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ČTYŘI ROKY SENÁTOREM
Jsou to již 4 roky, co byl náš kolega a zastupitel Ladislav Kos
zvolen senátorem za území Praha 11, Praha 15, Praha 22 a
okolní městské části (obvod č. 19). Důvěra místních obyva-
tel a jeho dlouholeté působení na Jižním Městě se tak z ko-
munální práce přetavily do úspěšné volby senátní.

Ladislav Kos je v Senátu místopředsedou klubu SEN21 a Piráti,
místopředsedou hospodářského výboru.

Práce v Senátu
V Senátu se Ladislav Kos věnuje zejména tématům kvality životního
prostředí, efektivního nakládání s veřejnými prostředky, ochrany
kvality života a bydlení před zástavbou, energetické politiky státu a
možnostmi rozšíření účasti veřejnosti při rozhodování o svém okolí.

PROSAZUJE práva občanů na zdravé životní prostředí
ÚČASTNÍ SE se nápravy, když vnímá nespravedlnost, podal
stížnost ústavnímu soudu na odpuštění poplatků skládko-
vým firmám
PODPORUJE udržitelné nakládání s odpady, jejich recyklaci
a zpracování do výrobků
KRITIZUJE tvorbu nového stavebního zákona, který straní
developerům, omezuje občany v řízeních a ohrožuje ochra-
nu životního prostředí a kvality života občanů
ZASTÁVÁ udržitelnost veřejných financí, roz-
počtovou zodpovědnost státu, krajů i obcí
VĚNUJE SE přípravě a podpoře protikorupč-
ních zákonů, za což byl opakovaně oceněn
iniciativou Rekonstrukce státu

Práce na Praze 11
Ve své činnosti na Praze 11 je jako senátor v atypické situaci. Přes-
tože byl občany zvolen senátorem, je na Praze 11 opozičním za-
stupitelem. Kritizuje činnost Rady MČ Praha 11 zejména v oblasti
výstavby a neefektivního hospodaření s veřejnými prostředky (za-
dlužení MČ P11 za r. 2020 činí 270 mil. Kč). Současná koalice
chce proti vůli občanů zahustit Jižní Město tisíci bytů a kanceláří.

HÁJÍ PRÁVA OBČANŮ JM na klidné bydlení při každé příle-
žitosti: na zastupitelstvu, ve výborech a komisích, na setká-
ních s občany, při komunikaci s hl. m. Prahou či ministerstvy
POŽADUJE zrušení „trafik“ pro koaliční zastupitele a spříz-
něné osoby, na které MČ vydává deset milionů ročně
KONTROLUJE jako člen finančního výboru vynakládání ve-
řejných prostředků na investice do ubytovny Sandra, Areálu
ledových sportů, řeší pronájem objektu Zahrady Opatov
ODSUZUJE výstavbu Vestecké spojky, Exitu 4 a územní stu-
die pro rozsáhlou zástavbu Hájů, Opatova a Roztyl
ZASAZUJE SE o zrušení heren na P11
OTEVŘEJNĚ DÁVÁ NAJEVO ZKLAMÁNÍ z místních Pirátů
P11, kteří pošlapali své předvolební sliby a vytvořili koalici
s lidmi z neblahých jihoměstských dob

Navštivte mě KAŽDÉ PONDĚLÍ 14–18 h na pochozí zóně Háje,
Kosmická 746/19 nebo po dohodě na tel.: 603 780 761

Redakce: Jak se Vám změnil život po zvolení senátorem?

„Mám stejné auto, stejné přátele, stejné byd-
lení. Ale vážně. Nepatřím k těm, kterým poli-
tika změnila život. Jsem rád za možnost svou
prací v Senátu přispívat ke zlepšení naší země.
Stále si vážím důvěry svých voličů.“

Pražská témata a naše blízké městské části
Ing. Kos se věnuje i ostatním měst-
ským částem svého volebního ob-
vodu, účastní se zde zastupitel-
stev, komunikuje s vedením radnic
i občany. Z celopražských témat
se zajímá o Metropolitní plán, kte-
rý se chystá zastavět a zvýšit počet
obyvatel Prahy až o půl miliónu.

Názory mnohých osob a politických uskupení na Praze 11 se
za čtyři roky výrazně změnily. Ladislav Kos se ale nezměnil.
Stále „nazývá věci pravými jmény“, hájí zájmy jihoměstských
obyvatel, nenechal se odradit, ani koupit. K nelibosti všech,
které moc a peníze změnily k nepoznání.

Hodně štěstí do dalších let!

Detailní popis čtyřleté práce svého senátora najdete na
www.ladislavkos.cz, sledujte ho na facebooku!
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Povolební jednání však záhy po volbách 2018 ukazovala, že Piráti
Praha 11 své sliby voličům opouští. Po čtyřech měsících lavírování
mezi nadějí voličů a lákáním moci od protřelých politiků ANO
(v pozadí s ODS) nakonec Piráti vstoupili do koalice právě s původ-
ně ostře kritizovanými ANO, TOP 09-STAN, ODS (blízká Mlejn-
ského JM-ND). Své ideály Piráti opustili mimo jiné vý-
měnou za post starosty. Po dvou letech lze na základě
činů Rady MČ Prahy 11 pod pirátským vedením a
hlasování koaličních zastupitelů s jistotou říci, že Pra-
ha 11 pokračuje v politice jihoměstského Palerma.

VÝSLEDKY VOLEB 2018
Předvolební nálada roku 2018 slibovala na Jižním Městě velké změny. Na popularitě vzrůstající Piráti tenkrát Jižnímu
Městu slibovali „na prahu změny“, „pusťte nás na ně“, vězeňský autobus lákal občany na Hájích. Piráti Praha 11 byli nadějí
pro konec vlády ANO a TOP 09 podporovaných komunisty a trestně stíhanými lidmi s minulostí bémovské ODS.

Koalice starých struktur a trestně stíhaných šíbrů – pod pirátskou vlajkou

Jedinou opoziční stranou na Praze 11 je Hnutí pro Prahu 11, které vyhrálo volby na Praze 11 již třikrát po
sobě v letech 2010, 2014, 2018. Krátce bylo HPP11 na radnici r. 2014–2016.

Najdou se do r. 2022 dobří občané Jižního Města, kteří nám pomohou definitivně ukončit smutnou éru přehlížení
vůle voličů, zneužívání moci, likvidace městského rozpočtu, rozprodeje městských pozemků a servilní podpory deve-
loperů? Bude mít naše městská část konečně šanci měnit se k lepšímu?

Výsledky komunálních voleb r. 2018 na Praze 11 najdete na www.volby.cz

Vykřížkovaný Mlejnský je zpět
Ostuda Prahy 11 a symbol jihoměstského Palerma
Dalibor Mlejnský byl v komunálních volbách r. 2018
voliči vykřížkován z druhého místa kandidátky jeho
uskupení Jižní Město – náš domov (JM-ND).
Tři mandáty do Zastupitelstva MČ Praha 11 získali
kandidáti z prvního (Ing. Souček), třetího (P. Sýkora) a sedmého (MUDr.
Vydrová) místa. Dne 14.11.2018 se stalo námi očekávané – fotbalový tre-
nér Dukla JM P. Sýkora odstoupil z kandidátky, v pořadí první náhradník
Mgr. Marek mandát nepřijal... a tak je Dalibor Mlejnský opět zastupitelem
Prahy 11 pro roky 2018 –2022. Díky koalici byl r. 2019 zvolen do Výboru
pro územní rozvoj a životní prostředí. Zastupitel JM-ND Souček předsedá
Kontrolnímu výboru, strana je tichou součástí koalice. Bohužel.

Praha 11 měla r. 2018
republikový unikát:
Rada MČ Praha 11
byla zvolena až po
dlouhých čtyřech mě-
sících od voleb.

Loutkový starosta
Dohnal (Piráti)

Tichá koalice také koalice
Praha 11 má další pražský unikát – dva zastupitele SPD.
Nepsaným tajemstvím je, že SPD, stejně jako Mlejnské-
ho JM-ND, jsou tichou součástí stávající koalice, orgánů
MČ a na zastupitelstvu doplňují potřebné hlasy.

               Koalici Prahy 11 tvoří
                           od 19. 2. 2019

Piráti, ANO, TOP-STAN, ODS
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Hned po nástupu 2/2019 si koalice Piráti/ANO/TOP-STAN/ODS od-
hlasovala odměny za tři funkce (z dosavadní jedné). Trafiky koru-
nuje trojice uvolněných zastupitelů, kteří nejsou členy Rady: place-
ná předsedkyně výboru pro územní rozvoj Šorfová (ANO),
místopředseda téhož výboru Kocourek (Piráti) a předseda mediál-
ní komise Holan (ODS).

Přehled všech placených funkcí zastupitelů
MČ Praha 11 představuje tabulka

Místostarostové Prokop (ANO) a Sedeke (ODS) mají navíc příjmy
z náhrad a funkcí na pražském magistrátu, ze kterých si přijdou na
dalších 40–60 tis. Kč měsíčně.

Poradenské smlouvy jako obcházení zákona
o odměňování?
Starosta Dohnal (Piráti) začal hned po svém nástupu podepisovat
tzv. poradenské smlouvy. Poradce MČ Praha 11 dosud nikdy ne-
měla. R. 2019–2020 jich podepsal nejméně 23 ve výši cca 1,4 mil.
Kč/rok. Většina poradců jsou koaliční straníci, nevíme o jejich práci
prospěšné občanům Jižního Města. Starosta Dohnal se netají tím,
že poradenské smlouvy jsou koaliční dohoda, každá koaliční stra-
na čerpá na poradce 30 tis. Kč měsíčně z městského rozpočtu.

Trafiky jako malá daň za udržení koalice
Proč MČ Praha 11 platí trafikanty prozradil místostarosta Prokop
(ANO) dne 11.2.2020. Trafiky jsou prý „malá daň za udržení koa-
lice“. Na naší opakovanou výzvu na zastupitelstvu, aby pan Pro-
kop (ANO) nebo starosta Dohnal (Piráti) prozradili, kdo musí na
trafikách „koaličně držet“, neodpověděli. Zeptáte se, občané, také?

Zastupitel Holan (ODS) trestně stíhaný předseda mediální
komise si přišel r. 2020 na 89 tis. Kč za hodinu!

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/radni-sestavili-vladu-nad-pra-
hou-11-a-obratem-zamestnali-spolustraniky-jako-poradce

Nejkontroverznější postavou mezi poradci je komu-
nista František Adámek, býv. člen ÚV KSČ, který dělá
poradce místostarostovi pro územní rozvoj Sedeke
(ODS). Za rok 2020 vyplatila MČ Praha 11 panu
Adámkovi 346 423 Kč.

Trafiky a poradenské smlouvy koaličním zastupitelům a kamarádům

Na každém jednání zastupitelstva trpělivě požadujeme zru-
šení trafik a poradenských smluv.

NEJVĚTŠÍ HŘÍCHY STÁVAJÍCÍ RADNICE PRAHY 11
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Provoz lékařské pohotovostní
služby pro dospělé a pohoto-
vostní lékárny při poliklinice Šus-
tova měl být ukončen k datu
vypršení smlouvy 31.3.2020.

O vypsání nového výběrového řízení Rada MČ P11 neuvažovala.
Prý je potřeba šetřit a krčská nemocnice občanům JM údajně stačí.
Stejnou částku, jakou provoz pohotovosti ročně vyžaduje (6 mil.
Kč), však koalice vydává za placené posty a poradenské smlouvy.
Navíc zvýšila občanům Prahy 11 daň z nemovitosti a masivně pod-
poruje novou bytovou výstavbu, která bude přirozeně znamenat i

vyšší tlak na veřejnou vybavenost (tedy i na lékařské služby) a in-
frastrukturu. MČ Praha 11 je přitom co do počtu obyvatel (80 tis.)
srovnatelná s řadou měst, která nejenže mají lékařskou pohoto-
vost, ale i vlastní nemocnici.

Vedení Prahy 11 se 24.6.2019 usneslo na téměř dvojnásobném
navýšení daně z nemovistosti. Pro běžný byt 3+1 navýšili o cca
800 Kč/rok, pro rodinné domy pak několik tisíc. Pokladna MČ Pra-
ha 11 tak získala 30 mil. Kč. přímo z kapes občanů MČ Praha 11.

Daň v datumech:
• 4.9.2019: Žádáme o svolání mimořádného zastupitelstva ve věci zvýšení

daně z nemovitostí pro občany Prahy 11.

• 12.9.2019: Koalice na Zastupitelstvu Prahy 11 schvaluje dvojnásobné
navýšení daně z nemovitosti na Praze 11.

• 19.9.2019: Dvojnásobné zvýšení daně z nemovitosti pro občany Prahy
11 (a dalších MČ) schvaluje na návrh jednotlivých městských částí Ma-
gistrát hl. m. Prahy.

Nulová tolerance hazardu od Hnutí pro Prahu 11
Na každém zastupitelstvu navrhujeme projednání bodu „Nulová
tolerance hazardu – ukončení provozu všech heren a kasin na P11“.
Proč koalice hlasuje proti návrhu tohoto bodu? Trend v Praze i ČR
přitom koresponduje s faktem, že hazard přináší patologické jevy

jako zadlužování, krádeže, rozpad rodin.
Zarážející je odpor proti rušení heren ze-
jména u pirátské radní pro školství Zuzany
Ujhelyiové. Petici na podporu nulové tole-
rance hazardu podepsalo několik set ob-
čanů Prahy 11. Zrušení heren budeme jako
HPP 11 prosazovat i nadále.

Hazardu se na Praze 11 daří i po volbách 2018, má požehnání od
radnice Pirátů /ANO /TOP-STAN /ODS. Vládnoucí subjekty  pokra-
čují v nastaveném režimu provozu heren. Poblíž metra Háje jich
naleznete nepočítaně. Vysvětlení? V hazardní oblasti údajně půso-
bí příbuzný místostarosty Prokopa (ANO). Pro pirátského radního
Dušku je zase hazard projevem svobody.

Dne 16.10.2019 proběhla na Magistrátu schůzka zá-
stupců MČ na téma možných úprav vyhlášky o hazar-
du. Zatímco většina MČ podporuje nulovou toleranci
nebo hazard drasticky omezuje, místostarosta Prahy
11 Prokop (ANO) chce, aby P11 šla opačným směrem.

Pohotovost v datumech:
• 27.11.2019: Zahajujeme petici za zachování lékařské pohotovosti v Poli-

klinice Šustova, požadujeme její rozšíření o pohotovostní službu pro děti.
• 5.12.2019: Otevíráme na zastupitelstvu téma zrušení pohotovosti, koalice

záměr zrušení pohotovosti před veřejností tají.
• 15.1.2020: Odevzdáno 1936 podpisů za zachování lékařské pohotovosti,

další podpisy se sbíraly během února.
• 1.6.2020: Rada MČ Praha 11 oznamuje zachování pohotovosti od r. 2021.

Pokus o zrušení pohotovosti v EUC Klinice Šustova

Podpora hazardu

Dvojnásobné navýšení daně z nemovitosti !!!
Zastupitelé Hnutí pro Prahu 11 jsme byli proti navýšení daně.
Kromě zvyšování daňové zátěže obyvatel jsme neměli dů-
věru ve vedení MČ, že 30 mil. Kč získaných navíc využije ve

prospěch občanů MČ. Naše obavy se potvrdily při schvalování roz-
počtu r. 2020. Veřejné peníze proudí na trafiky pro koaliční zastu-
pitele nebo na předražené projekty typu ubytovna Sandra, které
občanům Prahy 11 přinesou jen další zhoršení kvality života na JM.

byt 2+kk

Na základě našeho tlaku a petice 3000 občanů prodloužila
Rada MČ smlouvu pohotovosti do konce roku 2020. Ná-
sledně prodloužila její provoz i od r. 2021.

Požadujeme stabilní zachování pohotovosti Šustova, vč. pohoto-
vostní lékárny. Navíc prosazujeme rozšíření o dětskou pohotovost.
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Koalice Piráti/ANO/TOP-STAN/ODS:
• Pokračuje v prodeji městských pozemků pro masivní developer-

skou výstavbu na Opatově a Roztylech (Finep, a.s., Passerinvest
Group, a.s.)

• Schavuje změny územního plánu nezastavitelných ploch (Rozty-
ly, přírodní park Hostivař-Záběhlice)

• Podporuje přestavby kotelen a trafostanic (přestavba kotelny Voj-
tíškova na ubytovnu, Gregorova atd.)

• Proč prodáváte Litochleby FINEPU? A za pakatel!
Developer FINEP postupně skupuje klíčové pozemky u Litochleb-
ského náměstí. Od koho? Od Magistrátu hl. m. Prahy. Městská
část Praha 11 pod vedením Pirátů s prodeji souhlasí.
Cena? 6 500 Kč/m2!!! Prodává se podle cenové mapy, což není
v souladu s povinností prodávat za cenu v místě a čase obvyklou.
Proč pokračuje hl. m. Praha v rozprodeji strategických veřejných
ploch naší městské části podobně, jako se to dělo v období divo-
kého nakládání s pozemky r. 2007–2014? A za nevýhodné ceny?

Zastupitelstvo hl. m. Prahy prodalo pozemky před Vánoci 18.12.2020
v půl jedné v noci, v nouzovém stavu, bez účasti veřejnosti.

Záměr přestavby kotelny Gregorova na bytový dům

Přírodní park Hostivař-Záběhlice

Prodeje městských pozemků a změny územního plánu

Napsali jsme Odboru hospodaření s majetkem hl. m. Prahy
nesouhlasný dopis. Zúčastnili jsme se nočního jednání za-
stupitelstva hl. m. Prahy, kde jsme apelovali na pražské
zastupitele, aby Praha pozemky neprodávala. Odmítáme
rozprodej Litochleb developerům.

Městské pozemky, zelené plochy a nezastavitená území trva-
le bráníme proti developersko-politické lobby, která by ve
jménu rozvoje prodala a zastavěla na Jižním Městě asi vše.

Výstavní ul.

území zeleně
k zástavbě
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největší     DEVELOPERSKÉ ZÁJMY NA JIŽNÍM MĚSTĚ (1)

OBYTNÝ SOUBOR VÝSTAVNÍ NA HÁJÍCH
Před deseti lety prodala městská část 2hektarové zelené pozemky
firmě Central Group, a.s., 500 bytů ve třech 15-podlažních do-
mech. Přes odpor občanů fa záměr přeprojektovala z výšky do šíř-
ky a díky souhlasu Jiravovy (ANO) a Dohnalovy (Piráti) radnice za-
hájila fa r. 2018 přípravy. Do územního řízení podalo námitky
mnoho občanů a SVJ. Také já jsem coby soused této stavby podal

rozsáhlé námitky. Bohužel, MČ Praha 11 se řízení nezúčastnila
a místo hájení zájmu občanů podepsala s Central Group dohodu
o spolupráci. Budu společně se sousedy z Hájů nadále bojovat proti
stavbě, která zhorší kvalitu bydlení na Hájích.

Ladislav Kos

ROZTYLY JSOU V PERMANENTNÍM ZÁJMU MASIVNÍ ZÁSTAVBY
Územní studie Roztyly – rozsáhlá zástavba od Passerinvest Group, a.s.

Masivní zástavba u Krčského lesa, výškové budovy u metra Rozty-
ly, konec rekreační funkce, až 2600 nových obyvatel, 6000 pra-
covníků, 3500 parkovacích stání, P+R. To je územní studie Rozty-
ly, která splnila sen developerům a zkopírovala r. 2012 Magistrátem
odmítnutou zástavbu „Velké Roztyly“. Přes odpor obyvatel byla
v říjnu 2020 studie schválena. Ke studii se nevyjádřila Hygiena hl.
m. P. Provalila se spolupráce developera, MČ Praha 11 (koalice
Piráti/ANO/TOP-STAN/ODS) a Magistrátu, vše jeví známky organi-
zovaného postupu. Praha 11 již schválila výstavbu dvou adminis-
trativních budov na Roztylech – Plaza a Sequoia.

Podívejte se na pořad Nedej se Plus ČT2 6.9.2020 Nové
Velké Roztyly?, který jsme natáčeli koncem léta.

Klinika fa CRESCON při ul. Ryšavého – pomáháme místním obyvatelům hájit jejich práva

RNDr. Zuzana Malá,
Ochrana Roztyl, z.s.

Ing. Aleš Kulhánek,
Zelené Roztyly, z.s.

Koncem r. 2020 bylo zahájeno územní řízení na projekt „Zdravot-
nické zařízení a Domov pro osoby se zdravotním postižením“ tzv.
Domov Sofie (firem Crescon a.s. a Alborg-Development, a.s.).
4-podlažní budova kliniky a tři 4-podlažní ubytovací objekty + 2
podzemní patra, 254 parkovacích stání v garážích a na terénu.
Dopravní napojení záměru v těsné blízkosti domů ul. Hrdličkova a

Hněvkovská. Stejná trasa staveništní doprava, po dobu 8 měsíců
35 náklaďáků denně s vytěženou zeminou. MČP11 přes sliby ob-
čanům k záměru mlčí, do řízení nepodala žádné připomínky.

Projekt je příliš intenzivní. Zhorší se dopravní situace, parkování, hluk,
kvalita ovzduší, oslunění bytů (naopak světelné znečištění v noci),
ztráta soukromí a průchodnosti územím, zhoršení stability podloží
a přenos vibrací od metra. Má být pokáceno 119 vzrostlých stromů
a 9350 m2 keřů včetně stanovišť chráněných druhů živočichů.

Fa CRESCON se na Praze 5 a 10 pokouší výstavbu bytů zastírat
prezentací domovů pro seniory. Tyto územní čachry s územním
plánem, zdravím a stářím na Roztylech nedovolíme.

Naše spolky Zelené Roztyly a Ochrana
Roztyl vypracovaly námitky, ke kterým
se nakonec připojilo 28 subjektů (ma-
jitelé bytů/SVJ), některé občany spolek
Zelené Roztyly přímo zastupuje.

Starosta Dohnal (Piráti) a nadstandardní vztahy s developerem Passerinvest
Group, a.s.

Soudem zastavený Bytový park Roztyly I.
Již 9 let čelí nesouhlasu obyvatel. Investor IYT Stavo odkoupil záměr
od Alborg Development, a.s. a předložil jej v původní podobě:
9 bytových domů (5+1 podlaží), 207 bytů, 223 parkovacích stání.

HPP11 a místní spolky dlouhodobě usilují o redukci záměru.
O kauze Bytový park Roztyly alias rezidence Letokruhy zhléd-
něte pořad ČT NEDEJ SE „Morální limity“ z 12.2.2017.
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HAMRSPORT NA HŘIŠTI ZŠ K MILÍČOVU

NOVÝ OPATOV – ROZSÁHLÁ ZÁSTAVBA OPATOVA

Rájem na zemi v podobě masivní zástavby Opatova v podání FINEP
se můžete pokochat na www.novy-opatov.cz

Nový Opatov je společnou akcí developera, MČ P11 a hl. m. Prahy.
FINEP chce Opatov zastavět, MČ souhlasila s prodejem pozemků,
schválila územní studii, hl. m. Praha studii vytvořila, pozemky pro-
dala. Záměr Nový Opatov přinese 950 obyvatel a 2 836 pracujících.

Nové budovy mají mít 50 % administrativy, 40 % bydlení a 10 %
služeb. P+R na západní straně ani park oddělující Nový Opatov
a Starý Chodov nejsou součástí projektu pro územní řízení.

Dopravní model počítá s dramatickým nárůstem dopravy ul. K Hrn-
čířům (o 22.5%)  a ul. Na Jelenách (o 29.4%).

Přes odpor obyvatel z okolí Rada MČ a Zastupitelstvo odsouhlasilo
tzv. „zřízení práva stavby“ pro firmu HAMR-sport, a.s., na školním
hřišti ZŠ K Milíčovu. Tím se firmě otevřely dveře k výstavbě ko-
merčního tenisového megaareálu. Hala 150×50 m s výškou 15 m,
16 venkovních kurtů, 160 parkovacích míst pro zákazníky.

Školní hřiště navrhujeme ponechat dětem, pro veřejné spor-
toviště, koupaliště nebo botanickou zahradu. Přírodní ráz
území odmítáme zatěžovat masivním nárůstem dopravy.

Model zástavby Opatova dle MČ Praha 11, Magistrátu a FINEP, a.s.

Hnutí pro Prahu 11 podporuje kultivaci metra Opatov, ovšem
nesouhlasí s jeho masivní zástavbou dle plánů FINEP, a.s.
Trvali jsme na zachování území Na Jelenách jako přírodní
lokality a doporučovali MČ Praha 11 využít území k výstav-
bě např. veřejného koupaliště.

největší     DEVELOPERSKÉ ZÁJMY NA JIŽNÍM MĚSTĚ (2)

metro Opatov

Krásné přírodní zelené území Na Jelenách je součástí územní
studie Opatov – Na Jelenách a je určeno k masivní zástavbě

ul. Roztylská
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BOURÁNÍ LÁVKY OPATOVSKÁ –
DILETANTISMUS NEBO TUNEL?
Na jaře 2019 se ukázalo, že lávka u polikliniky Opatovská je v ha-
varijním stavu a musí se zbourat. Kde se vzala, tu se vzala oblíbená
firma exstarosty Mlejnského BAUplus a uzavřela s MČ smlouvu na
zbourání lávky za 2,3 mil. Kč. Docela dobrá cena, ne? Jenže jeden
DEN (!) před začátkem prací se začnou dít podivné věci: BAUplus
přichází s dodatkem smlouvy za 3,4 mil. Kč. Tedy s navýšením
o 150%! Radní Prokop (ANO) smlouvu bez mrknutí oka podepi-
suje. Ve stejný den, stejný radní, podepisuje smlouvu na technický
dozor za neuvěřitelných 445 tis. Kč. A do třetice podepisuje ob-
jednávku na odpojení plynu za 1,2 mil. Kč. Celkem nás zbourání
lávky stálo 8,5 mil. Kč. Jinde by za tuto cenu postavili lávku novou.
Navíc je nová lávka v nedohlednu.

ARÉNA LEDOVÝCH SPORTŮ – MÍSTO LEDU JEN
DÍRA V ZEMI
V r. 2014 přišli zástupci fy AR Delta na zastupitelstvo P11 s myš-
lenkou vybudování haly s ledovou plochou na školním hřišti ZŠ Ke
Kateřinkám. Halu slíbila firma postavit z vlastních zdrojů. Poža-
dovala po městské části „pouze“ poskytnutí školního pozemku.
R. 2019 zahájila firma s velkou slávou stavební práce, aby je záhy
v červnu zastavila. Proč? Ukazalo se, že fa AR Delta nemá na stav-
bu peníze. A začala peníze požadovat od MČ P11. Původně sou-
kromý projekt měl být najednou projektem veřejným.

ROZPOČET NA R. 2021 – DLUHY, VYBÍLENÁ
POKLADNA, NESMYSLNÉ INVESTICE, TRAFIKY
Poprvé v dějinách je MČ Praha 11 zadlužená. Rozpočet na r. 2021
odkrývá nehezkou finanční situaci po dvou letech vládnutí koalice
Piráti/ANO/ODS/TOP-STAN. Dluh MČ P11 dosahuje astronomic-
kých 273 mil. Kč, které si starosta Dohnal a spol. napůjčovali bě-
hem r. 2019–20 a „vysátím“ běžného účtu. Kromě ubytovny San-
dra tak nebudou v r. 2021 prostředky na další potřebné investice.

Peníze nejsou r. 2021 na opravy, úklid, služby občanům ani
zvelebení veřejného prostoru. Přesto si koalice ponechala
10 mil. Kč na trafiky, poradenské smlouvy a místa odbor-
ných asistentů pro spřízněné osoby.

Stavba haly tolik vychvalovaná starostou Dohnalem (Piráti) nebo
exředitelkou ZŠ Ke Kateřinkám Janečkovou (STAN) se tak ocitla ve
slepé uličce. Magistrát tento riskantní podnik odmítl. Tak se
J.Dohnal a spol. rozhodli rozpočet MČ zadlužit, dne 30.1.2020
vstupem do společného podniku (akciové společnosti). Kromě vkla-
du 35 + 5 mil. Kč a školního pozemku, bude ještě MČ ručit za úvěr
150 mil. Kč. Považujeme projekt za hazard s veřejnými financemi.
Navíc – píše se r. 2021 a škola má pouze rozkopané hřiště.

REKONSTRUKCE UBYTOVNY SANDRA POŽÍRÁ
DALŠÍ STOVKY MILIÓNŮ
Od samého počátku kritizujeme způsob i cenu rekonstrukce uby-
tovny Sandra. Z původních 140 mil. Kč r. 2018 už přesáhly dnes
odhadované náklady 500 mil. Celkově dosáhnou až 1 miliardy (!) Kč.
Za tuto cenu získá MČ 174 malometrážních bytů. Cena za jeden
byt tak vysoko překročí 5 mil. Kč (přes 100 tis. Kč /m2). Nekoncepč-
nost celé rekonstrukce je podle nás úmyslná, výdaje se nepřehled-
ně salámují, vícepráce dosahují téměř 40 %. Rada MČ dodatečně
schvaluje zakázky na dílčí kroky – zateplení, odstranění azbestu,
koupelny, střechu. Ze Sandry se stává „černá díra“ našich peněz
bez užitku občanům Jižního Města.

říjen 2019

Požadujeme školní hřiště ponechat dětem a veřejnosti.

Požadujeme urychlené zajištění nové lávky přes ul. Opa-
tovská a požadujeme vyšetřit nehoráznou cenu za bourání
lávky původní.

EKONOMICKÉ KAUZY

18.4.2019: Podpis smlouvy na rekonstrukci Sandry

Naopak jsme navrhli z rozpočtu vyškrtnout:
 Vyškrtnout placené funkce = trafiky pro příznivce koalice
 Zrušit množství studií, které vedou pouze k další zástavbě JM.

Rozpočet jsme na Zastupitelstvu dne 28.1.2021 ostře kriti-
zovali a předložili přes dvě desítky pozměňovacích návrhů.

Co jsme požadovali v rozpočtu zachovat / doplnit:
 Vodní prvky a koupaliště pro Jižní Město (není tam ani koruna)
 Finance pro rekonstrukci pochozí zóny Háje
 Opravy a zvelebení léta zanedbaných lokalit (náměstí Blankyt)
 Péče a rozšiřování veřejné zeleně
 Vysvětlení, kde je 30 mil. Kč za radnicí dvojnásobně zvýšenou
daň z nemovitosti

Všechny naše návrhy koalice zamítla.
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Budeme nadále apelovat na koalici, aby urychleně začala
skutečně, nikoli pouze fiktivně, pracovat na výstavbě kou-
paliště na vhodném místě.

Jsme občanské spolky a aktivní sousedé, kterým není jedno, co se kolem našich domovů děje. Již 12 let pracujeme ve prospěch
obyvatel Jižního Města jako zastupitelé, zástupci SVJ a desítky příznivců. Přes naše úspěchy v komunálních volbách si tváře
staronové koalice nenechají svůj vliv a moc vzít. My jsme tady ale pořád a děkujeme za vaši přízeň, podporu i spolupráci.

JSME TU STÁLE PRO VÁS       byť v opozici

•  Umírají Milíčovské rybníky?

„Tati, proč jdeme sem?“ „A co bys chtěl dělat mezi tím betonem?“
Podobné dialogy zaslechnu v Milíčovském lese často. Naše MČ
tuto krásnou lokalitu výrazně a trvale ovlivnila. Co vedlo před lety
paní Šorfovou k podpoře Skanska Milíčovský háj? Výstavba ovliv-
nila prameniště Milíčovského potoka tak, že potok již skoro není,
jen když taje sníh nebo extrémně prší. Voda je stojatá, rybníky trpí
nedostatkem vody. Milíčovský rybník se rekonstrukcí proměnil
v tuctovou (moderní) nádrž a nedaří se naplnit. Výjimka je rybník
Vrah, který je napájen i vodou z povrchové kanali-
zace. V nádrži Homolka chybí více než metr vody,
o její kvalitě vypovídá nepříjemný zápach. Následu-
je Kančík. Přál bych si, aby lidské zásahy, které tak-
to výrazně ovlivnily zdejší lokalitu, byly poslední.
Šancí už moc nemáme.

Marek Milaberský

•  Trvale prosazujeme výstavbu koupaliště

Navrhovali jsme výstavbu veřejného koupaliště v území Na Jele-
nách, Roztyly nebo Milíčov. Všechny lokality byly radnicí zamítnu-
ty. Radnice chce koupaliště v parku u haly 11VS podél rušné ul.
Mírového hnutí. Pozemek o výměře 1 hektar je pro 80 tis. občanů
JM absolutně nedostatečný. Navíc bude kvůli vedení vysokého
napětí volný nejdříve r. 2023. Koalice zřejmě koupaliště vůbec ne-
chce stavět, obrázky se asi mají jen hezky vyjímat v předvolebních
časopisech.

• Hnutí pro Prahu 11 bojuje za udržení práv veřejnosti při
povolování staveb

Novela stavebního zákona r. 2017 a aktuálně připravovaný nový
stavební zákon má jediný cíl – vyloučit veřejnost, spolky a závazná
stanoviska odborných institucí ze stavebních řízení. Tak, aby deve-
loperům, kteří se na psaní zákona podílí, nikdo nepřekážel v cestě
za bezbřehým zastavováním. Zástupci Hnutí pro Prahu 11 neúnav-
ně upozorňují na bezprecedentní omezování práv veřejnosti.

• Územní studie Háje, Roztyly, Opatov-Na Jelenách nás stály
stovky hodin času

V letech 2019–2020 se developerské aktivity rozběhly na maximum.
Rychle se totiž roznesla více než vstřícná atmosféra naší radnice
k zastavování všeho a všude. Tři územní studie, které by zlikvidovaly
poslední volné plochy na JM, jsme pečlivě připomínkovali a pomá-
hali občanům s vytvořením vlastních připomínek.

Aleš Kulhánek, Zuzana Malá

• Deklarovali jsme veřejný zájem, držíme slovo

11.11.2014 schválilo Zastupitelstvo na náš návrh usnesení o ve-
řejném zájmu. Stále se ho držíme!

• Sousedská klubovna funguje už třetím rokem

Jednou z možností, jak se vzepřít anonymitě sídliště, je podpora
komunitního života. S rodinou chodíme na komunitní zahradu,
poctivé české zemědělce podporujeme přes KPZ a v létě 2018 jsme
se podíleli na vzniku Sousedské klubovny v Bohúňově ulici. Záměr,
s nímž přišla Anna Černá, mě nadchl: vytvořit „naši“ klubovnu
pro  společná  setkání  a další aktivity. A tak vznikl prostor, kde si
mohou (není-li to vládou zrovna zakázáno) pohrát děti, slaví se
narozeniny, pořádají se přednášky a kurzy, začala se tvořit vlastní
keramika. Zkrátka spousta činností, při nichž je lidem dobře a uvě-
domují si, že má smysl s lidmi kolem sebe sdílet své radosti, staros-
ti, nápady a dovednosti.

                             Jan Jaroš, předseda KDU-ČSL Praha 11

Hájíme veřejný zájem na Praze 11, chráníme zdravé životní
prostředí, požadujeme ochranu kvality a bezpečnosti bydlení.
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• Usiluji o opravu náměstí Blankyt
Vytrvale požaduji opravu náměstí pod Blankytem vnitrobloku ulic
Matúškova, Brechtova, Dubnova a Hekrova. V roce 2017 přišla Rada
MČ s nápadem náměstí zbourat, vzrostlé stromy vykácet a celé
náměstí postavit znovu – z betonu. Za pomoci místních obyvatel
se nám podařilo bourání pozastavit. Jenže od té doby současná
radnice nedělá vůbec nic. Protože jsem se na stav náměstí nemohl
dívat, zorganizoval jsem předloni na jaře akci „Chceme hezčí Blan-
kyt“ a společně s kolegy HPP 11 jsme celé zanedbané prostranství
uklidili. Nepořádek byl na naše náklady odvezen vel-
kým kontejnerem a na místě vznikl květinový záhon.
Letos na jaře jsme celé náměstí znovu uklidili.
Chtějme opravu se zachováním původní koncepce
náměstí, prvků z travertinu a žuly, doplnění laviček
a samozřejmě zprovoznění fontány! Václav Tejkl

• Sklad pro pěstouny v Modletické
Téměř dva roky funguje na Jižním Městě
v Modletická 3 Sklad dětských věcí pro
pěstouny (re-use centrum). Těm, kteří
mají doma po dětech zachovalé věci,
dává možnost darovat je pro dobrou věc.
Sklad vede paní Ptáčková, která také na-
vázala spolupráci s Potravinovou bankou.
Sklad pomáhá pěstounům, rodičům ve
složité životní situaci, ale také seniorům
v okolí. Jsme rádi, že jsme mohli k jeho

vzniku přispět nalezením vhodných prostor. Jen nás mrzí, že sklad
koalice odmítla podpořit symbolickým nájemným. 

•  Druhý Rákosníček, zastínění pískovišť, hřiště pro starší
děti – díky Ivaně Hovorkové
Na podzim 2019 bylo v Chalupkově ulici otevřeno již druhé jiho-
městské Rákosníčkovo hřiště, které nahradilo původní dosloužilé
herní sestavy. Stejně jako u Rákosníčka Vojtíškova můžeme podě-
kovat zastupitelce Hovorkové, která přiměla současnou radnici zno-
vuzařadit prodejnu Opatovská do soutěže a která do-
kázala aktivizovat velké množství lidí. Zvítězily také
všechny tři její návrhy v participativním rozpočtu r. 2019,
díky kterým bylo zastíněno prvních pět pískovišť a při-
budou také dvě herní sestavy pro starší děti.

Ivana Hovorková

• Vzpomínka na Václava Šmrhu
Dne 5.6.2019 nás opustil předseda obvodní organizace KDU-ČSL
Ing. Václav Šmrha. Klidná síla Václava vyvažovala divočejší přístup
některých z nás. Kolega Šmrha byl přes zhoršující se zdravotní stav
přítomen téměř všem povolebním jednáním r. 2018. Jeho reflexe
byla svědectvím, jak neradostně se koalice Prahy 11 tehdy formo-
vala. Nejkrásnější příspěvek „MAMINKY, DÍKY“ vyšel v květnovém
Klíči 2019. Napsal ho Václav Šmrha. Děkujeme.

• Developer mrakodrapu na Jižním Městě u soudu neuspěl
Nedílnou součástí historie Prahy 11 je kauza rozprodeje pozemků
Litochleb exstarostou Mlejnským (ODS/JMND) pofiderní developer-
ské firmě Tweelingen, a.s. sahající až k boxerům, jimž byly svého
času levně pronajaty prostory v objektu bývalého KD Opatov.
Tweelingen, která chtěla postavit na Litochlebském
náměstí kancelářský mrakodrap, neuspěla v srpnu
2019 u soudu s žalobou na stát o 573 milionů korun.
Mrakodrap měl mít 24 pater s výškou až 105 metrů
(okolní vysoké panelové domy měří 30m). Proti výstav-
bě se postavili místní obyvatelé i Hnutí pro Prahu 11.

Jiří Štyler

• Nelehká doba pro všechny
Více než rok jsou naši občané v nelehké situaci.
V začátcích pandemie jsme se okamžitě zapojili s po-
mocí, vč. finanční. Covid se nevyhnul ani našim za-
stupitelům. Přejeme vám (nejen) občanům Prahy 11
dobré zdraví a pokud možno veselou mysl.

klub Hnutí pro Prahu 11 a KDU-ČSL

JSME TU STÁLE PRO VÁS       byť v opozici

• Velká autovraková výzva
Nedostatek parkovacích míst je dlouhodobý a neřešený jihoměst-
ský problém. Autovraky v ulicích jej zhoršují. Novela zákona z r.
2020 umožňuje dostat je z ulic pryč, radnice
ovšem nekoná. Proto jsme loni na podzim, po-
kud to epidemická situace dovolovala, prochá-
zeli ulicemi a mapovali vraky zbytečně zabíra-
jící parkovací místa. Našli a nahlásili jsme jich
osm desítek. Některé již byly odtaženy, maji-
telé dalších dostali výzvu k odstranění z ko-
munikace. Další stovky ale v ulicích ještě stojí.
Až to bude možné, budeme v hledání pokra-
čovat. Každé místo se totiž počítá!

• Vzpomínka na Honzu Musila
Dne 4. 4.2021 odešel Ing. Jan Musil. Hodný,
čestný a pracovitý člověk, kterého jsme si ne-
smírně vážili. Odborník na životní prostředí,
dlouholetý kolega. Jeho úmrtí je i pro nás tra-
gédií. Honzo, vzpomínáme.

Chodovský spolek a Hnutí pro Prahu 11

• Žaluje nás exstarosta Mlejnský
V září 2018 nám přinesla pošta psaní – od sou-
du. Žaluje nás exstarosta Mlejnský za poškození
dobrého jména. Prý o něm píšeme, že je trestě
stíhán, že získal neoprávněně titul, že nakládal
s městskými pozemky tak, jak si to nikdo z ob-
čanů nepřeje. Máme za sebou tři soudní stání.
Mezitím loni v září stanul u soudu sám Mlejnský
s obžalobou za fiktivní revitalizace, která dopu-
tovala od policie k soudu po šesti letech.
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• 11.2.2021 Petice za jiné umístění psího hřiště na JM II (petice
„za kopec“). Petici spoluorganizuje zastupitelka Ivana Hovorko-
vá, společně s místními občany požaduje zachovat kopec pro
sáňkování dětem.

• Petice proti přestavbě kotelny Vojtíškova na ubytovnu, podpora
petice občanů, 6/2020.

• 27.12.2019 „Petice proti intenzivní zástavbě Roztyl“, 560 podpisů.
• 27.11.2019 Petice za ZACHOVÁNÍ POHOTOVOSTI v poliklinice

Šustova, petiční výbor vede Šárka Zdeňková, 1936 podpisů.
• 10.10.2019 Petice „Nesouhlas s přestavbou kotelny Gregorova

na bytový dům a se zahušťováním sídliště Roztyly“, petiční vý-
bor vede Aleš Kulhánek, 1464 podpisů převážně místních obča-
nů a 25 místních SVJ/BD.

• 25.4.2018 Petice „Nulová tolerance hazardu“, petiční výbor vede
Ladislav Kos, 350 podpisů.

• Petice proti Bytovému domu Ovčárna, 500 podpisů.
• Petice na podporu připomínek proti územní studii Roztyly.
• Petice proti Bytovému parku Horní Roztyly (Na Výhledu).
• Petice proti přesunu autobusové zastávky Roztyly, petici pode-

psalo 741 obyvatel, z toho 57 její elektronickou podobu. Hlavní
poděkování patří organizátorce petice paní Aleně Adamcové,
které pomáhal spolek Ochrana Roztyl. 

• Petice „Nesouhlas se zastavěním parkoviště Kaplanova (Hrdličko-
va-Blatenská)“ bytovými domy, organizují spolky Ochrana Roztyl,
Zelené Roztyly, z.s., k dnešku 951, z toho 335 elektronicky.

• Petice „Nechceme Velké Roztyly“ proti masivní zástavbě u lesa
z roku 2009, 1980 podpisů.

• Podpořili jsme petici za zachování restaurace v Chodovské tvrzi.

JSME TU STÁLE PRO VÁS       byť v opozici

PETICE ZASTUPITELŮ HNUTÍ PRO PRAHU 11

• Hájíme zájmy obyvatel ul. Vojtíškova

Záměr přestavby kotelny Vojtíškova na ubytovnu vyvolal loni na
jaře u místních obyvatel zděšení, spěšně sepsali petici s několika
stovkami podpisů a vydali se v červnu na zastupitelstvo. Souhlas
s přestavbou dala radnice již 26.8.2019, rozbuškou se stalo zaháje-
né územní/stavební řízení. MČ P11 navícpronajala investorovi měst-
ský pozemek pro 12
parkovacích míst,díky
kterým může stavba
navýšit svou kapacitu.
Odpovědí koalice byla
lidem studená sprcha
- odmítnutí se Vojtíš-
kovou zabývat a obha-
joba přestavby. Jsme
jediný zastupitelský
klub, který obyvatele
této lokality podpořil.

• Pomáháme lokalitě Benkova a starých Litochleb

Výrobce Medovníku fa Vizard/ Kivanok v Donovalská 1725/47 kou-
pila celý objekt, končí večerka a bar. Místní mají obavu, aby se
továrna na medovník nerozšířila. Celé je to neštěstí nezájmu měst-
ské části o budovy místního významu. Klidně se prodají, politikům
je jedno, že z nich budou továrny a smetiště.

Zároveň se nám ozývají lidé, že je lokalita navazujících starých Lito-
chleb sužována přestavbami rodinných domů na domy bytové.
Opravdu dovolíme, aby na JM zmizel ráz rodinné zástavby?

• Jsme zastupitelé, vnímáme věci jinak

Vidíme událostem pod povrch, mnohé predikované se vyplnilo.
Jižní Město se opět betonuje, rozprodává, vytěžuje. Je nesnadné
nás obelstít sliby tak jako běžného voliče, který mezi volbami ne-
sleduje, co se na P11 děje a nepozná politiky-vlky v rouchách be-
ránčích. Máme názory, které se špatným správcům Prahy 11 nelí-
bí. O své cenné postřehy se každý měsíc dělíme v časopise Klíč,
kde často čelíme cenzuře ze strany radnice,
snažící se, aby se k vám dostalo minimum
důvodné kritiky, dopadající na její hlavu.

Čtěte naše názory v Klíči, reagujte na síti
facebook, podpoříte nás!

Martin Farmačka

Stojíme vždy na straně obyvatel, pomáháme občanům po
celém Jižním Městě se v úřední spleti zorientovat, můžete
se na nás spolehnout s pomocí a podporou.

Pomáháme vám řešit záležitosti vašeho okolí. Žádejte za-
stupitele, které jste volili, aby hájili vaše zájmy.
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PRACUJEME ve dne, v noci

CHRÁNÍME A BRÁNÍME
životní prostředí, vaše klidné bydlení,

pozemky a veřejné finance

PÍŠEME, MLUVÍME, INFORMUJEME
na sítích, na zastupitelstvu, s občany

POMÁHÁME lidem, kteří to potřebují

SPOLUPRACUJEME
s lidmi dobré vůle

MILUJEME hezké Jižní Město

zastupitelský klub HNUTÍ PRO PRAHU 11 pracuje

FOTÍME
A NATÁČÍME

Zastupitelský klub Hnutí pro Prahu 11 je tu pro vás. Aktuální zprávy přinášíme na facebooku.
Zajímá vás naše činnost? Chcete se k nám přidat?

Zavolejte nebo napište – tel.: 775 323 378, e-mail: hpp11.praha@gmail.com

Sledujte web Hnutí pro Prahu 11 www.hpp11.cz • www.facebook.com/hpp11cz • Unikátní videoarchiv/záznamy ze zastupitelstva
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Přinášíme rozhovor s místopředsedkyní Hnutí pro Prahu 11 Šárkou Zdeňkovou, která získala ve
volbách 2018 nejvíce hlasů ze všech kandidujících politiků Prahy 11.

TADY TO MÁŠ VÁŽNĚ RÁDA?

Proč se věnujete veřejnému prostoru? Lidé na sídlištích
mnohdy ani nevědí, kdo bydlí vedle nich.
Vždycky mě zajímalo, co se děje kolem mě. Za komunistů jsem
prožívala režim s rodiči, nechtěla jako 11letá z demonstrace.
Jsem bojovný typ (smích). Oba byli aktivní v Občanském fóru.
Vyrostla jsem na Hájích, zažila tak porevoluční výstavbu na JM
a zejména šílené působení ODS v Praze r. 2007–2014.

A jak to celé začalo?
Někdy v listopadu 2007 jsem hledala sobě podobné duše se zá-
jmem o dění na JM. Při pátrání jsem se dozvěděla o záměru masiv-
ní zástavby Roztyl. S tím jsem se nehodlala smířit, tou dobou jsem
na Roztylech již bydlela. Rozjela jsem petici a vzniklo občanské
sdružení Zelené Roztyly. Ještě dva roky trvalo, než jsme se dali
všichni z Jižního Města dohromady a založili Hnutí pro Prahu 11.

Jste zastupitelka, místopředsedkyně hnutí, působíte
v Senátu, SVJ, jste maminka tří dětí. Jak to stíháte?
Jsem děsně rychlá (smích) a baví mě řešit, co je potřeba. Manžel
i děti jsou úžasní. Posledně kreslili maminku, to jsem se nasmála.
Postavička s dlouhými vlasy, různé vtipné nápisy. Pamatují, když
se mnou chodili po dětských hřištích a zařizovali jsme opravy.

Jak se na Vaše aktivity dívá okolí?
Jak kdo. Většina mých kamarádů a sousedů nechápe, jak se
můžu v politickém bahně neutopit. Také to nechápu.

Jak to myslíte?
Touhou po veřejném zájmu šlapete do obrovských finančních
zájmů politicko-developerské lobby. Čelíme trestním oznáme-
ním, chodím k soudu, na policii. Někdy mám strach.

Co myslíte, že Jižní Město nejvíce trápí?
Občany i komunální politiky by mělo trápit to samé. Zatímco
lidi trápí bezpečnost, parkování, nedostatek hezkého vyžití pro
dospělé i děti, nebo třeba koupaliště, politiky Prahy 11 zajímá
jen vlastní kapsa a kde co ošulit. To mě prostě dlouhodobě štve.

A co jste pro změnu na Praze 11 udělala Vy osobně?
Pořád se o něco snažím. Rok a půl ve vedení MČ (2014–2016,
pozn. redakce) mi potvrdilo, že všechno jde, když se chce. Jako
Hnutí pro Prahu 11 jsme vyhráli již troje volby 2010/2014/2018,
stávající režim má ale hluboké kořeny. Stále se drží neblahé
postavy jihoměstské politiky, dnes je kryjí místní Piráti. Všichni
jsou v placených funkcích a mírně řečeno furt škodí…Pomáhám
každému, kdo potřebuje ve veřejném prostoru pomoci.

Kdy máte radost?
Asi prakticky pořád. Z rodiny, dětí, kolegů, z lidí kolem mě, jsou
chápaví a umí práci pro druhé ocenit. Teď mám radost, že mi
konečně sundají rovnátka.

Jak odpočíváte?
Nevím, různě, moc není kdy. V pandemii jsem začala běhat.
Z úvodních 2 km teď běhám 7 km, potkáte mě v Krčském lese.
Nejlepší nápady mám mezi třetím a čtvrtým kilometrem :-).

Co byste Jižnímu Městu nejvíc přála?
Vymetení současné koalice velkým, ale opravdu velkým koště-
tem. Na to si ale budu muset skoro dva roky počkat. Další šan-
ce bude příští rok – v komunálních volbách 2022.

Kdo Vás naposledy překvapil?
Asi moje sestřenice, která je z Prahy 5. Měli jsme spolu sraz
v Kosmické ul., vystoupila z auta, rozhlédla se po vysokých pa-
nelácích a udiveně říká: „Tady to máš vážně ráda?!“ Ano, mám.

Chcete paní Zdeňkové napsat? ZdenkovaS@praha11.cz
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