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Všechna předchozí vydání Jihoměstských novin (č. 1–20) jsou k přečtení na www.hpp11.cz

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

POLITICKÁ STRANA

HNUTÍ PRO PRAHU 11

spolupracující občanská sdružení Jižního Města

ČÍSLO 21 – ZÁŘÍ 2022

PhDr. Šárka Zdeňková – kandidátka na starostku MČ Praha 11
• Jižní Město je mým domovem od narození, vyrostla jsem
na Hájích K Milíčovu, pak jsme se přestěhovali na Roztyly,
nyní žiji s manželem a našimi třemi dětmi na Chodově.
• Mé dětství byl Milíčovský les, v létě na kole, v zimě na
bruslích. Vysokoškolská studia byla pro mě obdobím zahraničních zkušeností a cestování, vždy jsem se ale těšila
domů na Jižní Město.
• V letech 2007–2009 jsem zažila první komunální šok –
okolí metra Roztyly u Krčského lesa mělo být zastavěno

obrovským administrativním komplexem. S peticí jsem stála
na metru, přidávali se sousedé z celého Jižního Města, až
vzniklo občanské hnutí.
• Jako Hnutí pro Prahu 11 jsme kandidovali již ve třech komunálních volbách, z toho poslední dvoje vyhráli.
• 15 let se věnujeme práci pro veřejný prostor, aktivně vystupujeme proti nešvarům místní politiky.
• Letos v lednu 2022 mě kolegové zvolili předsedkyní a představuji se Vám jako jednička naší kandidátky.

„Nevzdávám se naděje, že bude mít Jižní Město správu, jakou si občané přejí.
Správu, která hájí jejich zájmy, nikoliv zájmy šedých lobbistických sfér.
Zasloužíme si hezké uklizené okolí, zdravé životní prostředí, služby a občanskou
vybavenost jako každé jiné pěkné město!“
•
•
•
•
•
•
•
•
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narozena r. 1978, Praha 11 - Háje
ZŠ / gymnázium / VŠ, Praha
2001–2003 USA Colorado, UK London
2004 PhDr. sociologie FSV UK
2002–2010 výzkum trhu a veřejného mínění
2009 občanské sdružení Zelené Roztyly
2010–2011–2017 maminkovské radosti (3 děti)
2014–2022 zastupitelka MČ Praha 11
2014 –2016 radní pro životní prostředí a dopravu
MČ Praha 11
• 2016–2022 Senát PČR
• 2022 předsedkyně Hnutí pro Prahu 11

„Nic se samo neudělá. Zejména dobrým věcem a lidem je potřeba pomoci.
Dejte šanci kandidátům Hnutí pro Prahu 11, jsme připraveni pracovat pro vás.
Přijďte k volbám a jedním velkým křížkem podpořte prosím celé
Hnutí pro Prahu 11.“
Vzkazy pro Šárku:
Dobrý den, vážení a milí spoluobčané
Prahy 11, dovolte mi, abych podpořila
ve volbách do zastupitelstva paní doktorku Šárku Zdeňkovou, předsedkyni
Hnutí pro Prahu 11, která je na kandidátce jedničkou. Podporuji ji, protože ji
velmi dobře znám. Bydlíme ve stejné lokalitě, kde působí také jako členka statutárního orgánu společenství vlastníků. Tím pádem mám
velký přehled, co pro náš dům, ale i okolí dělá. Je to aktivní,
cílevědomá a vytrvalá žena, která je ochotná pro náš společný
zájem obětovat i svůj volný čas, i když je maminkou tří dětí.
Andrea Čunderlíková, herečka
2

Znám Šárku dlouhé roky, co se na Praze 11 snaží o změnu. Máme společnou
cestu, zatímco já chránila dosud zelené
Trojmezí, ona se snažila o totéž na Roztylech. Šárka neuhýbá ze svých názorů,
je pracovitá, ví, co Jižní Město potřebuje pro dobrou správu, protože tady žije
a vychovává své děti. Lepší starostku si
Praha 11 nemůže přát.
Renata Chmelová, starostka Prahy 10
r. 2018–2022

DÁME JIŽNÍ MĚSTO DO POŘÁDKU
VOLEBNÍ PROGRAM HNUTÍ PRO PRAHU 11 2022–2026
1. ÚKLID A PÉČE O NAŠE OKOLÍ

8. JIŽŇÁK PRO MLADÉ

✓ Úklid, pořádek a opravy jsou základem každé dobré správy.
✓ Okolí metra Háje, Opatov, Chodov i Roztyly – uděláme konec nepřizpůsobivým aktivitám a nepořádku!
✓ Zajistíme kvalitní údržbu veřejných míst, zeleně, dětských hřišť
a sportovišť.
✓ Opravíme chodníky a silnice. Pěkné a bezpečné podchody.
✓ Obnovíme pergoly na Jižním Městě II - Chodov.

✓ Mladí lidé tady vyrůstají, chceme jim dát prostor pro realizaci
jejich přání.
✓ I velké děti si chtějí hrát, potřebují vlastní volnočasové vyžití.
✓ Motivujme mladé lidi zůstat na Jižním Městě.

2. PARKOVÁNÍ BEZ HLEDÁNÍ
✓ Parkování je hlavním oříškem Jižního Města, budeme ho systematicky řešit.
✓ Nízkopatrové nástavby, šetrné úpravy komunikací a parkovišť.
✓ Řešení lokalitám na míru a se souhlasem místních obyvatel.
✓ Ulice bez vraků a dodávek. Kamióny na Jižní Město nepatří.

3. MĚSTSKÁ ZELEŇ JSOU PLÍCE MĚSTA
✓ Chráníme městskou zeleň před masivní zástavbou již 15 let.
Jako jediné místní hnutí!
✓ Chraňme zelené vnitrobloky a parky – pro zdraví i volný čas.
✓ Hostivařský lesopark musí zůstat lesoparkem, nikoliv developerským rájem.

4. NEDOVOLÍME ZHORŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH
PODMÍNEK NESMYSLNOU ZÁSTAVBOU
✓ Masivní bytová a kancelářská výstavba přinese další zátěž
pro obyvatele – nedostupné zdravotnictví, služby, přecpaná
veřejná i osobní doprava.
✓ Stavme moderní, hezké a občanům sloužící instituce!
✓ Vrátíme lidem lávku Opatovská!

5. BEZPEČNOST V ULICÍCH – VE DNE V NOCI
✓ Chceme čistotu a pořádek před obchody a školami.
✓ Abychom se v noci nemuseli bát – bezpečné, osvětlené a
udržované cesty.
✓ Bezpečnost dopravy, bezpečné cesty do škol pro děti, dostatečné osvětlení, bezpečnostní prvky na silnicích.

6. ZDRAVÍ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ!
✓ Vrátíme na Jižní Město dětskou pohotovost a výjezdovou
zdravotnickou službu pro seniory.
✓ Každý občan Prahy 11 by tady měl možnost mít svého praktika i základní odborné ambulance.
✓ Potřebujeme lékaře na Jižní Město. Chybí lékařské specializace,
zejména dětské, za lékaři cestujeme po celé Praze. Mnohé
ordinace v přetížení nepřijímají, lidé čekají na vyšetření měsíce.

7. SPORT DĚTEM I DOSPĚLÝM
✓ Sportoviště a školní hřiště patří dětem a veřejnosti, nikoliv
prospěchářům! Fotbalová hřiště TJ Chodov a TJ Háje vrátíme dětem, developeři na hřiště nepatří.
✓ Dotace na sport pro děti, ne pro politické bafuňáře. Zavedeme pořádek do sportovních dotací.
✓ Konečně postavíme Skatepark Jižní Město, ul. Mírového hnutí.

9. SOCIÁLNÍ PÉČE – hodně se o ní mluví, méně dělá
✓ Nezapomínáme na osamělé seniory na Jižním Městě – ať se
mají kam obrátit o radu a pomoc.
✓ Rozšíříme terénní pečovatelskou službu a služby osobní asistence tak, aby lidé mohli zůstat spokojeně doma.
✓ Re-use centrum, potravinová pomoc, právní a sociální poradenství potřebným na Prahu 11 patří.
✓ Pomůžeme rodinám – kroužky a obědy dostupné každému
dítěti.
✓ Senior TAXI – rozšíříme a zkvalitníme službu, která byla zřízena z naší iniciativy.
✓ Podpoříme přívětivější prostředí a služby pro zdravotně postižené, založíme půjčovnu zdravotních pomůcek.

10. ABY SLUŽBY LIDEM SLOUŽILY
✓ Domov dělají služby v místě bydliště – pro malé, mladé
i životem zkušené.
✓ Podpoříme místní živnostníky, řemeslníky, trhy a obchůdky.
✓ Fandíme maminkám s projekty pro děti. Herničky, SWAPy,
soutěže a další společné aktivity patří na Jižní Město.

11. HOSPODÁRNÝ ROZPOČET, PENÍZE PRO OBČANY
✓ Městské finance nepatří prospěchářům, ale do zanedbaného veřejného prostoru a služeb.
✓ Budeme hospodařit s penězi města ve prospěch jeho obyvatel.
✓ Snížíme daň z nemovitosti na původní úroveň r. 2019.

12. DOBRÝ ŘEDITEL, DOBRÁ ŠKOLA
✓ Chceme dostat další šikovné učitele na Jižní Město, děti mají
mít dobrou školu v místě bydliště.
✓ Podporujeme kvalitní výuku, nižší počet žáků ve třídách, dostupnost škol a školek, dovybavení učeben, motivované pedagogy.

13. KULTURA JAKO BOHATSTVÍ JIHOMĚSTSKÉ DUŠE
✓ Z bývalého kina Galaxie chceme Kulturní dům Jižní Město
jako kulturní a společenské centrum Jižního Města.
✓ Kultura je zrcadlem města a jeho obyvatel, podpoříme místní umělce a aktivity.

14. POMÁHAJÍCÍ ÚŘAD, KTERÉHO SE NEBOJÍME
✓ Zavedeme pořádek na radnici – otevřený a vstřícný úřad.
✓ Více hlasu veřejnosti, nejen před volbami! Informovaná veřejnost = moudrá veřejnost.
✓ Podpoříme zástupce SVJ, potřebují zejména právní poradenství.

15. ZA JIŽNÍ MĚSTO KRÁSNĚJŠÍ
✓
✓
✓
✓

Vodní prvky, pítka a mlžítka potřebuje celé Jižní Město.
Květiny a květinové záhony potěší včelky i obyvatele sídliště!
Pejskové, chceme čisté trávníky!
Opravíme náměstí a fontánu na Blankytu.

Plnou verzi našeho programu čtěte na www.hpp11.cz. Těšíme se na viděnou během září v ulicích Jižního Města!
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JEDEN KŘÍŽEK A DÁME JIŽNÍ MĚSTO DO POŘÁDKU
Hnutí pro Prahu 11
vylosované číslo: 5
1. PhDr. Šárka Zdeňková, 44 let,
socioložka, předsedkyně Hnutí pro
Prahu 11
2. Mgr. Ivana Hovorková, 36 let,
informační analytička, pedagogický
pracovník, spolek Za lepší Jižní Město II
3. Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., 44 let,
ekolog, manažer projektů pro ochranu
životního prostředí, spolek Zelené Roztyly
4. Ing. Ladislav Kos, 64 let, senátor
5. Alžběta Šafránková, 74 let,
zdravotní sestra, Klub vozíčkářů
Petýrkova, KDU-ČSL
6. Bc. Libor Vrkoč, 56 let, technik,
Chodovský spolek
7. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D., 58 let,
fyzik, VŠ pedagog, spolek Ochrana
Roztyl
8. Ing. Jiří Štyler, 56 let, vedoucí správy
a údržby, Chodovský spolek
9. Martin Farmačka, 48 let, kameraman
z Hájů, SVJ PIickova
10. Marek Milaberský, 48 let, OSVČ
11. Josef Schreier, 58 let, IT referent,
předseda MO KDU-ČSL
12. Martina Schikorová, 31 let,
ekonomka, spolek Rodiče pro Jižňák
13. prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková,
DrSc., MBA, 67 let, lékařka,
vysokoškolská profesorka, emeritní
přednostka Nefrologické kliniky FN HK
14. Ing. Lubomír Šolc, 71 let, personální
manažer, harmonikář

V komunálních volbách se nekroužkuje. Strana / hnutí se
označí křížkem. Pozor na křížkování vašich oblíbených kandidátů! Pokud zakřížkujete pouze vybraná jména a neoznačíte hnutí jako celek, Vaše zbylé hlasy propadají!
Podpořte naše Hnutí pro Prahu 11

JEDNÍM VELKÝM KŘÍŽKEM
Vysvětlení: V komunálních volbách je voličům umožněno „rozdat“
celkový počet hlasů napříč stranami. Na Praze 11 letos disponujete
celkem 35 hlasy (počet členů zastupitelstva = počet členů kandidátky). Křížkem celému hnutí mu udělíte rovnou plný počet 35 hlasů.

Naši kandidátku tvoří zkušení zastupitelé a aktivní občané,
kterým není lhostejná naše městská část. Medailónky jednotlivých kandidátů si přečtěte na www.hpp11.cz a na
facebooku HPP 11. Napište nám: hpp11.praha@gmail.com.
… dále kandidují:
15. Ing. Irena Řivnáčová, 73 let, dopravní inženýrka,
ochránkyně zvířat, KDU-ČSL
16. RNDr. Kateřina Zelenková, 62 let, ekoložka,
Chodovský spolek
17. Josef Zlámal, 81 let, důchodce, chovatel andulek,
trenér stolního tenisu mládeže, Chodovský spolek
18. David Šterbáček, 47 let, programový manažer,
SV Kloknerova, spolek Zelené Roztyly
19. Václav Tejkl, 42 let, obchodní zástupce
20. Michal Troup, 39 let, táta, řidič a elektrikář z Blankytu
21. Jitka Chotová, 55 let, finanční účetní, sídliště Chodov
JM II
22. Ing. Jiří Šalanský, 39 let, auditor a manažer kvality,
včelař
23. Bc. Petr Maťák, MSc, DiS., 37 let, instruktor fitness,
předseda SVJ Gregorova
24. Jan Jílovec, 55 let, tiskový technik
25. Mgr. Marie Šmrhová, 64 let, katechetka, KDU-ČSL
26. Zdenka Rozsypalová, 71 let, referentka, důchodkyně
27. PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D., 65 let, VŠ pedagog
FHS UK, spolek Pro Háje
28. Michal Škramlík, 36 let, živnostník
29. Ing. Viktor Fried, 76 let, důchodce, KDU-ČSL
30. Lenka Šourková, 70 let, specialistka ochrany
životního prostředí
31. Mgr. Zuzana Podaná Kovaříková, 49 let, vedoucí
provozu, Chodovský spolek
32. Ing. arch. Jana Palivcová, 45 let, učitelka
33. Ing. Martin Řehák, Ph.D., 46 let, ekonom, KDU-ČSL
34. Mgr. Kateřina Hamouzová, 48 let, právnička
35. RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., 55 let, energetik,
zakladatel spolku Hezké Jižní Město

Na Praze 11 letos obhajuje senátní mandát náš senátor Ing. Ladislav Kos
Podporujeme Láďu znovu do Senátu, protože prosazuje správné
věci, na Jižním Městě je doma a Praze 11 se intenzivně věnuje.
Čtěte Kosí noviny ve vašich schránkách!
Jihoměstské noviny, informační alternativa pro Prahu 11. Zadavatel a zpracovatel Hnutí pro Prahu 11, IČ: 27039145, číslo registrace Ministerstva kultury MK ČR E 19408. Bezplatná distribuce pro obyvatele Prahy 11. Přetisk a jakékoliv šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele.
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