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Kandidáti Hnutí pro Prahu 11 vnímají politiku jako službu. Proto nepřecházíme účelově z jedné strany do druhé. Pro své názory jsme
zůstali r. 2010–2014 v opozici. V krátkém období  2014–2016 jsme jako vítěz voleb (33%) měli starostu a tři radní, ale menšinu v Radě
MČ. Nepodlehli jsme tlaku bývalých partnerů ANO a TOP 09 na postupný přechod ke starým pořádkům – korupci a klientelismu.
V zastupitelstvu máme 40% mandátů, přesto nás koalice ANO, TOP 09, KSČM, ČSSD, JM-ND a ODS opět odsunula do opozice. Pouze
naše jednoznačná výhra zajistí Praze 11 tolik potřebnou změnu! Děkujeme vám za dlouholetou důvěru.

PŘIJĎTE K VOLBÁM 5. – 6. ŘÍJNA 2018
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Ing. Jiří Štyler
Děkuji voličům, kteří nás podpořili v minu-
lých volbách do zastupitelstva Prahy 11.
V listopadu 2014 jsme se s nadšením vrhli
do práce, kvůli puči jsme ji ale nestihli do-
končit. Vždy jsme měli na paměti veřejný zá-
jem. Chtěl bych vás znovu požádat o podporu
v nadcházejících volbách. Zaměřím se mimo

jiné na tři oblasti. Nová parkovací místa, bezpečnost v ulicích
a radnici vstřícnou k občanům. Zasadím se o vymístění kamiónů
z ul. Výstavní / Mírového hnutí. Budu se snažit spravovat Jižní Město
tak, aby bylo příjemným a bezpečným domovem.

PhDr. Šárka Zdeňková, Zelené Roztyly
Více než deset let se věnuji životnímu pro-
středí a stavebním záměrům na Jižním Měs-
tě. Strašně mě potěšila 33% podpora voličů
v roce 2014. Rok a půl jsem měla šanci mě-
nit věci k lepšímu jako radní pro životní pro-
středí a dopravu (2014–2016). Málo času na

velké změny. Zejména po dědictví Mlejnského garnitury – smluvní
závazky, personální potíže, hromady nepořádku, rozjeté výstavby.
Zrada koaličních partnerů a návrat staré gardy do orgánů MČ veš-
kerou práci zastavila. První, co případně na radnici udělám, jsou
dvě věci: 1. Opravím náměstí na Blankytu a obnovím fontánu, 2.
Převedu středisko zeleně na příspěvkovou organizaci, aby se věno-
vala pouze tolik potřebnému úklidu a opravám Jižního Města.

Ing. Ladislav Kos, senátor
Kandiduji zejména proto, aby Praha 11 pře-
stala být „Jihoměstským Palermem“. Aby se
zástupci stran ODS, ČSSD, KSČM, JM-ND,
kteří se o tuto nelichotivou přezdívku v letech
2006–2014 zasloužili, i těch, které napomoh-
li jejímu návratu po odstranění HPP11
z radnice v r. 2016 (ANO, TOP 09), již neob-

jevovali ve vedení Prahy 11. Aby nám už nevládli Mlejnští, Jiravo-
vé, Lepšové, Urbánkové, Říčařové, Prokopové a jejich přisluhovači.
Aby veřejné zakázky byly skutečně veřejné, aby se nevyhazovaly
peníze MČ i peníze z magistrátních dotací za nesmysly, aby se ne-
asfaltovaly parky, aby developeři neměli hlavní slovo při „rozvoji“
JM. Prostě aby se na Jižním Městě dobře žilo.

Ing. Aleš Kulhánek, PhD., Zelené Roztyly
Hluk, znečištěné ovzduší a nesnesitelné ved-
ro jsou trpkou realitou v řadě míst Prahy 11.
Do nadlimitně znečištěného území již nelze
umísťovat další stavby – dal nám za pravdu
rozsudek soudu. Za této situace lze připustit
pouze velmi citlivý stavební rozvoj. Naše zdra-
ví a životní prostředí nemohou být daní za

zisk developerů a navázaných politiků. Ve spolupráci s ČHMÚ bych
rád rozšířil monitoring znečištění ovzduší v Praze 11.

Ing. Václav Šmrha, KDU-ČSL
V období 1989–1994 jsem byl radním a zá-
stupcem starosty. Podařilo se mi např. při-
vést k nám první střední školy, prosadit lávku
přes dálnici nebo projednat znak a vlajku JM.
Z té doby se znám s nejzkušenějšími zastupi-
teli z ostatních stran a přál bych si, abychom
v zastupitelstvu společně vybudovali lepší
vztahy než v posledních letech.

RNDr. Zuzana Malá, Ochrana Roztyl
Letos se podávaly připomínky k Metropolitnímu
plánu Prahy, který ovlivní život v Praze na léta.
Hlavním impulsem pro moji kandidaturu je, že
bych chtěla ovlivnit, jaké připomínky bude naše
městská část podávat v rozhodující době za dva
roky. Jsem členka spolku Ochrana Roztyl, dlou-
hodobě se věnuji územnímu rozvoji. Hájíme zdra-

ví a životní prostředí místních občanů při povolování kontroverzních
stavebních projektů. Ráda bych se podílela na rozvoji Jižního Města tak,
aby byl co nejvíce příznivý pro lidi, kteří už nyní na Jižním Městě žijí.

Martin Farmačka
JM považuji za kvalitní místo pro život. Není
mi jedno, pokud je rozprodáváno develope-
rům, zahušťováno další výstavbou. Důvodem
mého vstupu do politiky je touha po změně:
aby Prahu 11 vedli skuteční zástupci obča-
nů, nikoliv prodeveloperský slepenec figurek,

převlečených za „slušné lidi“, jejichž neslušné činy jsou v rozporu
s veřejným zájmem. Spravuji média HPP 11 (web, facebook, you-
tube). Občanům P11 přeji koupaliště, na které 40 let marně čekají.

Alžběta Šafránková, Klub vozíčkářů Pe-
týrkova, KDU-ČSL
Na JM bydlím 30 let v bezbariérovém domě
v Petýrkově ulici. Celou dobu se snažím zlep-
šovat podmínky pro zdravotně postižené, vo-
zíčkáře a seniory, zvláště při odstraňování ba-
riér a zajišťování služeb osobní asistence. Při

výstavbě OC Chodov jsem byla v komisi na zmírnění dopadu stav-
by a dodržování bezbariérovosti. Stále pracuji jako zdravotní sestra
na poliklinice Šustova. Chtěla bych své dlouholeté zkušenosti na-
dále využívat ke zlepšení kvality života postižených lidí.

Ivana Hovorková
Na chodovském sídlišti jsem vyrostla, bydlí tu
mí rodiče, s manželem zde vychováváme naše
děti. Proto bych si přála, aby bylo JM adresou,
na které se dobře žije. Nejvíc ze všeho bych
ale chtěla, aby se zdejší školy staly pro moje i
všechny ostatní děti místem, kde se naučí to,

co budou v životě skutečně potřebovat – kriticky myslet, zajímat se
o svět kolem sebe, uplatnit své znalosti v praxi. Proto budu usilovat
o vytvoření nové koncepce rozvoje našeho jihoměstského školství.

Jan Jaroš, redaktor, předseda MO KDU-ČSL
Odmala bydlím v paneláku, s rodinou jsme
tu spokojení, ale dost toho pořád chybí,
z čehož plynou mé cíle: co nejrychleji více míst
ve školách a školkách, lepší podmínky pro
učitele, vodní prvky a místa k odkládání bio-
odpadu, aby šel využít tak smysluplně, jako

to dělají desítky rodin v naší rozrůstající se komunitní zahradě.
A mým velkým přáním je druhý výstup z metra Opatov – tisícům
lidí by zkrátil i zpříjemnil cestu domů a oživil by Centrální park!

 
Jan Jílovec
Na Roztylech žiji přes dvacet let, s rodinou
a syny, tak můžu říci, co trápí obyvatele naší
lokality. Dosud jsem jen bezmocně přihlížel,
podepisoval petice, účastnil se setkání radni-
ce s občany. Tam jsem pochopil, že pokud
chci ovlivnit dění, musím se zapojit. Je co zlep-

šovat, ať se jedná o dopravu, školství či občanskou vybavenost
(tím nemyslím výstavbu megalomanských center a kanceláří). Vě-
řím, že s vaší pomocí toho krůček po krůčku dosáhneme.

HNUTÍ PRO PRAHU 11 KANDIDUJE DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 11
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Letošní parné léto opět připomnělo velký deficit Jižního Měs-
ta – koupaliště. Malinký předražený krytý bazén Jedenáctka VS
postavený za exstarosty Mlejnského venkovní koupaliště ignoroval
a v Hostivařské přehradě již od června vládnou sinice. Za koupá-
ním je nutné se vydat do jiných městských částí nebo mimo Prahu.
Efekt odpočinku a relaxace je tak zejména pro rodiče s dětmi ces-
tou ke koupališti a zpět smazán.
Konečně bychom chtěli na Praze 11 postavit městské koupaliště.
Máme předběžně vytipované tři lokality – hřiště u ZŠ K Milíčovu,
park u bazénu a území Na Jelenách. Nezatajujeme, že každá
z těchto lokalit má své vady, které mohou realizaci zkomplikovat,
nikoli však znemožnit.

Koupaliště bude sestávat z bazénu pro plavce, dětského bazénu,
vodních atrakcí, opalovací louky, dětských a sportovních hřišť.

ANO 2011 se před volbami 2014 ostře vymezovalo proti exstaros-
tovi Mlejnskému. Dnes je s ním jedna ruka a za politickou podpo-
ru plní poslušně úkoly. ANO Praha 11 vede jeden z jihoměstských
„recyklátů“ P. Jirava (OF, ODS, SNK, VPM, ANO). Mladé kádry ANO
představují trafikant O. Prokop (více než 1 milión Kč za členství
v městských firmách) a podomní prodejce vysavačů J. Říčař (před-
seda pražského ANO). K ANO se letos přidala exstarostka
M. Šorfová, zařadila se tak mezi bývalé kolegy z ODS.

TOP 09/STAN  účelové spojení vzniklo z obavy pádu TOP 09 pod
5% a odchodu ze scény P11. Kandidátku vede předseda pražské
TOP 09 Jakub Lepš, známý tím, že ho ve funkci drží komunisté.
Cenzuruje články v Klíči, vypíná mikrofony při vedení zastupitelstva.
TOP 09 drží na radnici hlasy trestně stíhaného Mlejnského a KSČM,
což je pro tuto stranu sebevražedná vizitka.
R. Soukupová (STAN) je další z recyklátů, žádné výsledky, účelově
vystřídala snad všechny strany „kam vítr, tam plášť“.

Představitelé ANO (Jirava) a TOP 09 (Urbánek) začínali v ODS a ovládají
techniku moci za každou cenu. Dnes v koalici s Mlejnským (býv. ODS).

Jižní Město-náš domov (JM-ND) je hnutím založeným a z větší
části financovaným trestně stíhaným exstarostou Mlejnským. Do
čela kandidátky letos zavěsil jako fíkový list lobbistu Součka a dal-
ší, kteří pouze kryjí jeho ekonomické a politické zájmy.

ODS je zbytkem Mlejn-
ského kamarádů, kteří
nepřestoupili do JM-ND.

ČSSD a KSČM jsou tra-
dičními spojenci Mlejn-
ského a dalších po-
hrobků ODS.

SPD vzniklo na JM úče-
lově, s komediálním
programem tzv. psích
hlídek a pitoreskní oso-
bou lídra R. Vašíčka, ka-
maráda pana Mlejnské-
ho.

KDO JE KDO NA JIŽNÍM MĚSTĚ? PROČ NEVOLIT KONKURENCI
Podle naší zkušenosti tvoří ostatní strany na Praze 11 jednu zájmovou skupinu, která má za cíl ovládnout rozhodování a
městské finance a přizpůsobit je potřebám svým a svých přátel. Vyskytuje se mezi nimi množství „recyklovaných osobností“
z minulých let. Pružně opět změnily značku a tváří se jako noví lidé:

KOUPALIŠTĚ PRO JIŽŇÁK

VŠICHNI PROTI HPP 11
Politická situace na Praze 11 je velmi specifická. Koalice ANO, TOP 09, KSČM, ODS, ČSSD,
Mlejnského JM-ND a SPD bude v případě volebního úspěchu pokračovat další 4 roky.
Jediné HPP 11 stojí stranou této koalice „starých struktur“, betonářů a trafikantů.
Zastupitelský klub HPP 11 má nyní ve svých řadách zástupce KDU-ČSL a Pirátů. Piráti letos
kandidují samostatně. Ve volbách máte na výběr, buďto volit HPP 11 jako hlavní sílu změny
na radnici, nebo strany současné zájmové koalice proti HPP 11. V praxi to znamená, že volbou
TOP 09 volíte i KSČM, volbou ANO volíte i trestně stíhaného Mlejnského a jeho přisluhovače.

Navštívili jsme krásné pražské koupaliště na Praze 8 – Ládví, které je příkla-
dem, že i na sídlišti lze mít parádní koupaliště. Také mimopražská města nám
mohou jít příkladem, jak ve ztvárnění, tak v kvalitě a financování provozu.

Také pro vás máme připravenou možnost zimního sportovního vy-
žití – mobilní venkovní kluziště, které budeme provozovat na vol-
né ploše u Modré školy na Hájích. Venkovní kluziště dostatečných
rozměrů pro Jižní Město (cca 40×20 m) rozšíří možnosti zimního
sportování zejména pro děti.

PRVNÍ, CO NA RADNICI UDĚLÁME, JE PŘÍPRAVA
VÝSTAVBY MĚSTSKÉHO VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ!
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11 PRIORIT PRO SPRÁVU JIŽNÍHO MĚSTA

1. ZELEŇ MÍSTO BETONU
• Budeme chránit nezastavěné zelené plochy tak, jak to děláme

posledních 11 let.
• Nedopustíme zahuštění Jižního Města výškovými kancelářskými

a bytovými komplexy, jak to navrhují ANO / TOP 09 / ČSSD /
ODS / KSČM a JM-ND.

• Budeme usilovat o odkup pozemků pro vytvoření parků, např. nad
Hostivařskou přehradou, u Litochlebského nám., u metra Roztyly.

• Odmítáme navýšení počtu obyvatel JM o 40 000 a kancelářské
výškové budovy na stanicích metra tak, jak to navrhuje Metro-
politní územní plán hl. m. Prahy. Navrhujeme jeho zrušení, příp.
zásadní přepracování.

• Zajistíme kvalitní úklid a údržbu městské zeleně a majetku.

2. RADNICE BEZ DEVELOPERŮ A KLIENTELISTICKÝCH VAZEB
• Zpřetrháme stávající klientelistické vazby vytvořené za posled-

ních 12 let.
• Nedovolíme, aby developeři ovládali radnici a veřejný prostor.
• Vypovíme nevýhodné smlouvy.

3. TRANSPARENTNÍ A HOSPODÁRNÝ ROZPOČET
• Zajistíme veřejnou kontrolu příjmů a výdajů.
• Městské finance nepatří prospěchářům, ale do zanedbaného ve-

řejného prostoru.
• Zveřejníme všechny veřejné zakázky, nájmy, veřejné soutěže, granty.
• Zrušíme městské akciové společnosti, zdroj trafik a nevýhodných

smluv.

4. BEZPEČNOST V ULICÍCH A NULOVÁ TOLERANCE HAZARDU
• Místo pokut za parkování ochranu a majetku a zdraví. Vrátíme

práci Městské policie ke skutečným problémům obyvatel Jižního
Města.

• Nechceme nepořádek, alkohol a nepřizpůsobivé před našimi ob-
chody a školami.

• Vymýtíme herny a kasina z JM a místo nich dostanou příležitost
služby pro občany.

5. PARKOVÁNÍ BEZ HLEDÁNÍ
• Jednopatrové nástavby a podzemní parkování, nikoli modré zóny

nebo megalomanské parkovací domy.
• Další parkovací místa šetrnou úpravou stávajících komunikací

a parkovišť.
• Ulice bez vraků.

6. ZDRAVOTNICTVÍ
• Trváme na zachování pohotovosti pro dospělé. Vrátíme na Jižní

Město dětskou pohotovost.
• Budeme usilovat o zřízení nových lékařských ordinací / specializací.
• Podpoříme návrat výjezdové zdravotnické služby, která bude slou-

žit zejména seniorům.

7. JIŽŇÁK BEZ KAMIÓNŮ
• Zamezíme průjezdu tranzitní kamiónové dopravy přes JM a vjezdu

kamionů do našeho sídliště.
• Nepřipustíme stavbu křižovatky EXIT 4 na 4. kilometru D1 pro

výstavbu Vestecké spojky a možné vedení kapacitní komunika-
ce kolem Milíčovského lesa.

8. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
• Senior TAXI – za paušální poplatek odvoz od domu do zdravot-

nického zařízení nebo na úřad.
• Výrazně rozšíříme terénní pečovatelskou službu.
• Zvýšíme počet míst v domově důchodců a zajistíme hospic.
• Nechceme ghetto z Opatova, na místě ubytovny Sandra posta-

víme důstojný městský domov pro seniory se zahradou.
• Podpoříme integraci a odstranění sociálních a fyzických bariér

pro zdravotně postižené.

9. ŠKOLSTVÍ A KULTURA
• Podpoříme rozšíření způsobů výuky na našich ZŠ.
• Učiníme kroky ke zvýšení kvality vyučování – snížení počtu žáků

při zachování dostupnosti a výběru škol, dovybavení učeben,
zajištění dostatku motivovaných pedagogů. I třicet dětí ve třídě
je příliš mnoho!

• Dostavíme ZŠ Chodov, zrekonstruujeme ZŠ Ke Kateřinkám.
• Z bývalého kina Galaxie chceme Kulturní dům Jižní Město jako

kulturní a společenské centrum JM.

10. KOUPALIŠTĚ, KLUZIŠTĚ A SPORT PRO VŠECHNY
• Postavíme městské venkovní koupaliště.
• Instalujeme mobilní kluziště pro bezplatné bruslení na ploše hřiště

Modré školy.
• Podpoříme areál pro skateboard, bikros (BMX), veřejné doprav-

ní hřiště.
• Dotace na sport pro děti, ne pro politické bafuňáře. Zavedeme

pořádek do sportovních dotací.

11. ZA JIŽNÍ MĚSTO KRÁSNĚJŠÍ
• Vodní prvky, pítka, mlžiče, zvlh-

čovače, vodotrysky a fontány po-
třebuje celé Jižní Město.

• Okrasné květinové záhony a kvě-
tináče, kruhové objezdy s květi-
nami.

• Čistá a bezpečná dětská hřiště,
JM bez odpadků, čistota u sta-
nic metra.

• Oživíme Centrální park odpočin-
kovými místy, stínem, vodou,
květinami a občerstvením.


