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Máme hranice, Je mi ctí kandidovat za Změnu
Ještě před několika lety by mne
V té době jsme se však nesetkali s podpojež nepřekročíme
ani nenapadlo angažovat se
rou radnice, právě naopak, její vedení bylo

Jsme tu s vámi 12 let. V roce
2006, když Změna pro Prahu 12
začínala, dostali jsme od vás pětinu hlasů. I v dalších volbách nás
volila téměř pětina voličů v naší
městské části. Letos před vámi stojíme počtvrté
a znovu říkáme: dejte nám, prosím, hlas.
Proč byste to měli udělat? Tak jako doposud
budeme hájit to, co je pro nás v místní politice
důležité. Aby lidé, kteří žijí v Praze 12, měli
přístup k informacím, co se v naší městské části děje, aby se k tomu mohli vyjadřovat a také
se skrze zastupitele na rozhodování podíleli.
Změna pro Prahu 12 vznikla spojením řady
subjektů a iniciativ, které spolupracují, protože tradiční strany přehlížely zájmy občanů.
Dospěli jsme k závěru, že je nutné, aby se v zastupitelstvu a ve vedení radnice objevili jiní
lidé. Lidé schopní nacházet řešení problémů,
která jsou přijatelná pro většinu lidí v Praze 12.
Řada dnes běžných věcí, jako jsou interpelace občanů na zastupitelstvu, jsou výsledkem
naší činnosti a snahy udělat veřejné rozhodování na Praze 12 pro občany přístupné a otevřené. V tom chceme pokračovat.
Proto jsme také v minulých letech byli
ochotni spolupracovat s dalšími stranami. A to
do doby, než chtěly utrácet víc, než na co
Praha 12 měla, nebo než začaly naslouchat
více developerům než místním lidem. Máme
jasné hranice, které nejsme ochotni překročit.
Byli jsme dva roky v koalici s ANO, které
zakládali v Praze 12 lidé, dříve podporující
Změnu pro Prahu 12, a dokonce jsme dva roky
úspěšně radnici vedli. Po předem dohodnuté
výměně na pozici starosty nás ale tehdejší partneři tlačili, abychom v rozporu s naším programem podporovali zahušťování modřanského
a kamýckého sídliště. S tím jsme nemohli souhlasit, následoval vynucený odchod z rady
a dva roky v opozici. Chování radnice jste pak
mnozí zažili osobně a přivedlo vás i na jednání
zastupitelstva, jehož svolání jsme zařídili.
I před těmito volbami vám říkáme – nebudeme spolupracovat s těmi, kteří jsou ochotni
prodat se zájmům developerů, s těmi, kteří to
už v minulých letech udělali, nebo kteří teď
na plakátech falešně slibují, že zachrání zeleň
a že nám to garantují. Vy přece sami dobře
víte, že opačné jednání vás přivádělo na jednání zastupitelstva v posledních dvou letech,
kdy radnici společně vedly hnutí ANO a ČSSD.

PhDr. Daniela Rázková, (KDU-ČSL),
zastupitelka za Změnu pro Prahu 12
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., předseda
Sdružení občanů Prahy 12

v politice. Veškerou energii jsem
směřovala na výchovu dětí a zaměstnání. Roky plynuly a s nimi
přišlo před dvanácti lety plánování necitlivé
zástavby, která reálně i výhledově výrazně
zhoršila životní podmínky v naší lokalitě sídliště Kamýk. Donutilo mne to zapojit se do
boje proti této necitlivé výstavbě jako člen
„Občanského sdružení Na Obzoru“ společně
s Bytovým družstvem Papírníkova.

vždy na straně developera. Až v období, kdy
se funkce starostky ujala PhDr. Daniela Rázková, došlo k dohodě, respektive kompromisu,
jehož výsledkem bylo zřízení nových kolmých
parkovacích stání na našem sídlišti.
Tento krok paní starostky vedl k navýšení
počtu parkovacích míst a hlavně k zajištění
průjezdnosti ulic pro hasiče a další záchranné složky.

Dlouholetou touhu vozíčkářů zejména z Prahy 12 po bezproblémovém vstupu do jejich
oblíbeného Modřanského biografu se rozhodla
vyřešit nezisková organizace Polovina nebe,
kterou dvanáct let vede lídryně Změny pro Prahu 12 Daniela Rázková. V neděli 23. září proto
pořádala přímo v Modřanském biografu dvojkoncert kapel The Tap Tap a Yo Yo Band,
kterým byla zahájena sbírka na vybudování
trvalého bezbariérového přístupu do kina a bez-

bariérového sociálního zařízení. „Jde o věc, která
se nás týká, takže do koncertu jsme šli hodně
naplno,“ říká Šimon Ornest, kapelník uskupení
The Tap Tap, v němž hrají i lidé s postižením.
Sbírku na bezbariérové kino můžete podpořit bankovním převodem na účet Fio banky
číslo 2301485397/2010. Děkujeme za podporu
dobré věci.

Zástupci Změny pro Prahu 12 kandidují
na magistrátu v koalici Spojené síly pro
Prahu. Je důležité mít své lidi v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Podpořte ve vol-

bách na magistrát Spojené síly pro Prahu.
Dejte prosím svůj hlas zástupcům naší městské
části Daniele Rázkové na 14. místě a Tomovi
Philippovi na 44. místě. Děkujeme.

Dokončení na str. 3

Naše sbírka na biograf bez bariér

Modřanské noviny, vydává Sdružení občanů Prahy 12

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, (KDU-ČSL),
zastupitel za Změnu pro Prahu 12
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Sto let Československa a naše Praha 12
V říjnu si připomeneme kulaté
výročí naší země. A je skutečně
na co vzpomínat. Masaryk a další otcové zakladatelé dokázali
uprostřed evropy vydupat ze
země nejen samostatný, plně životaschopný
a demokratický stát, ale dosáhli něčeho snad
ještě důležitějšího – s Československem se
zcela ztotožnily široké vrstvy obyvatelstva.
I my v naší Praze 12 máme cenné připomínky, odkazující na kořeny našeho státu, jež
spočívají i v hrůzách I. světové války a v památce více než 140 000 našich předků, kteří
v ní padli. Na rohu ulic K Výboru a Ke Spálence na Točné tak můžeme dodnes obdivovat
památník obětem války z roku 1922, postavený zásluhou hasičského sboru a dalších místních občanů. Monument připomíná také strádání českých zemí během II. světové války.
Všichni ti orlové, skauti, sokolové, legionáři a mnozí další brali svůj nový stát jako něco, co je opravdu jejich a pro co jsou ochotni
udělat něco navíc a bránit ho. Ukázalo se to
naplno za Mnichovské krize a během II. světové války, kdy se přes hrůznou zkušenost
předchozí války vydaly desetitisíce mužů do
zahraničí bojovat za osvobození své vlasti
a mnoho dalších denně riskovalo své životy
odbojovou činností doma. Na frontách za války
padlo 25 tisíc československých vojáků!

Zamýšlím se tedy, jak bychom my byli
ochotni bránit svou zemi dnes. Kolik mužů
a žen by dokázalo riskovat úplně vše pro svůj
stát. A právě systematická výchova ke zdravému, otevřenému patriotismu, k úctě k vlastní
zemi a jejím lidem, by měla být jednoznačnou
prioritou dneška na všech úrovních. To není negativní nacionalismus, je to naopak pozitivní
sebevědomá snaha rozvíjet a inspirovat se jako
společenství, nesledovat jen své soukromé,
úzce osobní zájmy, ale přispívat i něčím navíc,
tak, aby se Česká republika posouvala dál, rozvíjela se a byla zkrátka dobré místo k životu pro
pokud možno všechny, i ty nejslabší.
Bohužel, v naší zemi nyní na všech úrovních
tato pozitivní vize dalšího rozvoje citelně schází, a přestože máme být rozhodně na co hrdi,
schází nám i sebevědomí. Podívejme se třeba na
Izrael. Kombinace bezpečnostních a klimaticko-geografických podmínek tam snad nemůže
být horší. Přesto dnes patří mezi nejvyspělejší
země světa. Nebo Jižní Korea, země, která se
dokázala z naprostého rozvratu za války a kompletní bídy dostat mezi největší ekonomiky světa a bez problémů zvládá pořádat i olympiády.
Proto je dobře, pokud se najdou lidé, ochotní „jít s kůží na trh“, vystavovat se veřejné
kritice od kohokoliv za cokoliv a třeba kandidovat ve volbách. I to je svým způsobem
služba vlasti, byť bych si nikdy nedovolil

srovnávat nasazení a risk kandidátů v demokratických volbách s vojáky, kteří denně pro
ideály dávali všanc život. Přemýšlejme proto
všichni každý den, čím pozitivním dokážeme přispět svému okolí a své zemi. A volme
podle toho politiky i své přátele.
A oslavme společně důstojně nejvýznamnější dosavadní výročí naší společné země
u zmíněného památníku na Točné, který připomíná, že náš stát a jeho občané prošli s rovnou páteří hrůzami obou světových válek.

Stálé napadání Změny pro Prahu 12 a především bývalé starostky Daniely Rázkové mě
pobuřuje. Děje se tak v duchu
rčení „zloděj křičí, chyťte zloděje“. Kontrastuje to se zásadovými postoji
představitelů Změny pro Prahu 12, kteří důsledně hájí zájmy obyvatel dvanáctky.
Pokud se takové útoky objevují v Novinách
Prahy 12 – oficiálním mediu radnice, je to hrubé
zneužití moci současnou koalicí ANO a ČSSD.
Naopak se v radničních novinách nedočtete třeba o nesmyslné aplikaci do mobilu pro Prahu
12. Jednoduchá aplikace bez jakéhokoliv nápadu a užitečnosti, z hlediska grafiky a přehlednosti s hodnotou téměř nulovou, která stála radnici bezmála milion korun! A to nikomu nevadí?
Přitom současně s „radniční“ aplikací
vznikla podobná nezávislá aplikace Prahy 12,
která nejen že neskonale lépe vypadá, ale
zároveň obsahuje mnohem více užitečných
funkcí. Byla radnici nabídnuta za zhruba 200
tisíc, nicméně hnutí ANO dalo přednost aplikaci vlastní, byť se vším všudy vyšla na pětinásobek! Za zmínku přitom stojí i fakt, kolik
lidí si předraženou aplikaci stáhlo do svého
mobilu a opravdu ji používá…
Nicméně pan starosta a někteří radní podobné projekty neváhají hájit a především v nich
pokračovat za hlasitého hanobení Daniely

Rázkové a Změny pro Prahu 12 i v předvolebních Novinách Prahy 12. Zdá se, že někdo
na radnici má zjevně za nutné odvádět pozornost od kauz skutečných, třeba od stavby
nové radnice za bezmála 500 milionů nebo
podivných směnách pozemků či manipulovaní výběrových řízení Michalem Pincem…
Současné vedení dvanáctky totiž dává místo
plnění volebních slibů zjevně přednost likvidaci nepohodlných oponentů formou nečestného politického boje. Neustálými útoky v Novinách Prahy 12 vynikají radní za ČSSD
a Hnutí ANO. Jak zjistila pražská kriminálka
tak i na přípravě padělku Modřanských novinek, které byly loni distribuovány do Vašich
schránek, se podíleli právě představitelé
těchto dvou stran spolu s Tomášem Trnkou.
Voliče však zajímá především to, kdy a jak
budou splněny předvolební sliby! Je konec
volebního období a Hnutí ANO si stíhá – vedle snahy špinit konkurenci – ještě i přivlastňovat zásluhy jiných. Přetahují se o to, kdo co
vymyslel, naplánoval nebo udělal dřív, než
předešlé vedení. Naštěstí se dá velmi snadno
dohledat, kdo, co a jak na zastupitelstvech odhlasoval nebo navrhl… Proto kdo není líný si
tato fakta dohledat, tomu musí být jasná jedna věc: Vedení Prahy 12 i celá radnice potřebují radikální proměnu! Jinak se dvanáctka
nikdy nikam nepohne a za zády jejích občanů

se bude donekonečna obchodovat s nemovitostmi a mrhat penězi, které jsou nás všech!

PhDr. Petr Kopáček, (KDU-ČSL),
kandidát do zastupitelstva za Změnu pro Prahu 12

(Děkujeme za podklady Radmile Korhoňové)

Když platí politika víc nežli fakta…

Modřanské noviny, vydává Sdružení občanů Prahy 12

Ing. Radmila Kapasná, (KDU-ČSL),
zastupitelka za Změnu pro Prahu 12

Sliby vedení
radnice dvanáctky

V červnu tohoto roku proběhlo setkání občanů Točné za přítomnosti starosty M. Maruštíka (ANO), radního F. Adámka (ČSSD). Byl
projednáván stav přípravy kanalizace a provoz dočasného výpustního místa pro likvidaci
splašků v ulici Mezi Vodami v Praze 12 s platností využívání do 9/2018.
Přítomní zástupci radnice ujistili občany, že
zabezpečují jiné výpustní místo a nehrozí opakování stavu z roku 2013, kdy se vyvážely
splašky do Bubenče a Ruzyně a tím pro občany nepřipojené na kanalizaci stouply náklady
čtyř až pětinásobně oproti občanům Prahy.
Podle sdělení Pražských vodovodů a kanalizací je ke 3. 10. 2018 zrušen provoz výše uvedeného výpustního místa. V důsledku nečinnosti
a neplnění slibů současného vedení MČ Prahy 12 ponesou navýšení nákladů za odvoz obyvatelé Točné a dalších neodkanalizovaných
míst v Praze 12. Po těchto zkušenostech těžko
věřit slibům těchto stran a jejich zástupcům.

Ing. Vladimír Volráb,
kandidát do zastupitelstva za Změnu pro Prahu 12

www.modranskenoviny.cz

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

Strana 3

www.modranskenoviny.cz

Je mi ctí kandidovat za Změnu
Dokončení ze str. 1

Považuji za nutné tuto skutečnost připomenout, protože moc dobře vím, kolik dřiny a úsilí
je za tím ukryto. V posledních dvou letech se
opět setkáváme s plány developerů k dalšímu
zahušťování sídliště Kamýk v souvislosti s plánovanou výstavbou stanice metra D. Jsem moc
ráda, že ani ostatním spoluobčanům není lhostejné, jak to u nás bude v budoucnosti vypadat. Díky tomu vznikla petice proti nepřiměřenému zahušťování sídliště Kamýk a vyvstaly
požadavky na zpracování územní studie.
Kdo se o stav věcí zajímá, ví, že obyvatelé
našeho sídliště jsou nuceni svá práva hájit na
jednáních zastupitelstva. Chci vynaložit maximální úsilí, aby se podařilo zajistit sídlišti,
kde žijeme, moderní obslužnost, která odpovídá standardům 21. století. Mezi takové standardy počítám například prostorný, plně zásobený a čistý obchod s přívětivou otevírací
dobou. Zdaleka ne všichni obyvatelé sídliště
mohou na nákup jet autem do kilometry vzdálených obřích obchodních center. Takový obchod, vybavený například i lékárnou či bankomatem, bych považovala za minimum při
vyjednávání případného rozšiřování výstavby
bytových komplexů na sídlišti Kamýk.
V místě je ale i kritický nedostatek parkovacích míst, chybí kavárna i restaurace, a samo-

statnou kapitolu představuje absence zázemí
pro děti či seniory. Kluby, v nichž by našly
tyto skupiny prostor pro své aktivity, postrádá
zaručeně většina z nás. Nemohu slíbit, že se
podaří naplnit naše cíle během pár měsíců,
avšak udělám maximum pro to, abychom pomohli spoluvytvářet důstojné podmínky pro
plnohodnotný život nejen na sídlišti Kamýk.
Za zastupitele Změny pro Prahu 12 hovoří
činy, nikoli prázdné fráze. Obdivuji jejich slušnost, vytrvalost a energii, s jakou hájí zájmy
občanů. Komunální politika je ta nejbližší,
s jakou se všichni každodenně setkáváme. To,
jak s námi a pro nás pracují zastupitelé, úředníci a vedení radnice, se promítá do úrovně
a kvality našich životů. Zdánlivě může být
leckomu jedno, že si nějací „lidé na sídlišti“
nemají kde koupit chleba, když on sám si přiveze nákup na celý týden. Věřte, že právě to
je věc, která mně jedno není. Empatie, znalost
místní problematiky, schopnost nalézt optimální řešení – to jsou „parametry“ komunálního politika, kterými by měl disponovat.
Věřím, že takové předpoklady mám. Proto
vnímám jako čest, že jsem byla oslovena
uskupením Změny pro Prahu 12, abych jejím
jménem kandidovala.

Květa Ruterlová,
kandidátka do zastupitelstva za Změnu pro Prahu 12

Dvanáctka běhá, na zdraví lidí nám záleží

Již na jaře roku 2015 byl díky iniciativě tehdejšího místostarosty Zbyňka Boublíka odstartován projekt „Dvanáctka běhá“. Od té
doby se každý rok, vždy zhruba od začátku
dubna do konce září až října, se jednou až
dvakrát týdně scházejí v házenkářském areálu v Modřanské rokli zájemci o kondiční
běžecké tréninky. Konají se zdarma pod dohledem kvalifikovaných trenérů a do lekcí jsou
přidávány protahovací a posilovací cviky.
Projekt, který je určen pro zájemce všech
kategorií od začátečníků po pokročilé, se nám
podařilo postavit na skutečně pevných zákla-

dech. Díky oblibě, kterou si tím u lidí získal,
pokračuje i v tomto období.
Přijďte si také zaběhat! Sraz je každý čtvrtek
v 17.45 hodin v házenkářském areálu v Modřanské rokli, a to až do 25. října. Těšíme se na
vás. Podrobnosti webu Prahy 12 (http://www.
praha12.cz/informace/d-39685/p1=40233
a http://www.praha12.cz/4-rocnik-2018/
d-61984) a na Facebooku Dvanáctka běhá.
Když Změna, tak k lepšímu.

Ing. Jan Karas, (KDU-ČSL),
kandidát do zastupitelstva za Změnu pro Prahu 12

vychází v září 2018

Proč jít volit

Po čtyřech letech tu opět máme
obecní volby. Znovu se nabízí
šance zvolit do zastupitelstva
lidi, kteří budou upřednostňovat
zájmy občanů před zájmy developerů. Dosud se nepodařilo, aby takových
zastupitelů byla potřebná většina, ačkoliv dva
roky, kdy byla starostkou Daniela Rázková,
vypadaly nadějně. Podařilo se nám v té době
zavést princip, díky kterému museli být občané prostřednictvím radničních novin předem a včas informováni o chystaných stavebních záměrech, a developeři byli nuceni
své záměry veřejnosti představit a obhájit.
Po výměně starostů se ale v zastupitelstvu
opět zformovala prodeveloperská většina.
Výsledkem bylo odvolání našich zástupců
z Rady městské části a jejich očerňování. Následně byla kompetence územního rozvoje
přidělena Františku Adámkovi z ČSSD, přezdívanému táta developerů, a došlo i na pokus
zrušit námi zavedené principy (více o tom píše
prof. Valášek v úvodním článku).
K odvolání Rady, nebo alespoň Františka
Adámka, se nám potřebnou nadpoloviční většinu zastupitelů získat nepodařilo. Nepodařilo
se nám většinu přesvědčit například ani k tomu, aby do Rady nebyla zvolena další zástupkyně za ANO Renáta Adámková. ODS a KSČM
se ke snahám ostatních tomu zabránit nepřipojily, podržely koalici ANO a ČSSD v několika důležitých hlasováních a umožnily jim
tak vládnout na radnici až do konce tohoto
volebního období.
Proto vás prosím: Jděte k volbám, je to
důležité! Pokud občané nezvolí do zastupitelstva většinu takových zástupců, kteří udělají
vše pro to, aby radnice hájila především zájmy stávajících obyvatel, budou developeři
i dál tahat za delší konec provazu.
Ing. Jan Mikulecký,
člen Konzervativní strany
a koalice „Změna pro Prahu 12“

Budoucí podoba Komořan
Postřehy z veřejného setkání „Územní studie Komořany“

Na konci června 2018 jsem se
společně s více než 100 občany
Prahy 12 převážně z Komořan
zúčastnila setkání nad územní
studií Komořany, které zorganizoval Spolek Pro Komořany.
Akce mě mile překvapila věcností a ochotou k diskuzi jak prezentujících architektů,
představujících vize budoucího rozvoje Komořan, tak i většiny diskutujících občanů.
Těžko říct, do jaké míry budou nakonec příspěvky občanů do projektů skutečně zapraco-

vány, ale už jen ta ochota vyslechnout, co si
místní o věci myslí, je chvályhodná.
Na úvod architekti představili pracovní
návrh s mapkou územní studie a zodpověděli dotazy občanů. Pak byli lidé rozděleni
do pěti skupin s jednotlivými moderátory
a byla vyžadována konkrétní zpětná vazba
občanů na pozitiva a negativa, a to jak celkového řešení území, tak k dílčím částem
Komořan.
Seznam, který z velmi dobře organizované diskuze vzešel, pak účastníci ohodno-

Modřanské noviny, vydává Sdružení občanů Prahy 12

tili prioritními body, aby byly výsledky roztříděny dle vnímané důležitosti. Zklidnit centrální část Komořan a vybudovat náměstí je
záměr známý. Protáhnout tramvajovou trať
(v místě již nefunkční vlečky do areálu modřanských strojíren) do Komořan možná už tak
ne, ale vzbudil vcelku pozitivní reakce.
Stejně jako utlumení některých z provozů
v areálu modřanských strojíren, revitalizace
a výstavba v místě tohoto brownfieldu. Při
nové výstavbě zde bude třeba citlivě pracovat s výškami zástavby – aspoň dle záměru
této studie.

Dokončení na str. 4
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přitom dalo poměrně snadno uvést do mnohem
lepšího a vzhlednějšího stavu. A jestli je argumentem, že se s tím čeká až na výstavbu Nové
Komořanské nebo tramvajové trati (zastávka
má být právě hned u „zelených domků“), tak to
se ještě načekáme.
Pozitivních ohlasů se dočkal ve studii navrhovaný přívoz z oddechové louky, který by
navazoval na cyklostezky a procházkové trasy. Vynikající je i nápad vyznačit procházkovou trasu kolem Komořan. V neposlední řadě
se líbil návrh vysazovat stromořadí do ulic.
Aleje vytvářejí nejen žádoucí estetický dojem,
ale i příjemné mikroklima a změní pozitivně
ráz ulic. Bohužel nové listnáče jsou v extrémních klimatických podmínkách, jaké stále častěji panují, náchylnější k usychání takže by se
muselo vynaložit úsilí nejen při jejich sázení,
ale i při následné údržbě zeleně (zálivka, vaky
s pomalu zalévající vodou).
Celkový dojem ze studie Komořany byl
mezi lidmi pozitivní, bohužel radost zejména
starších účastníků diskuze kazil fakt, že realizace se část z nich už nedočká – při politických
tahanicích na radnici a šnečím tempu rozhodování a schvalování se na hezčí podobu Komořan mohou těšit snad aspoň naše děti.

„Nová Komořanská“ (tj. čtyřproudový přivaděč, začínající napojením na okruh kolem
Prahy před vstupem do tunelu Točná, vedoucí
v místě stávající cyklostezky a vlakové tratě
a estakádou napojující se na starou komořanskou na druhé straně pod Auto Trio) dotčenými občany vnímaná jako kontroverzní, byla
v této studii zakreslena již jako daný stav.
Občané (a to nejen ti, kteří bydlí v těsné blízkosti budoucí silnice) projevili velké obavy,
že obchvat bude hlukem obtěžovat okolí
(včetně rekreačního území podél Vltavy, již
dnes zatěžovaného hlukem ze Strakonické
a okruhu). Proto územní studie musí obsahovat
opatření, jež by předešla nadměrnému hluku.
Vzhledem k chystané výstavbě nového
bydlení se velkou kapitolou v diskuzích stala
občanská vybavenost a služby (obchody, lékaři, lékárny, bankomat…) a výstavba nové školy
(školky, hřiště, sportoviště…). Architekti přislíbili, že se je v návrhu pokusí popsat co nejpodrobněji (kde budou umístěny, jaké budou
jejich prostorové vazby a nároky apod.). Územní studie by měla sloužit nejen jako podklad
pro změny územního plánu, ale také pro rozhodování městské části o územním rozvoji,

takže zastupitelstvo Prahy 12 by mělo včas
posoudit a rozhodnout o nemovitém majetku,
pronájmech a prodejích nemovitostí.
Popisovat celou studii je nad možnosti
této zprávy, takže zmíním jen zajímavé nápady, které by se, při politické vůli, daly uskutečnit dříve, než za 10–15 let, kdy možná bude
zrealizovaná výstavba a úpravy, navrhované
ve studii. Některé podněty občanů mohou být
inspirací pro další rozhodování městské části
nejen v oblasti územního rozvoje.
Ve studii Komořany je mj. plán na zkultivování přístupu k vlakové zastávce Komořany
a dále na cyklostezku a oddychovou louku
(budoucí podchod pod Novou Komořanskou)
a s tím spojená oprava povrchu a osvětlení
v ulici U skladu i přístup z ulice Nad Teplárnou. Stávající stav přístupu z Komořan k řece
(panelový povrch, žádné chodníky, mizerné
osvětlení) Praze 12 rozhodně čest nedělá. Přitom tudy hlavně v podvečer a o víkendech
proudí cyklisti, pejskaři, rodiny s kočárky
a také cestující vlakem.
Přístup od ulice Nad Teplárnou před „zelenými domky“ pak představuje aktuálně prašná
či (podle počasí) bahnitá pěšinka, o které platí,
že kdo o ní neví, na ni netrefí. Celé místo by se

Není manipulováno s vašimi představami?
Co potřebuje vaše lokalita pro klidné bydlení, víte sami nejlépe. Vaše požadavky jsou
přitom všeobecně známé: odklon automobilové dopravy, přímé napojení na tramvajovou síť MhD, záchrana přírodní lokality
u Vltavy pro denní rekreaci a volnočasové
aktivity, vypracování studie občanské vybavenosti Komořan a vypracování hlukové
studie v pohybu a celkové hlukové studie
s výhledem na fakt, že se v blízké budoucnosti přistěhuje do Modřan a Komořan
zhruba 10 tisíc nových obyvatel.
Zástupci investora v prostoru Modřanského cukrovaru i vaši mluvčí vás přesvědčují,

že vše se v pořádku zajišťuje. Nikdo však neví,
jak. Neměli byste přehlédnout záměr vybudovat velké sídliště nejen na pozemcích zrušeného cukrovaru, ale i na dvou třetinách pozemku zrušeného nádraží Modřany!
Aby tyto pozemky pro sebe „zachránili“,
prosadili developeři odklon dvousměrné komunikace s tramvajovým tělesem skrze dvě
nově budovaná obytná sídliště. To všechno
za příslib, že přivedou do Komořan tramvaj.
Domyslete návrh umístit na tělese železniční vlečky dvojkolejnou tramvaj s bezpečnou trolejí. To vypadá na jednu kolej, řízenou
dopravními světly, jaká dožívá v Ostravě.
Jak by Komořanům i Praze 12 slušela trolej-

busová linka, vedená třeba z Pankráce do
Podolí přes Modřany do Komořan?
Pokud mám pokračovat v zamyšlení nad
výše uvedenými body, musím konstatovat,
že dosud chybí závěry z nevypracovaných hlukových studií. Přitom přivaděč na Pražský
okruh by se dal realizovat i odklonem z Obchodního náměstí okolo sídliště Beránek, kde
je vysoká protihluková zeď, a dále napojením
na již hotový nepoužívaný dálniční sjezd mezi
Břežany a Cholupicemi.
Zachránila by se tím přírodní lokalita
u Vltavy.

Většina politických subjektů
na Praze 12 prohlašuje, že všechny problémy s automobilovou
dopravou v Komořanech vyřeší
realizace napojení na Pražský
okruh v Komořanech. Patřím k několika
zastupitelům, kteří toto napojení nemají za
jednoznačně kladné řešení. Jaké mám v tom
směru obavy?
Komořany trpí zvláště ranními dopravními zácpami, které způsobují převážně auta,
dojíždějící do Prahy. K tomu výhledově přibydou řádově stovky a možná i tisíce aut

nových obyvatel Komořan. Započíst musíme
i výstavbu, plánovanou na loukách za okruhem. Pomůže napojení?
Na první pohled ano: Mimopražští pojedou
ve svých autech po přivaděči mimo Komořany
a Komořanská bude sloužit jen obyvatelům
Komořan.
Podle simulací ovšem bude Komořanských
oproti dnešku dvojnásobek a proud automobilů z Komořan se s těmi mimopražskými setká
na křižovatce u cukrovaru nebo na ulici Generála Šišky. Plynulost dopravy je tak více než
nejistá. Doprava v Modřanech bude následně

zatížena dvojnásobně a dopravní problémy se
mohou z Komořan jen posunout po Komořanské dál dovnitř Modřan.
Komořanští dále doufají v rychlý příjezd
na Pražský okruh. Ve skutečnosti však budou
muset jet z Komořan k cukrovaru a odsud se
vracet po přivaděči zpět do Komořan. Bude
to kratší než přes Zbraslav, ale nijak výrazně.
Obyvatelé Prahy 12 si také přejí rychlý příjezd na okruh, ale najet na něj přes napojení
na Libuši nebo v Břežanech bude zhruba
stejně rychlé.

Dokončení ze str. 3

Ing. Ariana Fialová, Ph.D.,
kandidátka do zastupitelstva za Změnu pro Prahu 12

Milí občané komořanští!

Rozporuplné napojení na Pražský okruh v Komořanech

Modřanské noviny, vydává Sdružení občanů Prahy 12

Václav Dlouhý,
kandidát do zastupitelstva za Změnu pro Prahu 12
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na křižovatce Generála Šišky. Mimopražští
automobilisté díky tomu Prahou 12 sice projedou, ale na průjezd budou čekat před vjezdem
do Komořan, což umožní Komořanským plynulý výjezd z jejich obce. Další možnost představuje varianta mostu z Modřan do Lahovic.
Lahovicím a Radotínu by to umožnilo tramvajové připojení, dvanáctce pak přímější přístup na okruh. Navíc – mostů v Praze rozhodně
není dostatek…
To všechno jsou důvody, proč mám velké
pochyby o tom, že napojení na Pražský okruh
v Komořanech představuje jednoznačně kladné řešení.

Uživatelé cyklostezky a vyznavači přírody
na břehu Vltavy předpokládají, že oboje zůstane zachováno, vždyť se tu proinvestovalo
tolik prostředků… Avšak bude-li zbudován
přivaděč, dojde k posunutí cyklostezky, takže
její uživatelé pojedou v hluku bezprostředně
podél napojení a budou dýchat zplodiny z aut.
Zastánci napojení na Pražský okruh v Komořanech slibují, že všechny jeho negativní
dopady na Komořany, zvláště hluk, budou vyřešeny.
Jenže již současný okruh zvýšil hluk
v Komořanech na hranici zákonné normy a ni-

kdo se o omezení hluku ani nepokusil. Na
rozdíl od Zbraslavi totiž není v oblasti Komořan instalována žádná protihluková zeď.
Existují jiná řešení, než zmiňované napojení? Ano, existují, i když také nejsou dokonalá. Otevření přivaděče na Libuši a v Břežanech může ukázat, že další napojení Prahy 12
na Pražský okruh není vůbec potřeba.
V takovém případě by nedošlo ke zdvojnásobení mimopražských aut projíždějících
Modřanami. V Komořanech by také bylo možné instalovat červenou závoru, tedy semafor,
umístěný na vjezdu do Komořan a řízený v závislosti na tom, jak plynulá by byla doprava

Změna pro Prahu 12 dlouhodobě
usiluje o vytvoření příměstského parku na soutoku Berounky
a Vltavy. Díky vynikající spolupráci s naší radní na pražském
magistrátě Janou Plamínkovou se podařilo
pro záměr příměstského parku s odpočinkovými zónami i dalšími projekty získat souhlas Zastupitelstva hlavního města Prahy.
„Příměstský park Soutok vznikne v místě, kde se slévá Berounka s Vltavou. V budoucnu se zde plánuje vybudování parkoviště, vyhlídkových teras, plovoucí sauny,
informačního boxu, cyklostezky, ale i zajištění služeb pro Pražany a návštěvníky hlavního města Prahy,“ říká Zbyněk Boublík ze
Změny pro Prahu 12. V parku by dále mohly
být nízkonákladové stavby jako například
hřiště, které by v případě povodní nebylo náročné obnovit.
Vedení Prahy už s příslušnými městskými
částmi uzavřelo memorandum o vzniku příměstského parku. Na konci srpna pak městská rada schválila akční plán vzniku tohoto
příměstského parku. Jde sice o projekt dlou-

hodobý, který lze realizovat v horizontu
deseti až dvaceti let, ale Změna pro Prahu 12
v podpoře projektu vytrvá. Hezké prostředí
na soutoku našich dvou nejkrásnějších řek

i občané dvanáctky nám za to stojí! Když
Změna, tak k lepšímu!

Ne nadarmo se Františku
Adámkovi, zastupiteli Prahy 12
za ČSSD a současnému radnímu pro územní rozvoj, říká
táta developerů. Věc všeobecně známou doplnilo nové zjištění – k tátovi
se přidala i máma, přesněji manželka
Františka Adámka a zastupitelka na Libuši Jaroslava Adámková. Jak jsme se totiž
dozvěděli díky zákonu o střetu zájmů,
vlastní směnku od developera společnosti
Dans live, datovanou v roce 2017.
Potud by se celkem nic nedělo, pokud
by František Adámek nelobboval za to, aby
Dans live mohla od městské části koupit

pozemek s cílem postavit na něm malometrážní byty pro mladé.
V krátké době od prodeje, který prohlasovalo Hnutí ANO s ČSSD a ODS, se div ne
sociálně působící projekt společnosti ovšem
zásadně změnil. Již nejde o startovací byty,
ale o luxusní byty ve vile na krásném místě
v Komořanech. Zahájeno už přitom bylo
územní a stavební řízení.
Proti tomuto projektu se sice postavily naprosto všechny komise, protože však jsou
pouze poradním orgánem rady, není jejich
stanovisko pro radu MČ závazné. Asi málokoho překvapí, že jejich názory nevzali současní radní v potaz. Se změnou projektu

ovšem nevyslovilo souhlas ani zastupitelstvo
Prahy 12, přesto projekt úspěšně postupuje
k realizaci – aby jej radní stihli do voleb…
Dnes se na zastupitelstvu městské části
Libuš několik přítomných občanů ptalo paní
Adámkové na výši směnky a vysvětlení souvislostí s developerskými projekty, které prosazuje ve vedlejší městské části její muž.
Marně…
Zastupitelka Libuše odmítla cokoliv uvést
kromě toho, že v registru o střetu zájmů tento
údaj odstranila jako nadbytečný.

Dokončení ze str. 4

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

Na soutoku Vltavy a Berounky chceme příměstský park

Mgr. Zbyněk Boublík, (STAN),
zastupitel za Změnu pro Prahu 12

K tátovi developerů se přidala i máma…
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PhDr. Daniela Rázková, (KDU-ČSL),
zastupitelka za Změnu pro Prahu 12
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1. PhDr. Daniela Rázková,
56 let, ředitelka o.p.s.
Polovina nebe

2. Boublík Zbyněk, Mgr.,
43 let, tiskový mluvčí,
úředník

3. Prof. Ing. Michael
Valášek, DrSc., 62 let,
děkan Fakulty strojní
ČVUT v Praze

4. Květa Ruterlová, 58 let,
úřednice

5. MUDr., Tom Philipp,
Ph.D., MBA, 49 let,
lékař revmatolog

6. Ing. Jindřich Bašta,
61 let, živnostník,
stavební technik

7. Ing. Radmila Kapasná,
58 let, učitelka
na gymnáziu

34

27. Ing. arch. Michal
Sborwitz, 74 let,
architekt

33
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32
31

8. Ing. Vladimír Volráb,
64 let, autorizovaný
inženýr

9. PhDr. Petr Kopáček,
38 let, manažer
komunikace

10. Mgr. Lukáš horna,
28 let, bezpečnostní
analytik
11. Ing. Jiří Flieger,
51 let, projektový
inženýr

12. Bc. oldřich Kinduch,
56 let, velitel hasičské
stanice Praha 5

13. Pavel Burda,
65 let, elektromontér,
nyní invalidní důchodce

23

14. Tomáš Mrázek,
27 let, obchodní manažer

15. Ing. Jan Mikulecký,
42 let, IT analytik,
ekonom

16. Václav Dlouhý,
78 let, OSVČ,
konstruktér

17. Mgr. Štěpánka
Philippová, 49 let,
klinický logoped

18. Doc. Ing. Kateřina
Rubešová, Ph.D.,
46 let, pedagog na VŠ
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19. Mgr. Daniel
Feranc, Ph.D.,
38 let, vrchní
ministerský rada

20. Jan Kapasný,
33 let, laborant

28. Dipl. Ing. Petr Zuska,
55 let, OSVČ

21. Mgr. Renáta Justová,
52 let, učitelka 2. stupně

22. Bc. Jarmila Fuksová,
56 let, úředník

23. Aleš Pelka,
41 let, kuchař

24. Jaroslav hůrka, DiS.,
40 let, projektový
manažer

25. Ing. Jan Karas,
56 let, technik

26. Ing. Josef Vrána,
69 let, analytik

29. Ing. Ariana Fialová,
Ph.D., 41 let, specialistka
v oboru klinických studií

30. Ing. Josef Dařílek,
84 let, důchodce,
dříve projektant

31. helena holková,
45 let, asistentka

32. Jiří Kopr,
57 let, strojník

33. Václav Stráník,
48 let, OSVČ

34. Mgr. Alexander holko,
54 let, OSVČ

35. Ing. František Kapasný,
59 let, OSVČ
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