
To tam nepište, řekla Miriam Chytilová, když
viděla titulek. To by se Jennifer určitě nelíbilo!

Miriam Chytilová je česká herečka a dabérka,
jejíž hlas znají televizní diváci, kteří mají v oblibě
seriál Přátelé. Miriam bydlí v Modřanech a letos
kandiduje za Změnu pro Prahu 12, je na jede-
náctém místě kandidátky.
Jak se vám hraje hlavní hrdinka v americkém
televizním seriálu Přátelé?

Považuji za štěstí, že jsem zrovna já byla vy-
brána jako český hlas Jennifer Aniston, alias
Rachel z Přátel. Je vtipná, výborná herečka. Mys-
lím, že se velmi zasloužila o to, že se seriál stal
světovým fenoménem. Přitahuje a baví stále nové
generace mladých lidí, kteří ho sledují a touží
zažívat podobná přátelství.
Skupina přátel, o které úspěšný seriál vysílaný
ve více než sto zemích světa vypráví, žije
v Greenwich Village v New Yorku, takže ta-
ková obdoba naší zelené Prahy 12. Vidíte něco
podobného?

Bohužel musím říci, že nic. Jsem smutná z toho,
že tolik let po sametové revoluci vypadá Praha 12
jako město v nějaké rozvojové zemi. Podívejte se
kolem sebe. Vidíte ten nepořádek, vajgly, zarostlé
chodníky, díry, popraskaný asfalt, zničené trávní-
ky. Mluvím s velkou spoustou lidí, když rozdá-
váme předvolební materiály. Chybí jim základní
věci, jako třeba lavičky, na kterých by si mohli
popovídat. Kde jsou kavárny, parčíky zkrátka
místa, kde by mohlo být lidem spolu dobře? Při
svých cestách, například do Švýcarska, jsem
okouzlena tím, jak tam veřejná prostranství i v těch
nejmenších vesnicích, na předměstích i v průmys-
lových zónách vypadají upraveně a krásně. Na můj
dotaz mi místní lidé odpovídají: „máme obecního
zahradníka“.
Jaké je vaše volební heslo?

Praha je plná plakátů, slibů a nevkusných frází,
ze kterých se mi dělá zle. Všechny populistické
floskule, klišé a lži už všichni řekli a napsali.
Proč kandidujete do zastupitelstva?

Když jsme se přestěhovali s manželem do Mod-
řan, zažili jsme represi ze strany úředníků a radni-
ce Prahy 12. Bylo to v roce 2000 a měli jsme pocit,
že žijeme v totalitním režimu. Tehdy jsme poznali
Danielu Rázkovou, která byla ochotná naše pro-
blémy pomoci řešit. Od té doby jsme osobně
poznali další lidi ze Změny pro Prahu 12. Velmi
obdivuji jejich nasazení, slušnost, neúplatnost…

Když mi nabídli, abych kandidovala s nimi, uvě-
domila jsem si, že bych neměla jen čekat, že se
něco, nějak zlepší. Naprosto se ztotožňuji s názo-
rem Změny pro Prahu 12, že je potřeba zodpo-
vědně zvažovat povolování velkých developer-
ských projektů, zejména když mají vyrůst v mís-
tech, kde nevratně poškodí kvalitu života lidí,
kteří v místě žijí, které způsobí mnoha lidem újmu
a psychické utrpení. Je potřeba zabránit účelo-
vým změnám územního plánu.

Kde se s vámi voliči z Prahy 12 mohou setkat?
Ráda bych všechny pozvala, aby se zúčastnili

pochodu „Cesta změny“ – AO dá Central Group
ruce pryč od Prahy 12. Pochod se koná 7. října
a začíná v 15.30 na zastávce autobusu 165 Na
Šabatce. Budu tam a ráda si s nimi budu povídat.
Co byste na závěr voličům vzkázala?

Odpovím slovy Jana Svěráka, která publikoval
v Branickém budíku: „Za poslední desetiletí naši
radní prodávali a tunelovali obecní majetek a ne-
chávali si platit od všech a za všechno. Dejte
prosím na naši radu, v nadcházejících volbách
konečně nevolte strany, ale lidi, které znáte.
V komunální politice se netvoří zákony, ani se ne-
určuje výše daní, nejde tu tedy o pravici a levici,
ale o správu společného majetku.“ Děkuji, Honzo,
s tvými slovy se ztotožňuji.

Yvona Pavelková
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Jennifer Aniston kandiduje za Prahu 12

Vážení a milí sousedé,

aby důležité změny byly doko-
nány, je nutné skončit s kmot-
rovskými praktikami minulých
radnic a vyhnat jejich předsta-
vitele z úřadu.

A pak je ještě mnohé před námi:
• Budeme požadovat a kontrolovat, aby bylo

více městských strážníků na sídlišti a v uli-
cích, aby byli na nebezpečných místech městské
části a zajistili bezpečný pohyb občanů. Zá-
roveň tak zabráníme neustálému vandalismu,
bytovým a četným automobilovým krádežím.

• Budeme prosazovat zvýšení počtu parkova-
cích míst v současných lokalitách budová-
ním šikmých stání nebo hlídaných parkovišO
při zachování počtu volných bezplatných par-
kovacích míst. Vybudujeme také betonová
patra ve svažitém terénu stávajících parko-
višO a tím zdvojnásobíme počet parkovacích
míst, kde to jen bude možné.

• Zajistíme bezbariérové vstupy na úřady a na
jednání rady a zastupitelstva, aby se lidé
na vozíčku mohli jednání zúčastnit. Dnes to
není možné.

• Podnikneme další kroky pro omezení neříze-
ného hazardu na území městské části. Bude-
me usilovat o dohodu mezi veřejností, měst-
skou částí a provozovateli tohoto byznysu.

• Vybudujeme dvě komunitní centra K Dolům
a v Palmetově ulici. Komunitní centra budou
oporou pro seniory, maminky s dětmi, mezi-
generační setkávání a prevencí sociálně
patologických jevů a souvisejících sociál-
ních služeb.
Celý program Změny pro Prahu 12 najdete
na www.zmenaproprahu12.cz

Daniela Rázková, lídr kandidátky
Změny pro Prahu 12 a kandidátka

za Trojkoalici do zastupitelstva hl. m. Prahy

Sdružení občanů Prahy 12 Vás zve na pochod
AB dá Central Group ruce pryč od Prahy 12,
který se koná 7. října. Začínáme od 15,30
u zastávky Na Šabatce v Komořanech a skon-
číme Na Obzoru po 18.30 hod. Více na
www.zmenaproprahu12.cz

Chceme aby si Central Group sedl s občany
k jednomu stolu a opravdu s nimi hledal přijatelný
investorský záměr. Seznámíme Vás se současným sta-
vem a vysvětlíme, jak je možné ho změnit. Radnice
obsazená neúplnou radou zamýšlí schválit další
problematické developerské projekty. Také s nimi
Vás seznámíme a předložíme alternativní řešení.

Občané, pojNte s námi
Zabráníme výstavbě paneláků developera Cen-
tral Group na zelené louce na Šabatce.

7. října na veřejném setkání vyzveme radu
hlavního města Prahy, aby obdobná rozhodnutí,
jako je výstavba paneláků na Šabatce, nechala
novým radním. Pošleme jim přátelskou radu:
Nerozhodujte kvapně!

�
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Další informace o nás naleznete na www.facebook.com/zmenapraha12, www.zmenaproprahu12.cz

Změna pro Prahu 12 za vás
bojovala již v předchozích vo-
lebních obdobích, v tom posled-
ním se povedl velký kus práce.

Vznik první koalice po volbách v roce 2010,
pod vedením ČSSD, byl jedinou možností,
jak po dlouhých patnácti letech přerušit vládu
Petra Hány na Praze 12. Vzhledem k obrov-
ským problémům, které nastaly na začátku roku
2012 v tehdejších Věcech veřejných, však ne-
bylo možné udržet většinu osmnácti hlasů pro
pokračování koalice. Za situace, kdy se Věci
veřejné začaly hroutit, muselo dojít k novému
pokusu sestavit většinovou koalici stran, které
se budou schopny domluvit na dalším fungo-
vání radnice.

Shodu na podobě rozpočtu a fungování rad-
nice se podařilo dojednat s TOP 09 a ODS. Přes-
tože jsme měli (a máme) rozdílné názory na
mnoho různých věcí (nejzásadnější je asi dia-
metrálně odlišný pohled na styl vedení radnice
v letech 1995–2010 pod vedením Petra Hány
a na schvalování dalších a dalších developer-
ských projektů), dokázali jsme se dohodnout
na přijatelných podmínkách spolupráce.

Proč jsme nemohli pokračovat
Se svými šesti mandáty v zastupitelstvu (z cel-
kových 35) jsme neměli sílu přehlasovat své koa-
liční partnery v případě sporných situací. Proto
jsme jako pojistku fungování koalice hned při
jejím vzniku prosadili právo veta – tedy podmín-
ky, za nichž přestane koaliční smlouva platit –
abychom v zásadních věcech nemohli být ob-
cházeni. Přesto k tomu začalo docházet.

Nejprve s využitím hlasů ČSSD, následně
s pomocí KSČM. Neměli jsme sílu změnit od-
hlasovaná rozhodnutí, se kterými jsme zásadně
nesouhlasili, a proto nám nezbylo nic jiného, než
z rady odstoupit a koaliční smlouvu vypovědět.
Nelpět na obsazených postech je důležitá
schopnost, která patří k zásadové politice.

Odejít tak, aby mezi rozcházejícími se part-
nery bylo možné předat rozdělanou agendu
a pokračovat ve spolupráci na užitečných věcech,
je ještě těžší. Jsme rádi, že se to nakonec uspo-
kojivě podařilo, přestože některé nálepkující vý-
roky na naši adresu byly velmi nepříjemné.

Co se podařilo
Změna pro Prahu 12 za vás bojovala již v před-
chozích volebních obdobích, v tom posledním
se povedl velký kus práce. Po patnácti letech
došlo i díky nám konečně k výměně starosty
Petra Hány. Dokázali jsme prosadit zásadní ome-
zení hracích automatů.

Hlas občanů začal být při jejich sporech
s developery nebo jiných potížích konečně res-
pektován. Kromě jediného případu nedošlo ke
schválení žádných nových developerských pro-
jektů, které se navenek tváří jako „rozvoj měst-
ské části“, ve skutečnosti přinesou jen další
zhoršení v kvalitě života občanů a velké náklady
městské části do budoucna.

Proti dřívějším obdobím, kdy
radnice bez ohledu na nové i stá-
vající obyvatele nechala posta-
vit téměř cokoli, jde o obrovskou
změnu k lepšímu. Podařilo se
nám to dosáhnout navzdory pou-
hým šesti hlasům z pětatřicetičlenného zastu-
pitelstva.

V neposlední řadě se mění atmosféra i mezi
jednotlivými stranami na radnici. Dříve zde pa-
novala taková, že kdokoli v opozici je nepřítel
téměř na smrt.

Političtí oponenti mají sice v mnoha věcech
odlišný názor, ale nemusíme se kvůli tomu ne-
návidět. Můžeme se alespoň snažit pochopit dů-
vody, které je k jinému názoru vedou.

Jak dál?
Doufáme, že v politice, a to i v komunální, ztratí
vliv lidé, kteří při neshodě upřednostňují roz-
dmýchávání nejnižších lidských pudů před vzá-
jemným respektem. Doufáme, že do zastupi-
telstva budou zvoleni lidé, u kterých bude zcela
nepochybné, že zájem celku je jim vždy bližší
než zájem na ně napojených lobbistických skupin.

V komunálních volbách 2010 do zastupi-
telstva městské části Praha 12 uspělo 6 politic-
kých subjektů, které překročily povinnou hranici
5 procent. Z voleb tak vzešlo 35 nových členů
zastupitelstva.

V průběhu volebního období 2010–2014 do-
šlo k několika změnám. Dvakrát se volilo vede-
ní Prahy 12, rada městské části včetně starosty,
jeho zástupců a jednotlivých radních. Někteří
zastupitelé také změnili v průběhu volebního
období politickou příslušnost.

Poprvé zastupitelstvo volilo vedení radnice
14. 12. 2010. Na základě této volby vzešla Rada
MČ Praha 12 složená ze zástupců ČSSD,
Změny pro Prahu 12 a Věcí veřejných.

27. 4. 2012 zastupitelstvo část členů rady
odvolalo a jmenovalo členy nové. Z této volby
se utvořila nová rada tvořená zástupci TOP 09,
ODS a Změny pro Prahu 12.

Z důvodu dlouhodobého porušování koaliční
smlouvy partnery zástupci Změny pro Prahu 12
k datu 25. 3. 2014 odstoupili ze svých funkcí
v radě.

V průběhu volebního období se svého man-
dátu vzdalo celkem 5 zastupitelů, a to z Věcí
veřejných a ODS. Ti byli bezprostředně nahra-
zeni novými členy, dle pořadí z volebních kan-
didátek jednotlivých politických subjektů. Ně-
kteří členové zastupitelstva také tzv. převlékli
kabát, opustili své politické kluby a v nadchá-
zejících volbách kandidují za jiné subjekty. Jiří
Soukup vystoupil z TOP 09, nyní kandiduje za
subjekt Pro Prahu. Dalším podobným případem
je Ivana Kyliánová Matoušková, která se man-
dátu člena zastupitelstva vzdala ke dni 29. 5.
2013. Ač původně zvolená za VV, nyní rovněž
kandiduje za subjekt Pro Prahu. Řady klubu ODS
opustil zastupitel Eugen Satran, který dnes kan-
diduje za Občanskou konzervativní stranu. Na
posledním zářijovém zastupitelstvu z klubu Změ-
ny pro Prahu 12 vystoupila Eva Tylová, která

v průběhu loňského roku vystoupila ze Strany
zelených, za kterou ale nyní i tak kandiduje.

Zase Hánova rada
Většina současné rady se přímo účastnila pře-
dešlé Hánovy vlády: Zlatuše Rybářová (ODS),
Hana Jandová (TOP 09, dříve SNKED), Jiří
Fremr (ODS, dříve Unie svobody). Nebránili
tomu, aby se Petr Hána vrátil na plný úvazek
v říjnu 2013 na radnici jako asistent paní Rybá-
řové. Názorná paralela by byla taková, jako kdy-
by se poslanec stal asistentem jinému poslanci.

V současnosti je neúplná šestičlenná rada,
která je složena ze zástupců ODS a TOP09.
Místo toho, aby tito lidé se slabým mandátem
dělali jen „udržovací“ rozhodnutí, pouští se do
dalších stavebních projektů pro nové develo-
pery a připravují prodeje majetku městské části.
O tom, jak silná tato skupina je, vypovídá její
lídr – starosta: ve vlastní straně je zařazen pro
své neúspěchy na 19. místo kandidátky TOP 09.
Současní radní rozhodují, jako by měli v zastu-
pitelstvu většinu. Bohužel současný stav legisla-
tivy jim umožňuje dělat v radě důležitá rozhod-
nutí, která jsou pro městskou část směrodatná
a jejichž dopady jsou mnohdy negativní. Současní
radní se opět chovají víc jako realitní makléři.

Ing. Jan Mikulecký
a Mgr. Zbyněk Boublík

Změna je možná, ne však jednoduchá

Politické uskupení Změna pro
Prahu 12 působí již řadu let v naší
městské části. Naším dlouhodo-
bým programem je změnit způsob
rozhodování o veřejných věcech
a tedy způsob řízení obce. Důle-

žité části našeho programu se nám při účasti ve
dvou koalicích v tomto volebním období po-
dařilo uskutečnit. Jde jak o koncept otevřené
radnice, tak o způsob společného života pod-
nikatelů, investorů a občanů žijících v obci,
ale i o směr rozvoje obce, který má být opravdu
prospěšný, a o péči, kterou z veřejných zdrojů
chceme nám občanům Prahy 12 věnovat.

Uskutečnění našeho programu konceptu ote-
vřené radnice spočívá například v pravidelných
interpelacích občanů na zasedání zastupitelů,
v otevření přístupu do obecních novin pro obča-
ny a pro opozici a v co nejrannějších veřejných
projednáních investičních záměrů v obci s občany.

Uskutečnění našeho programu v novém způ-
sobu společného života podnikatelů, investorů
a občanů žijících v obci spočívá v tom, že pod-
nikatelský nebo investiční záměr je předložen se
svými klady a zápory k veřejnému projednání
s občany, je dosaženo společného kompromis-
ního řešení s vyrovnanými výhodami i nevýho-
dami pro obě strany, tedy vlastně s vítězstvím
obou stran. Podařilo se to v závěru investice
U dubu, YIT, ale nepodařilo se to například
u BritishSchool. Proto osobně nesouhlasím s pro-
hlášeními jiných na billboardech, že investora do
parku nikdy nepustím, že hazard nikdy nepři-
pustíme. Ano, umím si představit investora
v parku a hazard v obci, ale musí tomu před-
cházet důkladné veřejné projednání s občany,
kde investor nebo provozovatel hazardu veřejně

Změna je a bude všude

Pokračování na str. 3

Krátký pohled na minulé volební období
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předstoupí před občany a obhájí svoji představu
s výhodami a nevýhodami pro obec a její občany,
a v případě složitých rozhodnutí referendum.

Našim programem je takový směr rozvoje
obce, který bude prospěšný, tedy primárně urče-
ný pro občany, kteří v naší obci Praha 12 žijí
dnes, nikoli jen jako prospěch pro budoucí nové
občany Prahy 12 na úkor těch současných. Není
pro nás prospěšným rozvojem obce postavit
osmipatrové paneláky, které budou bez nové
infrastruktury a dnešním občanům seberou plné
využití té již existující.

Otázka jakou péči z veřejných zdrojů, kterou
chceme nám občanům Prahy 12 věnovat, je téma,

které si otevřeně ve volebních programech ostatní
politické subjekty kladou vzácně. Jde například
o péči o seniory nebo sociálně znevýhodněné
spoluobčany, jde o komfort veřejných služeb pošty
nebo městského úřadu aj. Na jedné straně mů-
žeme říci, že tyto náklady nechceme vynakládat
a že řádně pracující občané je nepotřebují, ale na
druhé straně těmito náklady odstraňujeme vyhro-
cování problémů, a tak i nebezpečí jejich eska-
lace. Protože kdo z nás si může být jist, že se to
jeho nebo jeho dětí nikdy nebude týkat? Mluvme
o tom otevřeně. To byl základ naší diskuse na
zastupitelstvu o konceptu rezervy sociálního byd-
lení na Praze 12 nebo o nové radnici. Podařilo se
vybudovat portál Pomoc na dvanáctce.

Mnohé tyto nové koncepty se podařilo při-
pravit a prosadit, ale nakonec se je podařilo
uskutečnit jen v několika případech. Po jejich
úspěšném použití se jejich další aplikace totiž
v koalicích Změně nepodařila prosadit. Naši
koaliční partneři na tyto změny sice přistoupili,
ale jejich pokračování již nepřipustili.

Je proto třeba se změnami pokračovat a do-
končit změnu způsobu rozhodování o veřejných
věcech. To je program Změny pro Prahu 12
v nadcházejícím volebním období. Změna je
tým, který jede. Změna je v každém z nás, pro-
tože změna je život.

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
zastupitel Změny pro Prahu 12

Pokračování ze str. 2

O připojení Prahy 12 na okruh se stále šíří mýty.
Jedním je, jak dokonalé připojení by to bylo.

Jenže plán byl tento. Komořanská ulice bude
v Komořanech ukončena. Napojení bude reali-
zováno vybudováním nové komunikace se sjez-
dem z Komořanské za cukrovarem a nájezdem
na okruh na úrovni Zbraslavi za komořanským
statkem. Vlastní nájezd na okruh poruší pravid-
lo, že mezi dvěma křižovatkami na rychlostní
obchvat musí být aspoň 600 m vzdálenost a že
sjezd z okruhu musí mít jistý poloměr a kle-
sání/stoupání. Tedy krátce po výjezdu z tunelu
by byl sjezd s prudkou zatáčkou a klesáním,
které by vedly ke snížení rychlosti, kolonám a ne-
bezpečí havárie. Ihned za touto prudkou zatáč-
kou by byla křižovatka na Zbraslav. Kdo by
z Komořan chtěl jet na Zbraslav nebo na okruh,
musel by jet nejdříve k cukrovaru, aby se pak po
obchvatu vrátil zpět do Komořan.

Druhým mýtem je, že občanů Komořan by se
to nedotklo a bylo to pro ně výhodné. Ale: jednak
by cestováním k cukrovaru a zpět po obchvatu

asi nic neušetřili oproti cestě na Zbraslav na kři-
žovatku, navíc není stále dořešena ochrana ob-
čanů proti hluku. Ani dnes není hluk z okruhu
dořešen, neprošla kolaudace, mnozí obyvatelé
Komořan v noci slyší intenzivní hluk z okruhu.
V radotínské laguně se navíc plánuje otevření
povrchové těžby písku, která zvedne hluk v ce-
lých Komořanech.

Třetím mýtem je, že napojení na okruh zabrá-
nila Změna. Změna proti připojení na okruh
protestovala. Změna přinesla levnější alternativní
řešení spočívající v mostu do Lahovic, ale připo-
jení Prahy 12 na okruh nezabránila. Zabránila to-
mu finanční a hospodářská krize. Ještě v posled-
ním okamžiku na začátku krize byl postaven
i most přes okruh, který te[ vede odnikud nikam,
ale miliardy na obchvat Komořan včetně přesunu
traOového tělesa blíž k řece se již nenašly.

Místo toho zůstaly vybudovány ale zavřeny
připojení na okruh v Břežanech a Libuši, kde
jejich otevření vážou na investice pro dobudo-
vání připojovací infrastruktury, aby proud vozi-

del z okruhu nešel přímo do středů obcí Břežan
a Libuše.

Poslední, ale ne nevýznamné hledisko je, že
celý návrh obchvatu Komořan se provedl s impli-
citním předpokladem dobra pro obyvatele Komo-
řan a rozhodnuto bylo o nich bez nich. Tehdy
v zastupitelstvu nebyl jediný obyvatel Komořan
a námitky obyčejných obyvatel byly smeteny
ze stolu.

Nicméně konstruktivní plán Změny je, aby
se nejdříve otevřely – po provedení příslušných
opatřeních a dobudování infrastruktury – napo-
jení v Břežanech a Libuši. Pokud pak bude dál
trvat potřeba napojení, tak je nutné existující
návrhy obchvatem Komořan anebo mostem do
Lahovic podrobit další optimalizaci a nalezení
řešení pro obyvatele Komořan, aby jejich
hlukové zatížení a zničení zeleně bylo rozum-
ným kompromisem dořešeno. Při minulém roz-
hodování se žádný postup kompromisu a způ-
sobu win-win nepřipustil.

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Mýtus o připojení Prahy 12 na okruh aneb o nás bez nás

Proč je důležitá otevřená radnice
Událost, která se bohužel čím dál
častěji opakuje. Za okny se ozve
hluk a na louce, parkovišti či
jinde se objeví plechová ohrada,
pak bagr, a tak je konec s oblí-
benou, mnohdy poslední volnou

plochou pod oknem. Obyvatelé okolních domů
se bouří, ale už je pozdě. Dodatečně zjistí, že
developer „XY“ prosadil na magistrátu změnu
územního plánu, obvykle co nejvíce potichu bez
informování dotčených obyvatel.

Příkladů z naší městské části je dost. Připo-
menu kauzu „Bytový dům Levského“. A nové
akce se chystají. Například majitelé pozemků
v Komořanech u Pražského okruhu se snaží pro-
sadit s velkou podporou místních ODS, TOP 09
a ČSSD změnu 50 000 m2 ze zeleně na stavební
pozemky.

Zdejší radnice se v minulosti vždy alibisticky
hájila: „My nic. Územní plán tvoří magistrát.“
To je sice pravda, ale existuje poměrně účinná
obrana, a tou je tlak veřejnosti. Pokud okolo
kontroverzní akce začne být rušno (protesty
obyvatel, články v tisku), magistrátní politici si
nebudou chtít zbytečně pálit prsty. Přece jen,
každou chvíli jsou nějaké volby. Podmínkou je,
včas se o věci dozvědět.

Bohužel většina kontroverzních změn územ-
ního plánu vznikla v letech 2000–2010, kdy
koalice pod vedením ODS své občany nijak ne-
informovala. K čemu jsou radniční Noviny
Prahy 12? Proč v nich není rubrika „Co se chystá“?
Případně s vysvětlením pro neodborníky? Kdo
z neodborníků ví, že napohled drobná změna
koeficientu v územním plánu znamená místo
jednopatrových domků čtrnáctipatrové paneláky?

Změna k lepšímu nastala až v posledním vo-
lebním období, kdy také zásluhou zastupitelů za
Změnu pro Prahu 12 začala být organizována
veřejná setkání, například k Belárii. Nyní je při-
pravován nový metropolitní plán, ten určí po-
dobu území pro mnoho dalších let. Znovu se
pracuje potichu, aby obyvatelé do něho příliš

„nešOourali“. Pod názvem Noviny Prahy 12 si
představuji místo fotky pana starosty, jak otvírá
nový chodník, pravidelnou informaci radnice
o budoucích plánech developerů. Už vidím, jak
jim to nebude po chuti.

A nejde jen o zelené plochy. V minulosti pruh
bývalých továren mezi vlakovou a tramvajovou
tratí skoupili silní investoři a postupně se jim
podařilo prosadit změny z průmyslu na plochy
pro bytovou výstavbu. A pokud možno s co nej-
větší hustotou. Teoreticky zde, i s plánovanou
přestavbou Mikrony, může přibýt tisíc bytů.
Ovšem nikde v územním plánu nezbylo místo
například pro školku. A tak se budoucí majitel
bytu z reklamy sice dozví, že za 15 minut je
tramvají v centru, ale o tom, jak jej čeká ráno do-
prava dítěte do školky někam na sídliště, jistě ne.

Pokud se zeptám lidí, kde vidí největší pro-
blémy, většinou se dozvím, že „drobná krimi-
nalita a parkování“. Dlouho se mluví o výstavbě
parkovacích domů. To je asi ideální řešení, ale
zároveň velmi drahé a málokde v krátké do-
cházkové vzdálenosti od bytu. Proto, ve spolu-
práci se společenstvími vlastníků bytů, je po-
třeba investovat do úprav současných parkovišO
a změnami dopravního režimu navýšit parkovací

Pokračování na str. 4

Louka nebo
budovy narušující
ráz a krásu přírody
v Komořanech? Zveme Vás
na veřejné projednání dne 24.10.
od 9 hodin na Mariánském náměstí 2,
Praha 1. Načasováno je příhodně do mezi-
vládí, kdy nebude ustanovena ještě nová rada
a stará rada nemá tak zcelamandát k vládnutí.
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Předvolební sliby, povolební činy
Vážení čtenáři, všimli jste si, jak
probíhá předvolební kampaň?
Jaká témata uvádějí subjekty před
volbami a jaká je činnost stej-
ných subjektů po volbách? Všimli
jste si také, že mnoho kandidu-
jících subjektů vzniklo jen a pouze

pro tyto volby a velkou část členů tvoří „recyk-
lovaní“ politici z jiných stran?

Jednotlivé kandidující subjekty slibují „hory
doly“ a po volbách „skutek utek“. Proto je velmi
důležité před odevzdáním hlasu volební lístek
dobře prostudovat a důkladně promyslet, komu
dáte svůj hlas. Zvážit, zda volební subjekt má
nějakou historii.

Změna pro Prahu 12 je činná od roku 2002. Má
tedy svoji historii a pro voliče je tedy čitelná.

Během uplynulých 12 let se Změně pro Pra-
hu 12 podařila řada věcí. Namátkou vybírám
kauzu v Komořanech, kdy se podařilo dosáh-
nout soudního rozhodnutí o zrušení změny územ-
ního plánu v lokalitě Šabatka, kde Central group
plánoval výstavbu nového sídliště pro cca 900 (!!!)
obyvatel. Jako vždy, tak i zde si Central group
nepřipouští negativní dopady na lokalitu, která
je velmi blízko přírodní památky.

Nyní Změna pro Prahu 12 bojuje například
proti dalšímu zahušOování sídliště Modřany. Jedná
se o lokalitu na okraji Modřanské rokle v zeleni,
bytové domy Levského a Vazovova.

Na závěr bych ještě zdůraznil, že za Změnou
jsou viditelné výsledky. Boj proti developerům se
sice stal velkým volebním trhákem a heslem, ale
jen do dne voleb. Pak se vše vrátí do vyjetých
kolejí, kdy se jde vstříc dalším a dalším stavbám.
Stávající primátor Hudeček má dokonce představu,
že se do Prahy vejde dalších 500 000 obyvatel.

Je třeba si připomenout, že na dnešním mo-
hutném zahušOování města mají podíl všechny
strany, které nyní bojují.

Změna pro Prahu 12 nemá mezi svými kandi-
dáty bratra developera a současně několik blízkých
příbuzných. Současně ani nevyzýváme naše příz-
nivce k vylepování srdíček místa, která máte rádi.

Změna pro Prahu 12 ani nevrací Prahu
(ve velkém srabu) a místo hesel „Prostě to…)
se může pochlubit svými výsledky.

Dejte nám, prosím, svůj hlas, abychom mohli
i nadále být na vaší straně a odstraňovat zavede-
né nepořádky naší radnice. Ing. Jindřich Bašta

Milí spoluobčané Prahy 12,
tak nám to již začalo. Volební poutače, bill-
boardy, sliby, hesla, prostě období, které nor-
mální občan v převážné míře bytostně nesnáší.
Nutno dodat, že se není čemu divit. Volební
marketing nepřináší skoro nic, co by lidskou
duši kultivovalo a povzneslo. Tu hezčí, tu oškli-
vější „sololitové tváře“ kandidátů na nás vyku-
kuji zpoza rohu a slibují, že něco zlepší, zachrá-
ní, vyřeší a hlavně, že to myslí poctivě. Jedinou
útěchou je, že stejně to chodí nejen u nás doma,
ale v podstatě na celém světě.

Co mne osobně mrzí, že v předvolebních kam-
paních schází trocha toho humoru. Strany a hnutí
se berou až moc vážně, v zápalu boje o několik
mocenských křesílek v zastupitelstvu působí na-
venek často jako suchaři. Volí líbivá hesla, ale lidi
tohle už neberou, fádním heslům prostě už ne-
věří, neupoutá je to. Co to tedy zkusit jinak, trochu
se voličům více otevřít. Možná by to chtělo pár
nových neomšelých volebních hesel – například:
a) Stranické slogany
ČESTNĚ SLIBUJEME –

AŽ SE ZABEZPEČÍME, ODEJDEME.
VY VOLÍTE, MY VLÁDNEME.

NIC VÁM NESLIBUJEME, NIC OD NÁS
PROTO NEOČEKÁVEJTE.

ŠETRNÁ RADNICE, NEŠTĚSTÍ OBČANŮ.
VY NÁM DÁTE DŮVĚRU A MY VÁM POKOJ.
NECHCEME VÁM LHÁT, ALE S PRAVDOU

TO PŘEHÁNĚT NEBUDEME.
b)Individuální slogany:
VOLTE KARLA Břicháčka,

MÁ VELKOU RODINU a HYPOTÉKU.
CHCETE OBCHVAT?

TAK SI HO POSTAVTE!
NEČEKEJTE ZÁZRAKY – NEBUDOU!
MÁM RÁD SVOU RODINU a DEVELOPERY.

VÁŠ KAREL PIŽMOŇ.
NEMÁM RÁD HÁNU, KLDR a KOPROVOU –

Váš OLDŘICH ŽÍLA.
Pokud ani tyto slogany nezaberou, nevadí,

přij[te toho 10. října stejně k volbám, protože
v sobotu nebudete mít čas, většina z Vás pojede
na houby nebo nakupovat. A propos, pokud sku-
tečně dorazíte – zkuste se nejprve pozorně podí-
vat na číslo 9 – Změna pro Prahu 12, kandidáta
č. 17. Uděláte mu radost, i když mu hlas nedáte.
Aspoň se pokusil něco změnit.

Váš Evžen Doležal

Jak volit Změnu pro Prahu 12?
Každý občan má 35 hlasů.
Zakřížkujte prosím celou

naší kandidátku číslo 9.

místa. Maximálně ve střehu je třeba být při po-
suzování nové výstavby. Firma sice místo zru-
šeného parkoviště v projektu vytvoří údajně
nová parkovací místa přesně dle stávajících
předpisů, ale norma, kdy na 30 bytů 1+kk stačí
15 parkovacích míst, je mimo realitu.

V našem zájmu je mít zastupitelstvo, které
nás bude včas otevřeně informovat, a ne radnici,
která nám potají prodá poslední kus zeleně pod
okny. Chtěl bych, aby název „Zastupitelstvo měst-
ské části“ znamenal, že zastupitelé skutečně za-
stupují své spoluobčany a ne cizí firmu, která chce
postavit byty, rychle je prodat a „starejte se“.

Miroslav Turek, Změna pro Prahu 12

Důležitost otevřené radnice
Dokončení ze str. 3

Znám Květu Ruterlovou více než
třicet let nejen jako sousedku, ale
i aktivistku za zlepšení života na
našem sídlišti a obdivuji i její
zaujetí, se kterým řeší všechny
problémy s nimiž se setkává.
Zejména s jakým úsilím bojuje

spolu s Občanským sdružením Na Obzoru již
několik let proti necitlivé zástavbě na Kamýku.
Není jí lhostejná ani katastrofální situace s par-
kováním, nedostatek služeb nebo kriminalita.

V komunálních volbách dám svůj hlas naší
kandidátce uvedené pod číslem 9 a věřím, že tak
učiní i další obyvatelé našeho, mnohdy opomí-
jeného sídliště. Pavel Lukeš

Úžasná žena Na Obzoru

Viniční domek jsme zachránili před barbar-
skými zásahy, které prosazovali radní za TOP09
a dlouhodobě ODS. Ministerstvo kultury odsou-
dilo jejich původní záměr a potvrdilo náš názor,
že šlo o nepřípustné zásahy do památky. Nelíbí
se nám také, že rekonstrukce za dvacet milionů,
nezajistila bezbariérový vstup pro vozíčkáře.

Změna je všude v Praze 12


