200001008 ze dne 25. 3. 2002
• odborný posudek na zařízení sportovního hřiště Schulhoffova  
 ze dne 23. 1. 2008 se závěrem NEVYHOVUJE provozu

• odborný posudek na zařízení sportovního hřiště Schulhoffova  
 ze dne 6. 6. 2008 se závěrem sportovní zařízení je provozováno  
 v PŘÍMÉM ROZPORU se zákony
• znalecký posudek č. 545-2009 na částku 3 091 640 Kč
• dohoda o narovnání mezi MČ Praha 11 a FC TJ Háje 
 (Jan Horník) ze dne 11. 3. 2010

Michal Horník (HPP 
záměrně lže
Na květnovém zastupitelstvu pronesl Michal 
Horník (HPP 11) několik záměrných lží týkající se 
areálu Schulhoffova. Přínášíme pravdu. 

lež č.1  Za hřiště schulhoffova jsme platili 
(míněno FC TJ Háje) nájem 520 000 Kč ročně.

Pravda   FC TJ Háje (Jan Horník) platil za sportovní areál 
Schulhoffova roční nájemné ve výši 20 000 Kč/rok. Dalších 
500 000 Kč/rok mělo být vloženo do údržby a provozu 
areálu. Což se dlouhodobě nedělo. Na tyto nedostatky 
(porušení nájemní smlouvy) byl nájemce FC TJ Háje (Jan 

Horník) upozorňován MČ Praha 11 již od 
roku 2004 (starostka Šorfová).

lež č.2  V roce 2008 jsme (míněno 
FC TJ Háje) dostali bezdůvodně výpo-
věď z areálu Schulhoffova.

Pravda  Nejednalo se o bezdůvodnou 
výpověď, ale o reakci na hrubé porušo-
vání nájemní smlouvy, kdy nebyla ze strany FC TJ Háje 
(Jan Horník) zajištěna bezpečnost sportovců a veřejnosti a 
hrozilo nebezpečí úrazů. Na to byl FC TJ Háje (Jan Horník) 
upozorněn. Jelikož na uvedené výzvy nereagoval, přistoupila  
MČ Praha 11 k výpovědi, následně zajistila odstranění závad. 
Po odstranění závad byla výpověď stažena a areál byl opět 
předán nájemci FC TJ Háje (Jan Horník), který areál provo-
zoval do 11. 3. 2011.

5

Michal Horník

(red)
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Štyler jako starý král 
Půlnočního království 
Také jste si poslední dobou všimli silné podobnosti mezi sta-
rostou Štylerem (HPP 11) a starým králem Půlnočního králov-
ství z kultovní pohádky Pyšná princezna?
Zlidovělé rčení „Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil.“  
přesně popisuje chování Štylera ve funkci starosty. Posuďte sami... 

... už jsem jako Štyler...
Odvolám, co jsem   
  řekl, a potvrzuji, co    
      jsem odvolal.

ze starosty Štylera 
se stává celore-
publikový fenomén! 
téměř to vypadá,  
že se snaží 
získat nějaké 
ocenění.
Za slušnost, vy-

chování a dobrou reprezentaci městské 
části to ale rozhodně nebude... Momentál-
ně totiž vede tabulku v souboji o titul Trap-
nost roku! vše začalo tím, když si strážník 
žabka dovolil kritizovat ve svém volném 
čase starostu na facebookových strán-
kách politické strany hnutí pro prahu 11, 
jejímž členem je starosta Jiří Štyler. 
Následovala doslova psychotická reakce 
starosty Štylera. Strážník–pisatel by si podle 
něj „měl více hledět své práce“, protože „je 
z jeho příspěvků patrné, že se raději věnuje 
psaní na FB… a tím zanedbává svoji práci, 
protože jinak by byl všude po celém Jižním 
Městě pořádek.“ Starosta si dále stěžuje, že 
kvůli psaní strážníka Žabky na Facebook je 
na Jižním Městě kriminalita, že se má věno-
vat své práci, za kterou je placen daňovými 
poplatníky, a vyzývá ho, ať nechá správu 
MČ Praha 11 zvoleným zástupcům. Jako 

by přitom starosta sám zapomněl, že on je 
stejně tak placen daňovými poplatníky a je 
zodpovědný nejen svým voličům, ale všem 
občanům, kteří žijí v oblasti spravované jím 

řízenou radnicí. Brilantní strážníkova odpo-
věď na sebe nicméně nenechává dlouho če-
kat: Strážník mu v odpovědi s grácií děkuje 
za důvěru, že by mohl být spasitelem Jižního 
Města, a připomíná, že vyslovení jeho jiného 
názoru není přece zakázané. „Snad jedině 
ve vámi navrhované obci Jižní Město byste 
to třeba vyhláškou zakázal,“ odkazuje stráž-
ník ve své odpovědi s vtipným nadhledem 
na Štylerovo neslavné extempore s návrhem 
odtrhnout Jižní Město od Prahy. Policista dále 
upozorňuje na závažnou konkrétní nečinnost 
ze strany radnice týkající se návrhů na řešení 
bezpečnosti a připomínek, popř. neřešení po-
licejních oznámení přestupkovým oddělením, 
nevyužívání zákonné možnosti zákazu pobytu 
pro předvedené opilce a podobně. „Přeji vám 
krásný víkend, já budu pracovat, tak se snad 
budete cítit bezpečně,“ loučí se Žabka se Šty-
lerem ve svém skvělém asertivním příspěvku.

Veřejného zostuzení se dočkal starosta Již-
ního Města Jiří Štyler, když v diskusi na Fa-
cebooku evidentně neovládl nervy, neunesl 
obyčejný dotaz a občanovi Prahy 11, který 

je zároveň strážníkem, prakticky za-
kázal mít názor. Obvinil ho, že kvůli 
jeho aktivitám na sociálních sítích 
není v Praze 11 nulová kriminalita, a 
sdělil mu, že místo diskusí má raději 

pracovat, aby se lidé mohli cítit bezpečněji. 

starosta v tomto případě ale hodně 
přestřelil – vybral si totiž Miroslava 
žabku, strážníka–hrdinu, který byl 
mj. oceněn primátorem za záchra-
nu života, získal titul strážník roku 
a ve svém volném čase zadržel dva  
zločince.

otevření školky se změnilo v ostudu starosty
Slavnostní otevření nově zrekonstruované mateřské školy Janouchova naplánoval starosta Prahy 11 Jiří Štyler (hPP 11) na letoš-
ní duben. v očekávání velkolepé události (otevírání čehokoli nového je na Jižním městě od voleb velkou vzácností) pozval všech  
23 ředitelů mateřských a základních škol, 15 vedoucích odborů radnice, 45 zastupitelů a další hosty. na samotné otevření však do-
razila však jen hrstka pozvaných, takže starosta Štyler působil podle očitých svědků dost rozpačitě a připomínal pověstný kůl v plotě.

Slavnostní otevírání pokračovalo naplánovaným stříháním pásky. Ještě předtím se odhodlal k pronesení projevu, který byl bohužel asi  
v polovině přerušen mimořádnou událostí. Z nedalekého balkonu přilehlého panelového domu se najednou vyklonila místní občanka a začala 
hlasitě křičet směrem k právě projev pronášejícímu Štylerovi: “Zmiz odtud ty jeden podvodníku a lháři! Nic jsi pro tuto školku neudělal!” 
To samozřejmě nenechalo chladnými pár pozvaných hostů a někteří se začali otevřeně smát. Je férové řici, že starosta Štyler se nesmál  
a důstojně dokončil několika zbylými větami svůj projev, aby se následně opět odebral na radnici vykonávat tolik bohulibého pro naše město. 
A nám nezbývá, než poděkovat za hezkou akci a těšit se na další slavnostní otevření nové školky či školy. Čekáme, zda nějaká sázková 
kancelář vypíše kurz na to, zda se někdy vůbec dočkáme.            (red)

• únor 2016, Štyler: 
„Mám zpracovanou metodiku, jak 
z městské části Praha 11 udělat 
samostatnou obec.“ :-)

• duben 2016, Štyler: 
„O odtržení městské části Praha 11 
od hl. m. Prahy jsem nikdy  
nemluvil.“

• 9. května 2016 Štyler na jednání RMČ Pra-
ha 11 hlasoval pro uzavření nájemní smlouvy 
se soukromou střední školou Orange Factory

• 11. května 2016 Štyler odvolává své hlaso-
vání s komentářem: „Smlouva je pro 
MČ Praha 11 nevýhodná.“

• 12. května 2016 Štyler odvolává své odvo-
lání hlasování s komentářem: „Spletl jsem 
se, smlouvu beru na vědomí.“

• 24. května 2016 Štyler prohlašu-
je: „Pakliže do 31. května 2016 ne-
přistoupí ANO na návrh HPP 11 na 
sestavení nové koalice, odstoupím 
k 9. 6. 2016 z funkce starosty.“

• 31. května 2016 z dostupných 
zdrojů ANO na toto ultimátum 
nepřistoupilo

• 9. června 2016: Zkuste si tipnout!

Pohádka skončila dobře, starý král šel do důchodu. totéž doporučujeme Štylerovi.

hulvát ŠtylerHulvát Štyler

Miroslav Žabka, 
oceněný strážník
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Na květnovém jednání zastupitelstva MČ Praha 11 došlo k málo 
vídané události: Nejsilnější politické uskupení HPP 11, které v po-
sledních volbách získalo 33 % hlasů, opustilo jednání zastupitel-
stva. Všech 16 přítomných zastupitelů HPP 11 (s výjimkou jednoho) 
opustilo bez udání důvodu jednání zastupitelstva, které v té době 
mělo na programu ještě několik bodů, pro občany jižního města 
jistě důležitých. Další pobouření způsobil i odchod starosty Štyle-
ra, který taktéž bez udání důvodu jednání opustil. V případě sta-
rosty je takové chování na pováženou, protože starosta ze zákona 
zastupitelstvo svolává a řídí. Štyler se prostě sebral a odešel. Lze 
spekulovat, že důvodem bylo odvolání nepopulární radní Zdeňko-
vé. A tak po zbytek jednání vypadaly lavice členů HPP 11 tak ja je 
možno vidět na fotografii. Asi je vážně něco pravdy na tvrzení, že 
zkratka HPP 11 ve skutečnosti znamená Hnutí PROTI Praze 11!

hPP 11 v čele se starostou Štylerem opustilo 
jednání zastupitelstva

h N u t í  p r o t i  p r a z e  1 1

Prázdná místa zastupitelů HPP 11

Opilý politik středobodem skandálu na zastupitelstvu
Dění na naší městské části začíná v mnoha případech připomínat cirkus, jehož smutnými aktéry jsou bo-
hužel z drtivé většiny představitelé vládnoucí strany Hnutí pro(ti) Praze 11. Nechtěnými diváky se v tomto 
konkrétním případě stali bohužel všichni zastupitelé i občané, kteří se zúčastnili únorového zasedání 
zastupitelstva naší městské části. 

V průběhu jednání se po jednacím sále začal opakovaně potácet, pro většinu přítomných, neznámý muž. 
K údivu mnoha měl po celou dobu v ruce sklenici piva, ze které neustále popíjel a také jí stále doplňoval. 
Přitom se loudavým krokem pohyboval po sále a verbálně reagoval na různé vjemy a podněty. Nakonec 
„zakotvil“ a začal diskutovat s předsedou klubu zastupitelů HPP 11 Martinem Farmačkou (na fotografii  
v černém). Po nějaké době a pár dalších sklenicích piva si tento neznámý začal vedle Farmačky klekat 
(viz foto), aby si nakonec (asi únavou) vedle svého přítele z HPP 11 sedl přímo na zem. Tou dobou již 
většina zastupitelů a přítomných občanů zbystřila a začala se pídit po identitě tohoto individua, ostudně 
narušujícího průběh oficiálního jednání.

Jaké bylo i naše překvapení, když jsme vypátrali, že se jednalo o jistého pana Heřmana alias Ma Párek 
He (takto se podepisuje na Facebooku), člena HPP 11, dobrého přítele odvolaného místostarosty Kose 
a zcela skandálně i člena komise pro výchovu a vzdělávání! Tento samý Heřman alias Ma Párek He se 
proslavil také tím, že na jednání zastupitelstva v prosinci 2014 křičel na jednoho opozičního zastupitele, 
že ho nechá zastřelit, či tím, že ředitelům mateřských a základních škol vyhrožoval, že je nechá se svým 

kámošem Kosem odvolat. 

Toto individum má podle našich informací navíc ambice stát se ředitelem některé ze škol na Jižním Městě. Je zcela ostudné, že podobný člověk 
může určovat či ovlivňovat školství v Praze 11, z pozice člena vzdělávací komise. Nikdo s podobným rejstříkem a morálním profilem nemá podle 
našeho názoru žádný nárok cokoli pohledávat v půlkilometrové blízkosti dětí z Jižního (či jakéhokoliv jiného) Města.                  

MČ Praha 11 opět 
neuspěla se žá-
dostmi o dotace na 
opravy mateřských 
a základních škol

Když jsme loni v září informovali (JM-ND č. 1), že Praha 11  důsledku hlouposti a neschopnosti 
Štylera  a Kose zbytečně vrátila 11 mil. Kč na regeneraci školy Schulhoffova (dotace byla zís-
kána v roce 2013 za Mlejnského), bylo nám sděleno, že je to jedno, protože Praha 11 požádá  
o přidělení dotace znovu a jistě jí bude vyhověno.

I podala Praha 11 v listopadu 2015 žádost opět. Popravdě podala rovnou žádosti tři, a to na 
regeneraci školy Shulhoffova, na regeneraci ZŠ Ke Kateřinkám a na dostavbu ZŠ Chodov.

A jak to dopadlo? Zkuste si, vážení čtenáři, tipnout.

Pohádka skončila dobře, starý král šel do důchodu. totéž doporučujeme Štylerovi.

reakce na článek starosty Štylera a bývalého 
místostarosty kose k rozpočtu v klíči č. 5
Starosta Štyler a dnes již odvolaný místostarosta Kos reagují  
v časopise Klíč č. 5 na můj článek týkající se schválené-
ho rozpočtu pro rok 2016. Tento článek byl také publikován  
v JM-ND č. 3. Oba pánové samozřejmě odmítají mé tvrzení, 
že jimi schválený rozpočet je nehospodárný a investičně pod-
dimenzovaný. Argumentují, že na účtech městské části je re-
zerva 25 mil. Kč a disponibilní prostředky ve výši 100 mil. Kč.
Tyto informace mě potěšily, protože potvrdily má tvrzení, resp. 

vyvrátily předchozí prohlášení, že po Mlejnském zbyla prázdná 
pokladna. Je zřejmé, že se oba pánové přiznali k tomu, že jejich 
původní tvrzení byla lživá, když teď přiznávají, že výše uvedené 
finanční prostředky jsou k dispozici. Dále je z účetních uzávěrek 
za rok 2014 a 2015 zřejmé, že právě tyto prostředky na účtech 
byly již koncem roku 2014. Často se to nestává, ale v tomto pří-
padě pravda zvítězila.                           

 Dalibor Mlejnský

  (red)

  (red)
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společnost ave Cz odpadové hospodářství s. r. o., odpadové hospodářství, a.s. vyzvala MČ praha 11 k ukončení 
smlouvy o zajištění úklidu a údržby veřejné zeleně, a to ke dni 30. dubna 2016. 
smlouva vstoupila v platnost v říjnu 2015. trvala tedy pouze půl roku. důvodem byly příliš nízké ceny, které byly v rámci 
výběrového řízení nastaveny. Jedná se o další zpackanou záležitost současného vedení naší městské části pod vedením 
starosty Štylera (hpp 11). odpovědná radní zdeňková byla již odvolána. o tom, kdo bude mít v kompetenci údržbu a úklid 
veřejné zeleně, se dle našich informací stále jedná. Nikdo z radních tuto kompetenci nechce přijmout. asi to zbude na Šty-
lera, to je odborník.

Společnost ave ukončila smlouvu o údržbě zeleně na Jižním městě

dědictví 
po “šílené” Zdeňce

Ředitelka Jana vaníčková se stala obětí bossingu 
odvolané Šárky zdeňkové
Školství a vzdělávání v naší Praze 11 utrpělo další těžkou ránu v podobě odchodu oblíbené ředitelky MŠ Blaten-
ská paní Vaníčkové. Paní ředitelka se aktivně spolupodílela na koncepci a realizaci mateřských škol při základních 
školách na Jižním Městě. Sama pak úspěšně provozovala tři odloučená pracovště MŠ. Odměnou se jí stal více 
než roční bossing ze strany nechvalně proslulé bývalé radní Šárky Zdeňkové (HPP 11). 
Paní ředitelce za její úspěšné, více než desetileté působení ve školství na Jižním Městě, velmi děkujeme 
a přejeme mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

Uschlé stromy vparku u Košíkov-ského potoka

Zničený trávník v parku 

u Košíkovského potoka

Šárka Zdeňková

„Tak nám odvolali 
Zdeňkovou,“ dala 
by se slovy pověst-
né paní Müllerové 
parafrázovat situa-
ce, která nastala na 
květnovém zastupi-
telstvu Prahy 11.

„Kterou Zdeňkovou, 
paní Müllerová?“ ptá se Švejk. Nepře-
stávaje si masírovat kolena opodel-
dokem. „Já znal jenom jednu Zdeňko-
vou, ta je z Chodova, měla sekat trávu  
a sbírat psí hovínka. Nedělala ani jedno 
a místo toho fušovala do řemesla jinejm. 
Není ji žádná škoda.“ 
Se starým dobrým Švejkem nelze než 
souhlasit. I přes neustálá fantazírová-
ní radní Zdeňkové o jakémsi spiknutí 
temných sil opozice, byly důvody jejího 
odvolání zcela prozaické. Ostatně po-
suďte sami. Při svém zvolení do funkce 
s kompetencemi údržba zeleně a veřej-

ného prostranství 
a doprava, v listo-
padu 2014 slibo-
vala kromě jiného 
následující:

Slib 1
Transparentním 
způsobem zajistíme 
výběr dodavatele 
údržby zeleně a 
úklidu

Realita?   Prav-
da je, že Zdeňko-
vá nechala zrušit 

již připravené výběrové řízení na doda-
vatele údržby zeleně a úklidu (vždyť se 
připravovalo za bývalého starosty Mlejn-
ského). Zároveň prohlásila, že nové vý-
běrové řízení bude transparentní, bude 
přístupné drobným podnikatelům a v ka-
ždém případě bude cena podstatně nižší 
než za bývalého vedení. Nové výběrové 
řízení bylo připraveno, ale nebylo trans-
parentnější, nebylo přístupné pro drobné 
podnikatele (parametry mohly splnit pouze 
velké firmy) a zavdávalo k dohadům a spe-
kulacím. Po devíti měsících, v září 2015 
byla slavnostně vybrána společnost AVE.  
A vítězná cena? Podezřele nízká vysou-
těžená cena na úrovni roku 1994 dáva-
la tušit, že nás čekají problémy. A tak 
se také stalo… tráva neposekána, a když 
posekána, tak ponechána na místě k ze-
tlení. Odpadkové koše nevysypány, pytlíky 
na psí exkrementy nedodány, nepořádek 
neuklizen. Stačí se podívat na Facebook 
Prahy 11 či příslušná diskusní fóra radni-
ce přetékající stížnostmi na pořádek stejně 
jako nevyprázdněné odpadkové koše. 

Slib 2
Zásadním způsobem zlepšíme úklid a údrž-
bu zeleně na Jižním Městě

Realita?   
Zdeňkové se podařilo za jednu sezónu té-
měř zlikvidovat dva parky: park U Chodov-
ské tvrze a park U Košíkovského potoka.  
V posledně jmenovaném nechala zlikvido-
vat nejen trávu, protože ji zřejmě nikdo 
neřekl, že nově vysetý trávník se musí do-
sévat, hnojit, ale hlavně ZALÉVAT. Ještě 
hůře dopadly nově vysazené stromy, kte-
rých nechala Zdeňková uschnout celkem 

11. Opět této „odbornici“ nějak ušlo, že 
nově vysazené stromy se musejí ZALÉ-
VAT, jinak uschnou. Což se bohužel stalo. 
Pravdivost uvedeného (na rozdíl od hyste-
rických tvrzení odvolané radní) si můžete 
ověřit na přiložených fotografiích případně 
na vlastní oči přímo na místě.

Slib 3
Zamezíme vjezdu kamionům na Jižní Město

Realita?   Kamiony již mnoho let Jižním 
Městem projíždět nesmějí. Výjimku tvoří ko-
munikace Mírového hnutí. Zde se jednalo 
o populistické sliby před volbami, protože 
kamiony samozřejmě ulicí Mírového hnutí 
projíždějí dál ve stejné intenzitě, nic se 
nezměnilo, Zdeňková nic nezařídila. Vedle 
toho HPP 11 v čele s „expertkou“ na do-
pravu a v rozporu se svými sliby dokonce 
aktivně vystupují proti dokončení Pražské-
ho okruhu, tzv. PO 511, což je obchvat, 
který může jako jediný, občanům Jižního 
Města ulevit. Z nepochopitelných důvodů 
se představitelé HPP 11 i Zdeňková od-
mítli připojit k výzvě zastupitelstva i petici 
požadující dokončení okruhu. Namísto toho 
se angažují ve prospěch obyvatel z vesnic 
obklopující Prahu 11.

Slib 4
Zvýšíme počet parkovacích míst pro místní 
obyvatele

Realita?   Kde nic,  tu nic. Aneb vyhla-
šujeme soutěž o nalezení nově vzniklého 
parkovacího místa na Jižním Městě! (red)
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Společnost ave ukončila smlouvu o údržbě zeleně na Jižním městě

rodiče žáků střední školy ma-
nagementu a služeb se snaží 
oddálit výpověď, kterou škola 
dostala od MČ praha 11, a to  
k 1. 7. 2016. záměrně říkáme od-
dálit, neboť dle vyjádření ředitel-
ky paní krčmářové škola zatím 
nesehnala odpovídající adekvát-
ní prostory pro další působení.

Záměrem radnice je zrekonstruovat tento 
objekt a otevřít zde základní školu. Přes-
tože můžeme polemizovat o důležitosti  
a potřebnosti otevření nové základní ško-

ly, nechceme toto rozhodnutí napadat.
Faktem je, že se objekt na novou školu 
hned tak rekonstruovat nezačne. Projekt 
musí být vysoutěžen, následně připo-
mínkován a teprve poté, kdy proběhnou 
potřebné lhůty, může být rekonstrukce 
zahájena.

Z našeho pohledu je reálný termín začá-
tek července 2017. Důležitým faktem je  
i skutečnost, že škola platí městské části 
asi 2 mil. Kč ročně za pronájem. Pokud 
bude škola muset odejít a objekt se re-
konstruovat nezačne, objekt bude chát-
rat a MČ přijde o 2 mil. Kč.

Žádost o prodloužení nájmu o rok pod-
pořilo svými podpisy více než 400 obča-
nů a rodičů. Vyzýváme vedení městské 
části, vezměte rozum do hrsti a pomozte 
škole, studentům, rodičům a pedago-
gům, kteří žádají jen o čas!

rodiče bojují proti zrušení školy 
vezměme rozum do hrsti! 

Ošklivá a stará kotelna, 
nebo moderní a funkční objekt?
odvolaná zdeňková také zásadním způsobem bojovala proti jakékoliv výstavbě na Jižním Městě. její pozornosti neunikla ani 
výstavba polyfunkčního domu v ulici kloknerova. populisticky tvrdila, že nový objekt zhorší kvalitu bydlení obyvatel a ohrozí 
je na zdraví. sami posuďte relevantnost jejích tvrzení.

Záhada, kdo vede Jihoměstskou 
majetkovou a.s., odhalena!!! 
Déle než rok, co Jihoměstskou majetkovou a.s. vede nový ředitel, se spekulovalo, zda tuto 
společnost vůbec řídí. Jde o to, že společnost ve skutečnosti řídí její akcionář, tedy rada MČ 
Praha 11, tedy popleta Štyler s makroekonomem Kosem a Šárkou Zdeňkovou, hlavní odbornicí 
na likvidaci zeleně na JM! Kosi na střechách cvrlikají, že ředitele dlouho nikdo neviděl. 

I obuli se do této záhady naši investigativci a zjistili doslova mediální bombu! Ředitel zmizel 
na Seychely a místo sebe nechal úřadovat chudáka Hurvínka! Říká se, že při odletu utrousil 
poznámku, že Jihoměstskou může vést kdejaký trouba, protože stejně nic nemůže rozhodovat, 
takže Hurvínek to zvládne levou zadní! Když tak o tom přemýšlíme, tak pan ředitel má vlastně 
pravdu. Ale co ten chudák Hurvínek? Nepřivedou ho ti tři zmiňovaní experti do tepláků?

stanovisko JM–Nd:  
všichni už jsou na seychely, buenos días, hurvínku ty taky jdi! 

Škola Schulhoffova

Původní kotelna, stav k roku 2014 Nový moderní objekt, rok 2016

(red)

(red)
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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. 
v případě zájmu vám budeme naše noviny zdarma pravidelně zasílat poštou.

výSledKy HlaSování

 Pro: Proti:  Zdržel se:

ano  5  2  1

ČSSd  4  0  0 

HPP11  0  3  14

JM-nd  3  0  0

KSČM  3  0  0

odS  3  0  0

toP 09  5  0            0

Zastupitelstvo mč Praha 11
podpořilo dostavbu Pražského 
okruhu v trase 511
Návrh přednesl Petr Sýkora (JM-ND) a Stanislav Urbánek (TOP 09)

hnutí pro Prahu 11 v čele se 
starostou Štylerem návrh nePOdPOřilO


