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Dostavba Pražského 
okruhu je běh  
na dlouhou trať
Když se jednalo u EK o stavbách, kte-
ré dostanou výjimku, dokončení 511 
bohužel neprošlo. EK se údajně roz-
hodovala na základě informací, které 
dostávala od různých sdružení i osob, 
které si dostavbu PO 511 nepřejí. Roz-
hodli jsme se tedy vytvořit tlak opač-
ný, aby si pánové v Bruselu uvědomi-
li, jaký je v Praze skutečný stav věcí.  
Každý den sbíráme podpisy pod do-
stavbu PO 511. V současné chvíli jich 
máme cca 4 000. Chceme tím pomoci 
Praze i vládě ČR při vyjednávání, aby 
viděli, že v tom nejsou sami a že za 
nimi občané stojí. Už jsme své stano-
visko vyjádřili krátkým zastavením do-
pravy v Uhříněvsi. A vidíte, pořád je to 
málo. Proto společně se Spořilováky  
a s podporou Prahy, připravujeme ješ-
tě agresivnější protest abychom upo-
zornili na problém chybějícího okruhu. 

Pořád to nechápu. Občané Prahy, 
MHMP, poslanci i vláda ČR všichni 
jsme pro dostavbu Pražského okruhu. 
Tak proč po tolika letech stále nesto-
jí? Výsledky závěrečných jednání na 
úrovni ministrů mě neuspokojují. Kaž-
dý dobře ví, že stačí „sabotáže“ ně-
kterých spolků proti okruhu a stavbu 
budeme dál a dál odkládat. Ale s tím 
už si musí poradit naši ministři.  

Petr Sýkora,
předseda Iniciativy za dostavbu 

Pražského okruhu

Blokáda na Spořilově
dne 14. září se uskutečnila 
blokáda spořilovské spojky

požadujeme dostavbu pražského okruhu

K 22. 9. 2016 
petici podepsalo 
již 4 126 občanů

STOP KAMIONŮM  

BLOKÁDA 
SPOŘILOVSKÉ  

STŘEDA 14. ZÁŘÍ V 17:00  U HORNÍHO PODCHODU POD SPOŘILOVSKOU NAPROTI AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE CHOCERADSKÁ  

  
PŘIJĎTE NÁM POMOCI UPOZORNIT NA NEÚNOSNOU DOPRAVNÍ SITUACI  

NA SPOŘILOVĚ POCHODEM PO SPOŘILOVSKÉ Z KOPCE DOLŮ OD HORNÍHO 
K DOLNÍMU VJEZDU Z ULICE NA CHODOVCI.  

 

PŘIJĎTE PODPOŘIT DOSTAVBU JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI PRAŽSKÉHO OKRUHU, KTERÁ 
VÝRAZNĚ POMŮŽE ZLEPŠ IT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA  SPOŘILOVĚ.   

 AKCE JE OFICIÁLNĚ NAHLÁŠENA A PŘIJDE NÁS PODPOŘIT  NÁMĚSTEK  PRIMÁTORKY HMP PAN DOLÍNEK .   PŘIJĎTE VŠICHNI, KTERÝM OSUD SPOŘILOVA NENÍ LHOSTEJNÝ .  
 

                  
 

 

Kontakt: info@sos-sporilov.cz 

Dostavba Pražského 
okruhu v Parlamentu
Petr Sýkora vystoupil 31. 8. 2016 na jed-
nání Hospodářského výboru v Poslanecké 
sněmovně.

Ve svém vystoupení apeloval na poslan-
ce k přijetí takových legislativních změn, 
které povedou k urychlené dostavbě Praž-
ského okruhu.

„Pro statisíce občanů, kteří jsou denno-
denně vystaveni negativním důsledkům 
neexistence okruhu, je urychlená dostav-
ba otázkou zdraví a života,“ uvedl Sýkora.

Zároveň pozval poslance na blokádu  
Spořilovské spojky dne 14. 9. 2016.

Rozhořčení občané nejen ze Spořilova, ale také 
z Jižního Města, Uhříněvsi a dalších částí Prahy 
vyjádřili pokojným způsobem své rozhořčení nad 
zoufalou situací v oblasti tranzitní dopravy v jihový-
chodní části Prahy.

Stále odkládaná výstavba silničního okruhu kolem 
Prahy má za následek tisíce projiždějících kami-
onů denně v hustě obydlených oblastech Prahy. 
Demonstranti v průběhu akce podepisovali dopis 
členům Evropské komise s důraznou výzvou k oka-
mžité nápravě.

Akce se kromě jiného zúčastnil Petr Dolínek, 
1. náměstek primátorky hl. města Prahy.

Petr Sýkora při jednání Hospodářského výboru PS PČR

Akce se zúčastnilo přibližně 200 lidí.

Reportáž TV Nova 
můžete zhlédnout 
na www.sykorapetr.cz
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„Starosta Štyler škodí Praze 
a jeho chování je neakceptovatelné,“ 
říká primátorka Adriana Krnáčová

již několik měsíců plní stránky novin a televizních obrazovek 
problematika výstavby, resp. dostavby pražského okruhu,  
a to především tzv. trasa 511, nedokončený úsek mezi dálnicí 
d1 u modletic a d11 u běchovic. o této problematice jsme vás 
informovali v jmNd č. 4 v květnu letošního roku. do boje za 
výstavbu 511 se kromě petra sýkory z Iniciativy za dostavbu 
pražského okruhu intenzivně zapojilo ministerstvo dopravy  
a hlavní město praha. 

Shrnutí kauzy:
• květen 2016
Zastupitelstvo mČ praha 11 schvaluje usnesení na podporu urychlené výstavby 511.
Zastupitelstvo mČ praha 11 ukládá starostovi Štylerovi informovat o tomto usnesení předsedu vlády, 
pražskou primátorku a další. tento úkol Štyler v daném termínu nesplní. 
• červen 2016
Štyler zasílá představitelům evropské komise dopis, ve kterém vyjadřuje nesouhlas s výstavbou 511. 
pro tento dopis zneužije oficiální hlavičkový papír mČ praha 11 a tímto jedná v přímém rozporu  
s usnesením Zastupitelstva mČ praha 11 a rady hl. m. prahy.
díky tomuto Štylerovu dopisu se proces výstavby pražského okruhu spozdí o několik dalších let.
• září 2016
Štyler začíná obracet a tvrdí, že vždycky podporoval dostavbu okruhu ve variantě 511!

STOP KAMIONŮM  

BLOKÁDA 
SPOŘILOVSKÉ  

STŘEDA 14. ZÁŘÍ V 17:00  U HORNÍHO PODCHODU POD SPOŘILOVSKOU NAPROTI AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE CHOCERADSKÁ  

  
PŘIJĎTE NÁM POMOCI UPOZORNIT NA NEÚNOSNOU DOPRAVNÍ SITUACI  

NA SPOŘILOVĚ POCHODEM PO SPOŘILOVSKÉ Z KOPCE DOLŮ OD HORNÍHO 
K DOLNÍMU VJEZDU Z ULICE NA CHODOVCI.  

 

PŘIJĎTE PODPOŘIT DOSTAVBU JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI PRAŽSKÉHO OKRUHU, KTERÁ 
VÝRAZNĚ POMŮŽE ZLEPŠ IT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA  SPOŘILOVĚ.   

 AKCE JE OFICIÁLNĚ NAHLÁŠENA A PŘIJDE NÁS PODPOŘIT  NÁMĚSTEK  PRIMÁTORKY HMP PAN DOLÍNEK .   PŘIJĎTE VŠICHNI, KTERÝM OSUD SPOŘILOVA NENÍ LHOSTEJNÝ .  
 

                  
 

 

Kontakt: info@sos-sporilov.cz 

Snahou všech zúčastněných bylo zís-
kat pro dostavbu 511 souhlasné stano-
visko Evropské komise k výjimce pro 
pořízení Studie vlivu stavby na životní 
prostředí tzv. EIA. Souhlasné stano-
visko vydala Evropská komise téměř 
ke všem navrhovaným dálničním stav-
bám v ČR, bohužel s výjimkou pro Pra-
hu důležité pětsetjedenáctky. Jedním  
z důvodů pro vydání zamítavého sta-
noviska Evropská komise uvádí nesou-
hlas některých občanských iniciativ  
a zástupců samospráv v Praze a okolí.

K tomuto dodáváme, že jedním z těch, 
kteří iniciativně vystupovali proti uděle-
ní výjimky na pořízení EIA, byl starosta 
MČ Praha 11 Jiří Štyler.

Štyler kromě jiného odeslal dopis čle-
nům Evropské komise, kde se jedno-
značně dožaduje nevydání výjimky, a to 
v příkrém rozporu s usnesením Zastupi-
telstva MČ Praha 11 z května 2016.

Pro tento dopis Štyler zneu-
žil hlavičkový papír městské 
části a vydával své osobní 
negativní stanovisko za ofi-
ciální stanovisko zastupitel-
stva MČ Praha 11.. 

Zastupitelstvo MČ Praha 11 přijalo 
usnesení, ve kterém podporuje dostav-
bu 511 a uložilo starostovi Štylerovi, 
aby o tomto usnesení informoval kromě 
jiného předsedu vlády Sobotku, praž-
skou primátorku Krnáčovou a ministra 
dopravy Ťoka. 

Štyler obelhal nejen členy Evropské 
komise, ale dokonce konal v roz-
poru s usnesením ZMČ Praha 11  
a stanovisky vlády ČR, hl. města Prahy  
a ministerstva dopravy.

primátorka adriana krnáčová se 
na adresu Štylera vyjádřila pro 
časopis týden v srpnu 2016:
„Náš problém byl v tom, že  
v bruselu praha nebyla jednotná 
a sešlo se tam i několik oponen-
tů, např. starosta prahy 11 Štyler 
na hlavičkovém papíře své měst-
ské části poslal do bruselu na-
vzdory usnesení zastupitelstva 
dopis, že s dostavbou nesouhla-
sí. to považuji za naprosto neak-
ceptovatelné.”

stanovisko jmNd:
budeme požadovat vyvození osobní 
zodpovědnosti Štylera za tento pod-
vod. také díky Štylerovi se výstavba 
511 opět zpozdí o několik let.

Zneužití hlavičkového papíru měst-
ské části je důkaz Štylerova bez-
skrupulózního chování.

dokumenty k této problematice  
si můžete prohlédnout na 
www.stylerovylzi.cz

Reportáž TV Nova 
můžete zhlédnout 
na www.sykorapetr.cz
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Na chodovském hřišti se stále hraje fotbal: 27. 8. 2016.

s ta r o s ta  Š t y l e r  Š k o d í  j I ž N í m u  m ě s t u

Na jaře letošního roku zaujalo především spor-
tovní veřejnost prohlášení starosty Štylera, že 
chodovské fotbalové hřiště koupil developer  
a chystá se hřiště uzavřít, fotbalisty vyhnat  
a na místě postavit několik mrakodrapů. 

Jak se na Jižním Městě stalo špatným zvykem, opět 
se potvrdilo, že vyjádření starosty Štylera připomí-
nají vysílání Rádia Jerevan. Případem se kromě ji-
ného zabývalo také Zastupitelstvo MČ Praha 11 na 
svém červnovém zasedání. Zde Štyler opět exce-
loval a přednášel směs polopravd a lží bez jakých-
koliv podkladů či důkazů. 

Na následují stránkách vám přinášíme listinné 
důkazy a fakta, které se týkají tohoto případu. 
Dokumenty jednoznačně usvědčují Štylera ze lží 
a potvrzují zachování chodovského fotbalového 
hřiště pro budoucí využití fotbalové mládeže  
i dospělých.

Pro nedostatek prostoru v tomto vydání našich 
novin, jsme sestavili přehled všech podstat-
ných dokumentů, které objasňují skutečnosti 
a fakta, týkající se chodovského fotbalového 
hřiště (obrázek č. 1) s krátkým komentářem. 

Všechny uváděné dokumenty si 
v plném znění můžete přečíst či 
stáhnout na www.stylerovylzi.cz. 

Dále přinášíme vyjádření dotčených osob, 
a to předsedy TJ JM Chodov Milana Špin-
gla a zástupce nového vlastníka fotbalo-
vého areálu Oldřicha Vávry (str. 6).

soupis dokumentů týkajících seprodeje chodovského fotbalového hřiště

Fakta o prodeji fotbalového 

hřiště na Chodově

„Proč starosta Štyler opět lže?“

obrázek č. 1
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Na chodovském hřišti se stále hraje fotbal: 27. 8. 2016.

Všechny uváděné dokumenty si můžete přečíst na www.stylerovylzi.cz.

2) soupis půjček a úvěrů tj jm Chodov
Soupis závazků TJ JM Chodov ke konci roku 2015 
dokazuje tíživou finanční situaci, a to již od roku 
2006. Závazky vznikly především z důvodu rekon-
strukce hotelové části sportovního areálu v uli-
ci Mírového hnutí. Dále pak změnou financování  
a podpory sportovních oddílů po krachu společnosti 
SAZKA. Poslední ranou byla neochota starosty Šty-
lera poskytnou TJ JM Chodov provozní granty, kro-
mě jiného na odstranění následků požáru sportovní 
haly v létě 2015.

Štylerova lež
TJ JM Chodov fotbalový areál nemusela prodávat 
a měla o prodeji jednat s MČ Praha 11.

pravda
TJ JM Chodov čelila hrozbě insolvenčního řízení, 
dokonce hrozilo odstavení zdroje tepla a vypnutí 
elektřiny.
TJ JM Chodov vyzvala starostu Štylera k jednání 
o prodeji, a to 22.12. 2015 (viz dále). Starosta Šty-
ler na výzvu nikdy neodpověděl!

4) dopis starostovi Štylerovi ze dne 
15. 12. 2015, odesláno 22. 12. 2015. Štyler na 
dopis nikdy neodpověděl.

Štylerova lež: 
Praha 11 chtěla fotbalový areál odkoupit, ale ze 
strany TJ JM Chodov nám nebyl poskytnut čas.

pravda: 
Již v průběhu roku 2015 byl Štyler informo-
ván o špatné finanční situaci TJ JM Chodov 
a schválně blokoval žádosti o udělení mimo-
řádných grantů. Dokonce odmítl poskytnout 
mimořádný příspěvek na odstranění následků 
požáru sportovní haly v létě 2015.

Dopisem ze dne 15. 12. 2015 (resp. 22. 12. 
2015) byl vyzván k jednání o koupi fotbalo-
vého areálu. V průběhu následujících čtyř 
měsíců Štyler (MČ Praha 11) nesdělil žádnou 
oficiální nabídku, byť věděl, že TJ JM Chodov 
je pod tlakem věřitelů.

Štylerova lež: 
TJ JM Chodov prodala fotbalový areál pod cenou. Praha 11 chtěla nabídnout za fotbalový areál 16 mil. Kč. 

pravda: 
Kdyby Štyler (Praha 11) nabídl za odkup fotbalového areálu 16 mil. Kč, je jisté, že by TJ JM Chodov tuto nabídku přijala a areál by  
prodala Praze 11. Taková nabídka ovšem nikdy nepřišla. Žádná nabídka ze strany Štylera (MČ Praha 11) nikdy nepřišla.

komentáře k některým dokumentům
obrázek č. 2

Strany 4, 5, 6 byly připraveny z podkladů a ve spolupráci s TJ JM Chodov.

soupis dokumentů týkajících seprodeje chodovského fotbalového hřiště
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Vyjádření předsedy TJ JM Chodov
Od nástupu do funkce v roce 2014 TJ JM Chodov starosta Štyler 
a jeho HPP11 zásadním způsobem poškozovali a odmítali klubu 
poskytnout jakoukoliv dotaci či granty. Přitom naše tělovýchovná 
jednota provozuje jako jediný soukromý subjekt, sportovní halu 
na Jižním Městě s tím, že sdružujeme více než tisíc sportovců. 
Důkazem naprosté arogance Štylera bylo odmítnutí naší žádosti 
o pomoc při odstraňování následků požáru naší sportovní haly  
v roce 2015. Svou nečinností starosta Štyler také zapříčinil to, že 
TJ JM Chodov musela prodat fotbalový areál soukromému sub-
jektu, aby se riziku insolvence vyhnula.

V Praze dne 4. září 2016
Milan Špingl, předseda TJ JM Chodov

s ta r o s ta  Š t y l e r  Š k o d í  j I ž N í m u  m ě s t u

Vyjádření nového vlastníka 
chodovského fotbalového hřiště
Naše společnost koupila fotbalové hřiště od TJ JM Chodov za úče-
lem provozování fotbalu. Je to další rozšíření našich aktivit v oblasti 
podpory sportování dětí, mimo jiné jsme partnery nadace Leontýnka 
(www.nadaceleontinka.cz), která pomáhá dětem s hendikepem.

Důrazně odmítáme nepodložená prohlášení některých představitelů 
Městské části Praha 11, že uvažujeme o zruše-
ní fotbalového hřiště. 

Prohlašujeme, že máme zájem, aby hřiště bylo 
dále využíváno pro potřeby fotbalistů všech 
věkových skupin.

I nadále mohou hřiště využívat fotbalisté  
FK Chodov, stejně tak jako ho již využívají  
fotbalisté FC Háje a FK Dukla JM. 

Ing. Oldřich Vávra, jednatel
Praha Chodov Invest s.r.o.

Rozpisy zápasů 

FK Chodov 
a FK Dukla JM 

pro sezonu 
2016/2017 
potvrzují, že hři-

ště bude nadále 

využíváno fot-

balisty z Jižního 

Města.

Nepravdy Ladislava Salveta 
Ladislav Salvet je předseda JM Chodov – Fotbalový klub, o.s. (neplést s TJ JM Chodov).  Na červencovém 
jednání zastupitelstva Městské části Praha 11  L. Salvet prohlásil, že prodáním fotbalového areálu novému 
vlastníkovi přišel jeho klub o hřiště. Velká nepravda. FK Chodov nemohl o hřiště přijít, protože nikdy žádné 
nevlastnill. Celý areál (včetně restaurace) vždy vlastnila TJ JM Chodov, která FK Chodov (L. Salvet) hřiště 
pronajímala na základě řádné nájemní smlouvy. Tato nájemní smlouva přešla na nového majitele. Důkazem, 
že fotbalisté FK Chodov budou hřiště i nadále využívat je skutečnost, že požádali MČ Praha 11 o finanční 
příspěvek na činnost pro sezonu 2016/2017. Žádostí se bude zabývat ZMČ Praha 11 dne 22. 9. 2016. Z výše 
uvedeného vyplývá, že prohlášení pana Salveta jsou nepravdivá a záměrně zavádějící. 

Na chodovském hřišti se stále hraje fotbal: 27. 8. 2016.
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Štylerova

Velevážení sportovní přátelé, sleduje-
me přímý přenos z okresní ligy fot-
balu mezi S.K. Štylerovou jedenáctkou  
a S.K. odpůrců proti Pražském okruhu. 

Vážení sportovní přátelé, sestava je na-
bitá. Za domácí vybíhá kapitán Štyler, 
za ním defenzivní Kos, který je záro-
veň pokladníkem týmu, na pravém kří-
dle perspektivní Lepš, zkušený režisér 
hry Urbánek, dále vidím podsaditého 
Kvítka, který zřejmě bude bortit hru  
v obraně – a ano! Zde vybíhá mladý 
Farmačka, ten si ovšem musí dát po-
zor na pusu, neboť má z posledního 
„mače“ žlutou kartu za drzé řeči vůči 
arbitrovi. Pak vidím další nadějné útoč-
níky Prokopa s Říčařem. Za soupeře 
nastupuje výběr evropské komise a Bě-
chovičtí sršni. 

Ano, přátelé, hra již započala. Krátce 
předtím kapitán Štyler zvolal: „Všichni 
za jeden provaz za dostavbu okruhu!“, 
aby dodal: 

 
„Jestli budeme v poločase pro-

hrávat, tak odstoupím!“ 

To je ale kapitán, mnou si ruce domácí 
fanoušci z Jižního Města! 
Míč je ve hře, ale co se to děje?! Hráč 
domácích Kos si to žene proti vlastní 
brance a dává góóól! 

Takový omyl, taková mýlka! Jak jen 
to mohl udělat?!?! No stane se! Tak 
tedy snad se domácí brzy oklepou  
z této politováníhodné skutečnosti. Ano, 
a už se dostal do hry domácí Lepš, 
dává přihrávku na Prokopa, a ten se řítí  
k brance soupeře. Ale co to vidím, co to 
vidím, zavalitý domácí Kvítek mu podrá-
ží nohy! Jak se toto mohlo stát??? To 
je vskutku nevídaná „situace“,  jak by 
řekl František Straka ze Sparty, ech čo 
to hovorím, ze Slávie. No jasný faul!! 
Ale tedy nevím, jak to posoudí hlavní 
arbitr. Ano a je tady přímý kop z půlky. 
V dálce vidím, jak Kos něco šeptá kapi-
tánu Štylerovi, zřejmě mu uděluje jasné 
pokyny. 

 A už se kapitán Štyler rozebíhá, 
ano, ano a kope přímý kop proti 

vlastní bráně a je to góóól! Ježíšmar-
já, co se to děje?!?! Další vlastní gól! 
Běchovičtí fanoušci křepčí,  takový dar 
z nebes! 0:2! 

Domácí diváci jsou jako opaření! Jak 
se to zase mohlo stát! Nikdo tomu 
nerozumí. A je tady půle. Domácí jsou 
na ručník, nicméně už vycházejí z kabi-
ny. Ptáme se defenzivního Kosa, co se 
dělo v kabině: 

 „Já tady pro ten mančaft deset 
let makám a nazývám věci pravý-

mi jmény! 

No a z toho důvodu mě Lepš s Pro-
kopem zbavili funkce pokladníka! No  
a tak jsem jim řekl své, tedy že to jsou 
lemplové, nemakají pro tým a mají svá 
trafiky v útoku! Navíc se lísají k po-
stranní čáře, kde jsou náhradníci Mlejn-
ský a jeho nohsledi! Pche!“ 

 A je zde kapitán Štyler - a už se 
žene k mikrofonu: „Hrajeme vý-

borně, nebo ne?! Cože, že prohrává-
me? Jaký vlastní gól? To se nestalo, 
takže neodstoupím! 

Navíc jsem svolal mimořádně svůj 
mančaft, abych jim řekl, že budu makat 
i ve druhé půlce a že S.K. Odpůrců 
proti Pražském okruhu společně pora-
zíme!“ Ale co to vidím, kapitán Štyler 
se domlouvá s protivníkem, dokonce 
jim předává nějaký dopis, nebo co?!?! 

A už začíná druhá půlka! Co se to 
děje? Vidím přicházet ochranku z re-
dakční rady místního plátku Klíč: „Sbal 
si svoje fidlátka, pisálku, na Jižním 
Městě je totiž cenzůra!,” aby vychlou-
bačně dodali: „Minule jsme zatrh-
li hlavní masérce Zdeňkové článek  
o posledním zápase, kdy to Štylero-
va jedenáctka zase po…..la!!!, takže 
hybaj, hybaj.“ Ale jak tento zápas do-
padne velevážení přátelé, jak jen to 
dopadne?  

Celé dva roky od voleb jsme 
neustále konfrontováni s ne-
uvěřitelnými kauzami z dílny 
HPP11, přičemž nelze opo-
minout jejich neustálé lhaní 
a ohýbání pravdy. Snad nej-
větším expertem v této dis-
ciplíně je Štyler, který během 

chvilky popře i sám sebe. Pro 
odlehčení této bizarní součas-

né reality jsme hlavní aktéry 
zasadili do reportáže fiktivního 
utkání. Věříme, že po přečtení 
reportáže z průběhu zápasu 
s námi budete souhlasit, že 
Štylerova jedenáctka by měla 
sestoupit do pralesní ligy.   

Na chodovském hřišti se stále hraje fotbal: 27. 8. 2016.

S.K. ŠTylerovA 

JeDeNÁCTKA
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Financování Hnutí pro Prahu 11
Financování Hnutí pro Prahu 11 (dále 
jen HPP11) tak trochu připomíná po-
hádku Arabela, kde hrál hlavní roli 
všemocný prsten, který uměl vykouzlit 
zámek, někdy zas drahý šat a někdy 
dokonce dokázal proměnit z podda-
ných spravedlivého krále staré smutně 
troubící automobily.  

nejinak se prezentuje  HPP11 
ve své finanční zprávě za rok 
2011, 2012 a 2013, kde vyka-
zuje příjmy a výdaje ve výši 
0 Kč!!! 

Připomínáme, že v těchto letech 
HPP11 pravidelně a několikrát ročně 
vydávalo a distribuovalo časopis Jiho-
městské noviny v ceně několik desítek 
tisíc za jedno vydání. Zřejmě všemoc-
ný prsten jim dokázal zajistit výrobu to-
hoto časopisu. V komunálních volbách  
v roce 2014, kdy se HPP11 prezen-
tovalo v hojném počtu na reklamních 
lavičkách a billboardech, vykázalo ve-
dení tohoto hnutí (Štyler a Kos) příjmy  
a výdaje ve výši 21 928 Kč (zdroj Vý-
roční finanční zpráva politického hnutí 
pro Prahu 11 podle § 18 odst. 1 a 3, 
zákona č. 424/1991 Sb.). Pro připo-
mínku uvádíme, že kampaň HPP11 
v roce 2014 co do velikosti připomí-
ná letošní kampaň kandidáta Kose 
do Senátu PČR, kterou odhadujeme 
zhruba na 500 tis. Kč. HPP11 tedy 
přiznalo v roce 2014 výdaje, které by 
sotva pokryly náklady za jeden bill-
board. Právem se tedy ptáme: Co 
ostatní náklady? Kdo je hradil? A kdo 
je přijal? Argument HPP11, že nákla-
dy na reklamní lavičky, billboardy, tisk 
časopisů, výrobu reklamních předmě-

tů, apod. pokryly nefinanční dary je 
neakceptovatelný, neboť i nefinanční 
dar musí  být ve výroční finanční zprá-
vě přiznán. Jedná se tedy o podvodné 
jednání vedení HPP11 v čele se Šty-
lerem a Kosem, kteří jsou pod tímto 
přiznáním podepsáni. 

stanovisko jmNd:

Financování HPP11 je v současné 

době prověřováno orgány činnými  

v trestním řízení a v případě pro-

kázání podvodného jednání může 

mít za následek zrušení tohoto  

politického hnutí. v každém přípa-

dě štyler, Kos a celé HPP11, kteří 

se ohánějí poctivostí a transparent-

ností, opět prokazují své pokry-

tectví a farizejství. Případ budeme  

i nadále bedlivě sledovat.

Přehled výdajů HPP11 za období 2014 (fundovaný odhad)

Skladba nákladů HPP11 v roce 2014

položka

billboardy 2 měsíce

reklamní lavičky 2 měsíce

výroba časopisu vč. distribuce

reklamní předměty

náklady za rok 2014 celkem

počet

8

50

2

1

náklady/položka

40 000,00 Kč

1 500,00 Kč

35 000,00 Kč

35 000,00 Kč

cena celkem

320 000,00 Kč

75 000,00 Kč

70 000,00 Kč

35 000,00 Kč

500 000,00 Kč
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Ze všech skutečností a dokumentů, které máme k dispozici  
jednoznačně vyplývá, že HPP11 ve volební kampani pro komu-
nální volby v roce 2014 vydalo mnohonásobně větší finanční 
prostředky, než uvádí ve výroční zprávě, kterou je každá poli-
tická strana povinna předkládat kontrolnímu výboru Poslanec-
ké sněmovny PČR. Což je jednoznačně v rozporu ze zákonem. 
To je jeden problém. Druhým problémem, resp. otázkou je, 
kdo zaplatil nájem reklamních ploch (bigboardy + lavičky), na 
kterých se prezentují kandidáti HPP11 (Štyler, Kos, Zdeňková, 
Farmačka a další). 

To, že za tyto reklamní plochy neplatilo HPP11, je zřejmé právě 
z výroční zprávy. Že se nejedná o nefinanční dar, je také po-
tvrzeno, protože žádný nefinanční dar ve výroční zprávě také 
nefiguruje.

Sečteno podtrženo, Hnutí pro Prahu 11, které 
se dlouhodobě v osobách Štylerů, Kosů, Lukešů  
a další prezentuje jako transparentní, poctivé a protikorupční 
uskupení, získalo od někoho (osoby nebo firmy) značný pro-
spěch. Dle našich odhadů potvrzených odborníky v mediální 
oblasti se jedná bezmála o 500 000 Kč.

Otázek se nabízí mnoho, kromě jiného, jak na tuto záležitost 
budou reagovat koaliční partneři HPP11, a sice Strana zele-
ných, Piráti a KDU-ČSL. Určitě se na jejich stanoviska budeme 
ptát a samozřejmě je rádi zveřejníme.

Nyní vyzýváme starostu Štylera a pokladníka Kosa (oba jsou 
ve výroční zprávě podepsáni), aby vysvětlili pochybnosti 
financování HPP11.

Transparentní hospodaření HPP11 – k smíchu!

Kdo je tajným sponzorem HPP11?

Kdo poskytl HPP11 více než 500 000 Kč?

Tabulka příjmů a výdajů HPP11 za období 2010–2016

rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

příjmy a výdaje HPP11

280 000,00 Kč

– Kč

– Kč

– Kč

21 928,00 Kč

– Kč

0,-?

skutečné náklady–odhad

500 000,00 Kč

35 000,00 Kč

105 000,00 Kč

70 000,00 Kč

500 000,00 Kč

– Kč

0,-?

pozn.

v tomto roce vydáno 6 čísel časopisu Jm noviny+billboardy a lavičky

v tomto roce vydáno 1 číslo časopisu Jihoměstské noviny

v tomto roce vydána 3 čísla časopisu  Jihoměstské noviny

v tomto roce vydána 2 čísla časopisu  Jihoměstské noviny
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Pane Nováku, zby-
tečně se trápíte ne-
vědomostí, odkud 
se na naši kampaň 
vzaly peníze. Teší 
mě, že vám kampaň 
HPP11 po srovná-
ní s konkurenčními 
kampaněmi připad-
la nákladná. Zali-

chotilo mi to, neboť byla založena na 
stylu „Kdo máte čas, přijďte pomoci“ 
– jedině tak mohli v ulicich fungovat 
normální občané, kterým jiní občané 
porozumí. Nažehlený panák nebudí  
u „normálních lidí“ důvěru. Umíme se 
obléci, však za občany jsme vyrazili 
ve žlutém, aby nás poznali zdálky.

Pokud nejste ochoten pochopit, že  
i v dnešní době udělá někdo něco pro 
někoho zadarmo, nečtěte dále – ne-
pochopíte nic a vyhledejte si význam 
slova „altruismus“.

Pro opačný případ dodávám: dostal 
jsem předvolební nápad vyrobit pár 
velkých odznaků HPP11. Udělám gra-
fický návrh, vygooglím firmičku v Pra-
ze a druhý den vyzvedávám 50 placek 
za pár stokorun, paragon nepotřebuji. 
Tyto výrobky rozdám mezi své bližní  
a mezi vybrané občany na ulici.

Nebo: napadlo mě již v srpnu, že by 
se hodil megafon... tedy vygooglím 
si prodejce a výrobek za 1690 Kč 
s DPH zakoupím. S nikým z vede-
ní HPP11 to nekonzultuji, po nikom 
peníze nechci. Oznámím, co kupuji,  
a tak má HPP11 megafon. Je můj, 
na požádání ho komukoliv půjčím, 
vše je ok. Nebo: zazněl nápad vy-
robit kalendáříky. Nápad se mi libí, 
považuji za úplně normální hodit do 
placu tisícovku, nechat kalendaře vy-
robit a rozdávat je podle úvahy mezi 
obyvatele JM. Nebo: barevné mapy 
výstavby – potřebuji je prezentovat  
v terénu, pročež si jich padesát vy-
tisknu na vlastní tiskárně a rozdám 
občanům, kteří o výstavbě netuší, 
protože čtou jenom Klíč. 

Chovám se nehospodárně, nebo jak 
byste to označil vy? Proto mě nebu-
dete volit, měl jsem si říci někomu  
o peníze?!

Stojky v ulicích jsem se zúčastnil poté, 
co jsem si vzal v práci dovolenou –
považuji to za zcela normální přístup 
k věci. Neřeším pár utracených tisí-
covek, za které jsem pořídil SVOJE 
věci a ty rozdal v kampani. Učtenky 
vám ukazovat nebudu, nejsem povinen  
a nemám je – jsem občan P11, nic víc. 

Kampaň byla zábavná a děkuji HPP11, 
že jsem se jí mohl aktivně zúčastnit!

Pokud se vám můj názor na finacova-
ní kampaně nelibí, nevolte mě. Jsem 
suverénní člověk, co mohu vyřídit 
sám, do toho ostatní nezatahuji. Tak-
též jestli si myslíte, že vysedáváme na 
internetu, abychom vám právě DNES 
odpovídali na dotazy, na které jste 
se mohl ptát čtyři roky, pak mějte 
pochopení, že dnes se volí, že dnes 
MAKÁME!

stanovisko jmNd:
Arogance a buranství bylo Štylerovi 
vždy vlastní. Nicméně přes všechnu 
svoji snahu neobjasnil, jakým způ-
sobem se mu podařilo ze své kap-
sy a svými silami instalovat reklamy 
HPP11 na reklamní nosiče (billboardy) 
a na reklamní lavičky. Balonky a trič-
ka si doma v garáži asi také nevyro-
bil. A že zákon říká, že každá poltic-
ká strana musí vykázat všechny své 
finanční, ale i nefinanční náklady? Na 
to Štyler kašle, on je obyčejný občan 
a basta! Jiří Štylere, svépomocí to 
opravdu nejde. Zveřejněte, kde jste 
vzali na kampaň za 500 000 Kč!!!

Financování Hnutí pro Prahu 11
Přetiskujeme odpověď starosty Štylera na dotaz občana Nováka ze září 2014, 
jakým způsobem Hnutí pro Prahu 11 financuje svoji kampaň ke komunálním 
volbám. Štylerovu odpověď uveřejňujeme v nezkráceném znění.

Co na 
Štylerovy lži 
říká chůva 
z pohádky 
Pyšná 
princezna?

„Co tu hledá tady
hleten ničema?“ 

„V naší zemi už to zkusil, 

panebože, ti ho h
nali... 

s holemi a sudlicemi, vidlemi  

i kosami. Hnali ho a zpív
ali si, 

ach, to byla nála
da:-). 

Nakonec mu naložili pěkných
  

pár ran na záda.“

„Co říkáte KaziŠt
ylere?“

„Vyhrožuje válkou
, 

že tu všechno zn
ičí, spálí...“

Cha cha cha...
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Kdo ovládá jednotlivá střediska v Jihoměstské majetkové, 
a.s., (JMM) z řad kamarádíčků Štylera a „transparentního“ 
Hnutí pro Prahu 11 (HPP11)
Již roky slýcháváme od představitelů HPP 11 Štylera, Kosa a dalších, jak bojují proti klientelismu, 
trafikám v městských společnostech, jak bojují za transparentnost a odbornost při správě věcí ve-
řejných. Posuďte sami, jak se jejich slova přeměňují v činy. Přinášíme několik faktů a skutečností, 
že v případě HPP 11 se slova nepotkávají s realitou.
Další informace přineseme v příštím čísle našich novin.

Středisko údržby 
zeleně
 
Ztráta za 4. čtvrtletí 2015
2 000 000 Kč !!!

Ztráta 1. pololetí 2016 
600 000,- Kč !!!

Středisko vede Helena Šubrtová, 
pod jejím vedením středisko dlou-
hodobě vykazuje statisícové ztrá-
ty, mezi zaměstnanci má špatnou 
pověst pro neschopnost.

Helena Šubrtová
V letech 2007–2010 
zaměstnávala Štylera 
na sekání trávy.
kompetence: dlouholetá 
kámoška starosty Štylera
měsíční plat: 45 000 Kč

Multifunkční dohledové 
centrum 

Ztráta za posledních 20 měsíců 
2 000 000 Kč !!!

Středisko vede Libor Vrkoč, kandidát  
za HPP11 a kamarád Štylera.

Tyto finanční prostředky by JMM, a.s., 
ušetřila, kdyby přesunula technologii MDC 
do objektu SANDRA. Na možnost úspory 
100 tis. Kč za mzdové náklady bylo vede-
ní JMM, a.s., upozorněno již v listopadu 
2014. Vzhledem k neschopnosti odpověd-
ných lidí tuto technologickou úpravu do 
dnešního dne nerealizovala. 

Libor Vrkoč
Na kandidátce HPP11 v roce 2014
kompetence: dlouholetý kámoš Štylera 
a jeho soused ze starého Chodo-
va proslul výrokem: „Jsem ředitel, 
protože to Jirka zařídil.“ 
Ve srovnání s Vrkočem je 
Šubrtová vrcholný manažer.
měsíční plat: 40 000 Kč

Správa parkovišť 
a parkovacích 
domů 

Ztráta za posledních 20 měsíců 
4 000 000 Kč !!!

Středisko vede Libor Vrkoč, 
kandidát za HPP 11 a kamarád 
Štylera.

Volná kapacita parkovacího domu 
Opatovská a.s. je 200 míst. Všimli 
jste si nějakého inzerátu o této 
skutečnosti? Ne? My také ne! 
Při ceně cca 1 000 Kč za jedno 
parkovací místo je ztráta každý 
měsíc 200 tis. Kč!!!  

Libor Vrkoč
Na kandidátce HPP11 v roce 2014

kompetence: dlouholetý kámoš 
Štylera a jeho soused ze sta-
rého Chodova proslul výrokem: 
„Jsem ředitel, protože to Jirka 
zařídil.“ Ve srovnání s Vrkočem 
je Šubrtová vrcholný manažer.
měsíční plat: 40 000 Kč

stanovisko jmNd:

To, že je Michal Horník neschopný, říkáme už dva roky. To, že jedinou jeho ambicí je 
získat pro svůj FC Háje co nejvíce peněz z rozpočtu Prahy 11, říkáme již dva roky.  
Že je spoluzodpovědný za milionové ztráty Prahy 11 v kauze parkoviště Gregorova, 
kterou šetří policie, říkáme již dva roky. A budeme to říkat stále.

Michal Horník odvolán z funkce 
předsedy sportovní komise
V úterý 19. 7. 2016 Rada Prahy 11 na návrh zástupce starosty  
Jakuba Lepše (TOP 09) odvolala Michala Horníka z pozice předsedy 
a člena sportovní komise. Pan Horník se sice věnuje práci s mládeží 
v oblasti kopané na Jižním Městě, ale není jediný, a z toho plyne, že 
nemá nárok na speciální postavení. A právě snahy zneužívat před-
sednictví této komise ve svůj prospěch a zásadní střet zájmů patří 

mezi hlavní důvody, proč byl odvolán. Jakožto zastupitel za Štylerovo a Kosovo Hnutí  
pro Prahu 11 byl po volbách v roce 2014 jmenován do sportovní komise, což se hned  
v roce 2015 projevilo v absolutně největším podílu na sportovních dotacích pro kluby  
spojené v neprůhledné chobotnici sportovních organizací okolo TJ Háje, kde Michal 
Horník aktivně působí. 

uveřejněno bez souhlasu autora Jana Stárka (TOP 09)
Celý text můžete číst na www.stylerovylzi.cz.

Michal Horník (HPP11)
předseda FC Háje

Pro aktuální číslo novin 

Jižní Město Náš Domov 

jsme si vypůjčili obrázky  

z populární pohádky Pyš-

ná princezna. Máme za to, 

že mezi starostou Štylerem  

a králem Kazisvětem I. je 

velká podobnost.

Ke stejnému závěru dospěla 

i hodná chůva, jejíž slova se 

z pohledu současného dění 

na Jižním Městě jeví jako 

veskrze nadčasová a nezbý-

vá, než s chůvou bezezbyt-

ku souhlasit. Myslíme si, že 

se v tomto případě historie 

opakuje či bude opakovat.

Celý proslov hodné chůvy mů-

žete zhlédnout na YouTube.
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líbí se vám naše noviny? Máte zájem s námi spolupracovat na jejich přípravě? 
Pište nám své názory, napište, co vás trápí, rádi vaše příspěvky zveřejníme. 
v případě zájmu vám budeme naše noviny zdarma pravidelně zasílat poštou.

www.stylerovylzi.cz

PRaVda: 
Oficiální náklady na billboardy a lavičky jsou vyčísleny přibližně na 500 000 Kč.

Štylerova lež č. 1:
Volební kampaň HPP11 v roce 2014 jsme si platili celou z členských příspěvků (22 000 Kč). PRaVda: 

Štyler svým kámošům Horníkům přihrál parkovi-ště Gregorova. Ztráta pro Prahu 11 činí cca 350 000 Kč ročně.

Štylerova lež č. 2:V kauze parkoviště Gregorova postupujeme v zájmu Prahy 11.

PRaVda:
Dodnes škola zrekonstruována není a Praha 11 přišla o dotaci 11 milionů Kč.

Štylerova lež č. 3:Regenerace školy Shulhoffova bude dokončena do konce srpna 2015.

PRaVda: 
Je září 2016 a Sandra je stále plná zahraničních dělníků.

Štylerova lež č. 4:Objekt Sandra bude do  konce června 2016 volný a bude sloužit potřebám MČ Praha 11.

PRaVda: 
Jihoměstská majetková je „prošpikovaná“ lidmi, jejichž hlavní odbornost je kamarádíčkování se Štylerem. 

Štylerova lež č. 9:V obchodních společ-nostech vlastněných městskou částí nepři-pustíme klientelismus a kamarádíčkování.

Štylerova lež č. 8:Květen 2016: V případě rozpadu koalice HPP11, TOP 09, ANO odstoupím k 9. 6. 2016 z funkce starosty.

PRaVda: 
Koalice fakticky neexistuje, Štyler stále neodstoupil.

PRaVda: 
Na úřadu je zpracovaný kom-pletní právní rozbor odtržení Již-ního Města. Celý záměr měl být hlavním tématem Kosovy volební kampaně do Senátu. Pro obča-ny Prahy 11 by byl tento záměr prokazatelně poškozující.

Štylerova lež č. 5:Nikdy jsem nechtěl odtrhnout Jižní Město od Prahy.

Štylerova lež č. 6:Místo fotbalového hřiště na Chodově budou mrakodrapy.
PRaVda: 
Na chodovském fotbalovém hřišti fotba-
listé stále fotbal hrají a hrát budou.

Štylerova lež č. 7:V případě dostavby pražského sil-ničního okruhu hájím zájmy občanů.
PRaVda: 
Primátorka Krnáčová prohlásila  v médiích, že Štyler škodí Praze a jeho chování je neakceptovatelné.

Štylerovy lži...


