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PŘEČTĚTE SI:
12 měsíců zastupitelky Ivany Hovorkové
Dáme Jižní Město do pořádku!
Již 13 let chráníme Roztyly
Kam mizí peníze městské části?
Senátor, který je na Jižním Městě doma
Developerských záměrů je na JM čím dál více
Přicházím s odhodláním dát Jižní Město do pořádku
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HNUTÍ PRO PRAHU 11
spolupracující občanská sdružení Jižního Města

ČÍSLO 20 – KVĚTEN 2022
Hnutí pro Prahu 11 má transparentní účet
Děkujeme, že nás stále podporujete:
č.účtu: 2700927121/2010

Připravujeme se na volební rok
„A chceme uspět tak, aby se poměry na radnici Prahy 11 konečně zásadně změnily “,
říká nově zvolená předsedkyně hnutí Šárka Zdeňková
Potkejte se s námi v ulicích Jižního Města
červen
září 2022
– Vaše Hnutí stále,
pro Prahu
11 let
Hnutí
proaž
Prahu
11 – pracujeme
již 15
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12 MĚSÍCŮ ZASTUPITELKY IVANY HOVORKOVÉ Z JIŽNÍHO MĚSTA II
Loňský rok začal v lednu nadílkou sněhu, který jsme pro vás
s kolegy z HPP 11 uklidili z chodníků v Jarníkově a Hroncově
ulici. Letos sníh naopak vůbec nebyl, což mrzelo hlavně děti.
Celý únor a téměř i březen jsem věnovala záchraně našeho „sáňkovacího“ kopce, pod který
chtěla radnice nevhodně
umístit psí hřiště.
V březnu jsem ještě stihla pomoci kolegovi Vaškovi Tejklovi s velkým
úklidem na náměstí Blankyt (ul. Matúškova / Dubnova / Hekrova) a podat
tři návrhy do participativního rozpočtu z oblastí,
kterým se dlouhodobě
věnuji – školství, sociálna
a veřejného prostoru.
V dubnu se objevil stavební záměr Polyfunkční dům Medano
u zastávky Na Jelenách a odstartoval sérii schůzek, na kterých s místním SVJ a investorem dodnes řešíme podmínky
stavby. Pomáhala jsem také spolku Za lepší Jižní Město II
podat odvolání proti výstavbě ubytovny Vojtíškova.

Květen byl velice pestrý, řešila jsem ucpané kanály na Jírovcově náměstí, pomáhala s peticí proti přestavbě kina Galaxie na obří bytový dům, s kolegou Farmačkou jsme osázeli
truhlíky před KC Zahrada a natočili videa o potravinové pomoci poskytované Re-use centrem (Modletická 3).
V červnu se mi podařilo informovat místní o plánované stavbě dopravního hřiště v Klírově ulici a přivést je na setkání
s radnicí. Hodně práce bylo i s „reklamací“ nepovedeného
zastínění pískovišť, což byl můj vítězný návrh participativního rozpočtu z roku 2019.
Po odpočinkovějším létě, které jsme strávili s dětmi na rodinném skautském táboře a na venkově u mého dědečka, jsme se
mohli společně potkat na veřejném klubu HPP 11.
Září, říjen a listopad byly zase hodně pracovní – Bytový
dům Hráského, Polyfunkční dům Chodov, tři jednání zastupitelstva MČ Praha 11 zejména kolem (průšvihu) Areálu ledových sportů, různá pracovní setkání…
V prosinci se mi i přes naschvály radnice podařilo prosadit
do lednového Klíče článek o Milostivém létu. Pomáhala jsem
našemu Re-use centru se sbírkou cukroví a
dárků pro seniory. Před Vánocemi jsem je pak
byla předat obyvatelům v DPS Blatenská, pro
mě úžasná odměna na konci náročného roku!
Mgr. Ivana Hovorková

I LETOS PRACUJI PRO JIŽNÍ MĚSTO
Čím ještě trávím čas?
• mám malou předzahrádku před domem A
• již 4. rokem jsem koordinátorem Komunitní zahrady
v KC Zahrada
• spravuji pro naše SVJ webové stránky
• angažuji se ve spolku rodičů v ZŠ K Milíčovu
• jsem členkou Komise pro výchovu, vzdělávání
a národnostní menšiny
• podporuji aktivity místní knihovny
• účastním se darování věcí a potravin do Re-use centra
• spoluorganizuji občanské akce Ukliďme Česko,
tradiční čarodějnice A

JIŽNÍ MĚSTO SE MÁ O SVÉ SENIORY STARAT
✔ Oblast sociálních služeb je politikou Jižního Města opomíjena. V poslední době se na nás obracejí osaměle žijící
senioři, kteří by uvítali služby, které si již nejsou schopni
zajistit sami, třeba základní opravy v domácnosti. Je načase rozšířit služby pro seniory dalšími směry.
✔ Chceme se věnovat chodu a stavu DPS, aby byty nebyly
prázdné a neopravené. Již se nesmí stát, aby např. na opravu výtahů klienti z Petýrkovy čekali několik let.
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✔ Setkávání s přáteli, zapojit se do diskusí a vědět, kam se
obrátit třeba o právní radu, to s přibývajícím věkem nabývá na důležitosti.
✔ Senior taxi, které jsme iniciovali, získalo
velikou oblibu. Službu chceme rozšířit a
nastavit lepší podmínky.
Marek Milaberský,
Hnutí pro Prahu 11
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DÁME JIŽNÍ MĚSTO DO POŘÁDKU!
Zastupitelé Hnutí pro Prahu 11
Pracujeme mnoho let ve prospěch obyvatel Jižní Města
A zrajeme jako víno!
Zatímco ostatní strany chtějí stavět na každé volné ploše a
zatížit naší městskou část, my chceme zachovat kvalitu bydlení
a zeleně, mít Jižní Město hezké, uklizené, opravené, vstřícné
k dětem, mladým i seniorům, k trávení volného času.
Zajistíme pořádek – úklid, péče o chodníky i trávníky,
opravy veřejného prostoru. Proč nemít hezké okolí?
Květiny a vodní prvky na Jižní Město.
Chceme pořádek na radnici – efektivní a vstřícný
úřad, veřejné finance pro lidi, jasná dotační pravidla,
transparentnost. Nechceme nevýhodné smlouvy,
trafiky, zbytečné funkce, rozebraný rozpočet.
Bezpečí a pořádek v ulicích je základ
dobrého města – dostatek strážníků,
bezpečnost, slušné parkování.
Mějme život v pořádku – dostupná
lékařská péče, fungující pohotovost pro
dospělé i děti, pečující sociální oblast,
poradenství seniorům, potravinová
pomoc, centrum pro rodinu, dětské
skupiny, podpora škol, komunit
a sociálního podnikání.
Staré pořádky? Tady není
developerovo, spravujme Jižní
Město pro stávající obyvatele.

Pořádek dělá přátele a dobré sousedy!

Potkejte se s námi v ulicích Jižního Města červen až září 2022 – Vaše Hnutí pro Prahu 11
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JIŽ 13 LET CHRÁNÍME ROZTYLY! SLEDUJTE NAŠI PRÁCI.
SPOLKY ZELENÉ ROZTYLY A OCHRANA ROZTYL
Věnujeme desítky hodin měsíčně ochraně před zahušťováním našeho sídliště nejen na Roztylech. Studujeme územní
dokumentace, architektonické studie, spolupracujeme s právníky i místními obyvateli. Zájem developerů stavět na území
JM nepolevuje a za přispění MČ Praha 11 i Magistrátu se
pomalu rekreační oblast okolí Krčského lesa u metra Roztyly
stává územím k zástavbě administrativně-bytovými projekty. Stavět se ale investoři chystají také v již zastavěném sídlišti Roztyl, např. přestavbami kotelen, trafostanic anebo zástavbou veřejných parkovišť, viz
veřejné parkoviště Blatenská.
Do 30.6.2022 probíhá připomínkování Metropolitního plánu
Prahy, který výrazně zahušťuje Jižní Město. Podejte své připomínky! My na nich pracujeme, v případě zájmu poradíme.

RNDr. Zuzana Malá, Ph.D.
a Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D.

PARKOVÁNÍ A DOPRAVA NA JIŽNÍM MĚSTĚ – TO JE OŘÍŠEK!
Parkování je nepochybně největší téma naší městské části. Koho
by bavilo navečer objíždět naslepo ulice a hledat volné místo?
Situace se zhoršuje, aut je na JM prostě hodně. Dostupné
hlídané i veřejné parkovací plochy jsou beznadějně plné nebo
drahé. Měl jsem na starosti 5 let středisko parkování v JMM,
takže dobře vím, kde a jaké jsou s parkováním problémy.
Parkování nikdo neřeší
Od roku 2018 jsem čekal, s jakou slibovanou dopravní a
parkovací koncepcí přijde vládnoucí koalice. Bohužel jsem se,
stejně jako vy ostatní, ničeho nedočkal a do voleb nedočkám.
Parkování se nevyřeší za jedno volební období
Naše hnutí HPP11 jasně ví, že se tento problém nevyřeší
během jednoho volebního období, ale nedělat nic, jako současné vedení, je prostě nesmysl.
Citlivé zvýšení kapacit, modré zóny, kombinovaná řešení, regionální specifika, časové fázování?
Dlouhodobě navrhujeme, aby se citlivě zvýšily kapacity instalací nízkých parkovacích domů do vybraných lokalit, a to
v podobě a podmínkách předem odsouhlasených místními
obyvateli. A protože ani parkovací domy nejsou nafukovací
a prodeveloperské koalice P11 i hl. m. Prahy přichází stále
s dalšími stavebními záměry, nejsou ani parkovací domy všemohoucí řešení. Nebráníme se tak debatě o zónách placeného stání, a to kvůli oblastem, které jsou plné firemních
dodávek, vraků a vozidel, která brání rezidentům parkovat.
Zároveň nelze opomenout regionální parkovací specifika Jižního Města. Starý Chodov s rodinnými domky má jiné (parkovací) starosti než přeplněné části sídliště u metra a hlavních autobusových linek.
Tristní stav silnic a chodníků
Čeká nás dost práce při řešení špatného stavu komunikací a
chodníků. Na JM jsou místa, kde by si zlomil nohu i mamut.
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Investice MČ Praha 11 do oprav komunikací jsou mizivé, vlastnická roztříštěnost údržbě nepřispívá a nezájem radnice zanedbanou podobu dokresluje.
Další plánovaná výstavba a kapacita našich silnic
Jak asi ovlivní dopravu masivní zástavba Hájů, Opatova a
Roztyl? K tomu realizace obchodního centra u Šeberova? To
vše situaci na našich tranzitních komunikacích ještě zhorší,
což nám v budoucnu přinese ještě hodně vrásek.
Bezpečnost provozu by měla být na prvním místě
Dlouhodobě požaduji zlepšení osvětlení přechodů pro chodce, jejich vybavení moderními technologiemi, jako jsou diodové pásky na vozovku, reflexní bezpečnostní sloupky, lokální informační radary, zlepšení stavu podchodů, instalací
mechanických zábran zamezení parkování vozů u přechodů
pro chodce a v hranici křižovatek.
Na konci léta bude zajímavé, co nám v rámci předvolební
agitace političtí matadoři vládnoucích stran
opět nabídnou v oblasti parkování a dopravy. Zatím toho moc nepředvedli, a to na to
měli celé čtyři roky.
Libor Vrkoč,
Hnutí pro Prahu 11
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KAM MIZÍ PENÍZE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11?
Rekonstrukce ubytovny Sandra – průšvih za miliardu. A střechou zatéká!
Rekonstrukce byla zastavena kvůli šlendriánu vedení MČ, které začalo Sandru
opravovat zevnitř, zatímco jsou střecha a
plášť v dezolátním stavu. Střechou zatéká. Původní termín se z 3/2021 změnil na
5/2025. Dosud investováno 350 mil. Kč,
náklady dalších 700 mil. Kč, které Praha
11 nemá. Každý měsíc odkladu „okrádá“
MČ o 5–7 mil. Kč na ztrátách z pronájmů
a vícenákladech. A zájemci stále čekají, zda budou bydlet.
Požadujeme vyvození osobní odpovědnosti a posouzení této
kauzy v trestně právní rovině.

–200 mil.

Areál ledových sportů na pozemku ZŠ Ke Kateřinkám
– privatizace školního hřiště
Roku 2014 slibovala jistá firma AR Delta, s.r.o., že bude financovat výstavbu ledové haly na školním hřišti ZŠ Ke Kateřinkám. V roce 2019 firma oznámila, že nemá peníze a požadovala vstup MČ do projektu. Bohužel, za hlasitého nadšení
koaličních zastupitelů, pirátských zvlášť, byl r. 2020 vytvořen společný akciový podnik s poloviční účastí MČ. MČ do
firmy vložila 40 mil. Kč a od té doby informace o tom, jak
byly prostředky použity, radnice
blokuje. Prostavěno má být údajtajné?
ně až 130 miliónů, ale nikdo neví,
čí jsou to peníze a kdo o nich rozhoduje! Díky pavučině smluv, do
kterých se starosta Dohnal (Pirá-

ti) a koaliční Rada nechali zamotat, nebude řešení jednoduché. Uvažuje se o prodeji podílu MČ do rukou druhého akcionáře. Za projektem zdá se být finanční skupina kolem PPF.
Jsme svědky chaosu s veřejnými financemi. Na postup projektu jsme podali trestní oznámení pro porušení povinnosti
při správě cizího majetku.
Zahrady Opatov – zpackaný pronájem městských bytů
MČ Praha 11 svěřila pronájem své akciovce Jihoměstská majetková, a.s. Původní cenu snížilo vedení MČ z 30
mil. Kč na cca 15 mil. Kč / rok. Z pronájmu každé–40 mil.
ho ze 190 bytů tak má MČ pouhých 6500 Kč
měsíčně. Také se Vám zdá, že tu něco nehraje?
–30 mil.

Trafiky, kumulace funkcí, plýtvání
Placené množství funkcí pro koaliční
zastupitele a zbytečné pozice = ztráta
nejméně 10 mil. Kč /rok!

Smlouvy s investory – držhubné za hubičku
Zatímco po ČR odvádějí investoři z výstavby bytových domů
a kanceláří poplatek min. 1000 Kč/m2, na P11 je situace jiná.
Smlouvy, které s investory dojednává místostarosta Sedeke
(ODS), nepřináší Praze 11 žádný přínos. Navíc se MČ nesmyslně zavazuje k mlčení. Místo
potenciálních 200 mil. Kč za
léta 2019–2022 tak P11 zís–200 mil.
ká jen pár milionů korun.

KOALICE NA PRAZE 11 ROZHODUJE PROTI VLASTNÍM OBČANŮM. A TO CHCEME ZMĚNIT!
Rozpočet na rok 2022 ukázal mizerné hospodaření vládnoucích stran Prahy 11.
Koalice Piráti / ANO / ODS / TOP-STAN:
✘ Vykašlali se na úklid a opravy, Jižní Město nevzkvétá.
✘ Navýšili r. 2019 daň z nemovitosti o 90%, její výnosy
každý rok rozpouští v rozpočtu neznámo kam.
✘ Vyškrtali většinu investic, 50 mil. Kč na opravy ZŠ a MŠ.
✘ Seškrtali příspěvky na plavání dětí v ZŠ i MŠ.
✘ Do rozpočtu vložili desítky milionů z rezervních účtů!
✘ Moc hezkého nezařídili, žádné vodní prvky, fontánky,
květiny. Zajímá je jenom podpora developerů.
✘ Nulový zájem koalice o problémy s parkováním!

Hnutí pro Prahu 11:
✔ Úklid, pořádek a opravy jsou základem každé dobré správy.
✔ Požadujeme vrátit daň z nemovitosti na původní výši,
případně výnos použít ve prospěch obyvatel P11.
✔ Podporujeme investice do školských budov, jejich
opravy a modernizaci.
✔ Plavání je samozřejmá součást školní sportovní výuky.
✔ Rezervní účty jsou od toho, aby byly rezervní, nikoliv,
aby kryly špatné hospodaření a plýtvání!
✔ Chceme fontánky, květiny, hezké okolí našich domů.
Developeři tu nebydlí, Praha 11 je jim (doslova) ukradená.
✔ Parkování je hlavním oříškem Jižního Města a každá
politická reprezentace by ho měla řešit!

Potkejte se s námi v ulicích Jižního Města červen až září 2022 – Vaše Hnutí pro Prahu 11
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SENÁTOR, KTERÝ JE NA JIŽNÍM MĚSTĚ DOMA
Ladislav Kos byl zvolen za Hnutí pro Prahu 11 do Senátu v r. 2016. Je místopředsedou výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a místopředsedou senátního klubu Senátor 21 a Piráti. V podzimních volbách
bude obhajovat svůj mandát.

silniční cyklista s ambicí ujet
alespoň několik málo tisíc km
ročně a samozřejmě zhlédnout
nejdůležitější závody – Giro a
Tour.
Senátní volby jsou již letos
na podzim. Jak o nich přemýšlíte?
Rád bych ve svých senátních
aktivitách pokračoval, zejména těch, které se týkají životního prostředí. Senátorů, kteří
ho hájí, není mnoho. A jako
senátorovi se mi také mnohem snadněji jedná s úřady o tématech komunálních. Mám možnost vystupovat s názory
občanů Prahy 11 na jednání zastupitelstva hl. m. Prahy.
A jak se se těšíte?
Těším se na diskuze s lidmi na ulici. A na férové soupeření ve
volbách.

Kde jsme Vás nyní zastihli, na čem pracujete?
Právě připravuji komentář a pozměňovací návrhy k zákonu
o zrušení povinného přimíchávání biopaliv do nafty a benzinu.
Jako jeden z mála senátorů jste byl občanským kandidátem. Co to znamená pro vaši práci?
Před 13 lety jsem založil občanské sdružení, potom spoluzakládal politické hnutí (HPP11), stal se zastupitelem a místostarostou Prahy 11. Nakonec jsem se dopracoval do Senátu. Za vším jsou tisíce hodin práce. Budu rád, když budu
příkladem toho, že každý občan, který se nechce smířit
s děním kolem sebe, má možnost jej ovlivnit. A to i bez toho,
aby měl „v zádech“ nějakou politickou stranu.

Co byste vzkázal voličům?
Aby vnímali dění kolem sebe, aby porovnávali předvolební
sliby s realitou – a to jak ve „velké“ politice, tak i v té komunální. Aby volili ty, kteří se osvědčili a kteří se dovedou postavit za jejich zájmy. Předvolební kampaně se totiž začínají
podobat kampaním na nový prací prášek. Kandidáti, kteří
toho v politice dokázali během mnoha let hodně pokazit,
v nich vystupují jako bělostní andělé a slibují skvělé zítřky.
Proč by lidé měli zvolit zase Vás?
Snad proto, že nejsem produktem stranických sekretariátů,
že hájím zájmy svých občanů a sousedů, že dovedu, někdy
i ostře, nazvat věci pravými jmény. A hlavně – jsem tady doma!

To ale nezní jako úplně snadná cesta…
Prošel jsem si pády i úspěchy. Pro dobrou veřejnou práci je
potřeba mít vyřešený osobní i profesní život, skvělé spolupracovníky a samozřejmě podporu rodiny. Tady se musím
poklonit před svou manželkou, která mě podržela v kritických situacích.
Říkal jste, že se v Senátu zasazujete o ochranu životního prostředí. Můžete tyto své aktivity trochu přiblížit?
Věnuji se všem zákonům, které by mohly ovlivnit životní prostředí. Ať už to byl stavební zákon, zákon o odpadech, zákon o vlivu staveb na životní prostředí nebo zákony o využívání alternativních zdrojů energie.
Co Vám dělá v životě radost, jak relaxujete?
Radost mi dělá rodina, v poslední době zejména vnoučata
(kluci 2 a 5 let). Relaxuji především sportem. Jsem nadšený
6
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DEVELOPERSKÝCH ZÁMĚRŮ JE NA JIŽNÍM MĚSTĚ ČÍM DÁL VÍCE
POMÁHÁME VÁM V KAŽDÉ LOKALITĚ
Každé vydání Jihoměstských novin informujeme o aktuálním stavu stávajících i připravovaných staveb.
Koalice Piráti/ANO/TOP 09-STAN/ODS nehájí zájmy místních obyvatel, k výstavbě vydávají souhlasná usnesení,
případně za městskou část v povolovacích řízeních mlčí. To chceme změnit!

VÍTE O TĚCHTO NOVÝCH PROJEKTECH?
Sky Opatov
Občané ulic Jašíkova / Křejpského /
V Jezírkách, víte o záměru Sky Opatov?
Tři budovy záměru „Sky Opatov“ na
louce mezi Billa a poliklinikou:
• 2patrový komerční objekt podél ulice Opatovská
(4 obchody, 37 kanceláří) a
• 9patrový bytový dvojdům s 74 jednotkami a 4 ateliéry.
Začít stavět hodlá developer Conti Real, s.r.o. příští rok 2023.
Residence Tatarkova
Občané ul. Tatarkova, Mnichovická a okolí, co říkáte
na nový developerský nápad na louce u metra Háje?
Bytový dům „Residence Tatarkova“ 5 pater, 58 bytů.

Velká Opatovská loupež
Hl. m. Praha a Praha 11
(obojí pod vedením Pirátů)
se zcela nepochopitelně
rozhodly, že se zbaví rozsáhlých strategických pozemků u stanice metra
Opatov a v obrovském zeleném území Na Jelenách,
a to ve prospěch developera FINEP, tzv. Velká Opatovská směna. Směnu nelze nazvat jinak než „Velká Opatovská loupež“.
„U Pommerů“ ul. Kryštofova/Pacajevova/Starobylá se
přestaví na bytový dům
Jižní Město tak ztrácí další prostory, které by mohly sloužit
službám, zdravotnictví, kultuře. Dojde k zahuštění zástavby
a zvýšení provozu v oblasti rodinných domů starých Hájů.

Bytový dům Zdiměřická
Již se bráníte záměru přestavby trafostanice na bytový dům na rohu ulic
Radimovická a Zdiměřická 1657/3:
• 4 patra, 10 bytových jednotek,
11 parkovacích stání.
Vila Maruška – smutný osud oblíbené pošty v ul. Benkova
Vila, kde funguje oblíbená pobočka České pošty, se dostala
loni 2021 na jaře do prodeje. Pošta však o svém záměru včas
informovala Městskou část Praha 11 s jasným vzkazem možnosti koupě (za 15 mil. Kč). Výsledek? Nezájem Rady MČ.
Vila Maruška tak skončila v rukách asijských obchodníků.
Jak dlouho budou noví majitelé „trpět“ pobočku pošty
v budově a kdy začnou vilu přestavovat na bytový dům, stejně jako se děje dalším vilám a rodinným domům v okolí? Místní lidé
se bojí mluvit, ale oblast Litochleb
od ul. Benkova po Brechtova začíná
být rájem masivního skupování nemovitostí – osobami a firmami se
sídlem v pražské Libuši.

Stavební záměry najdete také na webu MČ Praha 11:
https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste
Mapu stavebních záměrů jsme vydali v loňském
vydání Jihoměstských novin 5/2021.
Napište si o mapu, pošleme vám aktualizovanou verzi:
hpp11.praha@gmail.com.

A Benkova podruhé…
Naproti poště Benkova na rohu ul. Ledvinova má místo prvorepublikové vily a vzrostlé zeleně vyrůst bytový dvojdům
„Bytové domy Benkova“. Stavební povolení bylo získáno,
přestože se místní obyvatelé brání, podali odvolání. Petice
občanů a tlak našeho Hnutí pro Prahu 11 záměr na nějaký
čas „uspaly“. Nyní je zpět, ve stejném objemu podlažních ploch.
Potkejte se s námi v ulicích Jižního Města červen až září 2022 – Vaše Hnutí pro Prahu 11
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PŘICHÁZÍM S ODHODLÁNÍM DÁT JIŽNÍ MĚSTO DO POŘÁDKU
Před rokem jsme si povídali o Vaší cestě do politiky, co
je nového?
V lednu mě kolegové zvolili předsedkyní Hnutí pro Prahu 11.
Je to pro mě čest a velký závazek. Chci přinést do politiky
více jemnosti a důvěry. Navíc jsme skvělý tým. Udělám všechno pro to, aby se poměry na radnici Prahy 11 letos na podzim konečně zásadně změnily. Přestože jsme poslední dvoje
volby vyhráli, je to stále málo.
Jak chcete získat větší podporu ve volbách než v předchozích letech?
Víte, jsme komunální hnutí, jsme normální lidi A. Nabízíme
to, co si přejeme všichni jako bydlící občané-voliči bez ohledu na politické smýšlení a příslušnost „velké politiky“. Úklid,
pěkné okolí, pečující radnici, hospodárné nakládání s veřejnými financemi, ochranu před masivní výstavbou. Jako představitelka SVJ vím, že lidi nezajímá, co si myslím, ale jak se
o dům se sousedy staráme. Následky mizerné komunální politiky jsou také vidět – zanedbané Jižní Město. Vždyť se rozhlédněte kolem. Nejeden veřejný prostor a budovy občanské vybavenosti mají v rukách spekulanti a jde jim o jediné –
stavět další byty bez ohledu na deficity ve službách a infrastruktuře, nedostatek lékařů, přeplněné silnice, problémy ve
školách a školkách, nulový růst kulturní a sportovní nabídky.

Jak to myslíte?
Politika Prahy 11 je selhání místních celostátních stran. Dokud budou tyto strany do komunálních voleb nominovat lidi
z neblahé místní minulosti nebo ty, kteří dovedli Prahu 11 na
úplně morálně-politické dno, nikam se nepohneme. Spojí se
s kýmkoliv. V každé výše zmíněné straně jsou lidé, kteří se
léta znají, podíleli a podílejí se na rozprodávání Jižního Města
developerům, na rozebírání veřejných financí přes nevýhodné a předražené zakázky. Jižní Město je jim doslova ukradené a je to vidět – málo hezkého pro lidi, plná pusa „rozvoje
další výstavbou“. Praha 11 je stále kmotřím rájem. Chtěla
bych občany poprosit, aby si dobře rozmysleli, které lidi volí,
přestože jsou třeba na kandidátce jejich oblíbené strany.
Co nového doma?
Všechno dobrý, ťuk ťuk. Chodím s dětmi plavat, běhám, osvěžuji si s nimi atmosféru základní školy.

Minule jste hovořila o strachu a soudech. Je to lepší?
Naopak. S blížícími se volbami začne špinavá kampaň. Hnutí
pro Prahu 11 je jediný subjekt, který má naději ohrozit předem domluvenou spolupráci dosavadních koaličních stran ODS
/ ANO / Piráti / TOP 09-STAN / SPD. Ano, všechny tyto strany
nyní vládnou Praze 11 společně a jejich zájmy rozhodně nepramení v lásce k Jižnímu Městu.

Už máte doma za sebou období neodolatelného přání
dítek mít pejska?
No, já mám pro to pochopení. Sama jsem měla pudlíka,
který se dožil 17 let. Přesto
jsem si myslela, že do našeho 3+kk bude stačit zakrslý
králíček (ten náš nakonec vyrostl do 60 cm dlouhé potvůrky). „Mami, chceme pejska“.
Tak jsme pomohli kamarádce, která potřebovala pár týdnů pohlídat štěně boxerky.
Krásné léto!
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