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MUDr. Jitka Vydrová, 
primářka, 
poliklinika Opatovská

„Jsem jihoměstská  patriotka.
Jižní Město mi bohužel tři roky po komunálních 
volbách připomíná spící království.“

Zahrady Opatov, byt 50 m2 za 18 000 Kč/měsíc!? NEPŘIJATELNÉ! str. 5
Kdo je zodpovědný za NEPOŘÁDEK na Jižním Městě?    str. 7



2

PRAŽSKÝ OKRUHP R A Ž S K Ý  O K R U H  5 1 1

Rozhovor 
s Jitkou Vydrovou
Mám pocit, jako by se čas na Jižním Městě  
zastavil. Nevidím nic nového, co by nám,  
občanům, zpříjemnilo život,  říká MUDr. Jitka Vydrová

ROZHOVOR S PRIMÁŘKOU MUDR. JITKOU VYDROVOU

Paní doktorko, již mnoho let 
se staráte o zdraví občanů 
na Jižním Městě. Jaký máte 
vztah k Jižnímu Městu?
K Jižnímu Městu mám velmi vřelý vztah. 
Na Jižním Městě bydlím, naše rodina tu 
má ve starém Chodově domek, který 
jsme zdědili po manželových prarodi-
čích. Ti byli chodovští starousedlíci. Náš 
domek postavili již 
ve dvacátých letech 
minulého století. My 
s manželem a dětmi 
žijeme v  Chodově 
a  na Jižním Městě 
již více než třicet let. Je to náš domov, 
s  novou výstavbou Jižního Města jsme 
se sžili. Děti tu chodily do základní ško-
ly i  do gymnázia. A  to byl také hlavní 
důvod, proč jsme se rozhodli založit 
v  devadesátých letech naši polikliniku 
ambulantních specialistů v  místě, kde 
žijeme, na Jižním Městě. Tehdy bylo 
zdravotnických zařízení na Jižním Městě 
málo a  byla zajištěna pouze péče pri-
mární, péče praktických lékařů. Specia-
lizovaná zdravotní péče tu ve velké míře 
chyběla. 

Co se vám jako jihoměstské 
občance na Jižním Městě 
nelíbí?
V současné době se mi nelíbí, že se na 
Jižním Městě čas jako by zastavil. Nevi-
dím nic nového, co by nám na Jižním 
Městě zpříjemnilo život. Například na 
naší poliklinice v Opatovské se propad-
ly schody a  již více než rok se nic ne-
děje, nikdo situaci neřeší, nikdo vstup 
do polikliniky neopravuje. Je to velmi 
nepříjemné pro naše pacienty i  pro 
náš personál. Byla bych ráda, kdyby se 
naši zastupitelé konečně „pochlapili“ 
a o vstup do polikliniky se postarali. 

Jak hodnotíte nabídku  
zdravotnických služeb na 
Jižním Městě?
V  současné době hodnotím nabídku 
zdravotních služeb na Jižním Městě 
jako velmi dobrou. A myslím, že i naše 
poliklinika ambulantních specialistů 
Medico s.r.o. k tomu velmi výrazně při-
spívá. V  loňském roce jsme již oslavili 

25. výročí působení naší 
polikliniky na Jižním 
Městě. Lidé nemusí za 
ambulantní specializo-
vanou péčí dojíždět ji-
nam, ordinujeme až do 

19 hodin, aby mohli být lidé ošetření 
v místě svého bydliště i po práci. 

Sídlíte v poliklinice Opatov-
ská. Jaké zdravotnické služ-
by vaše společnost Medico 
zajišťuje?
Zajištˇujeme specializovanou ambulantní 
péči v oborech interní lékařství, kardiolo-
gie, alergologie, imunologie, neurologie, 
rehabilitace, ušní-nosní-krční, foniatrie, 
laboratorní diagnostika, onkologie, kožní 
lékařství a psychiatrie. Řadu let jsme pů-
sobili v „zeleném domku“ ve starém Cho-
dově, ale vilka v  Chodově už nám byla 
malá, a  tak jsme celou svou lékařskou 
společnost v  roce 2012 přestěhovali do 
polikliniky Opatovská, kde máme mno-
hem lepší podmínky k rozvoji.

Velmi mi záleží na spokojenosti našich 
pacientů s  našimi lékařskými službami. 
Pečlivě si od začátku vybírám své spo-
lupracovníky – lékaře i  zdravotní ses-
třičky a doufám, že to je vidět  a  že to 
naši pacienti vnímají. Snažíme se trvale 
zdokonalovat nabídku našich služeb, 
máme vybavení lékařskými přístroji na 
nejvyšší možné úrovni, i  když v  systé-
mu zdravotního pojištění to není vždy 
snadné. Já sama jsem lékařka v  oboru 

MUDr. Jitka Vydrová je ředitel-
ka Polikliniky odborných speci-
alistů Medico se sídlem v  Praze 
11, Opatovská 1763. Zároveň 
je odbornou lékařkou v  oboru 
ušní, nosní, krční a  zakladatelkou  
a primářkou Hlasového a slucho-
vého centra Praha. Toto detašo-
vané pracoviště polikliniky Opa-
tovská sídlí v Praze 1, Národní 11 
a zabývá se nejen diagnostikou  
a léčbou poruch hlasu, ale prová-
dí i  experimentální a  výzkumnou 
práci v oblasti patofyziologie lid-
ského hlasu. MUDr. Vydrová se 
rovněž věnuje pedagogické čin-
nosti. 

Přednáší fyziologii a patologii hlasu 
na vysokých školách pedagogické-
ho směru a na pěveckém oddělení 
Pražské konzervatoře a konzervato-
ře Jana Deyla. Je autorkou několi-
ka učebnic a studijních textů (např. 
Hlasová terapie, Fyziologie a hygi-
ena hlasu) i populárně naučné kni-
hy „Rady ke zpívání“. Je předsed-
kyní Sdružení otorinolaryngologů 
a  foniatrů ČR a  místopředsedkyní 
České společnosti otorinolaryngo-
logie a chirurgie hlavy a krku.

U nás jsou za zdra-
ví lidí zodpovědní 
jen lékaři a zdra-
votnický personál. 
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ORL a ordinuji na našem detašova-
ném pracovišti v  Praze 1, Národní 
11, které se profiluje jako super-
konziliární pracoviště pro osoby 
s poruchami hlasu, ušních, nosních 
nemocí a sluchu pro celou Českou 
republiku. Ale poliklinika na Jižním 
Městě  Opatovská je naše základní 
pracoviště a působím zde jako zdra-
votní ředitelka.

V  nedávné době jste vy-
dala novou knihu. Můžete 
nám prozradit její obsah? 
Napsala jsem několik knížek a skript, 
poslední se jmenuje „Hlasová tera-
pie“ a  je určena všem lidem, kteří 
mají problémy s hlasem. Moje před-
chozí kniha „Rady ke zpívání“ je již 
rozebraná, hned jak budu mít více 
času, budu iniciovat její druhé vy-
dání. Naše pracoviště se intenzivně 
zabývá i vědeckou a výzkumnou pra-
cí. V  současné době dokončujeme 
práci na specializované diagnostice 
onemocnění hlasivek. Naše práce je 

podporována grantem Technologic-
ké agentury České republiky.

Co byste popřála  
čtenářům do nového 
roku 2018?
Všem lidem na Jižním Městě bych 
přála, aby se nám tam společně 
krásně žilo, abychom měli život stá-
le příjemnější a  pohodlnější, aby 
na Jižním Městě přibývala příjem-
ná místa – restaurace, sportoviště, 
cyklostezky, místa pro konání kul-
turních akcí pro děti i dospělé, aby 
základní i střední školy byly kvalitní 
pro výchovu našich dětí i  vnoučat. 
Aby se lidé rádi vraceli na Jižní 
Město jako na místo svého domo-
va, svého odpočinku, ale i na místo 
svého pracovního uplatnění.

No a hlavně bych popřála 
všem hodně zdraví! 

prim. MUDr. Jitka Vydrová
ředitelka Polikliniky ambulantních  
specialistů Medico spol. s r.o.

         >>>
Jak vyzrát na chřipku
Co je to chřipka?
Chřipka je infekční (virové) onemocnění, které posti-
huje v období chladných měsíců ledna, února a břez-
na obyvatele zemí mírného zeměpisného pásu na 
celém světě. Lidově označujeme jako chřipku každou 
rýmu a pobolívání v krku. Ve skutečnosti je chřipka 
závažné celkové horečnaté onemocnění. 
Jak se chřipka projevuje?
Chřipka začíná náhle, z plného zdraví. Postižený cítí 
slabost a malátnost, svalové bolesti a bolest hlavy. 
Během několika málo hodin se přidá vysoká teplo-
ta, která se často střídá se zimnicí. Kašel nebo rýma 
bývají až komplikacemi chřipky. Kašel bývá velmi 
úporný, dráždivý a suchý. Vyvolává palčivou bolest 
na prsou a přetrvává i řadu dní po odeznění akutního 
stadia chřipky. 
Jaká je inkubační doba chřipky?
Inkubační doba chřipky, to znamená doba od naka-
žení do doby vypuknutí choroby, je několik hodin až 
2 dny. Zdrojem nákazy je nemocný člověk, ale také 
virem potřísněné povrchy předmětů. Na suchých 
místech a textiliích může virus přežívat až 72 hodin.
Je v ČR epidemie chřipky?
V současné době postihuje chřipková epidemie úze-
mí České republiky. V 6. týdnu od začátku roku 2018 
onemocnělo chřipkou 1 882 na každých 100 000 
obyvatel. To znamená, že je v tomto týdnu v Praze  
téměř 20 000 lidí, kteří onemocněli chřipkou. 
Jak je možné se proti chřipce chránit?
• Očkovat se mají zejména lidé starší 60 let, chronicky 
nemocní a děti v podzimních měsících před začátkem 
„chřipkové sezóny“. Nyní v polovině února je na očko-
vání již pozdě.
• Je třeba vyhýbat se prostorům s koncentrací většího 
množství lidí.
• V dopravních prostředcích je lépe si nesundávat rukavice.
• Při komunikaci s druhými osobami je vhodné dodr-
žovat odstup 1,5 m.
• V případě nemoci je třeba zůstat doma v posteli  
a infekci dále nešířit.
• Je důležité mít na paměti, že člověk je infekční 
(nakažlivý pro druhé) po celou dobu onemocnění  
a ještě  téměř 3 dny po odeznění horeček.
• Trvají – li horečky déle než tři dny a neklesají, je lépe 
navštívit lékaře.
Ano, existuje účinný lék proti chřipce s názvem  
Tamiflu nebo Relenza. Lék je vydáván na lékařský 
předpis, ale od letošního roku je možné ho dostat  
i bez předpisu za přímou úhradu (cca 700 Kč) v době 
vyhlášené chřipkové epidemie. Pro skupinu lidí  
s těžkým chronickým onemocněním plic či srdce  
proplácí Tamiflu zdravotní pojišťovny. Lék je třeba 
užít hned v počátku onemocnění. Problémem je,  
že není vždy dostupný v lékárnách v ČR.

MUDr. Jitka Vydrová
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Zahrady Opatov jsou již pronajaty, bohužel  
za nesmyslně vysoké nájemné

Jižní Město
Ladislav Kárský

Petr Sýkora

Přijďte   sportovat mezi nás

www.fkduklajm.cz www.atletikajm.cz
JIžní 

MĚSTO
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Již dva roky zejí Zahrady Opatov 
prázdnotou. Bohužel ke škodě ob-
čanů Jižního Města. Zahrady Opa-
tov byly pořízeny Městskou částí 
Praha 11 v roce 2013 především 
pro potřeby řešení životní situace 
našich občanů v oblasti bydlení.  
V poslední době se množí dotazy 
na téma pronájem Zahrady Opatov 
a proč došlo k odklonu podpory  
bydlení občanů v Praze 11.

Zde jsou odpovědi na nejčastější 
dotazy.
V době mého působení ve funkci sta-
rosty MČ Praha 11 v letech 2012 až 
2014 jsme zahájili proces výstavby  
a pořízení nových bytů, které jsme 
chtěli primárně nabídnout našim obča-
nům, a to formou nájemního bydlení.
Tyto nové byty měli sloužit mladým 
lidem a mladým rodinám jako tzv. 
startovací bydlení a našim senio-
rům jako tzv. ústupové bydlení. 
Startovací bydlení je režim pronajímá-
ní bytů mladým lidem (18–35 let) za 
zvýhodněné nájemné, a to na dobu 
určitou (2 až 5 let). Cílem je podpořit 
mladé lidi (občany Jižního Města), aby 
poté co se chtějí osamostatnit a pří-
padně založit rodinu, zůstali bydlet na 
Jižním Městě a nestěhovali se jinam.

Ústupové bydlení pro seniory je re-
žim pronajímání bytů za zvýhodněné 
nájemné seniorům (občanům Jižního 
Města), kteří např. chtějí svůj původ-
ní byt přenechat svým dětem a chtějí 
se přestěhovat do bytu menšího, a to 

opět na Jižním Měs-
tě. V tomto případě 
je efekt dvojnásob-
ný, protože občan 
senior se přestěhuje 
do nájemního bytu 
za zvýhodněné ná-
jemné a jeho děti 
také zůstanou bydlet 
na Jižním Městě.

Dále bylo uvažová-
no, že byty budou 
nabídnuty ve veřej-
ném zájmu pro potřeby zaměstnan-
cům našich škol, strážníkům, hasičům 
a lékařům. Tento systém nájemního 
bydlení jsme měli připraven v roce 
2012 a za tímto účelem jsme vytvo-
řili systém přihlášek pro naše obča-
ny, chcete-li pořadník. Přihlášených 
bylo několik set, konkrétně přes  
osm set žadatelů.

V letech 2013–2014 MČ Praha 11 poří-
dila 194 nových bytů v objektu Zahra-
dy Opatov a dále 200 bytových jed-
notek v objektu Sandra na Opatově. 

Výše popsaný systém nájem-
ního bydlení měl začít fun-
govat v letech 2015 až 2016.
Bohužel po komunálních vol-
bách na podzim 2014 nová 
politická garnitura pod vede-
ním starosty Štylera (HPP11) 
tento systém bez náhrady 
zrušila. 

Osobně z pozice opozičních zastupi-
telů proti tomuto rozhodnutí nemohli 
nic dělat. 

V květnu roku 2017 rozhodlo součas-
né vedení radnice o změně názoru  
a vrátilo se k původnímu záměru byty  
z komplexu Zahrady Opatov nabíd-
nout k pronájmu. Bohužel součas-
né vedení MČ už ale nepřevzalo 
původní koncept na podporu by-
dlení v Praze 11. Současné vedení 
navrhlo pronajímat za „tržní“, z na-
šeho pohledu nesmyslné ceny. Na 
jednání zastupitelstva MČ Praha 11 
měl být tento bod projednávám. 
Nicméně po 14hodinovém jedná-
ní zastupitelstva ve 23 h bylo patnáct  
ještě neprobraných bodů staženo  
z jednání. Budeme-li mít, já či kolegové  
z JMND (Jižní Město Náš domov), 
možnost opět rozhodovat o výše uve-
dených záležitostech, mohu vás ubez-
pečit, že projekt podpory bydlení pro 
občany Jižního Města bude jednou  
z našich priorit.

Dalibor Mlejnský JMND



  

ZAHRADY OPATOV

Učitelé a byty
Jako zastupitel MČ Prahy 11 za Jižní Město – Náš domov (JMND) jsem dostal možnost 
pracovat ve školské komisí. Dal jsem si tedy práci a obešel jsem velkou část ředitelů 
a ředitelek MŠ a ZŠ na Praze 11 s cílem zjistit, co je trápí a co by jim v jejich práci oprav-
du pomohlo. Výsledek byl téměř u všech stejný.

Dnes bych rád rozebral téma první. 
Všichni víme, jak jsou učitelé v naší spo-
lečnosti odměňováni. Díky tomuto faktu 
se do školství příliš mladých lidí nehrne, 
a tak máme učitelů čím dál méně. Jak si 
má tedy ředitel školy poradit a  sehnat 
pro naše děti pedagoga? Co mu může 
nabídnout? Jak ho zlákat a  přesvědčit?  
Téměř všichni ředitelé se shodli na fak-
tu, že mladí učitelé potřebují někde by-
dlet. Má MČ Prahy 11 nějaké byty, které 
by mohla ve veřejném zájmu nabídnout 
mladým učitelům? 

No samozřejmě, že má. Především tady 
máme 194 bytů v  Zahradách Opatov, 
které zejí už dva roky prázdnotou a  kte-
ré byly ještě za doby bývalého starosty 
Dalibora Mlejnského vybudovány právě 
pro tento účel. Startovací byty pro mladé 
rodiny, učitele, hasiče, policisty atd. S tím-
to vědomím byla kupována i  SANDRA. 
Je však třeba myslet na veřejný zájem 
a nabídnout tyto byty za rozumnou cenu 
a v dobrém, ne dezolátním stavu, jako je 
tomu dnes. Do těchto bytů jsou pak nut-
né investice na opravy v  řádech statisíců 
a  kde na to má mladý učitel vzít? Navíc 

dostává smlouvu na dobu určitou a  stojí 
tak před rozhodnutím, zda má do takové-
ho bytu investovat. Dalším problémem je 
výše nájemného. Např. Zahrady Opatov 
se podle znaleckého posudku, který si ne-
chala vyhotovit Jihoměstská majetková, 
mají pronajímat za cca 250 Kč za m2. To si 
samozřejmě nemůže dovolit žádný učitel. 

A  tak jako zastupitel za JMND budu 
v  rámci rozpočtu na příštím zastupitel-
stvu chtít, aby byly mladým učitelům 
přidělovány byty v dobrém stavu a za ro-
zumnou cenu, tj. ve veřejném zájmu, kde 
bude cena za m2 pod hranicí 100 Kč.

Je čas, abychom si konečně začali vážit 
práce učitelů v  naší MČ a  vytvořili jim 
slušné a  důstojné podmínky, aby nikam 
neodcházeli.

Petr Sýkora
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Tento postup je naprosto nepřijatel-
ný a v rozporu se záměrem, s jakým 
byly Zahrady Opatov v roce 2013 
pořizovány.

Záměr byl následující. Zajistit mož-
nost pomoci občanům naší měst-

ské části při řešení bytové situace. 
Jednalo se především o startovací 
bydlení, ústupové bydlení a byty  
ve veřejném zájmu.

Startovací bydlení je režim pronajímá-
ní bytů mladým lidem (18–35 let) za 
zvýhodněné nájemné, a to na dobu 
určitou (2 až 5 let). Cílem je podpořit 
mladé lidi (občany Jižního Města), aby 
poté, co se chtějí osamostatnit a pří-
padně založit rodinu, zůstali bydlet na 

Jižním Městě a nestěhovali 
se jinam.

Ústupové bydlení pro se-
niory je režim pronajímání 
bytů za zvýhodněné ná-
jemné seniorům (občanům 
Jižního Města), kteří např. 
chtějí svůj původní byt 
přenechat svým dětem a 
chtějí se přestěhovat do 
bytu menšího, a to opět na 
Jižním Městě. V tomto pří-
padě je efekt dvojnásobný, 

protože občan senior se přestěhuje 
do nájemního bytu za zvýhodněné ná-
jemné a jeho děti také zůstanou byd-
let na Jižním Městě.

Dále bylo uvažováno, že byty budou 
nabídnuty ve veřejném zájmu pro 
potřeby zaměstnancům našich škol, 
strážníkům, hasičům a lékařům.

Radnice tímto krokem hodila uvažo-
vanou pomoc našim občanům přes 
palubu. Nepřijatelné!

Dalibor Mlejnský JMND

 A) NEDOSTATEK UČITELŮ
B) INKLUZE

C) FINANCE NA OPRAVU ŠKOL  
A ODBORNÝCH UČEBEN 

Zahrady Opatov, byt 50 m2  
za 18 000 Kč/měsíc!?   NEPŘIJATELNÉ!  



  

„Dne 3. 4. 2017 v odpoledních 
hodinách byla uzavřena část láv-
ky k hlavnímu vchodu do poli-
kliniky Medifin v 1. patře – ulice 
Opatovská, Praha 4 – z důvodu 
propadu této části komunikace. 
Hlavní vchod bude uzavřen do 
odvolání. V současné chvíli se 
intenzivně pracuje na obnovení 
řádného stavu.“

Toliko tisková zpráva z Městského úřadu 
Prahy 11. Ano je to tak, slovo „INTEN-
ZIVNÍ“ dostalo nový rozměr. Po devíti 
měsících intenzivní práce totiž došlo 
prozatím pouze k  vybourání staré pro-
padlé lávky.

Leckdo by si mohl myslet, 
že vybourat starou lávku se 
stihne za týden, ale tak to 
podle našich radních není 
(radní = mozkový trust MČ 
Prahy 11). Taková propadlá 
lávka, která ze své podstaty 
potřebuje už jenom „dora-
zit“, totiž potřebuje intenziv-
ní a  transparentní přístup. 
Nejdříve se transparent-
ně (tedy uvážlivě a  dlouze) 
musí vybrat firma, aby po-
soudila, že lávka je propad-
lá. To trvá dva měsíce. Pak se musí 
složitě vybrat firma, která nakreslí 
projektovou dokumentaci nové lávky  
(tři měsíce). Pak to projektant musí pro-
jednat na stavebním úřadu, což trvá další  
čtyři měsíce. Mezitím se vybere fir-
ma, která za jeden týden odstraní lávku. 

Hurá! Lidičky, neradujte se předčasně, 
není ještě vyhráno. Nová lávka se totiž 
musí postavit, a  to je také fuška, která 
bude trvat dalších pět měsíců. Nebo 
pět let, kdo ví. 

Ještě štěstí, že se všichni zúčastnění 
dané problematice věnovali „INTEN-
ZIVNĚ“, jinak by propadlá lávka čekala 
na svoji opravu dalších deset let!

Jak by řekl klasik, výše uvedená kauza 
realisticky nastavuje zrcadlo pracov-
ních schopností současných radních 
na Praze 11. A pak se občané diví, že 
Jižní Město připomíná spící království, 
kde vše spí hlubokým spánkem a  nic 
se neděje.

„INTENZIVNÍ“ rekonstrukce lávky  
u polikliniky Opatov – „rok druhý“ 

Duben 2017

A K T U Á L N Í  I N F O

Jak si vedla koalice ANO a TOP 09 v roce 2017
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>Objekt Sandra    4

>Zahrady Opatov    4

>Údržba zeleně a úklid   4

>Výběrové řízení na sportovní halu

ZŠ Campanus a rekonstrukce varny  4

> Dostavba ZŠ Chodov   4

> Parkovací místa pro občany  4

Celkové hodnocení       4

TOP 09, ANO 3

Začátek nového roku je vhodná 
doba pro rekapitulaci roku mi-
nulého. Jaké jsou klady a zápory 
vládnutí koalice ANO a TOP 09?

ZÁPORY:  > S výjimkou zmatené re-
generace ZŠ Schullhoffova nebyla re-
alizována žádná zásadnější investiční 
akce. > Naprostá rezignace na řešení 
zoufalé situace v  objektu Sandra. Ne-
schopnost řešit řádné využití bytového 
domu Zahrady Opatov (již dva roky zeje 
prázdnotou). > Zanedbaná údržba ob-
jektů škol. Chaos a neefektivita při říze-
ní společnosti Jihoměstská majetková.  
> Zpackaná výběrová řízení na sportov-
ní halu ZŠ Campanus a  rekonstrukce 
varny ZŠ Pošepného náměstí. > Stále 
odkládaná dostavby ZŠ Chodov, zaned-
baný stav pochozí zóny Háje, nekvalitní 
údržba veřejných prostranství (přede-
vším úklid odpadků a černých skládek), 

neřešení problematiky bezdomovců, 
kteří obtěžují slušné občany především 
v okolí metra Opatov a Háje. > Naprostá 
rezignace na řešení problematiky par-
kování pro naše občany. > Za poslední 
3 roky nebylo vybudováno jediné spor-
toviště.

KLADY:  > Schopnost získat finanční pro-
středky z magistrátu. Odmítnutí odtržení 
Jižního Města od Prahy (jak prosazovali 
Kos a Štyler). > Podpora dostavby praž-
ského okruhu (na rozdíl od Kose a Šty-
lera, kteří dostavbu bojkotují). Podpora 
zastřešení Spořilovské spojky. > Podpo-
ra výstavby tramvajové tratě na Opatov. 
Podpora sportovních oddílů formou 
grantů (na rozdíl od Kose a Štylera). Nut-
no konstatovat, že rozvoj Jižního Města 
nadále stagnuje, nicméně tato koalice 
je menší zlo než hrůzovláda Štylera 
a Kose v období jejich vlády.

Celkově hodnotím výkon koalice znám-
kou lepší 4. Jižnímu Městu přeji v  roce 
2018 lepší časy.

Dalibor Mlejnský JMND   

Únor 2018



A K T U Á L N Í  I N F O

Kdo je zodpovědný za nepořádek 
na Jižním Městě?  Také jste si všimli, že poslední dobou se na 

veřejných plochách přestalo uklízet? Všude 
se válí papíry, igelity, PET lahve, zkrátka ne-
pořádek, který nikdo neuklízí. Další ostudou 
je nepořádek u kontejnerových stání. Zdá 
se, jako by se vracela doba, kdy úklid veřej-
ného prostranství měla na starosti nechval-
ně proslulá Šárka Zdeňková (HPP11). Dnes 
má toto v kompetenci kolega Zdeňkové Petr 
Lukeš (HPP11, dnes nezávislý).
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Starosto Jíravo, 

radní Lukeši, už ten 

bordel ukliďte!!!

>Objekt Sandra    4

>Zahrady Opatov    4

>Údržba zeleně a úklid   4

>Výběrové řízení na sportovní halu

ZŠ Campanus a rekonstrukce varny  4

> Dostavba ZŠ Chodov   4

> Parkovací místa pro občany  4

Celkové hodnocení       4

TOP 09, ANO

Únor 2018

Bordel:-(
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R E A L I Z O V A N É  P R O J E K T Y  2 0 0 6 – 2 0 1 4

Udělali jsme 
pro Vás...
Projekty realizované během starostování 
Dalibora Mlejnského (2006–2014)
Více informací na www.jmnd.cz

Vybudován v roce 2008 
na místě zarostlé skládky
Park se stal populárním místem pro návštěvníky 
všech věkových kategirií. Součástí parku je  
restaurace Pavlovín, dětské hřiště, venkovní posi-
lovna, hřiště na minigolf a Památník svobody  
ak. sochaře Josefa Vajceho.

Park u Chodovské tvrze

> Park u Chodov-
ské tvrze, Památník 
svobody (odhalen 
29. září 2010, 
autorem je sochař 
Josef Vajce).

> Park u Chodovské tvrze - dětské hřiště

Zde je příspěvek jednoho návštěvníka Parku u Chodovské tvrze:
„Dnes odpoledne jsme při tak krásném  počasí vyrazili s rodinou do parku u Chodovské tvrze. Někteří ho nazýva-jí Na Pavlovíně (podle restaurace) nebo bruslařský. Stejný záměr mělo snad ně-kolik stovek lidí. Měl jsem pocit, že zde nepropadne špendlík. Člověk si připomněl, jak je to pro nás občany Prahy 11 zdaři-lý projekt, který vznikl za vedení radnice starostou Daliborem Mlejnským. Vznikl na nekultivovaném a zanedbaném místě.

Součástí parku je dětské hřiště, venkovní posilovna, minigolf + to házení talířem a restaurace Pavlovín. Tento park vzni-kl za tři roky, kdy byl starosta Dalibor Mlejnský. Škoda že po roce 2014 , kdy vedení radnice ovládlo Hnutí pro Prahu 11  se starostou Jiřím Štylerem a zcela za-stavilo rozvoj naší MČ Praha 11. Ten Šty-ler, který proslavil naši městskou část svými separatistickými tendencemi  jak odtrhnout Jižní Město od Prahy, místo toho aby dbal o rozvoj a kultivaci Prahy 11. Škoda promrhaných let.



R E A L I Z O V A N É  P R O J E K T Y  2 0 0 6 – 2 0 1 4
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> Park u Chodovské tvrze – celkový pohled

> Park u Chodovské tvrze – minigolfové hřiště

Dalibor Mlejnský, 
starosta 
MČ Praha 11 
v období 
2006–2014

Vybudován v roce 2014 v sousedství 
Sportovního areálu Jedenáctka VS
Park není díky exstarostovi Štylerovi stále dokončen. Chybí 
dětské hřiště v části u TJ Chodov. Dále není dokončena cyk-
lostezka vedoucí od areálu Jedenáctka VS k Hostivařskému 
lesoparku. Taktéž byla plánována pobytová a opalovací louka.

Dočkáme se někdy dokončení?

Park u Košíkovského potoka

> Foto z Parku u Košíkovského potoka – vedle areálu Jedenáctka VS



  

Podporujeme dostavbu 
ZŠ Chodov, ale...
V zásadě jsem pro dostavbu ZŠ Chodov. Právě za mého starostová-
ní byl zpracován projekt a zahájen proces územního řízení (2013). 
Nicméně způsob financování, který předkládá současná Rada MČ, 
zdá se mi poněkud nešťastný. Proč Rada žádá Hlavní město o půjčku 
100 milionů Kč, když 10 milionů již dostala formou dotace a dal-
ších cca 35 milionů je alokováno z prodeje objektu Dunovského?  
Proč nežádá o chybějících 55 milionů Kč a chce zbytečně Prahu 11 
zadlužovat? Budu se ptát na jednání zastupitelstva 18. 1. 2018.

 Dalibor Mlejnský JMND  

Ríkáme NE výstavbě  
bytových domů Benkova

Zastupitelé Prahy 11 schválili rozpočet 
na rok 2018 (kromě zastupitelů HPP11, 
kteří neschvalují zásadně nic) a v něm  
i participativní rozpočet (část finančních 
prostředků, jejichž účel použití navrhu-
jí sami obyvatelé JM). Mezi navrhova-
nými projekty je např. skatepark, tedy 
skateboardové hřiště pro začáteční-

ky i pokročilé, pumptrack,  parkour, 
bikros a další aktivity. Do propagace 
projektu se aktivně zapojila i paní Eva 
Zikmundova – maminka dvou malých 
občánků z P11, která svým nadšením 
zvedla vlnu zájmu mezi občany Prahy 11.  
Je jen škoda, že přesně takový pro-
jekt již byl předpřipraven k realizaci,  

A K T U Á L N Í  K A U Z Y

Vlastník pozemků v ulici Benkova (naproti poště) představil 
studii výstavby bytových domů Benkova (viz foto).

Požadujeme, aby byl projekt projednán především s ob-
čany žijícími v této lokalitě. Bez zapracování požadavků  
a stanovisek dotčených občanů považujeme projekt za ne-
realizovatelný. Proti projektu občané sepisují otevřený dopis 
adresovaný starostovi Jíravovi a zastupitelům MČ Praha 11. 
Pro více info kontaktujte koordinátorku protestu Báru Karafi-
átovou, e-mail: karafiat@cbox.cz.

Zastupitelé z Jižní Město-Náš domov 
podporují vybudování  
skateparku na Jižním Městě
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ŘÍKÁME NE!

PODPORUJEME

PODPORUJEME



  

A K T U Á L N Í  K A U Z Y

Naši zastupitelé podpořili rozpočet  
na rok 2018
Dne 18. 1. 2018 projednávalo zastupitelstvo MČ Praha 11 rozpočet 
pro rok 2018. Navrhli jsme mnoho změn, z nichž většina byla schvá-
lena. Jedná se především o:

> financování rekonstrukce varny ZŠ Pošepného náměstí

> výstavba sportovní haly při ZŠ Campanus

> dostavba ZŠ Chodov (s podmínkou nezadlužování MČ Praha 11)

> mimořádný příspěvek na mzdu pedagogům našich mateřských  
    a základních škol ve výši 6 000 000 Kč

> regenerace bytových domů Hviezdoslavova

> financování regenerace vnitrobloků

> finanční podpora sboru dobrovolných hasičů

> dotace na kurzy plavání pro jihoměstské děti

  Stanovisko JM-ND

Projekt skateparku byl připravován již od roku 2012  
za starostování D. Mlejnského v lokalitě při ulici Mírového  
hnutí, mezi TJ Chodov a křižovatkou Ke Stáčírně. Byla 
připravena dokumentace, na jejíž přípravě se podíleli přední 
odborníci a aktivní sportovci v čele s Tomášem Markem, 
zástupcem ředitele ZŠ Donovalská. Zdárně probíhala  
jednání s vlastníky pozemků, především magistrátem HMP.  
Projekt měl mít parametry i pro mezinárodní soutěže. Bohu-
žel po volbách 2014 ho koalice HPP11, ANO, TOP 09 hodila 
do koše. Jako většinu připravovaných projektů.  
Škoda:-(  
Více info o projektu na: facebook/JMND.
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a to včetně jeho financování od radnice  
MČ P11 pod vedením bývalého starosty Dali-
bora Mlejského. Bohužel po volbách 2014 se 
do vedení radnice P11 dostalo HPP11, ANO 
a TOP 09 a pod vedením J. Štylera shodilo 
takto připravený projekt ze stolu (stejně jako 
jiné projekty... divadlo Kotelna další). Jsem 
zvědav, kolik se najednou najde politických 
„bojovníků pro skatepark“ před volbami v říj-
nu 2018?! Dobré věci by to však paradoxně 
nakonec mohlo pomoci. 
Podpořte proto tento projekt již dnes na 
https://www.petice24.com/chceme_
skatepark_na_jiznim_meste

Petr Sýkora JMND

PODPORUJEME



PRAŽSKÝ OKRUHA K T U A L I T Y  Z  J I Ž N Í H O  M Ě S T A

Víceúčelové hřiště u Základní 
školy Donovalská je již několik 
let ve stavu, který nutně potře-
buje rekonstrukci. 
Magistrát hlavního města Prahy uvolnil na 
opravu povrchu hřiště finanční prostředky 
a  více jak půl roku byl připravován po-

ptávkový list. Na pod-
zim bylo vypsáno 
vyběrové řízení na 
zhotovitele. Zakázku 
vyhrála firma VYS-
-SPA SPORT TECH-
NOLOGY s.r.o., která 
podala nejlacinější 
nabídku. Až okatě 
lacinou.  

Skoro o  polovinu nižší než ostatní. Zá-
stupcům naší městské části to nepřipa-
dalo podezřelé? Bez zjišťování jakýchkoli 
referencí, což je v těchto propadech běž-
né, podepsali smlouvu, na jejímž základě 
firma zahájila rekonstrukci.
Na hřišti pracovali pouhé tři dny!!! Za tuto 
dobu stačili hřiště rozkopat a  následně 
podmínili pokračování v  práci požadav-
kem dvou milionů korun na vícepráce. 
Jak se nám podařilo zjistit, takovéto jed-
nání této firmy není ojedinělé. Reference 
a zkušenosti s nimi jsou alarmující!
Výsledek: Již tři měsíce rozko-
pané hřiště u školy, která má 
více než 700 žáků. Pravděpo-
dobně soudní spor MČ Praha 11 

s firmou VYSSPA, která stále 
požaduje zaplacení prací, které 
ovšem nikdy neprovedla.

V letošním roce si členové a oddíly spolku 
SOKOL CHODOV, z.s., působícího na Praze 11 
připomínají 110. výročí založení Tělocvičné 
jednoty (zal. 1910), na jejíž činnost dodnes 
navazují. Komorní areál zahrnující tělocvičnu 
(sokolovnu) a posilovnu se zázemím, jeden 
tenisový a dva volejbalové venkovní kurty, se 
nachází na adrese Starochodovská 521/53, 

Chodov, 149 00 Praha 4, umožňuje řadu let provozovat sportovní aktivi-
ty nejen obyvatelům Jižního Města.

Vedle oddílů volejbalu, nohejbalu a florbalu zde působí i oddíl základního 
zdravotního tělocviku určeného především pro seniory a mládežnický oddíl 
žactva zaměřený na všestranné cvičení a pohybový rozvoj. V dopoledních ho-
dinách využívají tělocvičnu školy z blízkého okolí.
Veřejností jsou hojně navštěvovaná cvičení rodičů s dětmi stejně jako cvičení 
pilates a kalanetiky či posilovna a v letním období i venkovní sportoviště (te-
nis, volejbal, nohejbal). 

Informace o aktuálním náboru do oddílů spolku stejně jako rozvrh hodin 
cvičení pro veřejnost a kontakt na případné využití venkovních sportovišť lze 
najít na internetové adrese: www.sokolchodov.cz.
Popsané řešení havarijního stavu se naštěstí uskutečnilo, a to zejména díky 
mimořádné dotaci ve výši 1 900 000 Kč od Hlavního města Prahy (určeno na 
havarijní stav kotlů a techniky na vytápění) a bylo úspěšně dokončeno za dů-
ležitého přispění od Městské části Prahy 11 ve výši 300 000 Kč. Zbytek prací 
hradil spolek z vlastních zdrojů.
Spolek tímto děkuje všem zastupitelům Hlavního města Prahy i zastupi-
telům Městské části Prahy 11, kteří dotace na smysluplnou věc podpořili  
a umožnili tak zachovat obyvatelům Prahy 11 i nadále přístup k jím zajišťova-
ným sportovním aktivitám.

JUDr. Petr Krátký, místopředseda, petr.kratky@sokolchodov.cz, 
tel. +420 724 464 351

Atletický oddíl z  Jižního 
Města pod vedením La-
dislava Kárského slavil 

i  v  loňském roce nebývalé úspěchy. Na mist-
rovství ČR v hale, na dráze a v krosu 2017 sklí-
zela medailové žně (14 zlatých, 10 stříbrných 
a 2 bronzové medaile) už zvučná jména české 
mládežnické atletiky, jako jsou Anna Kerba-
chová, Tereza Elena Šínová, Nico Boketta, Jan 
Patka, Kristýna Vejšická, Jan Švejda, Jan Jirá-
sek a celá řada dalších, kteří jsou velkými na-
dějemi do budoucna.
V podzimní části sezony 2017 excelovala na mistrovství 
ČR naše družstva, dorostenky získaly titul mistryň ČR 
a dorostenci skončili na stříbrné pozici, když jen málo 
stačilo k získání historického doublu.

Do pátého roku existence oddílu Atletika Jižní Město pře-
jeme hodně úspěchů a radost z pohybu všem členům.

Atleti z Jižního 
Města opět slaví 
velké úspěchy
Ladislav Kárský

Opět „zdařilá rekonstrukce“ 
sportoviště ZŠ Donovalská – 
další průšvih radnice

... a my se ptáme: 

„Mají si kde děti hrát ?“ 

Úspěšná rekonstrukce 
Sokolovny na Chodově
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v nedohlednuHŘIŠTĚ
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A K T U A L I T Y  Z   J I Ž N Í H O  M Ě S T A

TJ JM Chodov zrekonstruovala  
sportovní halu a zázemí

TJ JM Chodov oslavila v  loňském 
roce 93. narozeniny. Jako dárek 
všem členům a sportovní veřejnos-
ti proběhla úspěšná rekonstrukce 
sportovní haly včetně šaten a soci-
álního zázemí. Dále byly vybudo-
vány dva zbrusu nové sportovní 
sály, které zvýší kapacitu a komfort 
sportovců. Rekonstrukce průběžně 
probíhala od června 2016 do pro-
since loňského roku.

„V rámci rekonstrukce byla vyměněna 
elektroinstalace a  inženýrské sítě. Byla 
zmodernizována a zateplena fasáda včet-
ně oken. Dále bylo kompletně vyměněno 
o osvětlení v hale za modernější a úspor-
nější svítidla. Kapacita šaten se téměř 
zdvojnásobila,“ říká Dalibor Mlejnský, 

místopředseda TJ JM Chodov. „Rekon-
strukce by nebyla možná bez finanční 
podpory Hlavního města Prahy a  MČ 
Praha 11. Tímto děkujeme za podporu, 

díky níž se možnost sportovního vyžití pro 
sportovní veřejnost na Jižním Městě opět 
zlepšila,“ dodává Mlejnský.
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Každý pracovní den v 10 hodin 
dopoledne už šest let chodí Petr 
Sýkora, předseda FK Dukla Jižní 
Město, s kolegou Josefem Svět-
líkem do mateřinek na Jižním 
Městě a zdarma zde vedou děti 
ke sportu. 
„Má to dvě úžasné přidané hodnoty. Děti 
se hýbou a my na Dukle JM téměř nemu-
síme dělat žádné nábory, protože s námi 
chtějí děti ve sportovní činnosti pokračo-
vat i  mimo mateřské školy. Rodiče nám 
je rádi přivádějí i proto, že tréninky těch 
nejmenších v našem klubu vedu opět já 
a pro děti nejsem cizí,” říká Petr Sýkora. 
Před několika lety vyšel v novinách článek 

o tom, jak byli představitelé slavného an-
glického klubu Chelsea nadšeni z projek-
tu FC Sparta Praha, kdy licencovaní tre-
néři navštívili mateřskou školu, hráli zde 
s  dětmi pohybové hry 
a nejlepší děti pak pozva-
li do svého tréninkového 
centra, kde si s  dětmi za 
odměnu zatrénovali.
„Trošku mě to pobavilo, protože v té době 
už tuto bohulibou činnost prováděl náš 
klub FK Dukla Jižní Město třetím rokem,” 
dodává Petr Sýkora 
Jak takový trénink probíhá a  co je jeho 
náplní?
„Tak předně, u těch malinkých pětiletých 
dětí nemluvím o nějakém tréninku, proto-

že celá ta naše hodina strávená v mateřin-
kách je především o  pohybových hrách 
a  legraci. Děti je třeba pro sport nejpr-
ve nadchnout. Samozřejmě na závěr jim 

dáme míč a  hrajeme na 
dvě brány. Chtějí se pře-
ce rodičům pochlubit, že 
daly gól,“  
vysvětluje Sýkora.

Sportovní výchova v mateřinkách  
na Jižním Městě pokračuje i v novém roce

... a my se ptáme: 

„Mají si kde děti hrát ?“ 

Děti je třeba  
pro sport nejprve 
nadchnout...

v nedohlednu



    podporujeme >PODNIKÁNÍ<na Jižním Městě

únor/2018

č.  1

Městská část Praha 11 byla v roce 2017 hod-nocena jako nejméně příznivou oblastí pro pod-nikání v rámci celé Prahy. Podnikat na Praze 11 je tedy nejsložitější ze všech 

městských částí, nazna-čuje nelichotivý žebříček srovnání podmínek pro podnikatele v Praze.  
„Rozhodli jsme se s tím něco udělat a pro začátek na Jižním Městě zřídit pobočku Hospo-

dářské komory hl. m. Prahy, říká Rostislav Korbel (podnika-tel a zakladatel pobočky HKP hl. m. Prahy). Naší ambicí je pomáhat začínajícím podnika-telům, zejména pak po legisla-tivní stránce. Pro tento záměr v brzké době otevřeme kontaktní kancelář s možností osobní ná-vštěvy. V únoru plánujeme vy-dat časopis s praktickými infor-macemi a možností prezentace jihoměstských podnikatelů. Časopis bude distribuován do všech schránek na JižnímMěstě, 
dodává R. Korbel“.Novinky pro podnikatele  v roce 2018

Zvýšení minimálních záloh na zdravotní  a sociální pojištění? 
Nařízení vlády č. 343/2017 Sb., stanovilo od 1. ledna 2018 údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2018. Stejně tak se z těchto údajů vy-chází při výpočtu minimálních 

a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalen-dářní rok.

Všeobecný vyměřovací zá-klad činí 28 250 Kč.Přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpe-čení činí 1,0612.

Průměrná mzda činí 29 979 Kč.Zálohy na minimální zdravotní pojištění byly v roce 2017 na hodnotě 1906 Kč, v roce 2018 se zvyšují na 2024 Kč, což je zvýšení o 118 Kč. Nová výše minimálních záloh na zdravot-

ní pojištění platí od ledna 2018. Záloha na zdravotní pojiště-ní se hradí zpětně, za leden je splatná do osmého února, takže od února 2018 je nutné přísluš-né zdravotní pojišťovně posílat novou zálohu, pokud platíte minimální zálohy na zdravotní pojištění. Jestli už teď platíte více, než činí nová výše mini-mální zálohy, tj. 2024 korun, do podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 se pro vás nic nemění, novou výši zá-lohy budete platit až po jeho 

odevzdání. Přehled se zdra-votní pojišťovně odevzdává vždy nejpozději měsíc po podání daňového přiznání za předešlý rok, většinou tedy do konce dubna. Osoby, které provozují pouze vedlejší  samostatnou výdělečnou čin-nost, nemají povinnost odvádět minimální zálohu na zdravotní pojištění z této činnosti.
Zálohy na sociální pojištění byly v roce 2017 na minimál-ní hodnotě 2061 Kč. Od roku 2018 se zvyšují na 2189 Kč. Měsíčně zaplatíte v roce 2018 o 128 korun víc než v roce 2017. Nová výše zálohy se ale poprvé 

N O V I N Y  J I Ž N Í H O  M Ě S T A  P R O  P O D P O R U  S O U K R O M Ý C H  P O D N I K A T E L ŮPodporujeme vašesoukromé podnikání Podnikat  
na Praze 11 
je tedy nej-
složitější ze 
všech měst-
ských částí

Třetí a čtvrtá vlna EET se zatím odkládá
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PRAHA 11

Staňte se partnerem Hospodářské komory Praha 11 

A K T U A L I T Y  Z  J I Ž N Í H O  M Ě S T A
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Kauza parkoviště Gregorova aneb měli jsme pravdu
Na konci loňského roku Obvodní soud pro 
Prahu 4 pravomocně rozhodl, že výpověď 
z nájemní smlouvy na nájem parkoviště 
Gregorova je platná. Výpověď byla po-
dána ze strany MČ Praha 11 v roce 2011  
z důvodu nepřiměřeně nízkého nájem-
ného, které platil nájemce a provozovatel 
parkoviště FC TJ Háje. Celá kauza mohla 
skončit již v prosinci 2014, kdyby do 
soudního rozhodování svévolně neza-
sáhl tehdejší starosta Štyler, který těsně 
před vynesením pravomocného soudní-
ho rozsudku inicioval ukončení soudní-
ho sporu, a tím umožnil FC TJ Háje další 

tři roky provozovat zmíněné parkoviště. 
Tím způsobil MČ Praha 11 škodu téměř  
1 000 000 Kč. Důležité je zmínit, že jedna-
telem FC TJ Háje je Jan Horník, významný 
podporovatel HPP11 a otec Michala Hor-
níka, který je zastupitelem MČ Praha 11 
za HPP11. Na únorovém jednání zastupi-
telstva budeme iniciovat vyvození odpo-
vědnosti J. Štylera za způsobenou škodu 
a způsob, jak bude škoda ze strany Šty-
lera uhrazena. Připomínáme, že na celou 
kauzu jsme upozorňovali již od prosince 
2014. Čas ukázal, že jsme měli pravdu.

Rostislav Korbel JMND

Hospodářská komora hl. m. Prahy 
má na Praze 11 svoji pobočku

Městská část Praha 11 byla v roce 2017 
hodnocena jako nejméně příznivá oblast 
pro podnikání v  rámci celé Prahy. Pod-
nikat na Praze 11 je tedy nejsložitější ze 
všech městských částí, naznačuje neli-
chotivý žebříček srovnání podmínek pro 
podnikatele v Praze. 
„Rozhodli jsme se s  tím něco udělat a  pro 
začátek na Jižním Městě zřídit pobočku Hos-
podářské komory hl. m. Prahy,“ říká Rostislav 
Korbel (podnikatel a zakladatel pobočky HKP 

hl. m. Prahy). Naší ambicí je pomáhat 
začínajícím podnikatelům, zejména 
pak po legislativní stránce. Pro tento 
záměr v brzké době otevřeme kon-
taktní kancelář s  možností osobní 
návštěvy. V  únoru plánujeme vy-
dat časopis s  praktickými infor-
macemi a  možností prezentace 
jihoměstských podnikatelů. Ča-
sopis bude distribuován do všech 
schránek na Jižním Městě,“ 

dodává R. Korbel.
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NOVINY JIŽNÍHO MĚSTA PRO PODPORU SOUKROMÝCH PODNIKATELŮ... NOVINY JIŽNÍHO MĚSTA 

Podporujeme vaše
soukromé podnikání

Hospodářská 
Komora pro 
Jižní Město
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sa nobitat ureped eatis rem 
voloren deligendam sum 
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PRAHA 11

Staňte se partnerem Hospodářské komory Praha 11 

Spojovna 
nový minipivovar 
a restaurace  
na Jižním Městě 
V současné době je dokončena 
hrubá stavba, pokračují práce 
v interiéru a na fasádě, v polovi-
ně února se začne navážet tech-
nologie pivovaru, první várka 
by měla být uvařena v průběhu 
března. 
Pivovar bude nabízet pět čepovaných 
piv, tři z  vlastní produkce (varna je 10 
hl) – budou to piva svrchně kvašená, dvě 

piva budou potom spodně kvašená – ta 
budou z  pivovarů Hostivar a  Trauten-
berk, se kterými je tento pivovar majet-
kově propojen.

Pivovar stojí v katastrálním území Kunra-
tice, ale na pomezí tří katastrů – Kunrati-
ce, Šeberov a Chodov. Chtěl by se stát 
společenským a  kulturním centrem 
pro tyto tři městské části. 

Otevření je napláno-
váno na květen letoš-
ního roku. Kapacita 
míst v restauraci cca 
150 + venkovní  
výčep a zahrada.



Exstarosta Štyler pro iDnes TV: 

„Odvolali mě, nikdo mě nechce, nic neumím, chci být starosta!“

K  P O U S M Á N Í  : - )
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Zastupitel Farmačka (HPP11) se rozčiluje...
V  časopisu Klíč 1/2018 uveřejnil 
zastupitel Farmačka (HPP11) člá-
nek „Právníci klienta Mlejnského 
z JMND vyhrožují HP“. V  článku se 
Farmačka rozčiluje nad skutečnos-
tí, že jsem prostřednictvím právní-
ků vyzval Farmačku a  jeho souput-
níky z  HPP11 (Kos, Štyler, Kvítek, 
Krautwurm), aby přestali šířit lži 
a záměrné dezinformace o mé oso-
bě v médiích a na sociálních sítích. 
Farmačkova reakce je tradičně hysteric-
ká. Z čeho vychází? Proč se tak rozčiluje? 

Pakliže on a jeho kolegové hlásájí pravdu, 
pak nezávislý soud jistě rozhodne v jejich 
prospěch. V opačném (jediném možném) 
případě soud rozhodne ve prospěch můj. 
K  mému postupu jsem se rozhodl z  ná-
sledujících důvodů. Již osm let Farmačka 

a další z HPP11 uvádějí lživé a nepravdivé 
informace ve snaze politicky i osobně po-
škodit mě a mé kolegy. Celou dobu jsem 
víceméně na tyto ataky nereagoval v pře-
svědčení, že na ubohé lži a demagogii to 
nemá cenu, reagovat, s  vírou, že pravda 
vždy vyjde na povrch. Byla to chyba, která 
mě a mé kolegy poškodila a poškozuje.

Proto se těmto lžím budeme bránit 
i soudní cestou. Že se to Farmačkovi ne-
líbí, mě pouze utvrzuje v tom, že jsem to 
měl udělat již dávno. Ona pravda vždy 
vyjde najevo, ale někdy jí to trvá dost 
dlouho.

Exstarosta Jiří Štyler si zadal reportáž na iDnes TV. 

Celá reportáž je velice zábavná a doporučujeme ke 

zhlédnutí na www.idnestv.cz. Ve zkratce se jedná  

o rádoby osobní PR Štylera, kdy celou reportáž kňourá 

a lituje se, že byl z funkce starosty odvolán. Shrnuto, 

Štyler říká: „Odvolali mě, jelikož nic neumím, musel 

jsem se přihlásit na pracák a brát podporu. Když mi 

podpora skončila, nikdo mě nezaměstnal, nikdo mě 

nechtěl, tak jsem skončil jako taxikář. Sice nic neu-

mím, nikdo mě nechce, ale chci být zase starosta!“

Doporučujeme ke zhlédnutí!

 Stanovisko JM-ND

Exstarosta Štyler se zasloužil o další 

unikát. Poté,  co byl odvolán, ho ne-

napadlo nic lepšího, než jít na pracák 

a půl roku pobírat podporu z peněz 

daňových poplatníků. V 52 letech,  

v době téměř nulové nezaměstnanos-

ti, si tento „odborník na všechno“ ne-

dokáže sehnat jinou práci než taxika-

řinu... Jediné, co ho může zachránit, 

je, že se znovu stane starostou:-)
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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.

Podporujeme silniční okruh 
kolem Prahy – část 511

Na konci listopadu dostala část 
ještě chybějícího Pražského 
okruhu – SOKP 511 souhlasné 
stanovisko EIA (posudek  
o vlivu na životní prostředí) od 
Ministerstva životního prostředí.

Na rozdíl od devíti dalších klíčových 
dopravních projektů Evropská komise 
v případě úseku 511 nepovolila uplat-
nit výjimku z  opakování procesu EIA. 
Asi by bylo vhodné zopakovat, proč 
a kdo výrazně přispěl k tomu, že byla 
511 vyřazena Evropskou komisí ze se-
znamu prioritních dopravních staveb, 
které nemusejí dělat znovu nový po-
sudek EIA. 511 byla do tohoto sezna-
mu nejprve zařazena. 
K naší škodě však tehdejší starosta 
Prahy 11 pan Ing. Jiří Štyler z Hnutí 
pro Prahu 11 (HPP11) zaslal dopis 
(v rozporu s přáním občanů, a pře-
devším v  rozporu s usnesením za-
stupitelstva), kterým podpořil, a  tím 

fakticky zařídil vyřazení 511 z  tohoto 
seznamu. Tímto počinem dokončení 
stavby 511 prodloužil o 1,5 roku. 

Komentář k uvedené situaci 
komentovala i paní primátor-
ka Adriana Krnáčová slovy: 

„Chování starosty 
Jiřího Štylera je 
neakceptovatelné!“
Je nutno podotknout, že do dnešní-
ho dne nám představitelé z  HPP11 
nevysvětlili, co přinesl nový posudek 
EIA občanům Prahy 11 kromě toho, že 
musíme být další rok a půl vystaveni 
zápachu, zplodinám či hluku způso-
bené tranzitní dopravou. Nová EIA má 
40 připomínek, které musí být upra-
veny. Tyto připomínky však mohly být 
řešeny ve zrychleném řízení, které 
ostatní prioritní stavby absolvovaly, na 
rozdíl od 511. Jak to tedy bude dál? 
Nejprve budou zapracovány podmín-
ky do dokumentace pro územní říze-

ní. Investor začne odkupovat potřeb-
né pozemky, rovněž bude probíhat 
příprava dokumentace pro stavební 
povolení. A  pokud vše půjde podle 
plánu a  nevzniknou jiné problémy,  
začne stavba cca v roce 2020 a  do-
končení se plánuje na rok 2025!

Zatím největší problém je, že na stav-
bu okruhu poslali někteří majitelé do-
tčených pozemků, městská část Praha 
– Dolní Chabry a spolek Chvalská ža-
lobu k Nejvyššímu správnímu soudu.

Jedna z věcí je pro nás obyvatele Pra-
hy 11 nepochopitelná. Proč sená-
tor Kos jako jeden z  nejvyšších 
ústavních činitelů zastupující 
náš volební obvod stále bojuje 
proti dokončení části Pražské-
ho okruhu v  trase 511 a  i  přes 
všechno podporuje tzv. regio-
nální variantu části vedoucí přes 
Středočeský kraj?

Posudky dopravních expertů jasně 
dokazují, že z  dopravního hlediska, 
a  hlavně z  pohledu proveditelnosti 
je jediné možné řešení varianta 511. 
V  této destrukční činnosti ho pod-
porují členové HPP11 a  překvapivě  
i Piráti na Praze 11. 

za Stop kamionům – Iniciativu  
za dostavbu Pražského okruhu  
Ing. Petr Souček a Petr Sýkora

facebook.com/stopkamionum

Organizátoři: Petr Sýkora, Petr Souček

Spolek Roztyly 
Vás srdečně zve na 

Sp
ole

k         R
oztyly 

30.dubna 2018 od 14,00


