
„Tak nabitý Modřanský bio-
graf a tak bouřlivou atmosféru
při veřejné prezentaci snad ještě
Dvanáctka nezažila. Zasloužil
se o to projekt polyfunkčního
centra firmy Fisolta v Rilské

ulici, zahrnující domy o šesti až deseti patrech
se 143 byty plus s dalšími prostory veřejné
služby a 180 parkovacími místy v podzemí –
to vše uprostřed stávajícího sídliště,“ píše se
v březnových Novinách Prahy 12. A následu-
je popis velmi dramatického průběhu debaty,
který dobře vystihuje už titulek článku „Pro-
jekt Fisolty přivedl lidi do varu“. A to přítom-
ní ani netušili, že tenhle projekt je vlastně
jeden velký podraz…

Na počátku této kauzy stál dobrý úmysl, totiž
snaha radnice řešit problém, navázaný na řadu
prodejen Albert, u jejichž zadního traktu se s ob-
libou shromažXují bezdomovci, aby se přehrabo-
vali v kontejnerech s odpadky, posedávali tu,
popíjeli alkohol a dělali nepořádek, případně ob-
těžovali kolemjdoucí. Místní obyvatelé si na to
pak samozřejmě velmi často stěžovali. Vedení
městské části proto vyzvalo společnost Fisolta,
vlastníka celkem pěti takových objektů na území
Prahy 12, aby záležitost řešilo.

Pokusy zbudovat pro kontejnery uzamčený
prostor ovšem selhaly – bezdomovci zámky pros-
tě přeštípli. A tak přišla Fisolta s návrhem pro-
dejny revitalizovat, což znamená revitalizovat
objekty, kterým metropolitní plán stanoví jako
maximální možnou výšku 8 metrů. Není proto
vůbec přehnané, označit to za podraz, jestliže
Fisolta nakonec přišla s projektem bytových
domů, a to dokonce až desetipatrových. Stát by
přitom měly uprostřed sídliště!

Že taková stavba drasticky ovlivní kvalitu ži-
vota obyvatel všech okolních domů, si přitom
snadno domyslí i ten, kdo poměry v lokalitě Ril-
ská osobně nezná. A že další zahušKování zdejší
sídlištní zástavby ve svých důsledcích negativně
dopadne i na širší okolí například v rovině do-
pravy či parkování, je rovněž zcela zřejmé.

A protože – jak řečeno výše – Fisolta vlastní
na dvanáctce celkem pět takových objektů, jako
je ten v Rilské, můžeme mít za jisté: Toto je jen
prubířský kámen a další Rilské budou následo-
vat, pokud tenhle projekt projde. Braňme se proto,
dokud je čas!

Ing. Jindřich Bašta
předseda dopravní komise
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Podraz jménem Fisolta
V koalici delší dobu dříme
vážný spor. Jde o směnu nemo-
vitostí – konkrétně silnic a vodár-
ny, jež vlastní firma Damila-
-Leasing místostarosty Michala
Pince, který je chce směnit za

obecní ubytovnu. Ta totiž stojí na strategicky
položeném pozemku nedaleko komořanské
vlakové zastávky a možného dálničního při-
vaděče. Nebyla by tam hezká benzínka?

Směna leží na stole již přes rok. V letošním
roce byla projednávána po výměně na pozici
starosty na lednovém zastupitelstvu. Se směnou
jsou však spojeny velké obavy, zda jejím schvá-
lením nemůže dojít ke spáchání trestného činu
porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Materiál, předložený zastupitelům, navíc vyka-
zoval chyby, například staré posudky odhadní
ceny nemovitostí. Zastupitelé Změny pro Prahu 12
proto byli obezřetní a odmítli směnu v lednu
podpořit.

Následně si tak vysloužili atak od koaličního
partnera Jana Marhoula z ČSSD. Ten uvedenou
směnu zastupitelstvu předložil, protože Michal
Pinc, který má jinak majetek městské části v gesci,
tu byl prokazatelně ve střetu zájmů.

Nutno zmínit, že nejen u Jana Marhoula dlou-
hodobě přetrvává nespokojenost kvůli tomu,
že se mu ve stávající koalici nepodařilo spolu
s ostatními pěti radními z Hnutí ANO a ČSSD
prolomit nulovou toleranci k hazardu. Tu uhájila
právě Změna pro Prahu 12. Od té doby vyhle-
dává místostarosta Marhoul příležitosti k poku-

sům o destabilizaci situace na radnici s cílem
změnit složení koalice. A škodí i jiným způso-
bem. Může Jan Marhoul působit ve prospěch
obce, jestliže jako místostarosta pro finance při-

pustí meziroční skokový propad výdajů na škol-
ství téměř o třetinu?

Jan Marhoul například podsunul opozičnímu
zastupiteli velmi pokřivenou verzi vzniku knihy
o Praze 12 místo toho, aby koaliční spor řešil
uvnitř koalice. Vyrobil umělou kauzu smyšlené-
ho úniku příjmů z inzerce s tím, že za věcí jsou
koaliční kolegové ze Změny pro Prahu 12. Po-
skytl opoziční TOP09 součinnost pro útok opo-
zice na koaličního partnera během zasedání za-
stupitelstva.

V rozleptávání koalice je mu účinným po-
mocníkem Ivan Jurka, který nedávno odešel
z klubu Změny pro Prahu 12, aniž by abdikoval
na získaný mandát. Právě k tomu ho přitom za-
vazuje koaliční smlouva subjektů, sdružených
ve Změně pro Prahu 12, pro případ, že dotyčný
nejedná v souladu s volebním programem Změny
anebo vystoupí z jejího koaličního klubu.

Otazníky se ale vznášejí také nad filmovým
dokumentem k oslavě 25. výročí architektonic-
kého atelieru, který se podílí na výstavbě disku-
tabilního projektu Neoriviery. Ivan Jurka vyro-
bil oslavný dokument loni na podzim, avšak
odmítl poskytnout jakékoli informace o tom, jak
proběhlo „poptávkové řízení“ a jaká byla jeho
odměna. To nedůvěru vůči němu v klubu Změny
pro Prahu 12 jen dále posílilo. A protože s ohle-
dem na výše uvedená fakta není už Ivan Jurka
podle koaliční smlouvy z 31. 10. 2014 členem
koalice, Změna pro Prahu 12 požádala koaliční
strany o projednání nového personálního slože-
ní rady městské části, do níž bude Změna nomi-
novat nového zástupce – již nikoliv uvolněného
radního, ale s ohledem na úsporu financí rad-
ního neuvolněného.

V tomto bodu nepanuje v radniční koalici sho-
da. Ivan Jurka představuje jistý hlas pro onu spor-
nou směnu majetku, o níž usiluje Michal Pinc.
Tento osobní zájem ovlivňuje i postupy vyjedná-
vání s developery.

Nejsou útoky proti mě z poslední doby vedeny
především proto, aby Změna pro Prahu 12 byla
při hlasování o směně povolnější?

Proslýchá se, že směna – tedy to, jak o ní bu-
dou jednotliví zastupitelé hlasovat – je možným
testem nových koaličních partnerů na zastupitel-
stvu 28. března. Zasedání začíná ve 12 hodin. Vy,
kteří můžete už v tuto hodinu, přijXte se podívat.

PhDr. Daniela Rázková,
zástupkyně starosty pro Prahu 12

Směna a Změna pro Prahu 12

Už když se nová kniha o dvanáctce připravo-
vala, chodili se netrpěliví občané ptát na recep-
ci úřadu: „Kdy už si ji budeme moci koupit?“
Sotva by mě tehdy mohlo napadnout, že z pro-
jektu, za který by si všichni zúčastnění za-
sloužili jen velkou porci chvály, se vyklube „bič
na neposlušnou místostarostku“. Tato uměle
vyvolaná „kauza“ má totiž hlavní cíl – zaměst-
nat mě, abych neměla čas se věnovat kauzám

Zakázaná kniha aneb Bič na neposlušnou místostarostku

Pokračování na str. 4

Ubytovna na strategickém pozemku při výjezdu
z Prahy. Nebyla by tam hezká benzínka?



v čase plní,
co slíbila…

Získali jsme výhodnější nájemné ve výši
10 milionů od Czech British School

Již na prvním zasedání rady v roce 2014 jsme
podnikli kroky, které vedly k narovnání právních
vztahů v souvislosti s užíváním majetku prona-
jatého městskou částí společnosti Czech British
School. Rada konečně po deseti letech napravo-
vala smluvní vztah, který vznikl tím, že škole
nebyla při stanovení výše nájemného započítána
částka za pronájem pozemků pod budovami. Res-
pektive ani být nemohla, neboK v době, kdy byla
smlouva uzavírána, neměla městská část pozem-
ky svěřeny do správy, proto je nemohla britské
škole pronajímat.

K narovnání vztahů mezi Prahou 12 a The Pra-
gue British School došlo na lednovém zasedání

zastupitelstva městské části. Uzavřením dodatku
bylo v březnu 2017 ukončeno z pohledu městské
části bezdůvodné obohacování, plynoucí z uží-
vání pozemků areálu školy bez právního důvodu
ze strany The Prague British School. Ta se proti
tomuto bránila u soudu. Obě strany dosáhly mimo-
soudního finančního vyrovnání cestou dodatku
ke smlouvě. Městské části přináší nájem, zvýšený
z původních 6 milionů na 10 milionů ročně s roz-
šířenou povinností školy opravovat a udržovat
areál do výše nákladů půl milionu ročně. Sporná
byla dlouhá léta také otázka technického zhod-
nocení. Jde o částku přesahující 113 milionů
korun, její uznání je také předmětem dodatku;
zahrnuje přílohy, věnované odepisování dosud
provedeného technického zhodnocení. Škola je
zavázána zůstat v nájmu minimálně deset let.
Po tuto dobu nebude mít nárok na náhradu tech-
nického zhodnocení, pokud by z areálu školy
odešla. Tím je chráněno enormní zatížení rozpo-
čtu městské části pro případ, že by škola poža-
dovala náhradu za vloženou investici v podobě
technického zhodnocení.

Palmetová se konečně dočkala rekonstrukce
a je v nájmu s Komůrkou

Na prvním zasedání Rady městské části 1. pro-
since 2014 byla schválena výzva k veřejné za-
kázce malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce objektu Palmetová č. p. 271
v Praze-Komořanech včetně inženýrských sítí
k tomuto objektu.“

V minulém volebním období Daniela Rázková
prosazovala, aby tento objekt ve velmi zchátra-

lém stavu sloužil k něčemu užitečnému. Prosa-
dila v Radě záměr zřídit v domku komunitní
centrum. Do výběrového řízení na nájemce se
pak s podporou dvou stovek lidí z Komořan při-
hlásilo občanské sdružení Komůrka. To nakonec
domek „vyhrálo“. V roce 2015 započala rekon-
strukce a Komůrka se konečně v prosinci 2015
dočkala důstojného místa pro svou činnost zamě-
řenou na rodiny s dětmi.

Dokončujeme kanalizaci v Komořanech
V této oblasti kolem Palmetové se navíc lidé

konečně dočkají v tomto volebním období nové
kanalizace. Jednání o ní zahájila Daniela Ráz-
ková již v prosinci 2014 a již je ve fázi staveb-
ního řízení.

Získali jsme dům na Obchodním náměstí –
Modřanská 4 nám byla svěřena

Daniela Rázková dosáhla po třech letech vy-
jednávání s magistrátem toho, že dům v Mod-
řanské ul. č. 4 na Obchodním náměstí byl svěřen

Praze 12, která zvažuje možnost zbudovat v hor-
ním patře obecní byty.

Dotáhli jsme i výkup náměstí v Komořanech.
Byl tak učiněn první krok k tomu, aby zde

mohlo vzniknout příjemné centrum Komořan,
veřejný prostor, přístupný pro všechny. Odstra-
něny následně byly tamní betonové zátarasy.

Pokročilo odkanalizování Točné
Radnice se přestala soustředit na variantu na-

pojení na stoku A2, jež může trvat i desítky let,
a začala se věnovat variantě místní čističky odpad-
ních vod, jež umožní odkanalizování obyvatel
Točné dříve než stoka A2. Během roku se na
projekt podařilo získat několik milionů korun.

Uspořádali jsme benefiční koncert Kino pro
všechny

Modřanskému biografu chybí bezbariérový
přístup. Protože jde o objekt v soukromém vlast-
nictví, nemůže radnice přispět z vlastního roz-
počtu. Uspořádali jsme proto v kině benefiční
koncert Kino pro všechny, jehož výtěžek přispě-
je ke zbudování bezbariérového přístupu.
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Další informace o nás naleznete na www.facebook.com/zmenapraha12, www.zmenaproprahu12.cz

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Náměstí Točná

Modřanská 4 dnes

V The Prague British School

Na snímku radní HMP Jana Plamínková
a pracovníci modřanské radnice
Josef Stradiot a Vladimír Cupal

Komořanské náměstí 2014

Modřanskému kinu chybí bezbariérový přístup
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Vrátili jsme na Točnou fotbal
Dokázali jsme se domluvit s majitelem hřiště

na pronájmu hřiště pro TJ Točná a uvolnili na
něj peníze z rozpočtu městské části.

Ubránili jsme půvab viničního domku
Viniční domek je nejstarší stavba na území

Prahy 12. O to, aby byl zrekonstruován opravdu
citlivě, abychom ho uchránili před nežádoucími
zásahy odporujícími zásadám památkové ochra-
ny, jsme ovšem museli několik let bojovat. Po-
dařilo se.

Vyhlásili jsme sbírku na křížovou cestu
Křížovou cestu se bohužel nepodařilo za-

hrnout do evropského projektu revitalizace areálu
Na Zvonici. Nebylo tak na ni možné získat pro-
středky z evropských dotací. Vyhlásili jsme proto
veřejnou sbírku a potřebných 300 tisíc tak během
několika měsíců skutečně nashromáždili.

Uhájili jsme nulovou toleranci vůči hazardu
Tlaky na prolomení nulové tolerance na Dva-

náctce byly velké. Přesto se nám ji podařilo
uhájit. V současnosti tak v Praze 12 žádná legál-
ní herna nepůsobí. Proto pokud kdekoliv na
Dvanáctce narazíte na nějaký herní automat,
je určitě nelegální.

Získali jsme ocenění za Pomoc na dvanáctce
Portál Pomoc na dvanáctce prosadila Danie-

la Rázková před několika lety. Navzdory úto-
kům opozice se těší velkému zájmu. V prosinci
2015 za něj byla v Senátu tehdejší starostka Da-
niela Rázková oceněna KřišKálovým srdcem pro
nejlepšího komunálního politika 2015 v katego-
rii Nejlepší sociální projekt roku.

Komunitní centrum bude sloužit všem
Projekt kulturně komunitního centra K Dolům

získal v rámci Operačního programu Praha –
Pól růstu ČR 8 milionů korun. Dalších 5 milio-
nů jsme v minulém volebním období získali od
společnosti YIT. Na činnosti se budou spolupo-
dílet neziskové organizace, působící v sociální
a volnočasové oblasti – Mateřské, rodinné
a komunitní centrum Balónek, Rodinné centrum
Komůrka, Senior fitnes, SPEKTRA – výrobní
družstvo nevidomých, Polovina nebe o.p.s.,
Proxima Sociale o.p.s., SPORTOVNÍ KLUB
MODŘANY a Sociální služby městské části
Praha 12. Komunitní centrum bude samozřejmě
sloužit všem.Křížová cesta

Připravili jsme pro vás detailní mapu
MČ Praha 12, která je k dostání

na radnici v Pískové 830

Obchodní náměstí bez heren

Točná – slavnostní výkop

Točná – fotbal

Viniční domek

Budoucí komunitní centrum dnes

Komunitní centrum v budoucnu
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skutečným, jejichž máslo mají na hlavě ně-
kteří z mých koaličních partnerů.

Nezasvěcenému to musí znít skutečně straši-
delně, když opoziční zastupitel Šula volá po
„hledání ztraceného milionu“ za inzerci v knize
„Praha 12 křížem krážem“. Musí to znít o to
strašidelněji, že někteří koaliční zastupitelé –
místo aby jako jeden muž vyskočili a ohradili se
proti lživým nařčením, jak bývá ve fungující
koalici zvykem – takovým nařčením téměř při-
zvukují. Ostatně kolega Marhoul se na ledno-
vém zastupitelstvu nakonec ani netajil s tím,
že opozici tento „problém“ podsunul.

Že není důvod hledat žádný ztracený milion,
dojde každému, kdo si uvědomí, že knihu nevy-
dala naše městská část, ale nakladatelství MILPO,
jež zároveň neslo všechny výrobní náklady i pod-
nikatelské riziko. Proto se také zcela standardním
postupem snažilo toto riziko minimalizovat na-
bíráním inzerce do knihy. Do jaké míry v tom by-
lo MILPO úspěšné, skutečně netuším a není to ani
moje věc. Je přece jen a jen věcí obchodnické
zdatnosti nakladatele, jak v tom směru uspěje. Co
ale vím, je to, že bez inzerce by tahle výpravná kni-

ha plná fotografií musela být o polovinu dražší,
než je. A tak, i když rozhodně nemám radost, pokud
v knize čtu poděkování inzerentům v podobě de-
veloperských firem, těší mě, že tentokrát develo-
perské peníze aspoň přispěly na dobrou věc.

Dvanáctka měla samozřejmě mimořádný zá-
jem na tom, aby po dvou desetiletích konečně vy-
šla další, aktualizovaná kniha o Praze 12. Vedení
radnice proto uvítalo nabídku nakladatelství
MILPO, které vydalo také původní publikaci
o Dvanáctce v roce 1997 a na stejném principu vy-
dalo i dalších více než 100 publikací v dalších praž-
ských čtvrtích. S kolegy v radě jsme si rozdělili
úkoly – Milan Maruštík a Jan Marhoul dostali na
starost vyjasnění otázky rozsahu a ceny publikace,
dále autorských práv spolu s nakladatelstvím
MILPO. Dokazuje to zápis z porady vedení ze dne
8. 5. 2015. A já na sebe vzala stránku obsahovou.

Radnice následně poskytla nakladateli veške-
rou součinnost, jež je v takovýchto situacích stan-
dardní. Nakladatel se jí odměnil mimo jiné tím, že
dal vzniknout knize o 16 stran delší, než k čemu ho
zavazovala smlouva. Městská část se zase zavá-
zala odebrat 1000 kusů knihy. Díky sponzorskému
daru 250 tisíc, který se jí podařilo pro tento účel

získat, ji pak oněch 1000 výtisků vyšlo na pouhých
146 tisíc. O přípravě knihy jsme průběžně infor-
movali na stránkách radničních Novin Prahy 12.

Snaha o kriminalizování čehokoli, co s touto
knihou souvisí, či tváření se, že se cokoli chysta-
lo tajně a vše se drželo pod pokličkou, je proto
zcela nesmyslné. Zda došlo k nějakým technic-
ko-administrativním nedopatřením, nyní ve spo-
lupráci s nakladatelstvím MILPO zjišKujeme.
Že nedošlo k žádným finančním únikům, je už
přitom naprosto jasné.

Čím dál jasnější je i důvod, proč si v této věci
někteří z mých koaličních kolegů tak notují s opo-
zicí: Je to ten již zmíněný „bič na neposlušnou mís-
tostarostku“. Něco o kauzách, od kterých takto má
být odváděna nejen moje pozornost, si můžete pře-
číst i v těchto Modřanských novinách. Otázkou
zůstává, zda si tak mí „kamarádi“ z koalice záro-
veň neupletli bič i na sebe samotné. VždyK, jak do-
kazuje již zmíněný zápis z porady vedení, zodpo-
vědnost za smlouvu s nakladatelem, kterou se tak
snaží zpochybňovat, na sobě měli nést právě oni.
V zápise z pozdější porady vedení je přitom u to-
hoto bodu nakonec připsáno: Úkol splněn.

PhDr. Daniela Rázková,
zástupkyně starosty pro Prahu 12

Přesně tohle hrozí, pokud pražský magistrát
prodá České poště pozemek, na kterém stojí
budova pošty na Sofijském náměstí. O stano-
visko k takovému prodeji požádal magistrát
Dvanáctku loni v listopadu a Rada MČ v pro-
sinci s prodejem souhlasila. Chci ovšem zdů-
raznit, že členové rady ze Změny pro Prahu 12
byli při tomto hlasování PROTI prodeji –
tedy s výjimkou Ivana Jurky, který už – nikoli
náhodou – dnes není členem Změny.

Kauza „pozemek pod poštou“ pokračovala
letos 11. ledna na jednání s generálním ředite-
lem České pošty Martinem Elkánem. Radka
Černá o tom v únorových Novinách Prahy 12
napsala: „Zástupci vedení radnice Prahy 12 na
jednání vyjádřili podporu odkupu a podmínku,
aby v případě, že pozemky pod objektem Česká
pošta od hlavního města Prahy skutečně získá,
zůstaly ve výhradním vlastnictví České pošty
a současně se zavázali dát hlavnímu městu Pra-
ha předkupní právo, pokud by se je Česká pošta
rozhodla prodat. Generální ředitel Martin Elkán
souhlasil a poznamenal, že je možnost, aby ve

smlouvě s hlavním městem Prahou bylo zmíně-
no předkupní právo včetně ceny pro Prahu.“

Z článku bohužel nelze vyčíst, že já a se
mnou i celá Změna pro Prahu 12 jsme napros-
tými odpůrci jakéhokoli prodeje pozemku pod
poštou. Je nám jasné, že v okamžiku, kdy po-
zemek přejde do vlastnictví jiného majitele,
ztratí nad ním město jakoukoli kontrolu. Ředi-
tel Elkán sice vyjadřoval přesvědčení, že Čes-
ká pošta ani do budoucna o jeho prodeji ne-
uvažuje, nicméně názory se mění a mění se
i ředitelé.

A je tu ještě i další možnost: Že Česká pošta
pozemek skutečně neprodá, ale postaví na něm
společně s některým z developerů věžák –
samozřejmě s poštou v přízemí. Vlk se nažere
a koza smluv, závazků a slibů zůstane celá –
a zahušKování modřanského sídliště zas pokročí
o pěkný kus dopředu…

Největší pochyby o tom, že za prodejem po-
zemku pod poštou se neskrývají žádné postran-
ní úmysly, budí samotný fakt, že Česká pošta
o koupi pozemku projevila zájem. Česká pošta se
totiž netají svými finančními problémy. Proto je
nutné si položit otázku: Proč chce najednou

vyhazovat miliony za něco, co – údajně – sama
nezamýšlí do budoucna prodávat? Mně se zdá
být odpověX zcela zřejmá a ten nový věžák na
Sofijáku úplně vidím…

PhDr. Daniela Rázková,
zástupkyně starosty pro Prahu 12

Věžák místo pošty?

Podpora vzdělávání je vkladem
do příznivější budoucnosti

Městská část Praha 12 má
letos vlivem neuváženého utráce-
ní v minulých volebních obdo-
bích, kdy předchozí politické

reprezentace značným tempem čerpaly finan-
ční rezervy získané například privatizací
obecních bytů, poměrně velké problémy s opti-
málním nastavením svého rozpočtu. Nutnost
určitých úsporných opatření je tak zásadní
a to včetně školství. Otázkou však je, do jaké
míry jsou taková úsporná opatření možná
a hlavně, v jak dlouhém časovém horizontu
je možné skutečně reálných úspor dosáhnout.

Oproti roku 2016 je v návrhu rozpočtu Prahy 12
na rok 2017 v oblasti školství počítáno se sníže-
ním celkových výdajů skoro o třetinu – v reálu
o více než 25 milionů korun. Proti takovému radi-
kálnímu poklesu výdajů do tak citlivé oblasti jsem
se v Radě městské části Praha 12 coby zástupce
starosty pro školství musel důrazně postavit. Jistě,
úspory je nutné hledat i ve školství, ale nelze tak
činit v takovém ohromném objemu z roku na rok
bez detailní analýzy reálných dopadů.

Ohroženo by tak mohlo být čerpání finan-
čních prostředků na modernizaci učeben ve ško-
lách, nedaly by se vyloučit provozní komplikace,
zastavit se mohly každoroční opravy ve školách
i školkách o letních prázdninách, městská část

by kvůli propadům ve financích nemusela
dostát požadavkům novely školského zákona
ohledně integrace dětí s určitými stupni handi-
capů do běžných tříd.

Jednoznačnou prioritou pro Zastupitelstvo
městské části Praha 12 teX musí být nalezení do-
datečných finančních prostředků na posílení
rozpočtu školství. V době, kdy je celospolečen-
sky školství vnímáno jako priorita a hlavní mě-
sto Praha navýšilo městským částem finanční
příspěvek na žáky v MŠ a ZŠ, by jiný postup
Prahy 12 byl velmi zpátečnický a špatný.

Mgr. Zbyněk Boublík
zástupce starosty pro Prahu 12

Školství nemůže být otrhánkem

Pokračování ze str. 1

Zakázaná kniha aneb Bič na neposlušnou místostarostku


