
Vážení spoluobčané,
již 7 let věnujeme svůj volný čas veřejným problematikám Jižního Města. Hnutí pro Prahu 11 a spolupracující občan-
ská sdružení JM hájí veřejný zájem, který má hájit naše radnice. Věcná občanská spolupráce ani opozice nebyla na JM
poslední dvě volební období žádoucí. Nezbylo nám, než se ucházet o možnost hájit zájmy obyvatel JM v komunálních
volbách 2010. V zastupitelstvu r. 2010–2014 hájí Vaše zájmy 8 zastupitelů za Hnutí pro Prahu 11. Škody páchané
současnou radnicí léta zaměstnávají nás, právníky, policii, média a případná nová radnice bude řešit následky něko-
lik let. Jsme jediná strana na Praze 11, jejíž členové a příznivci aktivně a dlouhodobě pracují na konkrétních kauzách.

Vaše Hnutí pro Prahu 11
Ing. Jiří Štyler, předseda Hnutí pro Prahu 11, předseda o.s. Chodov, zastupitel MČ P11

Ing. Ladislav Kos, místopředseda Hnutí pro Prahu 11, zastupitel MČ P11
PhDr. Šárka Zdeňková, předsedkyně o.s. Zelené Roztyly

RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., zakladatel o.s. Hezké Jižní Město, zastupitel MČ P11
Petr Lukeš, Hnutí pro Prahu 11, o.s. Chodov, zastupitel MČ P11

RNDr. Kateřina Zelenková, Hnutí pro Prahu 11, o.s. Chodov, zastupitelka MČ Praha 11

Hnutí pro Prahu 11 – spolupracující občanská sdružení Jižního Města
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Prvních        kandidátů do komunálních voleb 2014 za Hnutí pro Prahu 11 odpovídá:

Ing. Jiří Štyler – zastupitel MČ, předseda Hnutí pro Prahu 11,
předseda o.s. Chodov, KANDIDÁT NA STAROSTU
Dvacet let vštěpuji svým synům obsah pojmů poctivost, čest,
právo a spravedlnost jako lidský morální základ. Já sám se
tímto odkazem našich předků řídím celý život a jsem pře-
svědčen, že přijde doba, kdy znovu nabude význam i v jedn-
advacátém století. Na radnici se zasadím o zpřetrhání všech
klientelistických vazeb, maximální dosažitelnou efektivitu vy-
naložených obecních prostředků a otevření rozhodovacího
procesu pro všechny zájemce z řad obyvatel Jižního Města.

Ing. Ladislav Kos – zastupitel MČ, místopředseda Hnutí pro Prahu 11
V týmu HPP11 se věnuji ekonomice a sportu. Podařilo se mi
mnohokrát odvrátit nevýhodné prodeje majetku MČ, roz-
poruji nevýhodné veřejné zakázky. V rámci o.s. Za hezké
Háje čtyři roky úspěšně bráním zelené plochy nad Hostivař-
skou přehradou proti masivní zástavbě. V oblasti sportu
podporuji FC Háje při znovuzískání travnatého hřiště. Své
čtyřleté zastupitelské zkušenosti využiji k nápravě hospoda-

ření MČ zdevastované osmi lety vládnutí ODS/ČSSD. Nevýhodné pronájmy
majetku MČ chci učinit výhodnými, veřejné zakázky opravdu veřejnými a
uspořené prostředky směřovat do sportu a kultury. Finance chci rozdělovat
podle nových pravidel, která zajistí rovné podmínky pro všechny subjekty.
Rád bych zeleň nad přehradou přeměnil v pokračování Hostivařského le-
soparku, včetně propojení Hájů a Petrovic cyklostezkou.

PhDr. Šárka Zdeňková – předsedkyně o.s. Zelené Roztyly
Do zastupitelstva MČ kandiduji po letech práce na ochraně
území u metra Roztyly před masivní zástavbou. Přestože má
naše o.s. Zelené Roztyly důvěru místních občanů, hájit veřej-
ný zájem je z pozice o.s. nelehké. Vystupujeme proti zneuží-
vání pozemků v režii MČ/MHMP, vyhráli jsme soud proti
umístění staveb na louce u metra. Již mě nebaví bojovat se
zkorumpovanou radnicí, jejíž odbory nefungují a slouží poli-

ticko-podnikatelským skupinám. Na jihoměstském sídlišti jsem vyrostla, chci
přispět svojí prací k pěknému JM. Jihoměstské noviny se klubou na svět u mě
doma. Chci prosadit nezastavitelná území, zajistit funkční a bezpečné okolí
našich domů pro každodenní život a volný čas. Chci vrátit na JM dětskou
pohotovost a výjezdovou lékařskou službu. Podporuji snahy svých kolegů
a sousedů o lepší JM. Po letech usilí to nechci vzdát a děkuji, že nás je víc.

RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D. – zastupitel MČ, zakladatel o.s. Hezké Jižní Město
Na Jižní Město se vracím rád domů již více než 35 let a
nechci na tom nic měnit. Jižní Město leží v úžasném místě,
má výbornou dopravní dostupnost. Poznal jsem sousedy,
kteří vyznávají obdobné hodnoty jako já a jsou ochotní při-
ložit ruku k potřebné změně vedení radnice. Jako bývalý
člen Výboru pro územní rozvoj na Praze 11 za HPP11 vím,
že koncepční rozvoj Jižního Města v zájmu občanů není

v rozporu s ochranou životního prostředí a dodržováním hygienických limi-
tů. O takový udržitelný rozvoj jen nemají zájem podnikavci a jejich političtí
služebníci, protože v ohrožení je jejich obrovský zisk. Když jsme se zastávali
práv zoufalých občanů, koalice ODS/ČSSD nejprve vyloučila z výborů veřej-
nost a pak nás, protože takové naše chování se jim nehodilo.

Martin Farmačka – SVJ Plickova 235
S HPP11 spolupracuji několik let, připravuji webové stránky a
zpravodajství. HPP11 aktivně podporuje a hájí zájmy občanů.
Jako jediný subjekt se postavilo za občany z lokality Plickova /
Nešporova při řešení problému nechtěných magalomanských
hromadných garáží – tutlaného překvapení radnice. Tenden-

ci „potají stavět“ považuji za podvod na obyvatele JM, jenž nesmí zůstat bez
odezvy. Chci napravit současný neefektivní přenos informací mezi radnicí
a obyvateli. Občanům nezatajovat velké záměry radnice, mající vliv na funkč-
nost i vzhled JM. Novinkou by mělo být konstruktivní naslouchání opozice,
aby správa JM nebyla výsadou jen několika vyvolených.

Ing. Irena Řivnáčová – zastupitelka MČ, KDU-ČSL
Před 4 lety se KDU-ČSL dohodla na spolupráci s HPP11 a
navrhla mě na kandidátku. Další roky v zastupitelstvu ne-
byly snadné, užili jsme si roli opozice dosyta. Přesto jsem
přesvědčena, že má smysl jít do toho znovu. Věnovat se
chci především problematice dopravy a ochraně životního
prostředí.

Petr Lukeš – zastupitel MČ, Hnutí pro Prahu 11,
o.s. Chodov
Věřím, že stojí za to dělat věci poctivě. Bez přihrávek ka-
marádům, zmanipulovaných výběrových řízení, špinavých
kšeftů a zákulisních dohod s developery.

RNDr. Kateřina Zelenková – zastupitelka MČ,
Hnutí pro Prahu 11, o.s. Chodov
Není mi lhostejné, jak bude Jižní Město v příštích letech
vypadat, v jakém městě budeme žít a jaké město zanechá-
me našim dětem.

Jiří Dohnal – BD Kulatý Chodovec, o.s. TROJMEZÍ Chodovec,
Hostivař, Záběhlice
Pod pojmem „správa věcí veřejných“ si na komunální úrov-
ni představuji zcela jiné řízení, než které bylo na Jižním Městě
uplatňováno r. 2006–2014. Mám na mysli nehospodárnost
investic a ta rozhodnutí, která mají negativní vliv na životní
prostředí a zdraví obyvatel naší městské části. Rád bych se
aktivně podílel na efektivní správě JM, jak to již dlouhodo-
bě děláme u nás na Chodovci a Trojmezí. Za náš společný
cíl považuji takové Jižní Město, ve kterém rádi žijeme a kam
se rádi vracíme.

JUDr. Václav Kuchař – předseda výboru s. v. Hněvkovského
čp. 1375 a 1376
Od roku 2010 se setkávám s naprostou ingnorancí při-
pomínek občanů k prosazování zájmů koalice na radnici
Prahy 11. Jednalo se především o zahušťování zástavby
na Jižním Městě, kdy se zbytečně „vyhazovaly peníze“ za
nesmyslné projekty nových domů, se kterými občané
v peticích nesouhlasili a oprávněně vyjadřovali obavy ze
zhoršení nejen životních podmínek. Kandiduji pro nekom-
petentnost a nesystematičnost nynější koalice na radnici
Prahy 11.

Filip Miler – Bytové družstvo Průčelí, Česká Pirátská Strana
Kandiduji, abych pomohl zastavit nestydaté rozkrádání
a zneužívání veřejných prostředků na Jižním Městě a abych
pomohl nastolit maximální transparentnost rozhodování
na Jižním Městě. Zveřejním na internetu všechny smlouvy
uzavřené městskou částí, včetně všech jejich dodatků. Chci
se zasadit o zřízení minimálně jedné certifikované stanice
pro měření kvality ovzduší na Jižním Městě.

HNUTÍ PRO PRAHU 11 KANDIDUJE DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 11
Spojuje nás dlouhodobě práce ve veřejném prostoru jako občanů, občanských sdružení a zastupitelů MČ. Spojuje nás chuť
hájit zájmy obyvatel Jižního Města. Naučili jsme se rozumět procesům samosprávy, vystupujeme proti nepravostem radni-
ce. Představujeme Vám naše kandidáty do zastupitelstva MČ Praha 11.

Vaše neúnavné Hnutí pro Prahu 11
spolupracující občanská sdružení Jižního Města

„Proč kandiduji do komunálních voleb 2014? Co chci ve veřejném prostoru konkrétně učinit?“
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HÁJÍME VAŠE ZÁJMY, CO SE NÁM POVEDLO:
Ve volebním období 2010–2014 pracuje za Hnutí pro Prahu 11 osm zastupitelů, další kolegové pracují z pozic občanských
sdružení / BD / SVJ. Z opozičních lavic bylo nemožné ovlivňovat rozhodování radnice, přesto se nám mnoho podařilo.

zahrady Opatov, bazén). Nepřestáváme politiky koalice upozorňovat, že svým
jednáním páchají pro obyvatele Jižního Města nevratné škody.
• Podali jsme několik trestních oznámení na představitele

radnice
Odhalujeme propletenec místních politiků, lobbistů a podnikatelů, kteří
vytěžují Prahu 11 ve všech oblastech – prodeje obecních pozemků neprů-
hledným společnostem, výběrová řízení s předem známými výsledky a ře-
tězec spřátelených osob napojených na rozpočet obce.
• Díky naší práci vznikla celá řada článků a reportáží
Vyšlo nespočet článků o jihoměstských kauzách v novinách, na internetu
i reportáží v televizi. Spolupracovali jsme na několika vydáních pořadů Nedej
se, Reportéři ČT. Činnost starosty Mlejnského a jeho kolegů inspirovaly
Michala Viewegha k napsání románu „Mafie v Praze“. Dne 18. září 2014
bude mít v KC Zahrada premiéru celovečerní dokument B. Tučka „Plán“.
Stavební záměry a okolnosti jejich schvalování na Jižním Městě v něm hrají
podstatnou roli. Lidé znají pojem „jihoměstské Palermo“.
• Pečujeme o místní tradice a aktivity
Pořádáme pálení čarodějnic, opravujeme památky, pořádáme mikulášké
nadílky, výlety do přírody, uklízíme okolí našich domů.
• Nastartovali jsme spolupráci napříč Jižním Městem
Po působení v politice toužil málokdo z nás, máme normální povolání a vedeme
normální životy. V srpnu 2006 vzniklo Chodovské hnutí pro Prahu, přidávali
se lidé z Roztyl, Hájů, Opatova, Chodovce. O tři roky později se zrodilo Hnutí
pro Prahu 11 jako spolupracující jednotlivci, občanská sdružení, BD a SVJ.

Většina lidí nechává politiku před dveřmi bytu v domnění,
že ji nemá sílu ovlivnit. Není to náš případ. Sedmým rokem
se snažíme ovlivňovat věci, na které stačí naše síly. Jedno
víme jistě: bez Vaší podpory se neobejdeme.

zastupitelé MČ za Hnutí pro Prahu 11
a spolupracující občanská sdružení Jižního Města

• Bráníme již roky Jižní Město před megalomanskými de-
veloperskými projekty

Podařilo se nám stovkami hodin práce, připomínkami, odvoláními a žaloba-
mi zabránit mnoha nesmyslným záměrům a výstavbě obřích kancelářských
komplexů na volných plochách. Většina staveb má stát na obecních pozem-
cích, které MČ prodala tzv. developerům v posledních několika letech.
• Chráníme jihoměstskou zeleň před plošným kácením
Plánované výstavbě brání vzrostlé stromy a izolační zeleň. Bráníme proti
kácení zeleň v lokalitách Háje, Litochleby, Roztyly, Milíčov.
• Informujeme obyvatele Jižního Města
Všechna důležitá rozhodnutí radnice zůstávají utajena. Podporujeme elek-
tronický zpravodaj JMinfo a Roztylský info e-mail. Sami zajišťujeme inter-
netové zpravodajství z jednání zastupitelstva (radnice přenosy v r. 2011
zrušila). Aktuální zprávy najdete na www.hpp11.cz. Již 4 roky vydáváme
Jihoměstské noviny. Organizujeme veřejná setkání k nevítaným develo-
perským záměrům výstavby.
• Vyhráli jsme několik důležitých soudních sporů proti roz-

hodnutím radnice
Na Litochlebském náměstí uznal soud nezákonnost postupu radnice P11 a
MHMP pro výstavbu mrakodrapu. Na Roztylech jsme vyhráli soud proti vý-
stavbě bytových domů na louce u metra. Soud potvrdil nezákonnost navý-
šení pater i rozsah připravovaného bytového komplexu Na Výhledu, ul. Bla-
tenská. Na Milíčově potvrdil soud nezákonný postup při likvidaci ohrožených
živočichů. Soud zrušil územní rozhodnutí výstavby Milíčov-sever a Alitex.
• Pracujeme v Zastupitelstvu MČ Praha 11, snažíme se uchrá-

nit majetek a rozpočet obce
Hnutí pro Prahu 11 má ZMČ 8 zastupitelů. Na každé jednání jsme připrave-
ni, všechny naše podněty jsou koalicí zamítány. Zabránili jsme radnici reali-
zovat prodej čtyř mateřských škol a několika pozemků. Odhalujeme „kouz-
la“ s přidělováním sportovních grantů (Dukla JM, TJ Chodov). Poukazujeme
na nesmyslné utracení 2 miliard korun v letech 2013–14 (ubytovna Sandra,

č. Titul, jméno, příjmení Povolání a veřejná aktivita
1. Ing. Jiří Štyler živnostník, předseda OS Chodov
2. Ing. Ladislav Kos ekonom – technik, OS Za hezké Háje
3. PhDr. Šárka Zdeňková socioložka, předsedkyně OS Zelené Roztyly
4. RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D. energetik, zakladatel OS Hezké Jižní Město
5. Martin Farmačka technik, SVJ Plickova
6. Ing. Irena Řivnáčová dopravní projektantka, předsedkyně MO KDU-ČSL
7. Petr Lukeš zeměměřič, OS Chodov
8. RNDr. Kateřina Zelenková ekoložka, OS Chodov
9. Jiří Dohnal manažer, BD Kulatý Chodovec, OS Trojmezí
10. JUDr. Václav Kuchař advokát, s. v. Hněvkovského
11. Filip Miler vývojář, BD Průčelí, Česká Pirátská Strana
12. Alžběta Šafránková zdravotní sestra, Klub vozíčkářů Petýrkova
13. Ing. Václav Šmrha technik, KDU-ČSL
14. Michal Horník ředitel FC Háje
15. Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D. ekolog, OS Zelené Roztyly
16. Ing. Jiří Krautwurm, Ph.D. IT specialista, OS Hezké Jižní Město
17. Josef Zlámal řidič, OS Chodov
18. Ing. Jan Frey stavební technik, OS Chodov
19. Ing. Stanislav Hamala systémový technik, KDU-ČSL
20. JUDr. Ivana Sittková advokátka
21. Ing. arch. Jana Palivcová architektka
22. Ing. Jan Musil, CSc. IT specialista, OS Chodov

Kandidátka Hnutí pro Prahu 11 do komunálních voleb 10.–11. října 2014
23. Ing. Karel Tomek předseda BD Brandlova, KDU-ČSL
24. Petra Bartušková ekonomka, s. v. Hněvkovského
25. Otmar Mansour trenér FC Háje
26. Ing. arch. Luboš Sejkora architekt
27. Bohumil Auersperger učitel, OS Aliance Jihovýchod
28. Ing. Martin Chudomel ekonom, OS Za práva a zájmy občanů Hájů
29. Milan Škramlík provozní technik
30. Libor Vrkoč technik, OS Chodov
31. JUDr. Jan Decker předseda svazu PTP-VTNP ČR, KDU-ČSL
32. Ing. Michal Petr IT specialista
33. Ondřej Vala vedoucí obchodního oddělení
34. Marek Heřman živnostník, OS Pohodové bydlení
35. David Štěrbáček manažer, OS Zelené Roztyly
36. Mgr. Zuzana Kovaříková zdravotnice, OS Chodov
37. Ing. Martin Řehák, Ph.D. systémový technik, KDU-ČSL
38. Ing. Eva Ospalíková ekonomka
39. Mgr. Kateřina Hamouzová právnička
40. Růžena Zdanovcová účetní, OS Zelené Roztyly
41. Ing. Stanislav Matoušek předseda BD Hněvkovského
42. Ing. arch. Jana Burešová architektka, OS Chodov
43. Tomáš Gabík technik BOZP
44. Přemysl Votava místopředseda BD Hněvkovského
45. PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D. vysokoškolský pedagog

PŘEDVOLEBNÍ TURISMUS
Zástupci současné radnice před volbami nezahálí a převlékají kabáty. Starosta Dalibor Mlejnský (býv. ODS) založil
6/2014 líbivé Jižní Město – náš domov, kam umístil své věrné; ředitelku MŠ Zimovou, ředitele městské policie
Schejbala, ředitele Jihoměstské majetkové a.s. Korbela či Sýkoru z Dukly JM, na jejíž čerpání grantů bylo podáno
trestní oznámení. Jiří Janeček (býv. ODS) založil pravicovou „O. K. stranu“, za kterou kandidují levicoví zastupitelé
Jiří Fausek a Eva Zikmundová (oba ČSSD). Oleg Rybníkář (ČSSD) použil stranu Obroda bývalého komunisty Šloufa
pod názvem Iniciativa občanů. S ním kandiduje Vítězslav Bílek (býv. SPOZ). Kandidátka ČSSD byla vytvořena
manžely Matonohovými za zády členské základny. Na kandidátce figuruje bývalý poslanecký asistent Petr Hrabal
s podezřením na zpronevěru dotace 5 mil. korun pro TJ Chodov. Politická turistka Radka Soukupová kandiduje již
20 let každé volební období pod jinou značkou (nyní STAN, předtím HPP11, VPM, SNK-ED, ODA). Stranu Zelených
na Praze 11 vede dlouhá léta Mlejnského spojenec Jakub Ježek, placen koalicí. Hnutí s názvem Pro Prahu založila a financuje developerská rodina Passerů
(PasserInvest usiluje o výstavbu na Roztylech). Místo zde našel Michal Anděl (býv. PP). Na Ministerstvo vnitra jsme podali žádost o zrušení názvu hnutí „Pro
Prahu“ a připravujeme žalobu. Důvodem je kolize se zákonem – zaměnitelnost s názvem Hnutí pro Prahu 11.

Hnutí pro Prahu 11
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1. VOLNÉ PLOCHY A ZELEŇ
• Budeme chránit nezastavěné plochy tak, jak to děláme posledních 7 let.
• Nedopustíme zástavbu volných ploch Jižního Města kancelářskými a by-

tovými komplexy.
• Budeme usilovat o zneplatnění nevýhodných prodejů majetku MČ P11

(louky, budovy, parkoviště).
• Zachováme všechnu stávající zeleň Jižního Města.
• Okolí jihoměstských lesů (Milíčovský les, Hostivařský lesopark a Kunra-

tický les) zachováme pouze pro sport, rekreaci a odpočinek.

2. HOSPODAŘENÍ A VEŘEJNÉ PROSTŘEDKY
• Ukončíme stávající klientelistické vazby vytvořené za posledních 8 let.
• Zrušíme nevýhodné smlouvy, zajistíme efektivitu vynakládaných prostředků.
• Zajistíme veřejnou kontrolu příjmů a výdajů, transparentní rozpočet.
• Zveřejníme všechny veřejné zakázky, ceny nájmů, veřejné soutěže, granty.
• Činnost tzv. „radničních akciovek“ převedeme na příslušné odbory MČ,

popř. příspěvkové organizace. JM majetková a.s., JM sociální a.s., JM
kulturní o.p.s., JM sportovní o.p.s., JM parkovací a.s. byly založeny pouze
za účelem skrytého vyvádění obecních prostředků a odměňování před-
stavenstev a dozorčích rad ODS-ČSSD-KSČM.

3. BEZPEČNOST NA JIŽNÍM MĚSTĚ
• Vrátíme práci Městské policie (MP) ke skutečným problémům Jižního

Města. Místo botiček ochrana majetku a zdraví.
• Zřídíme služebny MP s nepřetržitou službou na frekventovaných místech JM.
• Budeme řešit vzrůstající pobyt bezdomovců v ulicích jihoměstských sídlišť.
• Budeme občanům, BD a SVJ poskytovat aktuální místně důležité údaje

o trestných činech na JM a jiných bezpečnostních rizicích.

4. ZDRAVOTNICTVÍ
• Vrátíme na Jižní Město dětskou pohotovost a výjezdovou zdravotnic-

kou službu.
• Umožníme využití volných prostor jihoměstských poliklinik ke zřízení

nových lékařských ordinací / specializací.

5. DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
• Zamezíme průjezd tranzitní kamionové dopravy přes JM a vjezdy kami-

ónů do sídliště.
• Vytvoříme nová parkovací místa efektivní a šetrnou úpravou místních

komunikací a parkovišť.
• Nepřipustíme stavbu křižovatky na 4. kilometru D1 pro výstavbu praž-

ského okruhu kolem Milíčovského lesa.

6. BEZPEČNOST PRO CHODCE A ŠKOLÁKY
• Zabezpečíme všechny přechody pro chodce a školáky, zvýrazníme pěší

tahy, doplníme bezpečnostní značení a prvky.
• Vrátíme Městskou policii k ochraně školáků na přechody pro chodce.

7. SPOLUPRÁCE RADNICE S OBČANY / BD / SVJ
• Odpolitizujeme samosprávu Jižního Města, otevřeme radnici – každý

občan/sdružení/spolek má mít šanci.
• Zástupce Rady MČ bude docházet na pozvání na řádné schůze BD/SVJ

a přijme tak podněty občanů přímo v místě jejich bydliště.
• Časopis Klíč bude informovat o podstatných věcech, o tom, co se sku-

tečně děje a plánuje na Jižním Městě.

8. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
• Zavedeme obecní obslužnou péči o seniory v domácím postředí.
• Podpoříme chybějící pomoc, služby a podporu vážně nemocným a po-

stiženým lidem a jejich rodinám.
• Podpoříme integraci a odstranění sociálních a fyzických bariér pro zdra-

votně postižené.

9. ŠKOLSTVÍ
• Chceme jistotu umístění každého dítěte bydlícího na JM v mateřské škole

na JM, budovy mateřských školek vrátíme pro zřízení mateřských školek.
• Podpoříme základní školy tak, aby každé dítě mělo možnost v odpoled-

ních hodinách využívat školní kroužky a sportovní oddíly v rámci školy.
• Zrekonstruujeme MŠ Janouchova, dostavíme ZŠ Chodov.

10. KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS
• Obnovíme Kulturní dům Opatov.
• Obecní majetek zpřístupníme pro kulturní a volnočasové aktivity.
• Podpoříme fungování místních tradičních spolků a organizací.
• Fandíme zájmům a aktivitám mladých lidí, podpoříme projekty moder-

ních trendů.
• Sportovní oddíly podpoříme podle intenzity činnosti a podle počtu čle-

nů. Zjednodušíme grantový program.
• Herní zařízení dětských hřišť JM upravíme pro zvýšení bezpečnosti po-

hybu malých dětí, odstraníme nebezpečné hrací prvky.
• Jižnímu Městu stále chybí venkovní koupaliště a plnohodnotné veřejné

sportoviště/hřiště v zeleni pro všechny věkové kategorie. Podpoříme jeho
vznik u areálu Jedenátka VS, popř. u lesa na Roztylech.

11. PODPORA PODNIKÁNÍ
• Chceme vstřícný a podporující úřad pro místní živnostníky, firmy a další

šikovné občany zavedením příznivých a spravedlivých podmínek pro vznik
a rozšíření služeb na Jižním Městě.

• Zpřístupníme pro místní malé firmy a živnostníky veřejné zakázky zve-
řejňováním zadání všech veřejných zakázek (včetně podlimitních).

Věříme, že máme důvěru občanů JM, kolegů a sousedů a dostane-
me šanci hájit skutečné potřeby obyvatel Jižního Města. Přijďte
k volbám, podpořte svým hlasem Hnutí pro Prahu 11. Seznamte se
s námi na www.hpp11.cz

Vaši kandidáti za Hnutí pro Prahu 11

VOLEBNÍ PROGRAM HNUTÍ PRO PRAHU 11
2014–2018

Hnutí pro Prahu 11 a spolupracující občanská sdružení aktivně a dlouhodobě pracují na konkrétních kauzách Jižního Města.
Představujeme program, který jsme připraveni s Vaší podporou splnit. Chceme slušnou samosprávu a pěkné Jižní Město.

TŘI HLAVNÍ CÍLE HNUTÍ PRO PRAHU 11:
1. VOLNÉ PLOCHY PATŘÍ OBČANŮM JIŽNÍHO MĚSTA
    • Nedopustíme prodej pozemků a zneužívání územního plánu k zahušťování výstavbou na JM.

2. HOSPODÁRNÝ A PŘEHLEDNÝ ROZPOČET
    • Zastavíme rozkrádání městského rozpočtu současnými klientelisticko-politickými skupinami.

3. NÁPRAVA ŠKOD A VYVOZENÍ ODPOVĚDNOSTI
    • Zajistíme pořádek ve smlouvách, službách a veřejných zakázkách. Chceme vyvození odpovědnosti pro politiky koalice ODS-ČSSD-PP-KSČM.

„Program i samotné působení HPP11 je
v naprostém souladu s pirátskými myšlenkami.“

„KDU-ČSL klade důraz na morální hodnoty,
proto se hlásí k programu HPP11.“

PRIORIT PRO SPRÁVU JIŽNÍHO MĚSTA


