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VOLEBNÍ PROGRAM
komunální volby 2018

Kdo jsme:

O co nám jde:

Naše strana vznikla v únoru 2014. Jsme
skupina obyvatel Prahy 11, kterým není
lhostejné, co se děje v jejich městské
části. Máme mezi sebou experty z mnoha oblastí i z různých generací. Našemu
nejmladšímu kandidátovi je 28 let a nejstaršímu 74. Jedno ale máme společné,
a to chuť měnit Jižní Město k lepšímu.
Vždyť je to náš domov.

Trápí nás zejména liknavost radnice
a zakonzervování stavu a rozvoje naší
městské části. Jižní Město se musí rozvíjet, aby zde lidé chtěli a mohli opravdu
žít a nejen přespávat. Jinak reálně hrozí,
že se z Jižního Města do deseti let stane
ghetto, z kterého budou lidé hromadně
utíkat, kde budeme mít velké problémy
s kriminalitou a spoustu dalších problémů, které v té době již budou prakticky
neřešitelné.

Co konkrétně
budeme mj.
prosazovat:
MUDr. Jitka Vydrová,
poliklinika Opatovská

„Jižní Město – náš domov jsou lidé, kteří
se dlouhodobě, a navíc ve svém volném
čase, snaží sami aktivně měnit na Jižním
Městě věci k lepšímu a „nevylézají z děr“
vždy jen pár týdnů před volbami, tak, jak
to vídáme u řady ostatních politických
uskupení. To je mi na nich sympatické
a je to také jeden z hlavních důvodů,
proč jsem se je rozhodla podpořit a kandidovat na jejich kandidátce“, říká Jitka
Vydrová, ředitelka Polikliniky Opatovská
a držitelka letošního prestižního ocenění
Lékařka roku.

Proč
kandidujeme:
Usilujeme o to, aby Praha 11 byla pro
každého z nás bezpečným a příjemným domovem. Pokud chceme, aby
tomu tak bylo, musí se Jižní město
ještě víc stát živým městem, kam lidé
nebudou jezdit pouze přespávat, ale
budou zde chtít a mít možnost trávit
svůj volný čas.
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• Obnovíme program Jižní Město – město pro život, prostřednictvím kterého
radnice Prahy 11 v minulosti aktivně pomáhala bytovým družstvům a SVJ rychle
řešit problémy a napravovat nedostatky
v okolí jejich domů.

Petr Souček,

moci

výuka první po

• Budeme prosazovat důslednou
údržbu stávajících dětských hřišť a jejich
zařízení tak, aby zde mohly děti trávit
bezpečně svůj volný čas.
• Zajistíme na Jižním Městě dětskou
lékařskou pohotovost, která bude fungovat i o víkendech a zřídíme zde zubní
pohotovost pro děti i dospělé.

• Zajistíme dostatek finančních zdrojů pro další rozvoj škol na Jižním Městě. Naším cílem je, aby základní školy na Jižním Městě patřily mezi 20 %
nejlepších základních škol v České
republice.

• Zasadíme se o opětovné navýšení
Petr Sýkora

s mladými fotbalisty

míst v mateřských školkách a zřízení
jeslí.

• Revitalizujeme okolí stanic metra
Opatov a Háje tak, aby bylo příjemné
a bezpečné se zde pohybovat.

• Prosadíme změnu ubytovny Sandra
na bytový dům pro lidi, které obyvatelé
Jižního města opravdu potřebují – učitele, příslušníky záchranných a bezpečnostních složek, pečovatele atp.

• Vrátíme Zahrady Opatov původnímu
účelu – uděláme z nich příjemné bydlení
pro mladé rodiny a starší obyvatele naší
městské části.

Dalibor Mlejnský,
každý rok přejeme ženám k jejich svátku

Jižní Město - náš domov volte
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Mgr. Dalibor Mlejnský, MBA
Starosta MČ Praha 11 v letech 2006 – 2014

Za mého starostování se Jižní
Město rozvíjelo. Uvádím pouze
výběr z projektů, které se podařilo realizovat pro váš spokojenější život. Důraz jsme především
kladli na zlepšení občanské vybavenosti. Jižní Město se stávalo
lepším místem k bydlení. Bohužel, za poslední 4 roky se další
rozvoj zastavil.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce školek a škol (nové fasády, kuchyně, okna, upravená hřiště…)
Vybudováno stanoviště záchranné služby
Rekonstrukce polikliniky Opatovská a vznik pohotovosti pro dospělé na Chodově
Vznikla expresní linka 125 spojující Prahu 11 se Smíchovem
Vznikla midibusová linka 293, přímé spojení s krčskou nemocnicí bez přestupování
Zavedl se projekt Atletika do škol • Byla vybudována horolezecká hala v Donovalské ulici
Sportovní hala v ulici Květnového vítězství • Multifunkční areál s bazénem a tělocvična
Jedenáctka VS • Víceúčelový sportovní areál Schulhoffova • Vybudováno hřiště Zlešická
Projekty pro cyklostezky (které se teď realizují)
Opravy vnitrobloků • Nahrazení betonových prvků zelení • Nové lavičky
Přešlapové chodníky • Vybudování Parku u Chodovské tvrze • Kultivace Centrálního parku
Vybudování nových kontejnerových stání • Realizace projektu „Jižní Město – město pro život“
Na Praze 11 byl zřízen sběrný dvůr • Pořádání jarních úklidů • Zřízena bezplatná tel. Linka čistoty
Postavena nová služebna obvodního ředitelství Městské policie hl. m. Prahy v Markušově ulici
Navýšil se počet strážníků • Snížení kriminality i počtu bezdomovců v ulicích
Vysadilo se 720 nových stromů

Ing. Petr Souček
• Lídr kandidátky Jižní Město – náš domov
• Kandidát na starostu MČ Praha 11
• 50 let, je ženatý a má dva malé syny (3 a 7 let)
• Na Jižním Městě žije od roku 1998
• Od roku 1993 je aktivním členem a záchranářem organizace
Vodní záchranná služba na Slapech
• Je aktivním sportovcem a také trenérem dětí Dukla JM
• Je absolventem technické fakulty na ČZU a studentem VUT
• Podniká v oblasti autodopravy
• V minulosti nebyl členem žádné politické strany
• V roce 2016 vstoupil do JMND

„Po volbách 2014
mi tady na Jižním
Městě už došla trpělivost. A protože
nejsem zvyklý nadávat u piva,
ale něco dělat…,
snažím se tomu
postavit čelem
a zapojit se do
dění v mé městské
části ještě aktivněji.“

Prim. MUDr. Jitka Vydrová, Lékařka roku
Ředitelka a jednatelka Polikliniky Opatovská (jedné z posledních
poliklinik výhradně v českých rukou), Lékařka roku.
• Odborná lékařka v oboru otorhinolaryngologie.
• Řadu let se věnuje diagnostice a terapii poruch profesionálního a uměleckého hlasu
a léčbě onemocnění s hlasem souvisejících.
• Je zakladatelkou a vedoucí lékařkou Hlasového a sluchového centra Praha.
Toto specializované pracoviště se zabývá nejen diagnostikou a léčbou poruch hlasu,
ale provádí i experimentální a výzkumnou práci, v oblasti patofyziologie lidského hlasu.
Jsem jihoměstská patriotka. V posledních čtyřech
letech mi ale naše městská část připomíná spíš
spící království. Jsem pro
zdravý rozvoj a návrat
zdravého rozumu do komunální politiky. Praha 11
potřebuje uzdravit.

• Věnuje se rovněž pedagogické činnosti, externě přednáší fyziologii a patologii hlasu
na vysokých školách pedagogického směru.
• Vyučuje Fyziologii a hygienu hlasu na pěveckém oddělení Pražské konzervatoře
a na pěveckém oddělení konzervatoře Jana Deyla.
• Je autorkou několika knih a odborných publikací, pravidelně přednáší
a organizuje odborné konference.
• Je držitelkou prestižního ocenění LÉKAŘKA ROKU – Jeseniova cena.
Tuto cenu získávají lékaři s největším přínosem pro pokrok v medicíně. Ocenění jí bylo
uděleno mimo jiné za novou zobrazovací metodu pro včasné odhalení rakoviny hlasivek.
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Proč právě my
Jižní Město, to je i 12. největší město ČR. I to
je Jižní Město.

Petr Souček

Má víc obyvatel než některá krajská města (Jihlava, Karlovy Vary,
Zlín). Už jen toto srovnání ukazuje, jak náročné je jeho řízení,
pokud se má tedy dělat dobře. Skloubit řešení každodenních
problémů obyvatel se smysluplným dlouhodobým rozvojem města
vyžaduje sehraný tým, zkušenosti s řízením velkých projektů,
schopnost vize a strategického přemýšlení, ale hlavně skutečné
nasazení a chuť věci opravdu měnit k lepšímu.
Jsme přesvědčení, že právě proto jsme
pro Jižní Město tou nejlepší volbou.
Jsme tým lidí, kteří už dnes věci na Jižním Městě aktivně mění k lepšímu. Bez
pokynů z radnice, prostě proto, že to
podle nás má tak být. Naši kandidáti mají

reálné zkušenosti s řízením velkých projektů, ať už se jedná o řízení města, polikliniky, firmy nebo třeba sportovního klubu. Máme mezi námi bývalého starostu
Jižního Města, za jehož starostování bylo
v Praze 11 úspěšně zrealizováno největší

Chceme, aby se
Jižní Město dál
rozvíjelo a stalo se
z něj opět živé
město, které bude
mít budoucnost.
množství veřejně prospěšných projektů
v historii této městské části. Ale hlavně
jsme srdcaři, pro které práce pro Jižní
Město nebude končit s koncem pracovní
doby. To vám můžeme slíbit.

Náš volební program
Chceme, aby pro nás všechny bylo Jižní Město
a vůbec celá Praha 11 skutečným domovem.
Domovem se vším, co k tomu patří. Domovem,
kde budeme všichni mít:

AREÁL LEDOVÝCH SPORTŮ

Návrh parku u Košíkovského potoka s vodními plochami
ŠIRŠÍ VZTAHY

• Jistotu pomoci a pocit bezpečí
• Příjemné prostředí pro život
• Možnost příjemného a smysluplného
trávení volného času pro celou rodinu
• Možnost kvalitního vzdělání a rozvoje
našich dětí

Návrh nového zimního stadiónu ZŠ Ke Kateřinkám
Návrh moderního adrenalinového areálu, Mírového hnutí

• Kvalitní a dostupnou zdravotní péči
• Více sportovišť pro aktivní trávení
volného času

Podporuji zdravý rozvoj Jižního Města.
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podporuji

Mudr., Miloš Černý, Primář novorozeneckého oddělení, FN Motol

Jižní Město - náš domov

Jistota pomoci a pocit bezpečí
Bezpečnost je oblíbeným tématem volebních programů snad všech politických stran. Pro nás ale
bezpečnost není pouze o počtu městských nebo státních policistů v ulicích. Téma bezpečnosti je podle
nás především o tom, abyste se všude na Jižním Městě cítili bezpečně a měli jistotu, že vám v případě
nenadálé krizové situace někdo pomůže. Bezpečnost pro nás také znamená jistotu pomoci těm nejzranitelnějším z nás – dětem, seniorům a lidem postiženým nějakým hendikepem.
y

Domovy pro senior

Proto, pokud budeme zvoleni tak:

25

2013—2014
sanace
bí
ě a střešní krytiny,
Revitalizace v obdo
í obvodového plášt
plen
hu
zate
—
výta
e
Provedené prác
instalace druhého
ny dlažby a zábradlí,
balkonů včetně výmě

DPS Šalounova 20

• Prosadíme nové stanoviště záchranné služby na Jižním Městě II.
• Zajistíme rozšíření sítě Automatizovaných externích defibrilátorů
(AED) na dalších 20 míst po celém Jižním Městě a proškolení dalších 200 dobrovolníků v poskytování první pomoci.
• Zajistíme na Jižním Městě dětskou lékařskou pohotovost, která
bude fungovat i o víkendech.

2012
bí
ní krytiny,
Revitalizace v obdo
dového pláště a střeš
— zateplení obvo
EPS
Provedené práce
a zábradlí, instalace
ně výměny dlažby
sanace balkonů včet

46

DPS Blatenská 21

• Zřídíme zubní pohotovost pro děti i dospělé na Jižním Městě.
• Zajistíme Senior taxi pro dopravu seniorů a tělesně postižených k lékaři.
• Budeme realizovat projekt „Bezpečné bydlení pro seniory“,
který rodinám pečujícím o seniory pomůže upravit byt jejich blízory osob
ro senistarších
t pbydlení
kých tak, aby byl
vhodný
a bezpečný
tný živopro
ohodno
Pln
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2010
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Centrum Janouchov

bí
Revitalizace v obdo
ho křídla
— výstavba nové
Provedené práce
50 lůžky
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chami

VZTAHY

o hnutí
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MUDr. Jitka Vydrová
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V oblasti bezpečnosti jsou naše priority tyto:
10

• Budeme podporovat Sbor dobrovolných hasičů na Jižním Městě.
• Zvýšíme počet dohledových kamer na vybraných rizikových místech.

Dalibor Mlejnský

• Prosadíme změnu ubytovny Sandra na rezidenční bydlení pro lidi, které Jižní Město
opravdu potřebuje. Tedy například policisty, učitele, lékaře a sociální pracovníky.
Dostaneme problematiku bezdomovectví opět pod kontrolu!
• Budeme nekompromisně řešit téma bezdomovectví.

to

ěs
M
í
n
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Chceme

Miroslav Žabka

Podporuji zdravý rozvoj Jižního Města.
					

podporuji

Jižní Město - náš domov

Mudr. Olga Černá, doktorka pediatrie, klinika dětského a dorostového lékařství, Nad Karlovem, Praha 2
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Příjemné prostředí k bydlení
To, jak na nás působí okolní prostředí, je jedním z hlavních důvodů, proč se někde cítíme opravdu
dobře a někde naopak ne. Je rozdíl, pokud se cestou z práce musíme prodírat kolem hromad
zapáchajících odpadků, rozbitých laviček, posprejovaných zdí domů a kolem aut, která nemají
kde zaparkovat, nebo naopak procházíme místy, která na nás od prvního pohledu působí příjemně.
Chceme, aby se Jižní Město stalo opravdu příjemným místem pro život.

Petr Souček

neraci pochozí
Zasadíme se o rege stanice
olí
zóny na Hájích a ok
metra Opatov

Regenerace
pochozí zóny Háje

Jako Vaši zastupitelé proto:
• Zajistíme přeměnu bezprostředního okolí stanic metra Opatov a Háje na místa,
a trávit zde volný čas čekáním nebo nakupováním.
• Prosadíme výstavbu druhého výstupu ze stanice Metra Chodov, abychom zvýšili
nyní nedostatečnou kapacitu vstupu a výstupu do této stanice.

kudy bude příjemné procházet
Pochozí zóna Háje - současný stav

• Zajistíme instalaci vodních prvků (např.pítka, vodní fontánky) v Centrálním parku,
v parku U Chodovské tvrze a na dalších veřejných prostranstvích.
• Zajistíme retenční nádrže, vertikální zeleň a stavební úpravy tak, aby co nejvíce
dešťové vody zůstávalo „ve městě“.
• Obnovíme výsadbu stromů a zeleně po celé městské části.
• Prosadíme instalaci veřejných WC ve vytipovaných lokalitách na Jižním Městě.
	Tento projekt byl připraven již v roce 2013.

Projekt na revitalizaci pochozí zóny Háje

• Zvýšíme počet parkovacích míst. Představíme možné varianty zlepšení parkování pro každou lokalitu na Jižním Městě.
	Tyto varianty předložíme v dané lokalitě místním občanům k veřejné diskuzi. Následně připravíme realizační projekt.
• Zlepšíme možnost parkování obyvatel na Jižním Městě II tím, že omezíme možnost parkování zaměstnanců kancelářského
komplexu The Park na veřejném parkovišti v ulici Vojtíškova a uvnitř sídliště Jižní Město II.
• Nebudeme souhlasit se zavedením “Modrých parkovacích zón” na Jižním Městě.

Podporujeme dostavbu silničního okruhu 511
• Budeme usilovat o zklidnění tranzitní dopravy na Jižním Městě, a to politickým tlakem na co co největší urychlení výstavby
chybějící části Pražského obchvatu do Běchovic (ve variantě 511) a na realizaci Vestecké spojky s křižovatkou Exit 4
v Újezdě u Průhonic.
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Petr Sýkora
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Možnost příjemného a smysluplného
trávení volného času pro celou rodinu
Vznikem takových míst, jako je třeba park u Chodovské tvrze, jsme v minulosti vytvořili přirozená
centra pro trávení volného času. Vždyť kdo z nás by chtěl přijít z práce a trávit odpoledne u televize
v paneláku, nebo někam složitě dojíždět? Je skvělé vidět, jak tyto parky dopoledne využívají maminky s kočárky, školky i školy na pohybové aktivity, odpoledne se tam prohání starší děti a v podvečer
je to místo pro příjemné posezení dospělých.
Chceme pokračovat v tomto trendu a péčí o tato místa dál
zkvalitňovat život na Jižním Městě.
Rádi bychom také rozšířili možnosti sportovního vyžití
pro starší děti a mládež. Na tyto kategorie se poněkud
pozapomnělo a sportoviště typu atletického stadionu
a haly, skateparku, dráhy pro kola nebo zimního stadionu
zde dlouhodobě a stále citelněji chybí.

Proto:
• Do konce volebního období dokončíme zimní stadion s bruslařskou halou .

Tomáš Marek

• Zajistíme průběžnou údržbu a obnovu
dětských hřišť, parků, laviček a dalších prvků městského mobiliáře.

• Do konce volebního období postavíme atletický stadion a halu.

• Budeme pokračovat v celoročním
organizování akcí pro rodiny s dětmi
i další obyvatele Prahy 11.

• Prosadíme výstavbu EXTREME PARKU – víceúčelového sportoviště se skateparkem, bmx dráhou, pumptrackem
a parkour prvky.

• Obnovíme činnost správců dětských
hřišť a sportovišť, tak jak fungovala do
roku 2014.

Ladislav Kárský

Daniela
Pavlíčková

vých sportů

Projekt areálu adrenalino
na Jižním Městě
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• Zajistíme vybudování atletického areálu, jak pro potřeby široké sportovní
veřejnosti, tak pro potřeby úspěšného
atletického oddílu Atletika Jižní Město. Tento oddíl je jedním z nejúspěšnějších v celé republice a jeho členové jsou především děti a dorostenci
z Jižního Města.
• Dokončíme výstavbu parku U Košíkovského potoka (na Trojmezí). Dle
plánů z roku 2013 vybudujeme dětská hřiště, pobytovou louku s vodními
prvky s možností venkovního koupání především pro děti, podobně jako
tomu je ve Žlutých lázních. V parku
zásadním způsobem navýšíme výsadbu stromů.

Opomíjená je částečně
také oblast kultury. Svou
velikostí a významem by
si Jižní Město zasloužilo
mít svůj tradiční a důstojný kulturní objekt, který
by svým významem přesáhl hranice této městské
části a posílil vnímání
Prahy 11 jako živého
města a nedílné součásti
pražského společenského
a kulturního života.

Milan Lisý

stadión pro
Moderní atletický
dětí
h
sportování našic

Proto:

• Obnovíme realizaci projektu Divadlo Kotelna, které
bude sloužit k pořádání kulturních akcí všeho druhu,
především pak jako moderní a důstojné zázemí pro veleúspěšnou činnost Základní umělecké školy Křtinská
pod vedením pana ředitele Františka Hlucháně.
• Budeme nadále podporovat kulturní festivaly Tóny
Chodovské tvrze a Jižní Město hraje zpívá a tančí.
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Důvod, proč jít k volbám
Zvýšíme
počet
parkovacích
míst.

èNebudeme souhlasit

èKaždá lokalita na Jižním Městě

má své specifické podmínky, každá
lokalita bude mít své specifické řešení

se zavedením „modrých
parkovacích zón“
na Jižním Městě.

èBudeme

dále usilovat
o zklidnění
tranzitní dopravy
na Jižním Městě.
Základní šk
èPodporujeme
oly a mate

dostavbu
pražského MŠ
Babákova 2
149
okruhu 511.

řské školky

Revitalizace
v období
Úspory za
topnou sezó
nu v GJ
Úspory za
topnou sezó
nu v Kč

èOpět navýšíme počet míst

v mateřských školách.

2010
411
197 280

Revitalizace M
Š Babákova,
rok 2010
Úspora za top
nou sezónu 19
7 280 Kč

MŠ Stacho

va 518

Revitalizace M
Š Modletická,
rok 2010
Úspora za topn
ou sezónu 158
880 Kč

Revitalizace
Úspory za
to
Úspory za
to

èZřídíme na Jižním Městě

jesle.
MŠ Květno
vého vítězs
tví 1738

èZajistíme

Revitalizace
v období
Úspory za
topnou sezó
nu v GJ
Úspory za
topnou sezó
nu v Kč

na Jižním Městě
dětskou lékařskou
pohotovost.

èZřídíme na
2007
272
130 560

8
MŠ Modleti

cká 1401

Revitalizace
v období
Úspory za
topnou sezó
nu v GJ
Úspory za
topnou sezó
nu v Kč

MŠ V Bená

tk

Jižním Městě zubní ách 1751
pohotovost pro děti
i dospělé.

2010
3 931

Revitalizace
Úspory za
t
Úspory za
to

m

2010
80 Kč

Podpořte společně s námi
zdravý vývoj Jižního Města

volte 2

Jižní Město - náš domov
èZajistíme

èObnovíme

Senior taxi.

realizaci projektu
Divadlo Kotelna
na Jižním Městě

èBudeme realizovat

projekt „Bezpečné
bydlení pro seniory.“
èZajistíme

přeměnu
bezprostředního
okolí stanic metra
Opatov a Háje
èZnovu obnovíme soutěž pro BD a SVJ „Regenerace Jižního Města“.
Úspěšná soutěž Regenerace Jižního Města, která pomáhala
vlastníkům bytových domů s regenerací. Proběhlo 6 ročníků,
posledním vítězem bylo v roce 2014 SVJ Konstantinova
1472. Zkuste si tipnout, kdy byla soutěž ukončena.
Ano v roce 2015. Více o soutěži zjistíte na www.praha11.cz/
uzemnirozvojaregenerace/regeneracejiznihomesta
Znovu obnovíme soutěž pro BD a SVJ
“Regenerace Jižního Města”.

Jižní Město - náš domov volte

2

9

V o lt e č í s l o 2 . V o lt e z d r av ý r o z v o j P r a h y 1 1

èZatřešíme dálnici

na Jižním Městě

Tento nápad se na Jižním Městě objevil v roce 2006. Tehdy se zdál
hodně ambiciózní a futuristický. Bohužel, plány zůstaly nenaplněny
a s realizací se nikdy nezačalo.

Ale doba se mění a s houstnoucí dopravou se tento nápad jeví stále aktuálnější. Možná si řeknete, že se jedná o pouhý
předvolební trik. My si myslíme, že každý projekt vzniká ideou a energií, kterou jsme schopni vynaložit. V současné době se
zdárně posouvá realizace zastřešení Spořilovské spojky, která je v procesu schvalování projektu. Když je možné zastřešit
Spořilovskou spojku, proč by nešlo zastřešit dálnici D1 od nultého kilometru ke sjezdu na Šeberov?
Obyvatelům Jižního Města, především starého Chodova a Jižního Města II by se ulevilo od hluku a splodin. Na zastřešené ploše by
mohly vzniknout zelené plochy a sportoviště, stejně tak jako je to plánováno u zastřeše

Ano, je to běh na
dlouhou trať, ale za pokus to stojí. Co říkáte? Jdete do toho s námi?
ní Spořilovské spojky.

Jižní Město - náš domov volte
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ého
Vizualizace možn
zastřešení dálnice

Jak správně volit do zastupitelstva
městské části Praha 11
Volební systém pro komunální volby je z hlediska způsobu počítání hlasů zcela určitě tím nejsložitějším, se
kterým se můžete v rámci různých typů českých voleb
setkat. Proto jsme si pro Vás dovolili připravit krátký
návod, jak správně volit.
Ukázka správně vyplněného hlasovacího lístku - varianta 1
Město Praha 11
Do zastupitelstva se volí 45 členů

JMND

možností, jak správně vyplnit volební lístek: Pro příklad uvedeme tři kandidující strany A, B, C.
Varianta 1)
Volič označí křížkem pouze stranu A v rámečku před názvem
strany. Strana A obdrží celkem 45 hlasů a každý její kandidát po
jednom hlasu. Strany B a C neobdrží žádný hlas.
Varianta 2)
Volič označí křížkem stranu A v rámečku před názvem strany,
současně označí ve straně B křížkem v rámečku před jmény dva
kandidáty a ve straně C jednoho kandidáta. Strana A obdrží celkem 42 hlasů (sníženo o počet kandidátů označených v jiných
stranách), její kandidáti na 1. – 42. místě po jednom hlasu, strana
B obdrží celkem 2 hlasy, její označení kandidáti po jednom hlasu, strana C obdrží 1 hlas, který obdrží i její označený kandidát.
Ukázka správně vyplněného hlasovacího lístku - varianta 2
Město Praha 11
Do zastupitelstva se volí 45 členů

JMND

Pro volby do zastupitelstva městské části Praha 11, disponujete
celkem 45 hlasy. Tyto hlasy můžete jednoduše přidělit označením křížkem jedné straně, které nejvíce důvěřujete. Samozřejmě
bychom si přáli, abyste ve volbách označili křížkem právě naši
stranu „Jižní Město – náš domov“. V případě, že se ale rozhodnete svůj hlas/y rozdělit mezi vícero stran, existuje zde riziko
chybného vyplnění volebního lístku a propadnutí Vašeho hlasu,
což by byla veliká škoda. Proto jsme pro Vás připravili ukázku
10
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èPodpoříme projekty na ochlazení a ozelenění naší městské části.
Dokončíme výstavbu parku U Košíkovského potoka (na Trojmezí). Dle
plánů z roku 2013 vybudujeme dětská hřiště, pobytovou louku s vodními prvky s možností venkovního
koupání především pro děti podobně jako tomu je ve Žlutých lázních.
V parku zásadním způsobem navýšíme výsadbu stromů.

vodní prvky a brouzdaliště

tě
vodní prvky a brouzdališ

Projekt parku U Košíkovské

ho potoka

V komunálních volbách je možné hlasovat třemi způsoby
Ukázka správně vyplněného hlasovacího lístku - varianta 3
Město Praha 11
Do zastupitelstva se volí 45 členů

Varianta 3)
Volič označí na kandidátní listině strany A v rámečku před jmény 20 kandidátů, na kandidátní listině strany B v rámečku před
jmény 15 kandidátů, na kandidátní listině strany C v rámečku
před jmény 10 kandidátů. Strana A obdrží celkem 20 hlasů
a každý její označený kandidát po jednom hlasu, strana B obdrží celkem 15 hlasů každý její označený kandidát po jednom
hlasu a strana C obdrží celkem 10 hlasů a každý její označený
kandidát po jednom hlasu.

JMND

Pozor: Označí-li se takto více než 45 kandidátů, je jeho volební lístek neplatný.
Neplatný volební lístek je i v případě, že volič
označí současně dvě strany (v rámečku před
názvem strany).

Pozor:

Označí-li volič křížkem stranu A
v rámečku před názvem strany a dále označí
křížky některé kandidáty této strany A, které
chce upřednostnit, pak strana A obdrží celkem
45 hlasů, k přednostnímu označení kandidátů
se však nepřihlíží.

Zdroj: volby.cz

Přičemž volič má vždy tolik hlasů,
kolik je obsazováno křesel do zastupitelstva.

Na Praze 11 je to 45 hlasů.

Pro maximální podporu naší kandidátky
je nutné zaškrtnout křížkem nahoře –
tím podpoříte celé Jižní Město – náš domov
a dáte hlas každému z kandidátů.
Zároveň tím nejefektivněji využijete své volební právo ve
prospěch všech kandidátů a využijete všechny své hlasy,
které máte v těchto volbách.
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Možnost
kvalitního
vzdělání
a rozvoje
pro naše
děti

Proto:
è Budeme podporovat kvalitní systém školek
a škol a zajistíme dostatečné finanční zdroje pro
jejich další rozvoj.

Školství je dalším všeobecně populárním tématem mezi
veřejností i politickými stranami. Je nutné se zaměřit na to,
co můžeme pro tuto oblast reálně udělat my, jako městská
část a oddělit od této diskuze problémy, které je nutné vyřešit
na nejvyšší legislativní úrovni.

Jednoduše řečeno, budeme se snažit:
1. Aby bylo kde učit – tzn. aby byly zajištěny podmínky pro fungování školek a škol (chod budov, opravy, materiální vybavení…)

2. Aby měl kdo učit – v současné době je náročné do škol přilákat
kvalitní učitele. Měli bychom se tedy snažit, aby tito lidé na Jižní Město
přicházeli a chtěli tu zůstat. Třeba právě kvůli skvělému vybavení škol,
jejich kvalitnímu vedení nebo díky nadstandardním výhodám, které budeme schopní kvalitním učitelům nabídnout. Třeba v podobě nabídky
městského bydlení. Ilustrační fotky zregenerovaných školek.
Naším cílem je, aby základní školy na Jižním Městě patřily mezi 20 %
nejlepších škol v České republice z hlediska úspěšnosti jejich absolventů
při přijímacích řízeních na školy středního stupně.

Chceme také podporovat rozmanitost zaměření školských zařízení a dát tak rodičům větší možnost výběru – někdo se chce raději
více zaměřit na jazyky, jiný na sport, další by rád své dítě vzdělával v Montessori systému.

Tomáš Marek
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è Opět navýšíme počet míst
v mateřských školkách, tak aby
každé dítě bylo přijato. Tak, jak
tomu bylo v letech 2009 – 2014.

Dalibor Mlejnský

è Budeme podporovat rozmanitost v nabídce školských zařízení
a vznik specializovaných tříd v rámci jednotlivých škol.
è Budeme motivovat kvalitní učitele k tomu,
aby pracovali na školách v Praze 11, a to například nabídkou možnosti bydlení
v městských bytech. Prostřednictvím komise složené ze zástupců
škol a sociálních pracovníků
budeme pomáhat rodinám, které
se ocitly v situaci, že si nemohou
Daniela Pavlíčková
dovolit zaplatit obědy ve školních
jídelnách.
è Budeme maximálně podporovat
a rozvíjet dobrovolnickou činnost v oblasti dětského a mládežnického sportu, kultury a zájmových
dětských kroužků, která je nezbytná pro zachování
a další rozšiřování mimoškolních rozvojových
aktivit dětí i jako prevenci patogenních závislostí
a dětské kriminality včetně šikany na školách.
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Jižní Město - náš domov
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Řízení Jižního Města a znovunastartování
jeho rozvojových projektů
Stagnace a zakonzervování stávajícího stavu. Tato slova asi nejlépe
vystihují současný stav Prahy 11.
Stav způsobený chybějící jasnou
vizí současného vedení městské
části, ale i neustálým politikařením některých opozičních zastupitelů, kteří pravděpodobně neunesli
svůj odchod do opozice a bojkotují
jakýkoliv, byť i rozumný návrh na
změnu.

Potřebujeme se zbavit politikaření a začít naplánované
rozvojové projekty realizovat.

Jižní Město ale změnu
potřebuje. Potřebuje
strategii, která jasně řekne,
jak a v jakých oblastech by
se město mělo v příštích
cca 20 letech rozvíjet.

Z tohoto důvodu:

lik příštích desetiletí.
Chceme, aby se na
vzniku této strategie
Rostislav Korbel
podílelo co nejširší
spektrum politických
stran a hnutí (včetně těch opozičních)
a bylo tak zajištěno, že tento materiál bude
platit i po dalších komunálních volbách.
• Jako zastupitelé budeme podpo-

rovat všechny rozumné návrhy, které
• Připravíme vyrovnaný a hospopomůžou dalšímu rozvoji naší městské
dárný rozpočet městské části s průčásti a zlepší život jejich obyvatel.
hledným nakládáním finančních prostředků s důrazem na zapojení vnějších zdrojů • Budeme také prosazovat změnu
(Magistrát hl. m. Prahy, fondy EU apod.).  
Metropolitního plánu Prahy tak, aby
• Chceme iniciovat vznik Bílé knihy lépe zohledňoval zájmy současných obyJižního Města – materiálu, který určí dal- vatel Prahy 11 a byl v souladu s plánem
ší směřování této městské části na něko- dalšího rozvoje Jižního Města.

Zajištění rychlého řešení problémů
obyvatel bytových domů - řešení nabízí
projekt „Jižní Město – město pro život“
O většinu bytových domů v Praze
11 se starají představenstva a výbory bytových družstev a Společenství
vlastníků jednotek, kterým tyto domy
patří. Jsou to lidé, kteří se této činnosti věnují převážně ve svém vol-

ném čase a téměř zadarmo. Své problémy řeší v drtivé většině případů
odpovědně a ve prospěch ostatních
obyvatel, svých sousedů. Možnosti ovlivnit okolí bytových domů je
však mimo jejich kompetenci. Z to-

hoto důvodu se předsedové obrací na
městskou část, aby zjednala nápravu.
Zde však často narážejí na byrokratickou bariéru, kdy kompetenci při vyřizování požadavků má vždy jiný úředník
a vyřízení se tak neúměrně prodlužuje.

Znovu zavedeme projekt „Jižní Město – město pro život“
V minulosti v rámci Prahy 11 fungoval program „Jižní Město – město pro život“, který
usnadňoval předsedům BD a SVJ život. V rámci tohoto programu byl ustanoven zástupce
radnice, který pro družstva a SVJ zajišťoval komunikaci s úřadem. Za svojí tříletou existenci došlo ke 114 setkáním na úrovni zástupců bytových BD, SVJ a zástupců úřadu.
Z těchto setkání vzešlo celkem 754 podnětů a podařilo se vyřešit více než 80 % z nich.
Po volbách v roce 2014 byl bohužel tento program zrušen.
Na některých dveřích bytových domů můžete pořád vidět samolepky
nesmyslně zrušeného projektu Jižní Město - město pro život.
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Nabídka služeb v rámci programu
„Jižní Město – město pro život“
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• Regenerace vnitrobloků
• Odstraňování nelegálních výlepů a grafitti

h stání

• Údržba zábradlí klepadel a sušáků
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betonových prvků

ání pro tříděný od

Kontejnerová st

h stání

d

tejnerovýc
vala desítky kon
Praha 11 vybudo
odpad.
ěný
tříd
na
oby
pro nád

d

tejnerovýc
vala desítky kon
Praha 11 vybudo
odpad.
ěný
tříd
na
oby
pro nád

í pro tříděný odpa

Kontejnerová stán

• Opravy chodníků a budování tzv. „Přešlapů“  
• Opravy a úklid kontejnerových stání
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• Problematika parkování
a veřejného osvětlení

• Bezplatná pomoc v oblasti  
požární bezpečnosti
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• Bezplatná právní pomoc

• Problematika bezpečnosti, kamerový systém
26
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Jižní Město - náš domov

volte 2

Jsme přesvědčeni, že tento program byl jedním z nejužitečnějších způsobů zvyšování úrovně
bydlení a zlepšování prostředí na Jižním Městě. V případě našeho úspěchu v nadcházejících
komunálních volbách proto prosadíme jeho obnovení.
• Obnovíme program „Jižní Město – město pro život“.

bytovými
udovala či

• Budeme usilovat o zřízení radního pro spolupráci s BD a SVJ. Tento radní bude odpovědný za každý
požadavek vzešlý ze strany jednotlivých předsedů BD a SVJ .

s bytovými
ybudovala či

• Budeme prosazovat vznik komisí, jejichž složení bude z řad členů BD a SVJ tak, aby se zaručilo,
že program „Jižní Město – město pro život“ je funkční, plní svůj účel a realizují se jednotlivé požadavky
a úkoly.

s bytovými
ybudovala či

• Prosadíme prodej bytů a nebytových prostor v domech, kde městská část Praha 11 vlastní menšinový
podíl bytových jednotek a omezíme tak neefektivní vlastnictví, v němž jsou výnosy nižší než náklady.
• Prosadíme prodej bytových jednotek oprávněným privatizantům, a to za dostupné ceny.

nerových stání

Naši kandidáti do voleb
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Toto je náš volební program, který je vytvořený pro všechny obyvatele Jižního Města od těch nejmenších po ty
nejstarší. Nejen pro určité skupiny obyvatel Prahy 11. Jižní Město náš domov chce pro všechny obyvatele bezpečnou
a zdravou Prahu 11. To znamená zdravý a bezpečný rozvoj naší městské části. To znamená bezpečný a zdravý život
dětí, mládeže, jejich rodičů i prarodičů. To znamená revitalizaci, rozvoj a investice tam, kde si je samotní obyvatelé přejí.

To znamená konec stagnace, kterou Jižní Město
poslední 4 roky trpělo. Pojďme do toho společně!
15

J i ž n í M ě s to  – n á š  domov jde do vo l eb

Program pro komunální volby 2018
Důvod, proč jít volit

è Zvýšíme počet parkovacích míst.
Představíme možné varianty zlepšení parkování
pro každou lokalitu na Jižním Městě. Varianty
předložíme místním občanům k veřejné diskuzi
a následně připravíme realizační projekt. Každá
lokalita má své specifické podmínky, každá lokalita
bude mít i specifické řešení.

Volte

2

è Obnovíme program pro bytová
družstva a společenství vlastníků
bytových jednotek: „Jižní Město
– město pro život“, který znovu usnadní
život předsedům i členům bd a svj.

è Prosadíme změnu ubytovny
Sandra na bytový dům pro lidi, které obyvatelé

è Budeme dále usilovat o zklidnění
tranzitní dopravy na Jižním Městě.

Jižního Města opravdu potřebují – učitele, členy
izs, pečovatele, zdravotní sestry apod.

Je nutné, aby se urychlila výstavba chybějící
části Pražského obchvatu do Běchovic (ve
variantě 511) a realizace Vestecké spojky
s křižovatkou Exit 4 v Újezdě u Průhonic. Stop
kamionům na Jižním Městě!

è Vrátíme zahrady Opatov
původnímu účelu – uděláme z nich

è Opět navýšíme počet míst
v mateřských školách.
è Zřídíme na Jižním Městě jesle.
è Obnovíme výsadbu stromů
na Jižním Městě. Podpoříme
projekty na ochlazení a ozelenění
naší městské části. Dle plánů z roku
2013 vybudujeme dětská hřiště a pobytovou
louku s vodními prvky s možností venkovního
koupání. Zásadně navýšíme výsadbu stromů
a zeleně. Pítka v ulicích, mlžítka, vertikální zeleň,
zavlažování, lokální retenční nádrže aj.

è Obnovíme realizaci projektu
Divadlo Kotelna, které bude sloužit
k pořádání kulturních akcí. Především však bude
důstojným zázemím pro činnost zuš křtinská
a nadané děti z Prahy 11.

příjemné bydlení pro mladé rodiny a starší
obyvatele naší městské části.

è Zajistíme na jižním městě
dětskou lékařskou pohotovost.
è Zřídíme na Jižním Městě zubní
pohotovost pro děti i dospělé.
è Zajistíme Senior taxi pro dopravu
seniorů a tělesně postižených k lékaři. Budeme
realizovat projekt „Bezpečné bydlení pro seniory.“

è Zajistíme přeměnu bezprostředního
okolí stanic metra Opatov a Háje na
místa, kde bude příjemné trávit zde volný čas.

è Budeme prosazovat prodloužení
tramvajové dopravy ke stanici metra Opatov.

è Zaměříme se na problematiku bezdomovectví.
è Nebudeme souhlasit se
zavedením „modrých parkovacích
zón“ na Jižním Městě.

VOLTE BEZPEČNÝ A ZDRAVÝ DOMOV.
VOLTE JIŽNÍ MĚSTO – NÁŠ DOMOV.
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