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Ať je Změna pro Prahu 12 na
radnici v koalici či jako v tomto
volebním období v opozici, vždy
stojí na straně občanů. A doká-
žeme prosadit vaše zájmy.

V čem jsme uspěli, když jsme vytrvale opo-
zičně apelovali?

1) Upozornili jsme obyvatele na deve-
loperské počínání radních za Piráty, ODS
a TOP 09, kteří již po roce vládnutí dali jasný
signál: Tady je developerovo. Odmítli jsme
takové kroky současných radních Prahy 12,
kteří bez jakéhokoli předchozího veřejného
avíza občanům a zastupitelům pověřili deve-
lopery, společnosti YIT a Fisolta, vyprojekto-
váním nové zástavby v lokalitě Těšíkovy ulice
na Kamýku, a to v rámci studie nazývané
„Dostavba sídliště Kamýk“. Veřejnost se do-
zvěděla až 22. 10. 2019, že místo jednoho
domu na místě výměníkové stanice jich při-
bude šest, že se kvůli megadomu vykácí stro-
mořadí a ubyde parkovacích míst. Zabránili
jsme s lidmi z okolí plánovaného zahuštění
v oblasti ulice Těšíkova předimenzovanému
stavebnímu projektu a přesvědčili radní o nut-
nosti dialogu s občany.

2) Přesvědčili jsme vládnoucí koalici na
radnici Prahy 12 o potřebě vybudování bez-
bariérového přístupu do jediného kina, které

na Praze 12 je. Prosadili jsme, aby účelově vá-
zané peníze na bezbariérový Modřanský bio-
graf konečně po třech letech doputovaly maji-
telům kina. Ti totiž biograf sponzorují po
desítky let a radnice jim může pomoci ale-
spoň s úhradou nákladů pro odstranění bariér.

3) Zabránili jsme vytrvalou kritikou a sil-
nou argumentací prodeji Komořanské 108. Šlo
o nevídaný asociální počin, když se radní roz-
hodli prodat obecní bytový dům v Komořan-
ské ulici číslo 108, naproti areálu bývalého
cukrovaru, s celkem devíti byty. Na radnici při-
tom dlouhá léta leží stovky neuspokojených
žádostí o pronájem obecního bytu, které po-
dali naši spoluobčané v bytové nouzi.

4) Zabránili jsme zveřejněním v celostát-
ních médiích skandálnímu prodeji lukrativ-
ních pozemků v centru Prahy 12 společnosti

MK Market. Stavební pozemky se chystala koa-
lice Pirátů, ODS a TOP 09 prodat za pakatel.

5) Kritikou na zastupitelstvu jsme donutili
zástupce starosty Petra Šulu, aby nepobíral
nad rámec padesátitisícového platu od radni-
ce ještě náhrady za práci, kterou má již jed-
nou zaplacenou.

6) Prosadili jsme do vedení
kontrolního výboru statečnou
ženu Květu Ruterlovou, která
s důkladností sobě vlastní nene-
chala proklouznout žádný skan-
dál. Naopak ho předložila kontrolnímu výboru,
prošetřila ho a pochybení zveřejnila.

7) Změna pro Prahu 12 je oporou pro ne-
spokojené občany, kteří oprávněně kritizují
vedení Prahy 12 a kteří si také dobře uvědo-
mují, že uskupení Společně znamená spojení
ODS a TOP 09 s developery.

PhDr. et Bc Daniela Rázková,
zastupitelka za Změnu pro Prahu 12

Změna pro Prahu 12 ve vašich službách

Noví radní za TOP 09, ODS
a Piráty se na počátku volební-
ho období v roce 2019 shodli na
tom, že mají vůli věci měnit a že
záleží jen na financích… Stačí

si jejich prohlášení nalistovat v radničních
Novinách Prahy 12 z ledna 2019. Najdete je na
www.praha12.cz. A peníze v jejich vládnou-
cích rukách opravdu tekly proudem, zatímco
ony změny byly často více než diskutabilní.

Je nutné připomínat, komu lze poděkovat
za předraženou Novou radnici? Anebo za zfu-
šovanou rekonstrukci Sofijského náměstí, kde
naši radní v průběhu revitalizace změnili zadá-
ní, což mělo katastrofální následky? Musíme
připomínat černou a navrch nebezpečnou stav-
bu chodníku v Povodňové ulici, zbudovanou
bez povolení za obecní peníze v obludné výši
3 milionů…? Musíme připomínat miliónovou

Dokončení na str. 2

Piráti, ODS a TOP 09 řídí Prahu 12 jako Titanic

Přejeme vám, aby se o prázdninách
vaše dny naplnily dobrodružstvím, po-
znáváním nových míst, legrací, smí-
chem, táboráky, sluníčkem, koupáním,
hrami, pohodou…

Participace s občany na téma revitalizace
obchodního centra Těšíkova 12. 5. 2022

Provizorní rampa do kina, objednaná Sdružením
občanů Prahy 12 pro koncert skupiny The Tap Tap

Obecní bytový dům v Komořanské ulici 108

Nenechte se oklamat! Nyní je čas se bránit…
Prohlédněte si, prosím, jakou podobu má v Metropo-
litním plánu vaše část Prahy. (Aplikaci pro jeho pro-
hlížení najdete na: https://plan.praha.eu/) Že tam
žádnou nově plánovanou stavbu nevidíte, a přitom
dobře víte, že ve vašem okolí nová výstavba hrozí?
Pak rozhodně neváhejte a svoje připomínky vůči té-
to stavbě rozhodně vzneste! Může jít totiž o úmyslné
opomenutí, které sleduje jediné – vyhnout se připo-
mínkám ze strany občanů. Očekávejme přitom, že
developeři své připomínky nepochybně podají!

Připomínkovat návrh Metropolitního plánu
je možné do 30. 6. 2022 na:
https://www.portalprazana.cz/pripominkovani-mpp

Připomínky k metropolitnímu plánu
podávejte do 30. 6. 2022

Stavební pozemky pronajaté MK Marketu

A ať jsou kolem vás jen dobří lidé.
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škodu za špatný postup při rozvázání pracovní-
ho poměru s úředníkem radnice?

Pikantní jsou v této souvislosti i slova tajem-
nice Bohumily Budkové, která po nástupu do
funkce řekla, že nemá ráda chaos. (Viz červnové
Noviny Prahy 12 z roku 2019.) Ten přitom za
jejího působení ovládl jak úřad, tak i radnici.

Musíme připomínat, že nedodržování zá-
konů se na naší radnici stalo běžnou normou?
Poděkujte ODS, TOP 09 a Pirátům za tuto
lekci, a pokud vám záleží na místě, kde žijete,
už nikdy nedopusťte, aby tito politici rozhodo-
vali o obecních penězích.

A ptáme se vás všech: Myslíte, že je jejich
počínání beztrestné?

Mgr. Zbyněk Boublík,
zastupitel za Změnu pro Prahu 12

Strana Zelených a Piráti mají na
Praze 12 vedle působení v koalici
společné i to, že jednají v rozporu
s principy, k nimž se hlásí. U Ze-
lených bych očekával péči o život-

ní prostředí a dle vyjádření jejich neformální
mluvčí Evy Tylové slovy „zde není develope-
rovo“ i péči o prostředí, příjemné pro bydlení.
U Pirátů bych na základě jejich programu „ne-
budeme ignorovat podněty obyvatel“ a „chce-
me se lépe starat o nemovitosti ve vlastnictví
městské části“ očekával respekt k hlasům ob-
čanů a využívání svěřeného majetku k obecné-
mu prospěchu. Avšak jakoby se obě strany
chovaly zcela opačně! Zelení v radě Prahy 12
podpoří zabetonování Sofijského náměstí,

místo aby pečovali o rozhojnění zeleně, a do-
konce se postaví do čela obhajoby megalo-
manských developerských projektů v Těšíkově
ulici. Piráti v radě pak obnovili původní výz-
nam slova pirátství a berou občanům možnost
spolurozhodovat o využití svěřeného majetku
navzdory již danému slibu a pirátsky ho převe-
dou do působnosti developerů. Příkladem je
opět Těšíkova ulice a pošlapání předchozího
usnesení. Proměnily se tyto strany v důsledku
historických zátěží ODS a předchůdců TOP 09
na Praze 12 nebo se projevila jejich opravdová
podstata? Co s nimi? To, co se v historii dělalo
s piráty a se lžikrály…?

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.,
zastupitel za Změnu pro Prahu 12

Proměna Zelených a Pirátů
ve skutečné piráty

Každý občan má u nás právo vy-
jádřit své názory i na úrovni
místních zastupitelstev. K tomu
veřejná jednání zastupitelstva
slouží. Jednací řád ale dává ob-

čanům jen 3 minuty na přednesení interpelace
a minutu na doplňující otázku, poté mu před-
sedající odebere slovo. Kladu si otázku: Má
starosta skutečný zájem vyslyšet občany? Asi
ne! Občan totiž ne vždy stihne vysvětlit pří-
slušný problém. Pokud je odpověď starosty
nevyhovující, nemá občan možnost se domoci
uspokojivého závěru. Abych tuto praxi změ-

nil, osvojil jsem si návrh občanů na prodlou-
žení interpelace na 7 minut a doplňující otázky
na 2 minuty s možností prodloužení. Ptám se:
Proč koalice s pirátským starostou v čele
tolik proklamující otevřenost nepodpořila bod
o úpravě jednacího řádu? Opozice samozřej-
mě hlasovala pro. A další otázka: Proč rada
řádně a včas neodpovídá na kritické dotazy
a připomínky občanů? Je správné omezovat
právo vyjadřovat názory formou petic a inter-
pelací špatným nastavením pravidel a účelo-
vým zneužíváním časových limitů jednacího
řádu? Vedení městské části by naopak mělo

mít zájem o informace „z terénu“, dozvědět
se co nejvíce o potřebách svých spoluobčanů.
A co „Transparentní radnice“, proklamovaná
na internetových stránkách Prahy 12? Mini-
mální čas na přednesení interpelace pro ob-
čany a výmluvy na jednací řád představují
jasnou aroganci moci. Za Změnu pro Prahu 12
mohu slíbit, že k podobné praxi nikdy nepři-
stoupíme. Nás v první řadě zajímá názor ve-
řejně a statečně vyjádřený občany.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA,
poslanec PSP ČR

a zastupitel za Změnu pro Prahu 12

Proč starosta omezuje interpelace občanů?

Jistě vám neuniklo, jak razantně
se na dvanáctce zvedla daň z ne-
movitosti. Co už možná nevíte,
že se zvedla více, než bylo nut-
né. V červenci 2019 totiž radní

za TOP 09, ODS a Piráty v tichosti odhlaso-
vali připomínky k návrhu pražské městské
vyhlášky, v jejímž důsledku se občanům
Prahy 12 zvedla od roku 2020 zmíněná daň
nad rámec doporučení hlavního města Prahy.

Nepřekvapuje, že se zpráva o tomto hlasová-
ní neobjevila na radničním webu ani v novi-
nách. Závažnému rozhodnutí nepředcházela
žádná debata ani v rámci zastupitelstva. Od-
hadovaný příjem z daní z nemovitostí činil
při původním koeficientu 5 – 1,5 – 1 něco
přes 28 milionů Kč. Dle návrhu schvále-
ného radními dvanáctky s novými koeficienty
3,5 – 1,5 – 2 se na daních z nemovitostí
vybralo více než 43,5 milionu Kč. Nárůst

o 54,7 %! Na mimořádném zastupitelstvu
v září 2019, které jsme s ohledem na ono ne-
přiměřené zvýšení daně s opozičními kluby
svolali, koalice ODS, TOP 09 a Pirátů námi
požadované snížení daní nepřipustila. Sáhla
tak našim občanům do peněženek daleko
více, než bylo nutné.

Mgr. Zbyněk Boublík,
zastupitel za Změnu pro Prahu 12

Zvýšili daň z nemovitosti nad rámec doporučení

Blíží se volby, je tedy čas zreka-
pitulovat činnost v uplynulém
období. Zaměřila jsem se na so-
ciální sféru a školství. Zaujalo
mě, že sociální komise projedná-

vala návrh na zřízení nízkoprahového centra pro
bezdomovce. Tento počin vítám. Jen mi je líto,
že s tímto návrhem jsem přišla už v předminu-
lém volebním období jako členka zastupitel-
stva za tehdy už opoziční Změnu pro Prahu 12.
Návrh byl odmítnut jako nerealizovatelný...

V činnosti školských komisí jsem našla za-
jímavý bod – výstavbu Základní školy v Ko-
mořanech, dnes navrch důležitější o uprchlic-
kou krizi. I tento návrh vznikl už v minulém
období, kdy občanská iniciativa z Komořan
vytipovala pozemek a nechala vypracovat
studii, jak by mohla škola vypadat. Změna
tento projekt podporovala. Rada složená
z ČSSD a hnutí ANO tvrdila, že je pozemek
příliš malý a lze na něm stěží vybudovat první
stupeň. Jak jsem se dočetla, radnice nyní zva-

žuje vybudovat v Komořanech celou základní
školu se třemi třídami pro každý ročník. Ze
zápisu jednání komise se nedá vyčíst, je-li
stavba plánovaná na původním pozemku. Nic-
méně v obou nastíněných případech mám
pocit, že vše dobré, co Změna začne prosa-
zovat, rada složená především z členů ODS
a TOP 09 odmítne, aby je časem začala vydá-
vat za své vlastní projekty.

Ing. Radmila Kapasná

Chlubí se cizím peřím…

Piráti, ODS a TOP 09
řídí Prahu 12 jako Titanic
Dokončení ze str. 1
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Výstavbu kanalizace na Točné je třeba aktivně podporovat
Změna pro Prahu 12 se neustále
intenzivně věnuje tématu kana-
lizace, jež leckde na dvanáctce
chybí. V oblasti Komořan v uli-
cích Palmetová, Pod Lesem,

K Nouzovu, Za Sídlištěm, Krupná a Na Pou-
stkách bylo díky naší přípravě v roce 2015
možno v tomto volebním období zahájit stav-
by. A pokud se počátkem roku 2015 jevila vý-
stavba kanalizace na Točné jako vzdálený sen,
již v polovině roku 2018 na základě naší akti-
vity nabylo platnosti potřebné územní rozhod-
nutí. Zázrak? Nikoli. To si jen tehdejší sta-
rostka Daniela Rázková a radní MHMP Jana
Plamínková sedly s místními občany k jedno-
mu stolu a za pouhé tři roky dosáhly toho, co
se předchozím zastupitelům Prahy 12 nepo-
dařilo ani za 20 let.

O vypracování a schválení územní doku-
mentace kanalizace na Točné se postarala Pra-
ha 12, realizaci postoupila hlavnímu městu
Praze v roce 2018. Občané Točné očekávali
od nové politické reprezentace dvanáctky slo-
žené z TOP 09, ODS a Pirátů stejné nasazení.
Proč se nepokračovalo v souladu s usnesením
MHMP a schválenou strategií dvou etap, to je

nejdříve zbudování místní čističky odpadních
vod a následně přepojení na centrální čističku
odpadních vod? Proč vedení radnice nehájilo
zájmy Točenských, otálelo s výkupy a zajiště-
ním přístupů na potřebné pozemky pro reali-
zaci kanalizace až do roku 2021? Přitom me-
todika MHMP týkající se odkupu byla známa
od roku 2018. Rovněž nebyl brán zřetel na
klimatický vývoj, na snahu využít vyčištěnou
vodu z místní ČOV a vracet ji do místní
krajiny, jak to doporučoval i posudek České
zemědělské univerzity v Praze (viz Natura
2000). Přitom je celá Točná postižena pokle-
sem spodní vody v důsledku výstavby Komo-
řanského tunelu.

Zaráží nás přístup radnice, která nerespek-
tuje usnesení zastupitelstva Prahy 12, označu-
jící odkanalizování Točné za jednu z priorit
rady Prahy 12. V současnosti se připravuje
rovnou druhá etapa – připojení na centrální
ČOV. Tím se dokončení kanalizace v Točné
posune nejméně o 8 let, zatímco lokální ČOV
mohla řešit odkanalizování do dvou až tří let
od zahájení. Není uplatňován potřebný sou-
běh prací na více místech, který by výstavbu
urychlil – totiž výtlak do Cholupic a výstavba

na jihu i severu Točné současně. Starousedlíky
zaráží, proč se nejdříve řeší kanalizace v místě
developerských aktivit, které povolila stávající
koalice Pirátů, ODS a TOP 09.

Bohužel se Točná stala skanzenem socia-
lizmu – bez splaškové i dešťové kanalizace,
včetně prašných místních komunikací. Pražský
magistrát ještě nezahájil splácení dluhu vůči
Točenským, aby doplnil infrastrukturu, běžnou
v hlavním městě ČR. Doufáme, že se v dů-
sledku tohoto zanedbání nestane Točná bu-
doucí turistickou atrakcí.

Starosta Prahy 12 slíbil zahájení výstavby
kanalizace v Točné na rok 2022. Snad se
v tomto roce uvede do provozu alespoň vý-
pustní místo u Cholupického vrchu, aby od-
voz splašků nestál více než trojnásobek stoč-
ného v Praze.

Kdy se konečně Točenští dočkají od vede-
ní radnice Prahy 12 koordinovaného přístupu
k řešení dlouho zanedbaného rozvoje Točné?
Vždyť zde stále přibývají noví obyvatelé
a územní plán předpokládá jejich zvýšení
na dvojnásobek. Přitom jich zřejmě přibude
ještě více!

Ing. Vladimír Volráb

V Novinách Prahy 12 přesvěd-
čuje vedení radnice občany, že
tomu tak není. Stačí ale vystou-
pit z autobusu na náměstí v Toč-
né. První, co vidíte, je zaschlý

plevel, krášlící sloupek zastávky, o protileh-
lém přístřešku raději nemluvě. Chůze z ná-
městí směrem do Dolních Břežan je jen pro
otrlé: chodník žádný, zato hlubokých výmolů
podél úzké vozovky víc než dost. Pozemek má
sice ve správě TSK, přesto by městská část
měla trvat na zajištění bezpečnosti provozu.
Bez veřejného osvětlení se zatím musí obejít
část Branišovské směrem ke Zbraslavi.

Absence kanalizace se dnes řeší projektem
pro stavební povolení. Týká se však jen jižní

části Točné, kde má zájem na výstavbě deve-
loper, podporovaný vedením radnice, zatímco
výstavba kanalizace v severní polovině Točné
radní netrápí a vymlouvají se na investora
stavby MHMP. Zpracování drobné úpravy
územního rozhodnutí v délce 400 metrů pro
severní část přitom představuje zástupný
problém, který má za cíl věc oddálit. Doku-
mentace pro stavební povolení mohla být
projektována pro celou Točnou souběžně
s úpravou územního rozhodnutí. Ani přes opa-
kované interpelace opozice i občanů není
zájem problém řešit. Radní se vymlouvají na
magistrát a zapomínají, že jsou to oni, kdo má
prosazovat zájmy občanů. Zato zvýšení daně
z nemovitosti dopadlo stejnou měrou na celou

Točnou – jak na ty, co mají plný komfort
s kanalizací, plynem a úklidem, tak na ostatní
bez ohledu na jejich vysoké náklady, spojené
s odvozem splašků.

Otázkou zůstává i možnost využití hřiště do
budoucna; smlouva zajišťuje jeho pronájem
pouze na rok. Pokud soukromý majitel pozem-
ku další pronájem odmítne, skončí klub kopané
a děti i dospělí na Točné ztratí jedinou sportov-
ní plochu. Toto nebezpečí přitom reálně hrozí,
protože majitelé pozemků v okolí hřiště pouka-
zují na hluk, spojený se sportovní činností.

Bude tyto problémy radnice řešit? Je hod-
ně věcí, které je na čase změnit na Točné
k lepšímu.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA,
poslanec PSP ČR

a zastupitel za Změnu pro Prahu 12

Je Točná na dvanáctce Popelkou?

Dvě věže o výšce 14 a 18 pater ve Vosátkově ulici
Den po zvolení nové rady zahájil
stavební úřad řízení o vydání
územního rozhodnutí na výstav-
bu dvou domů s 18 a 14 patry
ve Vosátkově ulici. Jde o velmi

sporný developerský megaprojekt společnosti
Trigema. Opoziční kluby proto svolaly zastu-
pitelstvo, aby při veřejné diskusi za účasti
místních lidí společně vypilovaly příslušné
připomínky a námitky.

Nové vedení však místo slibovaného trans-
parentního jednání přišlo s materiálem, který
odnímá zastupitelstvu osvědčenou pravomoc –
veřejné projednávání a připomínkování sta-

vebních záměrů a urbanistických studií. Jednat
se má opět jen za zavřenými dveřmi v radě.

Jak se zdá, má v tuto chvíli stavba od praž-
ského magistrátu vedeného Piráty podporu.
Citujeme z dopisu občana Prahy 12 Miloše
Ungra: „Magistrát tímto stavbu jednoznačně
podpoří a umožní její provedení, a to navzdo-
ry jasnému nesouhlasu drtivé většiny občanů
přilehlého okolí. Toto jednání považuji za na-
prosté ignorování, nerespektování a pohrdání
zájmy občanů a vím, že toto vnímání v našem
sídlišti v drtivé většině převládá.“

Co dodat? Nenechejte se zmást lidmi, kteří
budovali modré zítřky ještě za časů bývalého

starosty Hány. Dnešní ODS na dvanáctce není
ničím nová a v nadbíhání developerům si
s hnutím ANO a ČSSD dobře rozumí. Nemi-
ne měsíc, abychom nesledovali, jak develope-
ři na našem území rázně postupují za svými
cíli. Spojence mají ve vedení radnice – pře-
kvapivě v Pirátech a Zelených, nepřekvapivě
v ODS a TOP 09, jinak by ofenzivní postup
nebyl ani myslitelný. S občany si hrají jako
kočka s myší.

Květa Ruterlová,
zastupitelka za Změnu pro Prahu 12
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Zdražování výstavby Nové rad-
nice šlo na úkor nás všech. Jen
považte, jak se rozhodovalo –
a rozhazovalo… Na zastupitel-
stvu v září 2020 schválilo vede-

ní radnice opětovné zdražení této výstavby
(viz usnesení zastupitelstva č. Z-17-005-20)

o dalších téměř 19 milionů korun, a to na po-
kyn jediného člověka – bez rozhodnutí rady či
zastupitelstva! – bývalého radního za ČSSD
Jana Marhoula. Současní radní teď jeho roz-
hodnutí přikryli usnesením, jež podpořil i za-
stupitel za KSČM Svatopluk Semecký.

Mgr. Lukáš Horna

Další špatná rozhodnutí Pirátů, Zelených, ODS a TOP 09

Stále jsme přesvědčováni, že mu-
síme umožnit zahušťování naší
zástavby, a tím i bydlení dalším
lidem. Dříve se to týkalo přede-
vším okrajových částí Prahy 12,

nyní spíše sídlišť. Přitom právě ta byla aspoň
v základní míře navržena tak, aby poměr níz-
kých staveb se službami a vysokých s byty
měl jistý řád a zahrnoval i parky a parkoviště.
Zvedám hlas a říkám, že vyjít vstříc zahušťo-
vání není naší povinností. Uvádím příklad,
který znám z Německa. Malá obec u Mnicho-
va otevřela ve svém katastru průmyslovou zó-

nu, kde pokročilé technologické firmy, tedy
žádný těžký průmysl, budovaly své kanceláře
a provozy. I tak se po několika vlnách výstav-
by v této zóně obyvatelé rozhodli, že pro za-
městnávání místních je zde již pracovních pří-
ležitostí dostatek a nechtějí dále zvyšovat
počet dojíždějících pracovníků, kteří svojí do-
pravou automobilovou i vlakovou obec zatě-
žují. Proto další rozšiřování průmyslové zóny
v obci zastavili. Když slyším o tlaku na zahuš-
ťování sídlišť, vždy si na tuto obec vzpomenu.

Přitom i s pozemky, již prodanými develo-
perům, se dá mnohé dělat. Každý developer

potřebuje součinnost obce v podobě řady po-
volení aj. Zde může sebevědomý starosta
hodně vyjednat – od konsensuálního kompro-
misu až po úplné zastavení jakékoli nežádou-
cí výstavby.

A tak buďme suverénní a žádejme skrze
své zastupitele prosazení našich rozhodnutí,
zda a jakou výstavbu v naší městské části do-
volíme. Zdůrazňuji SKRZE zastupitele, niko-
li OD zastupitelů, protože my, zastupitelé
Prahy 12, musíme reprezentovat a realizovat
zájmy vás – obyvatel Prahy 12.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.,
předseda Sdružení občanů Prahy 12

Máme povinnost zahušťovat?

Prakticky to předvedli obyvate-
lé okolí Těšíkovy ulice, když se
bránili proti zahušťování sídliš-
tě. Rázně se postavili proti pro-
jektu, který se rozhodla protlačit

stávající koalice Pirátů, ODS a TOP 09; nesl
krycí název Dostavba sídliště Kamýk.

Místní občané si poradili se lží, nenávistí
a dezinformacemi, které vypouštělo vedení
radnice. To nepřipustilo schválení programu
mimořádného zastupitelstva, jež mělo zahušťo-
vání sídliště na programu. Učinilo tak přesto,
že se občané dostavili v nebývale velkém
počtu a – byť byli velmi rozzlobení – chovali
se naprosto kultivovaně.

Obyvatelé na mimořádné i řádné zastupi-
telstvo přinesli transparenty s nápisy „Piráti,
odplujte škodit jinam“ nebo „Tylová tady ne-

bydlí – demisi!“. Ve vystoupeních opakovali
svůj nesouhlas s výstavbou dalších paneláků,
úbytkem zeleně, parkoviště, dokonce i jediné-
ho obecního parkovacího domu a se zbourá-
ním domu služeb. Zároveň se dotazovali na
obvinění, které se objevilo na sociálních sítích.
Uvádělo, že manžel asistentky místostarostky
Evy Tylové (za Piráty a Zelené) strhával po-
zvánky pro občany na listopadové zastupitel-
stvo. Na obě jednání zastupitelstva Prahy 12
přišlo přes 200 lidí a vedení radnice na ně –
údajně kvůli bezpečnosti – přizvalo hasiče
a městské strážníky.

Buďme v nadcházejícím období stejně ne-
přemožitelní a neúnavní, jako byli občané
z oblasti ulic Těšíkova, Dobevská a Imrychova,
kteří občanským nátlakem úspěšně dosáhli
svého cíle a zastavili zahušťování sídliště.

Ing. Jiří Fliegr
Změna pro Prahu 12

O demokracii se musí bojovat

Návrh radních za Piráty, Zelené, TOP 09
a ODS na zástavbu lokality Těšíkovaç

Vážení a milí příznivci Změny,
s nadšením jsme se v květnu

pustili do sběru podpisů k zalo-
žení hnutí Změna pro Prahu 12.

Díky velmi přínosné jízdě po
celé dvanáctce zjišťujeme i naladění v jejích
jednotlivých částech a jsme za zpětnou vazbu
nesmírně vděční – za každý rozhovor s vámi,
za podněty, názory a kontakty, kdy si přejete
s námi mluvit nebo i kandidovat, protože se
Změnou souzníte.

Budeme tyto okamžiky vyhledávat i nadá-
le. Nyní prostřednictvím Modřanských novin,
které osobně přinášíme do vašich schránek,

bilancujeme poslední tři
roky, kdy jsme za vás ani
v opozičních lavicích ne-
přestali s velkou vervou
bojovat.

Díky vaší podpoře za-
ložení hnutí Změna pro
Prahu 12 se podařilo rychle
zajistit potřebné podpisy
v mnohem větším počtu,
než bylo nezbytné. A za
vaše podpisy vám velmi
děkujeme. Budeme se sna-
žit vás nezklamat.

Ing. Jindřich Bašta
Změna pro Prahu 12

Změna pro Prahu 12 přichází


