JIHOMĚSTSKÉ NOVINY
INFORMAČNÍ ALTERNATIVA PRAHY 11 | ČÍSLO 5 - ZÁŘÍ 2010
Vítáme Vás u pátého vydání Jihoměstských novin, které jsou alternativou sdělovacích prostředků Městské části Praha 11. V tomto vydání
komentujeme naše volební soupeře a jejich počínání v uplynulých čtyřech letech a náš pohled do budoucnosti na uvedené záležitosti.
Všechna vydání Jihoměstských novin k přečtení na www.hpp11.cz.

HNUTÍ PRO
PRAHU 11
spolupracující občanská
sdružení Jižního Města

HNUTÍ PRO
PRAHU 11
VŽDY NA
VAŠÍ STRANĚ
CHCETE ZMĚNU? VOLTE NÁS - Č. 7

Vážení čtenáři Jihoměstkých novin,
připravili jsme pro vás již páté vydání, které
se tentokrát zaměřuje na blížící se komunální
a senátní volby. Představíme vám volební
program Hnutí pro Prahu 11, který vychází
z požadavků obyvatel Jižního města. Hnutí
pro Prahu 11 jako lokální politické uskupení
se zaměřuje na řešení problémů našeho
Jižního Města, jeho kandidáti vzešli z řad
místních občanských sdružení, kterým není
osud našeho společného domova lhostejný
a kteří po léta věnují našemu společnému
domovu svůj čas. Naši kandidáti nejsou
spojeni s žádnou masovou politickou stranou,
lobistickými skupinami a prostor na kandidátce
získali i nezávislí kandidáti.
Věříme, že vám toto vydání jihoměstkých
novin pomůže v předvolební orientaci,
přejeme vám dobrou volbu a těšíme se na
další spolupráci pro náš společný domov.
Hnutí pro Prahu 11

Volební program Hnutí pro Prahu 11 | Kandidáti Hnutí pro Prahu 11 se vyjadřují ke komunálním volbám | Trocha o senátních volbách
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VOLEBNÍ P

PROGRAM
HNUTÍ PRO
PRAHU 11
PRO ROKY
2010 - 2014

SLUŠNÁ
KOMUNALNÍ
POLITIKA OTEVŘENĚ,
HOSPODÁRNĚ,
BEZ KORUPCE

ropletenec vlivných politiků, lobbistů a podnikatelů se snaží bez zbytečného
rozruchu z Jižního Města urvat, co se dá. Obecní a městské pozemky končí v rukách
neprůhledných společností. Stáváme se svědky podivných výběrových řízení. Přihlížíme
snahám o bezkoncepční zahuštění zástavby, které přinese zisk několika šíbrům v pozadí
a škodu všem obyvatelům. Vážně tomu budeme nečinně přihlížet a čekat na zachránce v
podobě tváří známých z televize? Mnozí z nich problémy Jižního Města neznají a možná
ani nevědí, kde leží. Dlouhodobě udržitelný rozvoj není možný bez zpřetrhání korupčních
a klientelistických vazeb, informovanosti a zapojení veřejnosti do rozhodování. Hnutí pro
Prahu 11 chce takovou politiku dělat s Vámi. Politiku, která nemá pachuť sprostého slova
a vrací se ke kořenům civilizace. V dávných dobách mělo to slovo hodně společného se
správou obce…

CO CHCEME:
• vytvoření regulačních plánů, které usměrní
přehnané záměry developerů
• hospodárné nakládání s obecními pozemky
• vyrovnané hospodaření MČ
• audit všech podezřelých smluv a prodejů MČ
včetně nápravy škod
• audit hospodaření a efektivnosti obchodních
společností zřízených MČ
• zrušení nehospodárných aktivit (např. zbytečná
propagace, neefektivní projekt SISI)
• podporu místních podnikatelských aktivit
vytvářejících pracovní místa
• podporu neziskového sektoru a komunitních
aktivit (sociální vazby, tradice, dobrovolnictví,
místní spolky)

CO NECHCEME PŘIPUSTIT:

INZERCE

• nadměrnou zástavbu (jsme pro zrušení
stávajících megalomanských projektů:
např.
Porto Háje, Litochlebské nám., projekt Vibratio
v okolí Chilské ul., projekt Velké Roztyly, projekt
Tři veže na Hájích, výstavba nad Hostivařskou
přehradou)

OBKLAD, DLAŽBA,
ZEDNICKÉ A
MALÍŘSKÉ PRÁCE

INZERCE

Bytová jádra a rekonstrukce bytů.
KVALITNĚ.
Rakovec 267 913 922, 18-21:00,
608 709 716 přes den.
www.rakovec.cz

• dopravní zátěž
způsobenou
velkými
celoměstskými stavbami: např. výstavba Vestecké
spojky ve stopě původní JVK, přeměna přírodní
lokality Trojmezí v obytnou oblast
• zahušťování výstavby (přestavby kotelen
na obytné domy (Zdiměřická), vestavby domů
(Stříbrského), zástavbu parkovišť a zelených
ploch)

ONDŘEJ RUS
– RODINNÝ PODNIK

CO JE SAMOZŘEJMÉ:

> rekonstrukce bytů vč. jádra
> terasy, ploty, střechy
> zednické, klempířské, lakýrnické
a malířské práce

• péče o svěřený majetek (objekty škol, školek,
zdravotních a sociálních zařízení; sportoviště,
bytové domy, vnitrobloky, ap.)

Kontakt:
777 813 700; www.artlio.cz
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• rozvoj veřejných služeb (kultura, sport, volný
čas, sociální a zdravotní služby,ap.)
• ochrana zeleně a životního prostředí (parky,
stromy, koše, ap.)
• údržba a zkvalitnění veřejných prostranství dle
konkrétních potřeb lokalit (hřiště, lavičky, pěší
zóny)
• zajištění bezpečí (městská policie v ulicích,
preventivní programy, ap.)
• podpora rodičů s dětmi, seniorů a zdravotně
postižených osob

CHCEME TAKÉ ŘEŠIT:
• rozšiřování ploch zeleně, vznik rekreačních
zón (v okolí metra Roztyly, nad Hostivařskou
přehradou, v okolí Košíkovského potoka)
• využití stávajících objektů v majetku MČ Prahy
11 pro účely veřejné vybavenosti a volnočasových
aktivit (školky, domov pro seniory, sportoviště ...)
• umožnění sdílení informací a zkušeností v
rámci bytových družstev, vlastníků nemovitostí,
podnikatelů či spolků
• citlivá privatizaci bytového fondu MČ P11
• zlepšení situace v parkování vytvořením nových
parkovacích míst, nabídkou garážových stání
nebo uzavřených garáží v prostorách nadzemních
i podzemních, podpora a využívání ekologické
dopravy
• výstavbu 50m bazénu a venkovního koupaliště

Ať už věci dopadnou jakkoliv, čekají nás
změny, které ovlivní život na řadu let. Hnutí
pro Prahu 11 bude usilovat o lepší osud
Jižního Města bez ohledu na výsledek voleb.
Jen na Vás záleží, jaký prostor dostane
Hnutí pro Prahu 11 k prosazování volebního
programu určeného občanům Prahy 11.

VÍCE SE MŮŽETE DOZVĚDĚT NA WWW.HPP11.CZ
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JIŽNÍ MĚSTO NA ROZCESTÍ

B

etonová duše „Jižáku“ byla svědkem řady
událostí a letošní komunální volby jsou jen další
z nich. Část dospělé populace vyrazí, jako obvykle,
k volbám, zatímco část druhá, jako obvykle, shledá
podobné počínání marným. Tentokrát jde o víc,
než jen o setrvání, nebo výměnu stráží na radnici.
Letošní parlamentní volby přinesly náznak změny,
ale na pražských radnicích a magistrátu vládnou
staré pořádky. Při bližším pohledu můžeme
spatřit propletenec vlivných zastupitelů, lobistů
a podnikatelů porcujících město na kusy. Praha
nabízí nejchutnější sousta. Korupce a klientelismus
zde dosahuje takových rozměrů, že se dá bez
zvláštní námahy vystopovat. Budou nám vládnout
pražští šíbři dosud dobře ukrytí v širokém stínu
smíchovského starosty Jančíka? Nebo vezmeme
svůj osud do vlastních rukou? Protřelí borci od
prostřeného stolu neodejdou. Dobře vědí, že to
není bez rizika. Ostatně, staré východní přísloví
říká: „Kdo jede na tygru, nesmí sesednout.“
Poslední čtyři roky pracovala radnice v čele
se starostou Mlejnským na nové tváři města. V
roce 2006 mnozí lidé slyšeli na „Vodní svět do
tří let“, technicky i ﬁnančně náročné zastřešení
dálnice, nebo oceňovali závazek transparentního
a efektivního hospodaření s majetkem městské
části. Nemálo z nás se zvědavostí čekalo, jaká
bude podoba moderního města s vybudovanou
občanskou vybaveností.
Dnes je vše jasnější. Byly to sny, iluze. Byla to past
na voliče. Z dětství si pamatuji na exekuce před
starou polorozpadlou králíkárnou. Babička vzala
svou oběť za zadní běhy, pohladila ji po hřbetě a
když se ušák slastně protáhl, nečekaným úderem
ukončila divadlo. Patrně jsem nebyl sám, kdo ji
pozoroval při práci. Jak jinak si vysvětlit erupce
předvolebních slibů a následné prudké změny
kurzu? S voliči je to tak trochu jako s králíky. Nesmí
vědět, že jsou hlavním chodem nedělního oběda.
O zastřešení dálnice se brzy přestalo mluvit
a moderní město s vybudovanou občanskou

vybaveností dostává zlověstné obrysy. Finanční
rezerva (přes 500 milionů korun) vytvořená
před minulými volbami prodejem části obecních
bytů roztála jako sníh na slunci. Radniční koalice
ODS/ČSSD navenek projevovala laskavou tvář
rekonstrukcí škol a školek, budováním parku u
Chodovské tvrze, nebo sportovní haly. V hlasité
samochvále poněkud zaniká fakt, že vynaložené
ﬁnanční prostředky mizely jako v černé díře. To,
že se například při rekonstrukci školy Mendelova
prostavělo 170 milionů není rozhodně vysvětlitelné
objememprovedenýchprací.Podobnépředražování
je možné sledovat v celé řadě případů…
Ambiciozní projekt aquaparku „Vodní svět“ se
po čtyřech letech mění na podstatně skromější
„Jedenáctku“. Volební slogan „Vodní svět do tří
let“ se stal historií. Tentokrát se v rámci recyklace
slibů dozvídáme od radního Jiřího Janečka, že
„Za dva roky skáčeme do bazénu.“ (Novinky.
cz, 24.6.2010). Fakt, že náklady v plánované výši
320 milionů ponese Jižní Město zůstává poněkud
stranou. Skutečně jsme tak bohatá městská část?
Peníze sice nemáme, ale každý politik dokáže
uvařit sekyrkovou polévku. Vytáhne je tedy
nenápadně z naši společné kapsy. Třeba si nikdo
nevšimne, že za bazén zaplatíme budoucností a
prodejem pozemků, kterých nemá Praha 11 zrovna
nadbytek.
Taková činnost je při dodržení platných zákonů
legální. Prodeje ve stylu současné radniční
koalice ODS/ČSSD nejsou ovšem ničím jiným,
než tunelováním. Do pokladny doputuje jen
zlomek tržní ceny a cenné pozemky přechází do
rukou velkých developerů, případně společností
s neprůhlednou majetkovou strukturou. Z logiky
věci vyplývá, že máme co dělat buď s neuvěřitelnou
nekompetentností, nebo stejně neuvěřitelnou
korupcí. Třetí možnost neexistuje.
Následky zdejší politiky cítíme všichni. Přicházíme
o stamilionové částky a zároveň ztrácíme možnost
utvářet podobu města jako celku. Pozemky, na

kterých by rozumný hospodář udržoval zeleň,
nebo s rozmyslem vystavěl chybějící prvky
občanské vybavenosti skupují „za babku“ od
radnice a magistrátu investoři, kteří změní Jižní
Město v přízračný comicsový Gotham. Zatím snad
bez Batmana. Zaznamenali jste před minulými
volbami závazek zahušťování výstavby na Jižním
Městě? Zcela jistě nikoliv. Jedná se přitom o
nepřijatelné developerské projekty, které zásadním
způsobem zkomplikují život obyvatel a přivedou
do předimenzovaných administrativních budov
tisíce aut a desítky tisíc úředníků. Jsou to naprosto
reálné projekty, ať už jde o „Velké Roztyly“, městské
centrum „Opatov Vibratio“, nebo „Porto Háje“.
Současní zástupci koalice ODS/ČSSD si váš hlas
vykládají jako neomezený mandát k rozhodování
o podobě městské části, kterou dnes obývá 80
000 lidí. Hnutí pro Prahu 11 nechce jen bezmocně
přihlížet devastaci řízené nezodpovědnými místními
politiky a hasit holýma rukama požáry, které
zapalují. Nevynořili jsme se z neznáma. Pracujeme v
rámci několika občanských sdružení, vystupujeme
na veřejných zasedáních zastupitelstva a vytrvale
se dožadujeme informací, které by měly být stejně
veřejné. Zároveň se pokoušíme informovat o všech
krocích, které ovlivní život obyvatel. Domníváme se
však, že musíme udělat další krok a tím je vstup
do komunální politiky. Bez toho bude vynaložená
energie sotva odpovídat výsledku. Mnohokrát
jsme se přesvědčili o tom, jak málo si radnice dělá z
hlasu občanů a občanských sdružení…
Každá politická strana se v komunálních volbách
snaží předložit svoji „vizi“, i když ve výsledku jde
spíše o sliby, v tom lepším případě o krátkodobé
cíle. Bez zpřetrhání korupčních a klientelistických
vazeb jsou „vize“ zbytečné a budoucnost nemá ani
Jižní Město. Politika není sprosté slovo, má kořeny
v počátcích západní civilizace a týká se života nás
všech. Chceme politiku utvářet spolu s Vámi. Není
nic, o čem by neměl volič vědět. Možná nám chybí
zkušenost s řízením obce, ale nechybí nám energie
a znalost místních poměrů. Možná nám chybí
zvučná jména na kandidátce, ale nechybí nám
odvaha. K tomu, aby naše snažení nebylo marné,
chceme požádat o Vaši důvěru, podporu a hlas.
Ať už věci dopadnou jakkoliv, čekají nás změny,
které ovlivní život na řadu let. Hnutí pro Prahu 11
bude hrát o lepší osud Jižního Města bez ohledu na
výsledek voleb. Jen na vás záleží s jakými kartami.
V říjnu je rozdáváte vy.

Petr Lukeš
kandidát
Hnutí pro Prahu 11
do komunálních voleb
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JIŽNÍ MĚSTO POTŘEBUJE ZÁSADNÍ ZMĚNU
Vážení spoluobčané,
Jižní Město potřebuje zásadní změnu
ve vedení Radnice, protože koalice ODS a
ČSSD (B tým ODS na Jižním Městě) neslouží
zájmům svých občanů, ale zájmům svým.
V parlamentní demokracii leží konečná
odpovědnost na voličích. Jako členové
občanských sdružení, kteří se dlouhodobě
zajímají o životní prostředí na Jižním Městě,
účastní se desítky správních řízení tam, kde
selhává veřejná správa, jsme se rozhodli
proti stávající neudržitelné situaci postavit
a to tím, že informujeme pravidelně občany
v opozičních Jihoměstských Novinách a
kandidujeme jako samostatná politická
strana Hnutí pro Prahu 11 v nadcházejících
komunálních volbách na Praze 11 a Praze.
Máme upřímnou radost z reakcí našich
čtenářů a podnětů, které jsou pro nás
zavazující. Těší nás, že na neutěšenou situaci
na Jižním Městě začínají upozorňovat i
samotní novináři, jako příklad uveďme článek
„Betonstory aneb Zabít šanci“ z prestižního
týdeníku Ekonom z 1. července 2010. Jaké
jsou naše hlavní body volebního programu.

Chceme:
• vrátit Radnici Prahy 11 občanům zajištěním
otevřenosti, aby občan byl informován před
vydáním závazného rozhodnutí Radnice a
měl čas a možnosti se k rozhodnutí Radnice
vyjádřit. V účasti na správě věcí veřejných
budeme podporovat jak jednotlivé občany, tak
dobrovolné spolky, zájmové skupiny.
• zajistit udržitelné fungování veřejných
služeb, efektivní správu svěřeného majetku a
zabránit nevýhodným prodejům majetku firmám
s neprůhlednou vlastnickou strukturou.
• zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj Jižního
Města pomocí závazných regulativů definujících
veřejný zájem za účasti odborníků nezávislých
na komerčních zájmech. Veřejný zájem se musí
odvíjet od potřeb občanů, nikoliv podnikatelské
šedé zóny. Současný stav reprezentovaný
starostou Mlejnským a radním Janečkem, kteří
zastupují zájmy vlivných, podporují nevýhodné
prodeje veřejných ploch, zeleně jsou pro nás
naprosto nepřijatelné (blížší infromace v týdeníku
Ekonom). Nová zástavba bude povolována na
nevhodně zastavěných plochách, zeleň bude
maximálně chráněna.

Na rozdíl od našich politických soupeřů
jsme stranou místní, která není závislá na
svých nadřízených strukturách. Do pražského
zastupitelstva jsme se rozhodli kandidovat
jen proto, že jsou zde přijímána významná
rozhodnutí pro Prahu 11, například v oblasti
majetku, územního rozvoje.
My, členové sdružených občanských sdružení
jsme udělali tím, že jsme poprvé pro tyto
volby vytvořili politickou stranu, maximum pro
změnu situace na Jižním Městě. Z naší strany
je to nabídka změny předkládaná Vám voličům,
která může být vyslyšena jen tehdy, pokud ji Vy
podpoříte svým hlasem. Hlavně Vás prosíme,
abyste tyto volby nevynechali a dostavili se k
volbám.

RNDr. Zděnek
Kvítek PhD.
kandidát
Hnutí pro Prahu 11
do komunálních voleb

JIHOMĚSTSKÁ ODS a.s. 2006 - 2010. SLIBY A REALITA.
N
ěkolik týdnů před komunálními volbami
se na Jižním Městě objevily plakáty
všech tvarů a velikostí. Jsou na každém kroku.
Billboardy, megaboardy, lavičky, dopravní
prostředky. Včera jsme jeli do práce Mlejnským,
dnes Pešákem. Tak jsme si pojmenovali soupravy
metra vyzdobené v rámci volební kampaně
místní ODS. Ze všech stran se vynořuje heslo:
Volební program 2006-2010 „Splněno s Vaší
podporou.“
Před čtyřmi lety vítěz voleb stanovil „21 priorit
pro Jižní Město“. Připomeňme si tedy, co ODS
slibovala:

1. Vodní svět do tří let
Eso volební kampaně a téměř neodolatelná
nabídka v podobě vnitřních a venkovních
bazénů, vodních atrakcí a dvou ledových ploch
doplněných hotelem. Investice v objemu 650700 mil. Kč nebyla realizována a projektová
dokumentace spolykala bez efektu 30 mil. Kč.
Po čtyřech letech se stává tématem kampaně
podstatně menší projekt „Jedenáctky“.
Reklama hlásá „Brzy budeme stavět“, přestože
na základě vydaného územního rozhodnutí
stavět nelze. ÚR platí pro původně projektovaný
„Vodní svět“. Pětidráhový 25m bazén a několik
rekreačních bazénků nemá dostatečnou
kapacitu. Místo kluzišť je plánována sportovní
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hala. Předpokládané výdaje ve výši 320 mil.
neuhradí investor, ale rozpočet Prahy 11. Další
finanční zátěž vyplývá z provozování objektů.
NESPLNĚNO
2. Zastřešení dálnice D1 (spojení rozděleného
Jižního Města)
Technická a finanční náročnost odsouvá projekt
do kategorie „Cesta občana Prahy 11 na Mars“.
NESPLNĚNO
3. Zvýšení počtu parkovacích míst
Reorganizace parkování na JM II přinesla několik
desítek parkovacích míst a vzbudila nevoli několika
tisíc občanů. NESPLNĚNO
4. Efektivní a moderní úřad městské části
Úřad sídlí na několika místech. Protikorupční
linka zřízená ve spolupráci s firmou ABL vykazuje
nulové výsledky. Žádosti podané na základě
Zákona 106/1999 Sb (O svobodném přístupu k
informacím) jsou vyřizovány ve lhůtách trojnásobně
překračujících lhůty stanovené zákonem.
Odpovědi úřadu jsou neúplné, požadované
materiály nekompletní. Možná je to tím, že se
klademe nepříjemné otázky. NESPLNĚNO
5. Výstavba bytů pro mladé rodiny
Za poslední čtyři roky městská část nepostavila
jediný byt, tím méně byty pro mladé rodiny.
NESPLNĚNO
6. Internet pro obyvatele zdarma
NESPLNĚNO

7. Radnice pod jednou střechou
Záměr výstavby nové radnice nebyl dosud
schválen zastupiteli. NESPLNĚNO
8. Více zeleně
Kampaň hovoří o 14,5 ha nové zeleně. Z
majetku města zároveň mizí plochy zeleně o
několikanásobně větší rozloze. ODS prosazuje
zahušťování Jižního Města komerční výstavbou a
podporuje zastavění zelených ploch. Jde například
o Litochlebský park, Milíčov, četné plochy na
Hájích, nebo v blízkosti metra Roztyly. Prodeje
pozemků se stávající zelení probíhají hluboko pod
tržní cenou. NESPLNĚNO
9. Nový park u Chodovské tvrze
Funkce parku je potlačena. Převažuje
doplňkové funkční využití- sportoviště s
minigolfem, dráhou pro in-line bruslaře a
herními prvky pro děti. Restaurace patří mezi
stavby, které v parkové ploše územní plán
připouští výjimečně. Byl vypracován podezřelý
záměr jejího prodeje konkrétnímu zájemci.
Budování parku doprovázelo předražení zakázky.
Kovový prstenec plotu o délce téměř 2,5km
je ukázkovým plýtváním prostředky. Smysl by
mělo vybudování zhruba třetinového úseku. Na
místě, kde tvoří přirozenou překážku hliněný
val a neprostupná zajišťovací zeleň (podél ulice
Türkova) navíc plot představuje vážné nebezpečí
pro účastníky silničního provozu. SPLNĚNO?
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10. Výstavba haly pro lední hokej a bruslení
NESPLNĚNO
11. Lepší podmínky pro cyklisty
Nová cyklostezka na JM nevznikla, slibované
oddělení cyklistů od aut se nekoná. Peníze se
utrácí za značky s cyklistou či žlutými čtverečky
vytyčujícími cyklotrasy nebo pomalované chodníky.
NESPLNĚNO
12. Rekonstrukce polikliniky Opatovská
Radnice zrušila provoz Kulturního domu Opatov a
deklarovala úmysl propojit obě budovy do jednoho
zdravotnického zařízení. Poliklinika byla nakonec
pronajata soukromé společnosti. Zatímco interiér
dýchá atmosférou sedmdesátých let, radnice
umožnila občanům hlasovat o Potěmkinově vesnici.
Mohli svobodně zvolit barvu fasády. A Kulturní
dům Opatov? Najednou zřejmě není v havarijním
stavu. Stal se základnou Centra bojových sportů,
které platí symbolický nájem 12 Kč/m2/rok. Veřejná
knihovna platí za užívání prostor asi dvacetinásobek
této částky. Pro ilustraci: vstupné na jeden trénink
činí 130 Kč. Sociální cítění nebo propojení místní
ODS se silovými sporty? NESPLNĚNO
13. Podpora podnikatelům
ODS za tuto podporu vydává zpracování katalogu
podnikatelů na Jižní Městě. Tento anachronismus
nás stál v době internetu 1,5 mil. Kč a poskytuje
navíc nekompletní údaje. NESPLNĚNO
14. Více peněz na zaměstnání postižených
Takový projekt není znám. SPLNĚNO?
15. Bezpečné Jižní Město
O bezpečnosti jsme ujišťováni z letáčků, Klíče i
TV Metropol. Hnutí pro Prahu 11 a spolupracující
občanská
sdružení
patrně
pronásleduje
neuvěřitelná smůla. Prořezané gumy a vytlučená
skla u osobních automobilů, montážní pěna
ve výfuku a vteřinové lepidlo v zámku patří do
kategorie nepříjemností. Vyšroubované matky
na předním kole spadají do poněkud drsnější
kategorie. Kam zařadit překvapivý fyzický útok na
předsedu HPP11, Ing. Štylera? Útočník vyzbrojený
elektrickým paralyzérem jednal bleskově a celá
věc mohla skončit jinak, než jen bezvědomím,
pobytem v nemocnici a stehy na hlavě. Zde se
bude patrně jednat o kategorii „z pekla štěstí“.
NESPLNĚNO

16. Regenerace domů
Prostřednictvím Fondu podpory regenerace byly
poskytovány návratné půjčky. SPLNĚNO
17. Dokončení regenerace škol a školek
Do projektu plynuly peníze získané v minulém
volebním období privatizací bytů a z nájemného.
Regeneraci provázelo neúčelné nakládání s
prostředky. Rekonstrukce ZŠ Mendelova spolykala
neuvěřitelných 170 mil. Kč. Jde o jeden z četných
případů předražování. Dalším je nedávno otevřená
Sportovní hala Jižní Město v areálu školy Květnového
vítězství 1554. Náklady ve výši 84 mil. Kč signalizují
předražení zhruba dvojnásobné. SPLNĚNO?
18. Zvýšení počtu míst ve školkách
Počet míst byl skutečně zvýšen. Tomuto cíli
padl za oběť Azylový dům pro matky s dětmi v
Donovalské ulici. Aféra se dostala na půdu Senátu
a za hranice státu. SPLNĚNO. Za jakou cenu?
19. Nové služebny městské a republikové
policie
Městská policie s přestěhovala do rekonstruované
budovy za cca 40 mil. Kč. SPLNĚNO
20. Výstavba domu seniorů
Při stávajícím Domu seniorů v ulici Janouchova
se dokončuje pavilon s kapacitou 50 klientů.
SPLNĚNO
21. Úprava Centrálního parku
Plocha, která park připomíná jen vzdáleně.
Stavby jsou realizovány nahodile, chaoticky a bez
koncepce. Na kovových lavičkách se v horku nedá
sedět, surrealistické altány nechrání před deštěm.
U kostela zmizela zelená plocha a nahradila ji
dlažba. Většinu úprav provádí magistrát. Uvedeným
způsobem se dá park budovat ještě desítky let.
SPLNĚNO?
V některých oblastech se místní ODS dostala
daleko za rámec předvolebních slibů. Podařilo
se jí propojit politické a ekonomické zájmy a
zcela potlačit demokratické principy. Vytvořila
síť prakticky nekontrolovatelných akciových
společností a obdarovala každého loajálního
zastupitele, oblíbeným darem je členstvím v
statutárních orgánech. Radniční media se vytrvale
zabývala sebepropagací a uzavřela prostor
kritickým hlasům. Úpravy jednacího řádu

zastupitelstva omezily nebo přímo znemožnily
demokratickou diskusi. Nekoncepční změny
územního plánu připravují půdu pro rozsáhlou
komerční výstavbu, která zásadním způsobem
ovlivní kvalitu života na Jižním Městě. Starosta
Mlejnský nedávno v tisku nenápadně představil
myšlenku dostavby JM. Nejde o chybějící
občanskou vybavenost, ale o další tisíce bytů
a desítky tisíc metrů čtverečních kancelářských
ploch. Radnice se zároveň po celé volební období s
neobyčejnou ochotou a lehkostí vzdávala obecních
pozemků, Ty pomocí zmanipulovaných výběrových
řízení končily v rukách neprůhledných firem s
neznámou vlastnickou strukturou. Samozřejmě za
směšné částky.
Poslední kapkou byla spolupráce radnice a
magistrátu při prodeji strategických pozemků
u stanice metra Opatov. Sled událostí nás vede
k závěru, že se jedná o jeden z velkých případů
neoprávněného nakládání s majetkem a pokus
o získání majetkového prospěchu na úkor
Jižního Města. Hnutí pro Prahu 11 před vlastním
projednáváním prodeje odeslalo na pražský
magistrát odmítavé stanovisko, prodej byl nicméně
odsouhlasen, a to s plným vědomím náměstka
primátora a zároveň lídra ODS v VII. Pražském
volebním obvodu. Tímto mužem je Ing. Pavel Klega,
jehož tvář na nás shlíží z jihoměstských billboardů.

ČSSD
Strana byla v uplynulém volebním období věrným
souputníkem jihoměstské ODS. Uzavřela s ní
koaliční smlouvu a ve vzácné shodě hlasovala o
všech důležitých bodech. Členové rady a zastupitelé
za ČSSD byli odměněni členstvím v orgánech
městských a.s., komisích a výborech zastupitelstva.
Podíleli se aktivně na devastaci majetku Jižního Města.
Nic nenasvědčuje tomu, že by tomu mělo být
po letošních volbách jinak. Tak např.druhý v
pořadí na kandidátce ČSSD Ing. Oleg Rybnikář byl
v tomto volebním období uvolněným /placeným/
zastupitelem za ČSSD, předsedou výboru pro
zdravotní a sociální politiku. Není tedy zárukou
změny ČSSD.
Hnutí pro Prahu 11

NEZNÁMÁ JIHOMĚSTSKÁ STRANA: TOP 09
K

do by dnes neznal
stranu TOP 09!
Stranu, která v Praze porazila v letošních
parlamentních volbách dříve neochvějnou ODS!
Co ale o TOP 09 víme na Jižním Městě? Jaké
projekty zde strana podpořila, čemu aktivně
pomohla? A proti čemu se naopak aktivně
vymezila? Odpověď je spíše rozpačitá. A jak
bude tato strana pro bohaté, prosazující škrty
v sociálních výdajích a bojující proti zvýšení daní
vysokopříjmových skupin občanů hospodařit s
městským majetkem?

Na celostátní úrovni založila strana TOP
09 svůj volební úspěch na šarmu knížete
Schwarzenberga. Mnozí si tak nevšimli, že
skutečný hybatel strany Miroslav Kalouskem
jako ministr financí svým bagatelizováním a
ignorováním nástupu ekonomické krize přispěl k
největšímu rozpočtovému deficitu.
O představách TOP 09 na komunální úrovni
toho zatím není mnoho známo. Co je však více
než patrné, je fakt, že do jejích řad vstupují
osoby, které se již dříve angažovaly i v jiných

stranách, především ODS a ČSSD. Co takovéto
propojování znamená pro řízení města? Čeká
Prahu ve správě TOP 09 razantní zdražení
jízdného MHD, omezení grantů a dotací na
kulturní a sportovní akce? Jaké může být řízení
města v režii TOP O9 v Praze? Rozejde se TOP
09 se zkorumpovanou koalicí ODS a ČSSD či s
nimi naopak naváže povolební spolupráci? Jaké
dopady může mít pražská politika TOP 09 na
Jižní Město?
Praha 11 má za sebou dvě funkční období »
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vlády nenasystné koalice ODS-ČSSD, vedené
pány Janečkem a Mlejnským, kdy se političtí
představitelé těchto stran ve věcné vzájemné
shodě chovali spíše jako pracovníci obchodních
oddělení investorských společností, než jako
volení zástupci občanů Jižního Města. Proto
Praha 11 potřebuje změnu.
Jedinou skutečnou opoziční silou na Jižním
Městě je však v současné době Hnutí pro Prahu
11. Žádná jiná strana, ani TOP 09, nevystupuje
tak aktivně na obranu proti megalomanským
projektům, ničení zeleně, zahušťování stávající
zástavby. TOP 09 jakoby neměla kapacity na

aktivní zapojení do stávající jihoměstské politiky,
jako by nedisponovala odborníky a politiky, kteří
znají problémy Jižního Města. TOP 09 však může
v příštím volebním období jako vládní strana
udělat pro Jižní Město velmi mnoho dobrého.
Avšak jen za předpokladu, že na úrovni
Jižního Města nebude nuceno ke spolupráci se
zprofanovanou místní ODS.
TOP 09 bezesporu získá pod vedením pana
Tůmy v Praze hodně hlasů. Na Jižním Městě
občané budou volit značku a doufat, že strana se
rychle „rozkouká“ a bude spojencem pro změny,
které je třeba uskutečnit. TOP 09 může přinést

Jižnímu Městu mnoho pozitivního jen v případě
odříznutí se od ODS a ČSSD, které je propojené
s podezřelými podnikatelskými skupinami. Hnutí
pro Prahu 11 bude podporovat všechny subjekty,
které se zasadí o prosazování zájmů obyčejných
občanů Jižního Města.
Hlas pro Hnutí pro Prahu 11 je hlasem pro
zásadní změny na MČ Praha 11. Hnutí pro Prahu
11 bude garantem, že nutné změny v stávajícíh
zatuchlých pořádcích na Praze 11 budou
provedeny důsledně. TOP 09 budou volit jiní,
vy volte Hnutí pro Prahu 11.
Hnutí pro Prahu 11

VĚCI VEŘEJNÉ – OPORA ODS NA JIŽNÍM MĚSTĚ
P
ohled do kandidátky Věcí veřejných na
Jižním Městě dává odpověď na otázku, jaký
pták se zabydlel ve znaku ODS. Jde o kukačku
obecnou, která klade vejce do cizích hnízd.
V čele kandidátky VV najdeme ředitelku
školky, Mgr. Lisecovou Zimovou, jejíž tvář
jistě znáte z radniční bilbordové kampaně
„Lepší Jižní Město“. Kampaň dlouhodobě
odsávala významné prostředky z rozpočtu
Jížního Města a jistě jen náhodou předcházela
volební kampani stran ovládajících současnou
radnici. Mgr. Lisecová Zimová bezvýhradně
podporuje místní ODS, což výmluvně dokládá
její příspěvek na webu Prahy 11 (vložen 26.
února 2010). V otevřeném dopise s nadšením
vychválila počínání radnice- výpověď nájemní
smlouvy azylovému domu pro opuštěné matky
s dětmi a následnou rekonstrukci budovy pro
potřeby mateřské školy. Kritiky „vyrážení klínu
klínem“ obvinila z nevděku vůči představitelům
radnice-„Ozývají se bohužel pouze hlasy
kritizující a urážející“ (cit.) a neopomněla malou
oklikou napadnout ani organizátory probíhající
petice proti nezákonnému prodeji parku na
Litochlebském náměstí- „Zřejmě jsou moc

slušní (pozn. aut.: rodiče dětí nepřijatých do
školky), mají moc práce na to, aby vytvářeli
petice a obíhali Jižní Město…“ (cit.)
Představu o slušnosti Mgr. Zimová dovršila
předvolebním tvrzením, že konkurence usiluje
o zrušení mateřské školy v Donovalské. Výrok si
zaslouží opravu navzdory tomu, že tím možná
podpoříme volebního soupeře : program TOP
09 nehovoří o zrušení školky, ale o návratu
azylového domu na Jižní Město.
Nabízí se
otázka: proč Mgr. Zimová
nekandiduje za ODS? Proč neudělá totéž další
kandidát, ředitel Jihoměstského pivovaru
František Richter? Odpověď je zřejmá. Místní
Věci Veřejné poslouží ODS jako zásobárna
chybějících hlasů a koaliční partner pro dovršení
nelegálních přesunů obecního majetku do
rukou neprůhledných společností.
Korupce. Vděčné téma, kterého se před volbami
chopí každá strana. Prapor protikorupčních
opatření zdvihají korupčníci, korumpovaní i
slušní lidé. Jakým způsobem se ke korupci
staví Věci Veřejné na Jižním Městě? Kde byly
Věci veřejné, když se na úrovni zastupitelstva
a magistrátu projednávaly očividně korupční

projekty jako: prodej pozemků na Litochlebském
náměstí a v okolí metra Opatov? Kde byly, když
se projednávaly další přesuny majetku do rukou
podezřelých firem?
Tiše přihlížely aktivitám občanských sdružení
a jednotlivců, aby ve své předvolební kampani
využily jejich práce. A nejen to. V únoru bylo
v stranickém listu VV „Pražan“ napadeno o.s.
Zelené Roztyly. Podstata výpadu? Občanské
sdružení údajně bránilo komerční výstavbě
proto, že bylo nastrčeno developery z blízké
lokality The Park. Cílem celé akce měla být
likvidace možné konkurence na trhu realit.
Redakce „Pražana“, ani autorka slečna
poslankyně Kristýna Kočí dodnes nezveřejnila
požadovanou omluvu. O čtyři měsíce později
začínají také Věci veřejné neohroženě bojovat
proti neúnosné komerční zástavbě Roztyl
využívajíce podkladů shromážděných během
roční práce jmenovaného občanského sdružení.
Pro takový druh drzosti se užívá výrazu chucpe.
Přiléhavě jej definuje židovská anekdota:
nezletilý vrah rodičů žádá soud o milost s
poukazem na to, že jest úplným sirotkem.
Hnutí pro Prahu 11

ZELENÍ – VELKÉ ZKLAMÁNÍ NEJEN NA JIŽNÍM MĚSTĚ
S
trana zelených vzbudila mezi voliči velkou
naději. Bohužel, se však ukázalo, že víc než
o hájení etických a ekologických principů jí jde o
mocenské ambice. A to jak na celostátní, tak na
místní úrovni.
Debaklem je možno nazvat klíčová rozhodnutí
„pro ekolgii“. Ta se v praxi obrátila ve svůj pravý
opak a budou české společnosti škodit ještě
řadu dalších let. Za všechny jmenujme alespoň
nekritickou podporu sluneční a větrné energie,
jejíž důsledky nám budou tahat peníze z kapes po
následujících 20 roků.
Odpor vůči jaderné energii dovedl Českou
republiku až na samou hranu prolomení uhelných
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těžebních limitů. V době vládního angažmá
Zelených bylo toto prolomení lstivě nazváno jako
pouhé „narovnání“ limitů.
Nedošlo ani na slibované referendum, jeden z
klíčových zelených bodů. Obava z hlasování lidu
proti americkému radaru však byla natolik velká, že
Straně zelených nezbylo, než referendu, a tím také
antiradarovému hlasování, zabránit.
Příčiny zmíněných nezdarů je možno spatřovat
především v upřednostňování ideologie nad
otevřenou diskusí a v neschopnosti odolat lákavým
mocenským nabídkám. Namísto odborných
rozhodnutí na základě podložených čísel byly
prosazovány cíle jednotlivců či zájmových skupin.

Tytéž principy je možno nalézt v chování Strany
zelených i na Praze 11, kde ve volbách v r. 2006
získala Strana zelených tři zastupitele. Ve svém
programu slibovala ochranu Jižního Města před
masivní zástavbou, zachování dobrých životních
podmínek, podporovala rozšiřování zelených
ploch.
Bohužel, žádné z těchto témat Strana zelených
nenaplnila. Od počátku volebního období byla její
politika zatížena osobními ambicemi Jakuba Ježka,
tehdejšího i aktuálního předsedy. Jeho vztahy (snad
z období školních let) ke vlivnému členu týmu ODS
mu otevřely cestu k placenému postu uvolněného
zastupitele. V politické rovině toto své zaměstnání

JIHOMĚSTSKÉ NOVINY - INFORMAČNÍ ALTERNATIVA PRAHY 11

jihomestske-noviny_zari.indd 6

14.9.2010 10:50:37

odůvodňoval heslem o „konstruktivní opozici“.
Zařazení na radnici však neblaze zasáhlo nejen činnost
zastupitelského klubu, ale i celé základní organizace.

V hlasováních byla Strana zelených nejednotná, o
řádné opozici nelze hovořit, v kontroverzních kauzách
zastupitel Ježek příznačně mlčel.
Kauzou s osobním prospěchem lze nazvat situaci,
kdy Rada MČ Praha 11 přidělila Jakubovi Ježkovi byt
„z veřejného zájmu“. Důvod tohoto kroku nebyl nikdy
řádně vysvětlen, prý z důvodů osobní rodinné krize.
Je zřejmé, že každý se může dostat do rodinných
problémů, kdy by člověk nejraději od všeho utekl, ale
jen málokomu se poštěstí, aby mu radnice promptně
přidělila byt. Jaká byla v tomto případě podstata onoho
„veřejného zájmu“, se veřejnost nikdy nedozvěděla.
Můžeme se jen domnívat, že šlo o odměnu
pseudoopozičního zastupitele za souručenství s koalicí
ODS-ČSSD.
Někteří členové proto ze Strany zelených odešli, řada
dalších do ní z těchto důvodů nevstoupila. Poctiví
členové Strany zelených dnes nemají pozice na to, aby
politiku strany na Jižním Městě výrazně napravili. Nic
nenasvědčuje ani tomu, že se tak brzy stane.
Hnutí pro Prahu 11
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PROČ NEBUDU VOLIT SENÁTORA ZA ODS
J

ako pravicový volič, ač přesvědčen o nepotřebnosti
senátu, jsem vždy u voleb dával svůj hlas kanidátovi
ODS. Dnes, s odstupem času, jasně vidím, že jsem
velmi chyboval a v brzkých volbách se budu této chyby
snažit vyvarovat.
Současný senátor p. Jan Nádvorník zcela stoprocentně
nedodržel ani jeden ze svých slibů. Ač se intenzivně
zajímám o komunální dění, ani jednou jsem pana
Nádvorníka neviděl na zasedání zastupitelsta či na
jakékoli veřejné akci spojené s projednáváním výstavby,
která vzbudila u obyvatel velmi negativní reakce.
Několikrát jsem se ho snažil kontaktovat a mé snahy
vždy vyšly naprázdno. Snažil jsem se také sledovat jeho
činnost v senátu, která byla dle mého názoru minimální,
ne-li nulová. I jeho účast na zasedáních senátu je zcela
podprůměrná. Z toho mi jednoznačně vyplývá: práce
senátora Nádvorníka měla nulový přínos jak pro stát,
tak i pro Prahu 11 a její obyvatele.
Současný kandidát do senátu za ODS, pan Milan
Pešák, je také, jako jeho předchůdce, velmi zajímavá
„osobnost“. Pan Pešák, je nejenom zastupitelem
za Prahu11, ale také zastupitelem hlavního města
Prahy a také radním magistrátu pro oblast zdravotní
a sociální. Jak je vidno, dokáže i přes svůj handicap
sedět současně na několika židlích. V mých očích se
však však nejviditelněji projevil v pozici zastupitele
Prahy 11. Velmi aktivně se podílel na podivuhodných
kouzlech s pozemky a majetkem Prahy 11, v některých
obdobích je dokonce i aktivně obhajoval. Jedná se
zejména o známé kauzy např. Litochlebského nám.,
Roztyl, apod.
Nejzarážejícím jeho vystoupením však byly dva
skutky. V prvním aktivně obhajoval vyloučení kritických
zastupitelů, zejména Ing. Radky Soukupové z výboru
pro sociální a zdravotní politiku zastupitelstva Prahy 11.
Vyloučení pan Pešák podporoval tvrzením, že opozice

svými připomínkami ztěžuje a protahuje jednání
výboru, tudíž v něm pro ni není místo. Pan Pešák je
tedy zastáncem nedemokratického prostředí, kde se
tříbí názory koalice a opozice.
V druhém bylo jeho působení v návrhovém výboru
zastupitelstva Prahy 11, kdy se svým svérázným
výkladem jednacího řádu dokonce dostal do rozporu
s názorem vedoucího právního oddělení. Návrhy
předkládané opozičními zastupiteli byly panem
Pešákem zpravidla procedurálně zpochybňovány a
byla jim upírána hlasovatelnost, ačkoliv koaličním
návrhům pan Pešák takovou péči nevěnoval. . Jako
člen návrhového výboru měl pan Pešák zacházet s
předloženými návrhy dle jednacího řádu, který žádné
napadání návrhů opozice nepřipouští. V několika
situacích se pan Pešák snažil s opoziční návrhy v
návrhovém výboru manipulovat, na což musel být
členy zastupitelstva upozorněn. Tato situace dokazuje
dle mého názoru neschopnost či neochotu pana
Pešáka orientovat se v daných pravidlech.
V jeho projevech na zasedání Zastupitelstva P11 je
jednoznačně cítit bezbřehá loajálnost k „velikánům“
jihoměstské ODS, jako jsou např. p. J. Janeček nebo
p. D. Mlejnský, kteří jsou dle mého názoru největšími
škůdci na morálce a majetku našeho Jižního Města.
Závěrem jen jedno: prosím Vás o pečlivou volbu toho,
komu dáte v podzimních senátních a komunálních
voblách svůj hlas.
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NECHCETE DALŠÍ PANELÁK,
TAK TU BUDE GHETTO PRO BEZDOMOVCE !
K
dyž jsem si jednoho srpnového rána ve
svém e-mailu přečetl tiskovou zprávu
o tom, že magistrátem zamýšlený tábor
pro bezdomovce by mohl být podle návrhu
radního pro Prahu 11 a téhož času radního na
magistrátu Jiřího Janečka, navíc s podporou
starosty P11 Dalibora Mlejnského (oba z
ODS), umístěn také v ulici Stříbrského na
Hájích, lekl jsem se. Obával jsem se totiž, že
buď jsem náhle onemocněl duševní poruchou
já, poněvadž vůbec nedokážu ocenit tento
úžasný nápad, nebo onemocněl ten, kdo
jej vymyslel. V zápětí mi ale spadl kámen ze
srdce, jelikož několik dalších reakcí v e-mailu
od jiných čtenářů mě ujistilo, že v tom nebudu
sám.
S trochou nadsázky jsem si řekl, že už
máme na P11 obří obchodní centrum, dálnici,
budeme mít možná někdy i malý 25m bazén
(tzv. vodní svět), potom taky třeba nejvyšší
kancelářskou budovu v ČR (Porto Háje), a
tak nám k úplnému blahobytu chybí už jen
nemocnice, tramvaje a útulný tábor pro
bezdomovce. Ale to poslední zmiňované tu
třeba již bude brzo také. Co víc si spokojený
občan P11 může přát?

Nechci být lhostejný vůči lidem na ulici, ale
i tento zdánlivě dobrý skutek má poněkud
zkažené podhoubí. Není tomu totiž tak dávno
(odkazuji na záznam ze zasedání zastupitelstva
z 22/6/2010), co občané z ulic Novomeského,
Stříbrského a Jurkovičova se marně snažili
vysvětlit svým zastupitelům na radnici, že
stavba další výškové budovy v těsné blízkosti
rozsáhlého právě budovaného obytného
komplexu Milíčovský háj je holé šílenství a
cena prodávaného pozemku pro tento záměr
zavání korupcí. I přesto, že koalice ODS a ČSSD
všechny návrhy občanů autoritativně smetla
ze stolu, jistá zhrzenost a nejistota v podobě
odvolání občanů k vyšším úřadům zřejmě na
radnici zůstala. A tak se zdá, že se rozhodli
odbojným občanům trochu zatopit.
Rada městské části Praha 11 proto tedy
zřejmě požehnala návrhu, že pokud by se
spurným občanům náhodou podařilo zhatit
plány na rozjednaný „lukrativní“ prodej
pozemku (cca 2500 m2 za 4,4 mil Kč, tj. 1820
Kč/m2) a následnou výstavbu nevzhledného
developerského projektu, tak místo toho
radnice nabídne pozemek jako vhodnou lokalitu
pro koncentraci pražských bezdomovců. „Však

oni si ještě rozmyslí, jestli tábor nebo panelák!“,
pomyslili si mazaní radní, když spřádali svůj
nový plán.
No co, nedivte se! Vždyť lokalita uprostřed
sídliště je ideální místo jak pro bezdomovecký
tábor, tak pro další bytový dům. Pozemek je z
jedné strany obklopen mnoha renovovanými
bytovými domy, školou i mateřskou školou
a z druhé strany staví společnost SKANSKA
komplex nových bytů. To vše na ploše několika
málo fotbalových hrišť. Kdyby to tedy náhodou
s dalším panelákem ve Stříbrského nedopadlo,
mohl by pár set metrů od metra vzniknout
záchytný tábor pro bezdomovce, aby si všichni
uvědomili, že se hodně nevyplácí protestovat
proti radnici na P11. Navíc by si pak někteří
politici z ODS na P11 mohli poznamenat další
předvolební trhák v kolonce „Splněno s vaší
podporou“.
Závěrem jsem se opět trochu vylekal, protože
jsem si uvědomil, že na P11 nám ještě chybí
uložiště jaderného odpadu a alespoň malá
skládka. Avšak nikomu to prosím raději na
radnici neříkejte! Kdo ví, co je napadne příště.
Ing. Radim Cimoradský
kandidát Hnutí pro Prahu 11 do komunálních voleb

OVLIVNĚTE DĚNÍ VE VAŠEM OKOLÍ, PŘIJĎTĚ K VOLBÁM!
Nenašli jste zde informaci o vašem problému, občanském sdružení nebo aktivitě? Napište nám jmnoviny@seznam.cz, rádi váš příspěvek zařadíme do
příštího čísla. Jihoměstské noviny, informační alternativa Prahy 11, vydává Jihoměstský osvětový spolek, číslo účtu: 236071569/0300, IČO: 22821139. číslo registrace
Ministerstva kultury ČR E 19408. Bezplatná distribuce pro obyvatele Prahy 11. Poskytnutím bezplatného příspěvku autor souhlasí s jeho rozmnožováním, rozšiřováním
a sdělováním v kterémkoli tištěném nebo elektronickém titulu vydavatele. Autor souhlasí s úpravami a odpovídá za právní i faktickou bezvadnost příspěvku. Zveřejněné
příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, které nemusí být shodné s názory vydavatele. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Přetisk a jakékoliv šíření povoleno pouze
se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Kontakt: jmnoviny@seznam.cz
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