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ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
A ŘEŠENÍ SOUSEDSKÝCH SPORŮ
S POMOCÍ PETIC

více na stranách 16 - 19

SENÁTNÍ VOLBY
A ROZHOVOR
S JANEM KOUKALEM

INZERCE

Jediná bezlepková pizza v ČR
Vyráběná v samostatné výrobně
Český výrobek
100% kvalita
Regionální výrobek

www.pizza-bezlepkova.cz

Otevírací doba:
Po - So 11:00 - 23:00
Ne
11:00 - 22:00

Jsme putyka, restaurace či hospůdka v krásné, staré části Hostivaře jsme to co budete chtít aby jsme byli.
Hlavní část restaurace je nekuřácká a v letní sezóně můžete u nás posedět na dvou zahrádkách
s grilem a výčepem.
Připravujeme pro Vás jídla srdcem z čerstvých a kvalitních surovin. Náš jídelní lístek obsahuje
8 až 10 hlavních jídel a každý měsíc a někdy i dřív, ho měníme či upravujeme dle nápadů,
sezóny nebo podle toho co kde zrovna vyroste.
Jídelní lístek a jídla u nás připravujeme podle nálady, a doufáme, že náladu máme dobrou...
V naší nabídce nápojů najdete čepované pivo, domácí i nedomácí limonády, čerstvé bio mošty,
víno z rodiného vinařství, exclusivní rumy a vybrané destiláty které jen tak jinde neochutnáte.

Rádi pro Vás připravíme svatby, firemní i rodiné akce, degustační
menu či soukromé grilovaní

NA KAČABCE - PUTYKA
Chalupnická 12, Praha 10, Hostivař
gsm: 603 217 934
e-mail: putyka@nakacabce.cz
https://www.facebook.com/Nakacabceputyka/

www.nakacabce.cz
informace a foto najdete na portálu zomato.com / na kačabce

www.kovari.cz
tel.: 603 433 947

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři, sousedé,
od posledního vydání našeho občasníku v dubnu
se stalo mnohé. Byly také prázdniny a v dopravní zácpě
do Chorvatska skončilo ještě více Čechů, než předchozí
rok. Nevím, kdo další chtěl ještě ušetřit 15 EUR za dálniční známku ve Slovinsku? Ale poté, co jsme cestou tam
jeli pár desítek kilometrů po okreskách tři hodiny, jsem
si ji nazpátek stejně koupil. A pivo Bráník na pláži za
80 korun jsem si nakonec dal. Jen jedno. Ale jinak klídek,
pohoda, vánek.
V Čechách snad už klídek nebude nikdy. Ještě v květnu vypadala situace se stavbou č. 511 Pražského okruhu,
který se velmi dotýká celého „našeho“ jihovýchodu, velmi optimisticky. V červenci už byla situace zcela opačná.
A tak není divu, že okurková sezóna vynesla toto téma až
na celostátní úroveň. Pan premiér se sešel s paní primátorkou a výsledkem bylo ustavení pracovní skupiny, která
bude na vše dohlížet. Jistě ale ustavení pracovní skupiny
a další optimistická prohlášení členů Vlády ČR měla sebrat trochu větru z plachet mnoha senátních kandidátů,
kteří díl probíhající kampaně na tomto tématu postavili.
Že to není zdaleka tak jednoduché, předkládáme
v sérií článků uvnitř tohoto občasníku. Pro úplnost jsme
k tématu místní dopravy přidali některé vlastní nápady.
Senátní volby jsou také dalším našim tématem. Výběr
je pestrý. Co je ale nepřekonatelný trumf vládních stran
před těmito krajskými (jen v Praze ne) a senátními volbami, jsou sliby. Vláda přidala či ještě přidá všem, kterým

přidat mohla, evidentně výrazně nad růst ekonomiky.
Všechny přebytky rozpočtu utraceny, schodek zůstává.
Od státu dostalo či ještě dostane přidáno dohromady tolik voličů, kolik jich vládním stranám v minulých volbách
dalo hlas. Vychytralé? Jistě. Kdo by volil šetřílky? Trochu
mě znepokojuje představa možné ekonomické recese, podobné té z roku 2008, a tím zvýšení schodku ve stovkách
miliard nebo možná skoková potřeba výdajů na obranu.
O rozpočtových číslech ale příště.
Zajímavé detaily kampaně jsem zachytil v ulicích.
Hostivař je z poloviny oblepená plakáty a billboardy kandidátů, kteří zde vůbec nekandidují. Fakt sranda. Naslibovaná podpora všem. Zásnuby sociálních demokratů
a zelených v přímém přenosu. Ale to, jak se už tři české policie před volbami předvádějí, taková sranda není.
O další překvapení těsně před volbami jistě nebude nouze.
Přesto se některé dobré nápady v kampaních najít
dají. Já si volby užívám. Nemusím lepit plakáty, roznášet
letáky, nemusím vymýšlet slogany. Jen půjdu volit. Snad
nebudu výjimka, jako minule.
Zastupitelstvo městské části Praha 15 schválilo odeslání dopisu, ve kterém projevilo zájem jednat se státem
o získání Malého divadla v Hostivaři. Této iniciativy se
náš spolek zúčastnil, drobně jsme při přípravě i pomohli.
Všem zastupitelům, kteří hlasovali pro, děkujeme.
Na dalším občasníku už pracujeme, v něm už nebudou chybět i naše pravidelné rubriky.
Přeji Vám pestrobarevný podzim.
Michal Frauenterka

Michal Frauenterka
šéfredaktor

Co naleznete na našem webu?
Na našich webových stránkách www.izitra.info naleznete nejen další, podrobnější informace
k tématům uvedeným v tomto čísle včetně několika trvale sledovaných témat, dále úplný kalendář místních událostí, také úplný seznam škol v Praze 15 a seznam místních živností i firem.
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TÉMA 1.

NEDOKONČENÁ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
NA JIHOVÝCHODĚ PRAHY
Stavba 511 Pražského okruhu a obchvat silnice I/12 okolo Běchovic a Újezda
nad Lesy, Hostivařská spojka, část městského okruhu Lanový most - Jarov

Ž

dí ČR. Jak dlouho se na něj čeká? Už
e kamiony projíždějí ŠtěrbohoCo je za zdržováním dokončení stavby 1,5 roku!
ly, Hostivaří, Zahradním Městem
č. 511 Pražského okruhu, s doprovodStarostové jihovýchodu Prahy bez
a nyní pár let, i skrz Spořilov, a tím zahlnými
a
na
něj
navazujícími
plánovarozdílu politické příslušnosti podepsali
cují městské komunikace a zhoršují život
statisícům občanů v jihovýchodní části
nými komunikacemi, dopravně a hos- výzvu k dokončení staveb a první reakcí
Prahy, je známo. Že je to hlavně kvůli nepodářsky nejdůležitějšího dálničního na ulici bylo, když v Uhříněvsi vyšlo nědokončenému dálničnímu úseku vnějšího
úseku v Čechách, je zamlžováno balas- kolik desítek lidí na přechody a s transPražského okruhu nazývaného Stavba č.
tem výmluv. Skutečným viníkem zdr- parenty pár minut přecházeli přes tranzitem zatíženou hlavní ulici Přátelství.
511 o délce cca 12,5 km a na ní navázané
žení jsou jen politické tahanice. PeníOpozice se pokusila vyvolat v Praze
Hostivařské spojce (obchvat Úhřiněvsi,
ze, ať v rozpočtu státním či pražském, na začátek září mimořádné zastupitelDubče, Dolních Měcholup a Hostivaře)
na tyto stavby rozhodně jsou.
stvo. V té chvíli už se rozhořel politický
a přeložce silnice I/12 (obchvat Běchovic
problém naplno.
a Újezda nad Lesy), už se myslím také ví.
Vláda ČR a Praha pod tlakem vytvořily společnou pracovV Praze jsou letos senátní volby ve třech obvodech, dva z nich
ní skupinu. Stavba prý nemá platnou EIA (pozn. red.: EIA platná
jsou na jihovýchodě metropole. Nebylo snad ani možné, aby se
je). Její aktualizaci podle novelizovaného zákona prý bude možné
dostavba páteřní silniční sítě v tomto pražském regionu nestala
provést jen pro trasu uvedenou v územním plánu (pozn. red.: kde
předmětem živé debaty. Zvláště poté, co Vláda ČR v květnu stavbu
to ve směrnici EK 52/2014 a v březnu 2015 aktualizovaném zákoně
„511“ zařadila mezi své priority a tvrdila, že pro ni a pro dalších
č. 100/2001 o EIA našli, nevíme?). Ideálně by prý tato aktualizace
10 klíčových staveb s Evropskou komisí vyřídí jiný režim a zařídí
mohla být hotova v únoru příštího roku. Pak by prý zahájení stavby
i jejich spolufinancování z fondů EU. Stavby totiž mají starší posou511 mohlo začít do konce roku 2019. A je to. Senátní volby v Praze
zení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA). Obratem se zjistilo, že 10
zachráněny! Závažná a povzbudivá prohlášení a termíny. Nezbývá
ostatních staveb (v regionech, kde jsou letos krajské volby) výjimku
tedy, než sklopit uši a k věci se v únoru vrátit.
obdrželo, jen s „511“ je jako s jedinou problém.
Proč tento postup nebyl zvolen už před 1,5 rokem, ale až nyní,
Vzápětí se „provalilo“, že územní řízení nemůže být vydáno,
při záchraně senátních kandidátů vládních a pražských koaličních
protože chybí jediné stanovisko – Ministerstva životního prostřestran? Ale jděte! To je jen shoda okolností, říkají.
D8
Při takto optimistických sděleních lze očekávat, že se v pražském návrhu rozpočtu na rok 2017 objeví masivní investice do příR7
pravy stavby Hostivařské spojky a do dokončení části městského
R10
okruhu mezi Lanovým mostem na Jižní spojce a jeho vyústěním
R6
D11
na Jarově. Pokud v návrhu rozpočtu Prahy na rok 2017 masivní investice nebudou, bude to jen důkaz, že šlo o to, jen zachránit volební
výsledek. Za pár týdnů bude jasno, věc budeme pozorně sledovat.
D5
Redakce iZÍTRA.info
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Podrobnější informace a možné jiné
scénáře k této problematice najdete
na našem webu www.izitra.info
v rubrice trvale sledovaných témat.
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TÉMA 1.

DOKONČENÍ VÝSTAVBY ETAPY 511
PRAŽSKÉHO OKRUHU
A SOUVISEJÍCÍCH OBCHVATŮ
AŽ PO ROCE 2022 TAKÉ ZNAMENÁ, ŽE JE
DALŠÍCH MNOHO LET BUDOU NAHRAZOVAT
MÍSTNÍ KOMUNIKACE V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH
A na nich tak už jsou a budou školáci při přecházení stále více ohroženi

O

hrožení výstavby etapy 511 pražaž dlouhé 4 minuty. Zkuste si schválně
Z jihovýchodu se do hlavního města na hodinkách stopovat čtyři minuty.
ského okruhu a souvisejících
denně tlačí desítky tisíc aut po dál- Neskutečně dlouhá doba. Trpělivost
obchvatů také znamená, že je dalších
mnoho let budou nahrazovat místnici D1, po státovkách Černokoste- dětí všichni známe, není velká. A tak se
ní komunikace v městských částech.
lecké a Českobrodské a po dálnicích přebíháním na červenou pouští do diA na nich tak už jsou a budou školáci
od Hradce (D11) a od Boleslavi (R10). voké rulety.
při přecházení trvale více ohroženi.
Zvláště komplikovaná je situaVe všední ráno jsou všechny ucpané. Ti ce na ulici Švehlova v Hostivaři. Zde,
Středočeši, kteří si koupili domy
zkušenější řidiči už vědí jak nato. Včas i přes počáteční urgence, Magistrát
a byty za Prahou, blízko svého bydliště
odbočí na místní komunikace a obyt- odmítl před dvěma lety spuštěné prefejen výjimečně najdou i práci. Z jihovýchodu se tak do hlavního města dennou zástavbou se rychleji dostanou, renční nastavení semaforů pro tramvaně tlačí desítky tisíc aut po dálnici D1,
je odinstalovat. V dopravní špičce tudy
kam potřebují.
po státovkách Černokostelecké a Česprojede až 70 tramvají za hodinu. Před
kobrodské a po dálnicích od Hradce
každým projetím tramvaje signál nasta(D11) a od Boleslavi (R10). Ve všední ráno jsou všechny ucpané.
ví její cestu na volno a zablokuje tím i možnost přecházení chodTi zkušenější řidiči už vědí jak na to. Včas odbočí na místní komuců, ráno hlavně dětí. Ty se snaží přes Švehlovu ulici přejít ze sídnikace a obytnou zástavbou se rychleji dostanou, kam potřebují.
lišť Na Groši, Vladycká a Hostivařská do Základní školy ve Staré
Průjezdy křižovatkami se semafory jsou už v jejich prospěch
nastaveny a dalších mnoho let tak budou den co den otravovat
život obyvatelům městských částí a ohrožovat děti při jejich cestě
do školy.
Projedete-li všechny městské části správního obvodu Prahy 15, ve všech najdete jen zřídka pro chodce semafor, který by
na zmáčknutí ihned (nebo alespoň v krátké době) pro ně sepnul
zeleného panáčka. Páteřní, a dnes i tranzitní, místní komunikace
prochází každou obcí tak, že ji většinou rozdělují na dvě části.
A škola je jen na jedné straně. Polovina školáků tak musí „přes
hlavní“ každý den nějak přejít.
Na přechodu bez semaforu je v ranní špičce situace také nebezpečná. Na těch se semaforem jsou často díky preferenčnímu
Hluková mapa (z roku 2011) tak jen potvrzuje zátěž silniční delnastavení semaforů ve prospěch aut vystaveni intervalu, který
ty místních komunikací
na některých místech nerozsvítí zeleného panáčka pro chodce
6
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Hostivaři a nemají žádnou jinou možnost. Jediné dva semafory,
které o něco častěji a rychleji reagují, znamenají prodloužení jejich cesty o 200 až 500 m.
Tuto situaci lze v různých obměnách pozorovat i na jiných
místech jihovýchodu Prahy.
Výše popsaná preference dopravy také souběžně, možná
i mimoděk, pomáhá tranzitu ze Středočeského kraje dojet mimo
nedokončené torzo stále zacpaných dálnic a radiál co nejrychleji
do města za prací. Proč jsou místní komunikace jako silniční delta využívány jako alternativa pro jejich komfort dojet až ke své
práci autem? A proč jim jde Magistrát ještě „na ruku“, když jim
některé silnice v obytné zástavbě nastavením semaforů zprůchodňuje? A tím zároveň ohrožuje místní školáky. Řešením na
příštích 6 let by mohla být ranní a odpolední asistence strážníků
u školáky nejvíce využívaných přechodů i možnost jejich zásahu
do dlouhých intervalů na přechodech.
Pro přehled připojujeme mapu místních silnic využívaných k tranzitu s nebezpečnými přechody bez semaforu a také
s přechody se semaforem, který skutečně ihned nebo alespoň jen s malým zpožděním (do 30 vteřin) reaguje a chodcům spustí zelenou. S ohledem na tranzit Středočechů je jich
v území se 45.000 obyvateli a s 3.000 školáky opravdu málo.

A statistika průjezdnosti?
Jen pro příklad: Dolní Měcholupy mají 2.600 trvale bydlících obyvatel, ale po hlavní tam projede 23.000 vozidel denně,
Petrovicemi se 6.000 obyvateli projede jen po ul. Novopetrovické
denně 18.300 vozidel. To je v součtu 41.300 vozidel. Mezi těmito
městskými částmi a Středočeským krajem leží už jen Uhříněves
(MČ Praha 22), ve které dohromady žije 10.000 obyvatel. A to je
statistika jen jedné výpadovky. Hostivaří s asi 20.000 obyvateli
jen po Švehlově ulici projede víc než 37.000 vozidel denně. To je
pro zajímavost více, než projede Strahovským tunelem. (Zdroj:
TSK-intenzity dopravy 2015).
A tak bychom mohli pokračovat.
Ulici K Horkám – Pražská až po křižovatku Na Groši a úseku
ulic Švehlova (od křížení s ulicí Práčskou) až po část ul. Průmyslová (u konečné tramvají) výrazně nepomůže žádná z navrhovaných dopravních staveb. Zde navrhujeme, aby se Praha zamyslela
nad jiným, důmyslnějším řešením. O tom ale už více naleznete
Redakce iZÍTRA.info
v článku následujícícím.
Podrobnější informace a možné jiné
scénáře k této problematice najdete
na našem webu www.izitra.info
v rubrice trvale sledovaných témat.

semafory pro chodce, kde se po stisknutí tlačítka chodci rozsvítí
zelený panáček alespoň do 30 sekund (v obvodě Prahy 15)
nebezpečná místa pro přecházení na místních komunikacích
zasažených tranzitem (v obvodě Prahy 15)
plánované části Pražského a Městského okruhu v ohrožení
trvale ucpané úseky dálnic, radiál a výpadovek
silniční delta zkratek - místních komunikací, na které řidiči
odbočují z ucpaných dálnic, radiál a výpadovek na JV Prahy

w w w. i Z I T R A . i n f o
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TÉMA 1.

AKTUÁLNĚ DISKUTOVANÁ TÉMATA
DOPRAVY NA JIHOVÝCHODĚ PRAHY
Co se také objevilo v opozičních návrzích, které ani nebyly připuštěny na
program zářijových jednání zastupitelstev hl. m. Prahy a MČ Praha 15?
1. Nesouhlas s blokováním územního řízení na výstavbu
stavby 511 SOKP (Silničního okruhu kolem Prahy) a tím
i stavby silnice I/12 Běchovice – Úvaly ze strany Ministerstva životního prostředí ČR od března 2015
2. Výzva hlavnímu městu Praha, aby neprodleně zařadilo
všechny etapy „Hostivařské spojky“, na stavbu 511 SOKP
návazný obchvat několika městských částí, do svých dopravních priorit včetně potřebného finančního krytí pro
zajištění její přípravy a realizace.
Proč?
Protože hlavní město s přípravou Hostivařské spojky
vlastně nezačalo dodnes. V roce 2015 na její přípravu
z pražského rozpočtu nešla ani koruna, na rok 2016 směšné
2 mil. Kč.
3. Výzva hlavnímu městu Praha, aby neprodleně, ještě před
dokončením nového územního (Metropolitního) plánu,
v souvislostech zhoršeného prostředí pro život občanů
Prahy 15 i celého jihovýchodu Prahy, zajistilo realizaci
výrazně hustší a robustnější sítě odstavných „park and
ride“ parkovišť. A to výrazně více, než pražské územní
plány předpokládají.
Proč?
Příprava a realizace páteřních silničních staveb jihovýchodu Prahy, v optimistickém časovém odhadu, bude probíhat
jistě nejméně do roku 2022. Městské části v komunikační
deltě mezi dálnicemi D1 a D11, mezi kterými leží ještě dvě
výpadovky do Středočeského kraje (Českobrodská a Černokostelecká), budou jistě 6 let, ale částečně i později, i přes
realizaci staveb 511 a Hostivařské spojky, čelit tranzitní dopravní zátěži zejména Středočechů pracujících v hlavním
městě. Proto je třeba, aby již dnes začala příprava na to, aby
před vjezdem do obydlených oblastí městských částí jihovýchodu Prahy, u stanic pražské integrované dopravy, vznikla
robustní síť odstavných parkovišť.
4. Výzva hlavnímu městu Praha, aby v souvislosti se zhoršeným prostředím pro život občanů, a v návaznosti na předchozí bod, zvážilo náhradu připravovaného systému parkovacích zón v Praze 15 modelem rezidenčního parkování
8
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pro „domácí“, tj. pro občany s trvalým bydlištěm a podnikatele se sídlem v městské části.
Proč?
Předmětem je žádost o zvážení zrušení plánovaného rozšíření parkovacích zón do pražského obytného prstence
a jejich nahrazení systémem rezidenčního parkování. Rezidenční parkování - pro občany s trvalým bydlištěm (i pro
zde sídlící firmy) jen za administrativní poplatek za vydání
parkovacího oprávnění - by znamenalo jejich řádově nižší finanční zátěž a zamezilo by stěhování podnikání mimo
město. Návazně by zavedení rezidenčního parkování nezpůsobilo nižší daňové výnosy města a městských částí díky
odstěhovaným firmám.
Společně se zavedením husté sítě odstavných parkovišť by
tento model výrazně ulevil už tak napjaté situaci s parkováním zejména v sídlištích pražského obytného prstence,
dnes ještě zhoršovanému ranním obsazováním parkovišť
mimopražskými, hlavně u stanic městské hromadné dopravy. A z více využívaných odstavných parkovišť by plynuly
do městské pokladny i vyšší příjmy.
5. Specifické návrhy na řešení dopravy v přetížených částech
Prahy 15
A/ Výzva hlavnímu městu Praha, aby, s cílem vyřazení ulice K Horkám z páteřní silniční sítě, řešilo možnosti jejího
obchvatu mimo hustě obydlené oblasti sídliště Košík a historické centrum Hostivaře.
Proč?
Ulice K Horkám a část ulice Pražské je v systému pražských
komunikací zařazena jako páteřní i přesto, že téměř v celé
její délce prochází obytným územím včetně historického
jádra Hostivaře. Nad jejím zakončením do ulice Mírového
hnutí leží stotisícové Jižní Město a jejímu zatížení tak výrazně nepomůže žádné z opatření popisované v předchozích
kapitolách.
B/ Výzva hlavnímu městu Praha, aby, s ohledem na prostředí pro život občanů Prahy 15, zvážilo přípravu projektu
podúrovňového odvedení tranzitní silniční dopravy z ulic
Švehlova a z navazující části ulice Průmyslová.
w w w. i Z I T R A . i n f o

Proč?
Z měření intenzity dopravy v minulém roce vyplývá, že
ulicí Švehlova projede denně více než 37.000 vozidel, což
bylo v době měření víc, než projelo Strahovským tunelem
na městském okruhu. Stejně jako ul. K Horkám je v systému pražských komunikací ul. Švehlova zařazena jako
páteřní i přesto, že také prochází obytným územím. Historicky je tento úsek výpadovkou na východ pro napojení ze
Strašnic a Záběhlic. Také jejímu zatížení výrazně nepomůže žádné z opatření popisované v předchozích kapitolách.
S ohledem na zastavěnost území nelze vymezení dopravy
v tomto úseku řešit obchvatem.

Abychom Vám názorně ukázali, jak by mohla doprava v nyní
přetížených úsecích Hostivaře vypadat po námi navrhovaných
úpravách, níže jsme připravili vizualizaci naší představy řešení.
Připadá Vám navrhovaná podoba jako sci-fi? Nám ne. Díváme se totiž na práva obyvatel Prahy stejně. I když nás někteří
vidí jen jako periferii, díky obrovskému dopravnímu zatížení
této obydlené hostivařské kotliny se domníváme, že nyní je třeba řešit problém zde a udělat z něj jednu z pražských dopravních priorit.
redakce iZITRA.info

Část ul. Průmyslová po odvedení tranzitní dopravy, představa
Nové hlavní náměstí Hostivaře na místě konečné tramvají po podúrovňovém
odvedení tranzitní i městské dopravy, představa

Švehlova

Možná trasa podúrovňového odvedení tranzitní dopravy
z ulic K Horkám, Pražská, Švehlova a Průmyslová

Možné podúrovňové řešení odvedení tranzitní dopravy, řez-představa

w w w. i Z I T R A . i n f o
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ÚZEMNÍ PLÁN PRAHY 15
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17. Park Veronské náměstí
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EPILOG: DISKUSE SE NEPŘIPOUŠTÍ – NERUŠTE
Poslední ze série článků na dopravní téma jihovýchodu
Prahy je věnován stylu a způsobu projednávání tohoto závažného tématu na jednání Zastupitelstev hlavního města Prahy
a městské části Praha 15.
V obou zastupitelstvech lze najít podobného jmenovatele = neochotu vládnoucích koalic (ANO, ČSSD, Zelených
a KDU-ČSL) problematiku vůbec projednávat a k naplnění
tohoto cíle někdy použít, mírně řečeno, i politických úskoků.
Oba návrhy materiálů k jednání nebyly jak na pražském
magistrátu, tak i v Zastupitelstvu MČ Praha 15, vůbec připuštěny do programu jejich jednání. Podrobnosti o podobě obou
nechtěných materiálů najdete na našem webu www.iZITRA.
info v rubrice trvale sledovaných témat.
V zákoně o hlavním městě Praha existuje na straně jedné
právo jakéhokoli zastupitele přicházet s tématy, připomínkami
a náměty. Na straně druhé je vše podřízeno hlasování většiny, tedy i zařazení bodu na program zastupitelstva. Jde vlastně
o zákonnou pojistku, aby se koaliční většina nezabývala jed-

nání co jednání desítkami návrhů opozice. Velké množství
opozičních návrhů by pak skutečně mohlo jednání prodlužovat o hodiny či dny a právo vládnoucí koalice využít většiny
k praktickému prosazení svého programu by bylo značně omezené a také jednání by byla jistě i únavná.
Pokud ale za dva roky volebního období jak na pražském
magistrátu, tak i v Praze 15, proběhlo z podnětu opozice vždy
jen jedno mimořádné zastupitelstvo, navíc vždy k závažnému
tématu, pak se o nějaké trvalé obstrukci jednání ze strany opozice jistě nedá ani mluvit. Navíc v zastupitelstvu Prahy 15 to
byl vůbec první materiál, který byl ze strany opozičního zastupitele za toto volební období do jeho jednání předem navržen.
Čeho se vládní koalice, ta pražská nebo ta z Prahy 15, obávaly, když materiály k jednání raději ani nepřipustily? Z obnažení
skutečností, které před svými kolegy zastupiteli zamlčují? Nebo
to, co se stalo, je jen ukázkou stylu, jak se získanou mocí nakládat? Ať tak nebo tak, bohužel doba se mění a metody s ní.
Redakce iZITRA.info

ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A ŘEŠENÍ
SOUSEDSKÝCH SPORŮ S POMOCÍ PETIC
Stavební trend v jihovýchodě
část z nich musí být pod zemí. Vždy
Už přivykáme tomu, že téměř jakýkoli po nové výstavbě dojde k tomu, že se
Prahy, také v Hostivaři, je silně oristavební záměr je terčem nevole svých okolní parkoviště na komunikacích
entován na bytovou výstavbu. Je důsledkem levných hypoték a tím i silné
sousedů. Je to zřejmě přirozené, že v li- více či méně zahustí. Nelibě to nesou
poptávky. Vlastníci pozemků často
dech budí nejistotu, když jejich soused obyvatelé přilehlých sídlišť, kteří sice
s nápadem výstavby přicházejí v takpřijde s tím, že na pozemku, kde bylo na svém pozemku nemají ani jedno
zvaných smíšených územích, které se
třeba zahradnictví, chce postavit byto- parkovací místo, ale ty parkoviště
často nacházejí u hlavních silnic městna ulici tak trochu považují za svá.
vý dům, že na travnaté ploše, kam choských částí. Zde by zástavba měla mít
Praha sice v minulosti přišla s prodí venčit své psy, chce někdo postavit jekty parkovacích domů, ale ekonoi poměrně velký podíl (40 %) nebytoviladomy.
vých funkcí. V době tvorby územního
micky, až na výjimky, téměř bez šance
plánu před 20 lety byl předpoklad, že
na jejich návratnost. A tak se ustálil
jistě v přízemí i v 1. patře těchto domů mohou vznikat obchotrend placených parkovišť, která nejsou tak investičně náročná
dy, kanceláře i jiná vybavenost. Trend se ale postupně odebral
a jejich naplněnost je solidní. Jen v Praze 15 je ale z předlistojiným směrem. Lidé jezdí nakupovat do obchodních center
padové minulosti stále deficit parkovacích stání okolo 2.500
a o nebytové prostory není zájem. Neuživí se. Často lze také
míst.
pozorovat, že je kvóta nebytové funkce naplněna s pomocí neZahuštění prostě přináší konflikt. Nezastavěné pozemky
bytových ateliérů, ve kterých ale bydlet jde.
i některé živnostenské provozovny nejsou v územním plánu
Samostatnou kapitolou je parkování. U nových domů musí
pro obytnou zástavbu určeny a tak se jejich vlastníci pokoušejí
stavitel řešit parkování výhradně na svém pozemku, výrazná
o změnu jejich využití.
12
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Aktuálně probíhají na Magistrátu řízení o pěti změnách
územního plánu v Praze 15 na bydlení, o dvou z nich se
nyní zmíníme. Tyto záměry si někteří jejich sousedé nepřejí
a sepisují proti nim petice. To by nebylo nic tak zvláštního,
zajímavé jsou ale jejich argumenty. Jeden společný je, že nemají na svých pozemcích dostatečnou zeleň a chtěli by, aby
ta sousedova sloužila jim. Je první otázkou, proč se do území
stěhovali, když k bytům nepříslušela okolo nich téměř žádná
zeleň ani hřiště? Přitom ale nechtějí sousedův pozemek koupit, aby to napravili. Chtějí, aby jej vykoupila radnice a zřídila
na něm park. Dalším jejich argumentem je, že soused na změně územního plánu vydělá. Zároveň obě skupiny protestujících sousedů mají bytové domy postavené díky výjimkám či
předchozím změnám územního plánu. Nové záměry svou
podlažností nepřesahují ty jejich. Nové záměry nemají ani takovou zastavitelnost území, jakou mají jejich domy. Vlastníci
pozemků nabízejí část svého území po výstavbě jako veřejný
park. V území u protestujících sousedů veřejný park není. Jedna skupina protestujících sousedů dokonce požaduje, aby byl
sousedův pozemek zařazen do nezastavitelného území (pozn:
což není nemožné, ale vyžaduje podle předchozích judikátů soudů v ČR vlastníkovi pozemků vyplacení náhrady za takové omezení a nepřináší majetkový převod např. do vlastnictví obce).
Územní plán je jediná část státní správy, kterou v Čechách vykonává samospráva. Dnešnímu vedení pražské

i místní radnice konflikt mezi sousedy a stavebníky vyhovuje, jistě ve dvou případech jej dokonce pomáhala iniciovat.
A tak když dnes přinesete na radnici petici na souseda, téměř
jistě vám vyhoví a s jeho záměrem nebude souhlasit. U podnětů ke změně územního plánu se to již stalo 27x. Nesouhlasem Prahy 15 se sice proces změny územního plánu formálně nezastaví (rozhodnutí je totiž až na zastupitelích hlavního
města Prahy), ale prakticky je „vymalováno“, protože i tam je
stejné politické zastoupení.
Na jednom příkladu návrhu na změnu územního plánu,
který už Zastupitelstvo MČ Praha 15 před rokem zamítlo,
a tím zřejmě zpečetilo jeho osud, Vám na vizualizacích ukážeme, jaký může mít sousedský spor, řádně podpořený radnicí,
vliv na skutečnou budoucí podobu území. Na rohu ulic Práčská a Švehlova, jižně od OC Park Hostivař, leží území o rozloze cca 5,5 ha, které je dnes podle územního plánu dílem
cca 1,5 ha ve funkčním využití nelesní zeleň, 2,6 ha je určeno
pro sport a zbývajících 1,4 ha pro obchodní komplexy. Větší
polovina území patří kostelu v Hostivaři, ta menší půlka stavební společnosti. Podle platného územního plánu je možné
na pozemcích postavit obchodní komplex a sportoviště. Dnes
je území využívané převážně jako oplocená pastvina a plocha
pro občasné akce, hlavně cirkusy.
Pokračování na straně 14

Vizualizace jako možný příklad využití pozemků
podle platného územního plánu

w w w. i Z I T R A . i n f o
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Zamítnutá podoba zástavby
po navrhované změně územního plánu

Pokračování ze strany 13
Oba vlastníci se spíše (v území mimo zeleň) přikláněli
ke kombinaci bytových domů a viladomů. V zeleni v jižní části území podél potoka Botič byl navržen park přístupný veřejnosti. To je ale už teď jedno, návrh byl zamítnut. Možný
konsensus se pod tlakem petic rozplynul.
Nyní si tedy počkáme, který obchodní komplex na církevních pozemcích vznikne a jak bude vypadat areál nových
sportovišť ve zbývající části území. A také, jak do těchto areálů
budou zapracovány plochy zeleně, kde budou parkoviště, jak
budou řešeny příjezdy, apod. Ve vizualizaci na předchozí straně ukazujeme jedno z možných řešení, aniž bychom o aktuálním záměru vlastníků cokoli věděli. Nakonec, jakým směrem
se využití území skutečně vydá, a jestli účinek peticí nebude
vlastně Pyrhovo vítězství, ukáže až čas.
Proč o tom vůbec píšeme? Šest let už mohl platit připravený územní plán, který byl zastaven bez rozumného zdůvod-

nění těsně před jeho platností. Šest let probíhá tvorba nového územního plánu. Pokud jeho harmonogram nyní nebude
narušen (?) odchodem skoro celého vedení organizace, která
má jeho přípravu na starost (IPR), tak jeho schvalování bude
probíhat dalších šest let. Za uplynulých šest let byly schváleny
stovky změn toho dnes platného územního plánu a tato praxe
bude zřejmě dál pokračovat.
Pražské vedení je rozhádané, asi ani nemá shodu na konkrétním plánu rozvoje metropole, ale má za šest let už třetího
primátora. Vše je řešeno ad-hoc podle průšvihu, který zrovna
přijde (Blanka, povodně, stavba 551). A konflikt, ne konsensus, je programem. Někomu možná tento stav vyhovuje. Nám
ne. Nic se netvoří, jen se boří.
Přitom Praha 15 může svůj rozvoj sama definovat, ale
nemá o to zájem. My o to zájem máme. Opakovaně, krok za
krokem, s ním čtenáře seznamujeme.
Z dalšími nápady příjdeme zase příště.
Redakce iZITRA.info

Doplněno po uzávěrce:

O OBČASNÍKU IZÍTRA.INFO SE UŽ MLUVÍ
I NA ZASTUPITELSTVU MČ PRAHA 15
Dotazy občanky MČ Praha 10, paní Lenky Holubcové (přítelkyně radního Ducka ze Strany Zelených),
na Zastupitelstvu MČ Praha 15 a odpovědi Michala Frauenterky, zastupitele MČ Praha 15 a předsedy Spolku Bosákovník, který vydává občasník iZÍTRA.info.
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Souhrnný dotaz paní Holubcové (přepis ze stenografického záznamu):
„Potom jsem měla na pana Frauenterku, protože se mi dostal samozřejmě do ruky materiál, ale ještě především než materiál, tak se mi dostal do ruky časopis iZítra. To jsem se chtěla
zeptat pana Bílka (pozn. red.: 1. zástupce starosty) nebo někoho zodpovědného, jestli časopis iZítra je oficiálním časopisem
MČ Prahy 15, protože na mě to tak působí. Já jako laik jsem
koukla a tam v redakční radě – nebo přispěvatelé jsou především zastupitelé MČ Praha 15. Na mě jako na osobu, která
tady působí, tak mám pocit, že to je oficiální dokument. Pak
na mě působilo velmi rozporuplně, když jsem viděla na pana
Pencáka jakési karikatury, tak jsem se chtěla jenom zeptat,
jestli toto je oficiální. Chtěla bych nějaké nejlépe písemné vyjádření.
Pak mám další věc na pana Frauenterku. Chtěla jsem se
ho zeptat, jestli v tuhle chvíli jeho větším zájmem je, aby probíhala výstavba Central Groupu pod Parkem Hostivař, anebo
jestli si víc přeje tu spojku. Takže jestli by tam mohlo být zaneseno, co je jeho priorita, jestli spíš postavit silnici, nebo obytné
domy, nebo obojí současně. To by mě moc zajímalo.
Pak jsem se koukala na bod, kterým je návrh dopisu
na podporu iniciativy spolku k obnově Malého divadla v Hostivaři. Určitě je to důležité. Myslím si, že tohle je bezesporu
hrozně důležité, aby se takováhle podpora dělala. Jediný problém mám s tím, že pan Frauenterka je předseda spolku Bosákovník. Zároveň ještě s nějakými členy rodiny. To tedy mě docela zarazilo. To jenom jsem se chtěla zeptat, jestli spolky jsou
oficiálně zaregistrovány.“
Odpovědi Michala Frauenterky:
Paní Holubcová, občasník iZÍTRA.info vydává Spolek
Bosákovník (IČ: 04312279) pod reg. MK ČR E 22232. To vše se
dá nalézt v jeho tiráži na 3. straně každého vydání. Dále nevím
nic o tom, že by platila nějaká omezení členů zastupitelstva v jejich publikační či vydavatelské činnosti? Předmětná karikatura
byla hlavní stranou oficiálního webu MČ Praha 15. Ale k Vaší
otázce: občasník iZITRA.info nikdy nebyl (a ani nikdy nebude)
oficiálním časopisem MČ Praha 15.
K Vašemu dalšímu dotazu ohledně území u OC Park Hostivař jsem svůj postoj myslím jasně vyjádřil v předchozích článcích tohoto vydání našeho občasníku. Jako nezúčastněná osoba
Vám jen mohu sdělit, že jsem zastánce co nejmenšího zasahování státu či obce do výkonu vlastnických práv a naopak nejsem zastánce aktivistického a populistického přístupu k výkonu
státní správy v oblasti územního plánování tak, jak je v poslední
době uplatňována ze strany některých zastupitelů Prahy a městské části. Také se mi v poslední době zdá, že možnost konsensu
o využití tohoto území se již vytratila.
w w w. i Z I T R A . i n f o

Úvaha redakce iZÍTRA.info o možném vedení obchvatu přetížené ulice K Horkám v kontextu návrhů na řešení tranzitní dopravy v Praze 15, se kterým se ztotožňuji, je
podrobněji znázorněna ve vizualizaci u článku na straně 9.
Z ní myslím jasně vyplývá, že by, při jeho případné realizaci, nedošlo v okolí obytného celku u Práčské ulice ke zhoršení prostředí pro život. Nyní se ale stejně nemusíte ničeho obávat, při dnešní rychlosti přípravy dopravních
staveb v Praze odhaduji, že by k této realizaci mohlo dojít tak
v roce 2090. (+-50 let) I přesto předkládáme návrhy, které by
mohly pomoci až 8000 občanů Prahy 15, žijících v této lokalitě.
Dříve než s něčím přijdeme, snažíme se promýšlet souvislosti.
Nejde nám jen o úzce zaměřený zájem, jakkoliv ten Váš chápu.
Je otázka, zda Vaše snažení nebude pro sousedy tohoto území
spíše vítězstvím Pyrhy (dříve Pyrhovo vítězství).
Vaší poznámce směrem k našemu spolku ve věci iniciativy
k obnově Malého divadla v Hostivaři jsem, promiňte, vůbec neporozuměl. Budu se tedy ve své odpovědi snažit „vařit z vody“
ve snaze se snad trefit do možného smyslu Vašeho dotazu. Moje
babička a dědeček Frauenterkovi, obě pratety a další členové
širšího příbuzenstva rodiny Rubešů z Hostivaře, Dubče a Měcholup v Malém divadle vystupovali v pěveckém sboru. Moje
maminka a táta do něj chodili tancovat na čaje. Bylo to společně
se Švehlovou sokolovnou centrum společenského dění v Hostivaři. V 60. letech minulého století moderní divadlo a „čajový
sál“ komunisté zavřeli a udělali z něj skladiště. Pro to vše, čím
v minulosti pro místní obyvatele bylo, jsem iniciativu vyvolal. A k nám se přidaly další spolky a dnes už i stovky dalších
příznivců. Za Spolek Bosákovník prohlašuji, že Malé divadlo
rozhodně nemáme zájem provozovat, jak se někdo snaží šířit.
A zpívat byste mě tam rozhodně slyšet nechtěla, to mi můžete
věřit. Rád bych se ale dožil jeho obnoveného otevření.
K Vaší poslední poznámce: bezesporu jste se musela dívat
do spolkového rejstříku, kde je náš spolek registrován, jinde
byste mezi členy spolku mou paní nenašla. A tak musím říci,
že Vaše závěrečná pochybnost o tom, zda je Spolek Bosákovník
oficiálně zaregistrován, se Vám moc nepovedla.
Na závěr si dovolím krátké zakončení. Když jsem obdržel
Vaše dotazy, díval jsem se na Vaši webovou prezentaci. Vámi
vlastněné občanské sdružení jistě vykonává záslužnou sociální
práci a k tomu Vám přeji hodně štěstí. My se věnujeme zase tomu
svému. Náš spolek nečerpá žádné veřejné prostředky. Ani o ně
nežádáme. Zejména granty považujeme za finančně nebezpečné
a potenciálně zavazující. Při naší tématice komunitního rozvoje
Prahy 15 a okolí si zejména zakládáme na naší názorové konzistenci bez ohledu na to, zda právě je či není „IN“. Šíření svobodného vlastního názoru je benefit, který si hodláme užít, dokud to
půjde. Většina světa takové štěstí nemá a doma už také přihořívá.
Michal Frauenterka – září 2016
ČÍSLO 3 / říjen 2016
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SENÁTNÍ VOLBY

SENÁTNÍ VOLBY 2016
Na jihovýchodě Prahy ve dvou obvodech letos probíhají
volby do Senátu Parlamentu České republiky
I. KOLO VOLEB DO SENÁTU

II. KOLO VOLEB DO SENÁTU

PÁTEK 7. ŘÍJNA 2016
14 – 22 hod.

PÁTEK 14. ŘÍJNA 2016
14 – 22 hod.

22

SOBOTA 8. ŘÍJNA 2016
8 – 14 hod.

SOBOTA 15. ŘÍJNA 2016
8 – 14 hod.

19

Obvod č. 19 zahrnuje území městských částí Praha 11, Praha 15, Praha 22, Praha-Benice, Praha-Dolní Měcholupy,
Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí
V senátním obvodu č. 19 také kandidují:
Marta Šorfová (ODS) – bývalá starostka Prahy 11
Jan Koukal (Strana soukromníků ČR) – bývalý pražský primátor, diplomat
Jakub Lepš (TOP 09) – místostarosta Prahy 11
… a další

Galerie bývalých senátorů za volební obvod č. 19

Ing. arch. Václav Mencl
(1996 - 1998)

Mgr. Daniel Kroupa
(1998 - 2004)

Jan Nádvorník
(2004 - 2010)

PhDr. Milan Pešák
(2010 - 2016)

Obvod č. 22 zahrnuje území městské části Praha 10, s výjimkou části k. ú. Vinohrady, ležící na území městské části Praha 10
a také území městských částí Praha-Štěrboholy a Praha-Dubeč
V senátním obvodu č. 22 také kandidují:
Jiří Holubář (TOP 09) – lékař
Irena Bartoňová Pálková (ODS) – víceprezidentka Hospodářské komory ČR
Ivana Cabrnochová (SZ a ČSSD) – senátorka
… a další
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ROZHOVOR S PANEM JANEM KOUKALEM
Rozhovor nám poskytl také pan Jan Koukal nezávislý kandidát, kterého nominovala Strana soukromníků ČR. Bývalý pražský primátor a diplomat, dnes vysokoškolský pedagog a podnikatel vstupuje do
volební kampaně s heslem: NERAD BYCH SE JEN KOUKAL.
Rozhovor šéfredaktora iZITRA.info
„Pane doktore, předem Vám děkuji za Váš čas, který jste si
pro mě udělal v době, kdy už je kampaň v plném proudu. Na význam Senátu jako ústavní pojistky, na jeho kompetence, počet
senátorů a další a další stále obemílaná témata se ptát nehodlám. Mou první otázkou je:“
Myslíte si, že dnešní atmosféra, směr a způsob politiky
ohrožuje v České republice demokracii?
Opravdu bych řekl, že směr, kterým se ubíráme, nás vrací
k totalitním manýrům. Všichni jsme pod tlakem nových a nových regulací. Vrací se presumpce viny, každého před vším.
Místo řešení problému připravujeme zákazy, které nakonec
postihnou nás a nevyřeší dlouhodobě dotčený problém. Represivní složky státu, ale i normální státní správa se nám neustále vkrádá do soukromí, do našich domovů. Naše podnikání
je pod kuratelou neustálých a většinou zbytečných kontrol.
Hovoříme často o korupci a je to určitě vážný problém, ale
my současně tolerujeme absolutní korupci ministra financí
kontrolujícího dotace nejen státní, často do svého podnikání.
Chtělo by se mi založit hnutí NE. Myslím tím už dost, potřebujeme změnu a to nejenom u nás.
PŘEVZATÉ VOLEBNÍ MATERIÁLY

V Sýrii řádí občanská válka. Ukrajina čelí ruské anexi.
Milióny lidí jsou na útěku. Evropa i EU je rozpolcená, jak
věc řešit? Obavu z islámu už v hospodě řeší i ti, kteří dříve
mluvili jen o fotbale. Pomoc těm v nouzi, ale neintegrovat
a po válce zpět domů. Nebo ne? Nebo jinak? Co si o tom
myslíte Vy?
To je opravdu otázka, která by chtěla několik stránek. Jsou
tam ale společné rysy. Především Rusko se stalo opět mocenským faktorem. USA již nejsou jediným světovým policajtem.
V Sýrii probíhá opět souboj supervelmocí. Konflikt s islámem
je konflikt civilizací. Ta naše přes všechny průběžné nedostatky vyhrála a její produkty se samozřejmě těm ostatním líbí
a chtěly by je mít. Jedni násilím, druzí využitím některých
principů. Pak je tady neschopná EU. Řešení stěhování národů, nebo chcete-li migrace, vyžaduje rozhodnost a musí nám
fungovat první signální soustava. Pro miliony Syřanů musíme
vytvořit místo v Sýrii, kde budou moci žít. Stejným způsobem
se musíme postarat o stěhující se Afriku. Je třeba zavřít hranice do Evropy pro ilegální migranty, prostou koordinací existujících vojenským složek. Nepotřebujeme novou Evropskou
armádu. Musíme pouze chtít, jak říkával můj otec, pak to jde.

SENÁTNÍ VOLBY

Přitom budeme daleko humánnější a etičtější než v současném německém systému otevřených dveří, který jak francouzské příklady ukazují, bude několik generací a možná navždy
vytvářet ohniska vzdoru a násilí.
Když to nepůjde jinak, měli bychom se „oplotit“ od těch
států Schengenu, které nedodržují azylová pravidla?
Já to takto nevidím. Věřím, že se podaří rozumu vyhrát
a pravidla se začnou pod tlakem veřejnosti dodržovat. Je to,
ale souboj se stávajícím politickými vládnoucími strukturami,
je to hlas pro změnu. Je to souboj s dnešní osou Berlín-Brusel.
Je pro republiku už dnes nezbytné, aby se demokratické
strany bez ohledu na jejich levicovou či pravicovou orientaci pokusily vyjednávat o definici společného zájmu České
republiky? A aby pro jeho prosazení případně i vytvořily
„širší koalici“?
To je rozumný nápad. Když ale vidím, jak dnešní vládnoucí
koalice mezi sebou bojuje a že jejich jediný společný cíl je přežít u moci do voleb, neumím si to v tento okamžik představit.
Navíc dnes podle průzkumů nejsilnější subjekt ANO je především podnikatelským projektem ministra financí. Potřebu definovat společné zájmy naší země musí cítit občané a vyjádřit
to ve volbách. Zatím vyhrává volební koblížek a prázdné sliby.
Myslíte si, že navyšování mezd státních zaměstnanců
nad možnosti rozpočtu i nad hospodářský růst na úkor nového zadlužení republiky je ze strany Vlády ČR politickou
korupcí?
Je to volební populizmus, který platíme všichni, co pracujeme a je jedno zda podnikáme nebo jsme zaměstnanci. Navíc
ekonomická čísla jsou dnes vylepšována krátkodobými příjmy
jako doplatky z EU, obrovský propad v investicích do dopravní infrastruktury a podobně. Není tudíž důvod se tvářit, že
nám šlape hospodářství a můžeme si jen tak přidávat. Pokud
jde o politickou korupci a myslíte korumpování státních za-

městnanců ze strany státu tak asi ano, ale my tady máme absolutní korupci, o které jsem již mluvil.
Byl jste významným komunální politikem. Kandidujete
do Senátu v obvodě, který tvoří významnou část jihovýchodu Prahy. Co považujete za jeho nejvýraznější nedostatek,
který by se měl napravit?
Proti mně kandiduje řada komunálních politiků a mám
pocit, že třeba Jižní Město má dodnes nevyužitý rozvojový
potenciál. V krásném okolí celého obvodu by se samosprávy
měly snažit o citlivé skloubení rozvoje a uchování přírodního
charakteru a možnosti pro relaxaci. Důležité je udržet tradiční
charakter původních obcí jako Hostivař nebo Chodov a dalších. Společný problém je doprava a to především dokončení
pražského okruhu tj. obchvatu části tohoto obvodu. Je to neuvěřitelný hřích vlády, ale i některých samospráv vůči obyvatelům nejenom tady.
Czechia / Bohemia / Czech Republic – co z tohoto výběru je Vám nejbližší?
Nesmyslná debata zahájená vládou, která sklidila posměch
i za hranicemi. Já zůstanu u Czech Republic a to nejenom proto, že mne za to chválili i v Irsku.
Žijete v senátním obvodu, ve kterém kandidujete?
Jistě, v Hostivaři.
V kampani považujete za důležitou obranu svobody
občanů a změnu trendu dnešního vývoje společnosti. Jak
na to?
Je třeba jít k volbám a volit ne populistické sliby a drobné
úplatky, které nakonec stejně zaplatíme ze své kapsy. Máme
na to, abychom pomohli všem v této zemi žít důstojně, aby
naším horizontem nebylo jenom zítra. K tomu vede svoboda
každého z nás a ne poručnictví státu a poklonkování neschopným politickým autoritám.

INZERCE

worlds.cz
Komplexní správa IT
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PŘEVZATÉ VOLEBNÍ MATERIÁLY

„Nabízím morálku, práci a výsledky“
Možná mě znáte jako bývalou starostku či zastupitelku
městské části Prahy 11, možná jako sousedku, se kterou se
potkáváte v domě či na ulici, nebo jako členku zahrádkářského
svazu. Možná dnes vidíte můj obličej a jméno úplně poprvé.
Jmenuji se MARTA ŠORFOVÁ, kandiduji do Senátu
ve volebním obvodě 19 a ucházím se o Váš hlas.

CTÍM MORÁLKU
A VÝSLEDKY
PRÁCE

VĚŘÍM V SILNÉ
A SUVERÉNNÍ
ČESKO

NENECHÁM SE
ZASTRAŠIT ANI
KOUPIT

NA NIC SI
NEHRAJU, ANI
V POLITICE

VĚŘÍM, ŽE
SENÁTOR BY MĚL
MÍT JASNOU VIZI

JSEM ČITELNÁ
A NEPŘEVLÉKÁM
DRESY
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Z RADNICE A MĚSTA

Pejskaři – jejich je přeci hostivařský lesopark i každá veřejně přístupná tráva
Na konci minulého roku se v Praze
zastavila diskuse o nové vyhlášce
o pohybu psů na veřejných prostranstvích. Důvodem byl nesoulad
mezi městskými částmi, zároveň ani
pražská koalice nebyla v této věci
jednotná.
Věc je jistě i politicky citlivá. V Praze
je evidováno asi 100 tis. psů, tedy asi
každá třetí pražská rodina má psa.
Různí psi u nás v rodině u rodinného
domu v Hostivaři byli celý můj život.
Ten poslední už tři roky není a okolo zahrady je dvojnásobně koček.
Nepřítomnost psa vycítí. A tak si asi
nového časem znovu pořídíme. Naši
psi žili většinou v zahradě, jejich venčení v blízkém hostivařském lesoparku byl spíše traumatický zážitek. Můj
pes na vodítku, většina ostatních volně pobíhala, mému psovi to vadilo,
mě to vadilo, páníčci volně pobíhajících psů nás měli na háku. Tak jsme
tam přestali chodit.
Situace se změnila, když se naše rodina rozrostla a do lesoparku jsme
začali chodit s ročním klukem. Projdete dva kilometry po cestách tohoto rozlehlého parku a minete přitom
tak stovku psů. Drtivou většinu bez
vodítka nebo na vodítku-vlasci, kde
vzdálenost mezi pánem a psem je
i pět metrů.
Z představy, že malé dítě, které má
hlavu ve výšce hlavy psa, jím bude

napadeno, mě orosilo okamžitě při
první procházce. Pro rodiče bez
šance na reakci, pro majitele psa bez
šance na jeho včasné ztažení. Tak
jsem za tu cestu stokrát syna zakryl
za své tělo. Párkrát jsem pejskaři řekl,
ať si psa dá na vodítko a v lepším případě jsem od něj slyšel: „Ale vždyť
on je hodný“, někteří pejskaři se zle
podívali, jiní mumlali cosi o magorovi, jeden byl asi právně zdatný a rovnou vypálil, že on nemusí, má přece
psa pod kontrolou.
Když jsme došli do zahradní restaurace, byl jsem z procházky mírně
řečeno otráven. Syna jsem usadil
do dětské židličky a než jsem si pověsil kabát, už mu ruku olizoval – cizí
pes. Kluk už nechápal mou reakci,
když jsme bez zmrzliny a svačinky
odešli domů.
Večer mi to nedalo a požádal jsem
pana Googla o vysvětlení. Dočetl
jsem se, že opravdu ten poslední pejskař měl pravdu. Vždy může tvrdit,
že má psa pod kontrolou. Posouzení

je na městské policii. Strážníky jsem
ale v lesoparku nepotkal ani jednou.
A když teď už vím, jak těžké je věc
posoudit, ani se jim nedivím, že se
do nerovného souboje s právně vybavenými pejskaři ani nepouští.
V Praze ročně průměrně dochází
tak ke 4.000 útoků psa na člověka.
Po nedávném tragickém napadení
chlapce smečkou psů v Lužci dalo rádio prostor několika cvičitelům, kteří
potvrdili, že ani u psa od mala dobře
cvičeného není jistota, že nenastane
souběh okolností (pach, pohyb člověka), kdy v psovi hluboko uložená
předchozí negativní zkušenost nevyvolá pocit, že by měl zaútočit. Vlastně
se jen brání. To je mi ale fuk. V praxi
to tedy znamená při setkání s neznámým psem spíše stát „štronzo“. To se
mi ale rozhodně nechce při hodinové
procházce opakovat stokrát.
Já jsem věc vyřešil jinak. Koupil
jsem si šlapací tříkolku, projíždím
„územím psů“ bez zastavení, kluk
sedí výše, psi mají z tříkolky respekt.
Dojedu k oplocenému dětskému hřišti, kam psi nesmí. Věc jsem vyřešil
a v mém mikro-souboji s pejskaři
zvítězil. Hurá. Mám v obrovském
lesoparku svou oázu deset na deset
metrů. A super je, že není jen jedna,
druhá je vzdálená další tři kilometry.
Do té už ale dnes nepojedu, měl bych
to pak daleko domů.

Před několika lety už jsme věc chtěli
řešit. Mysleli jsme chvíli, že budeme
moci v lesoparku zřídit nová hřiště
a také psí parky. Oplocené, kde budou moci mazlíčci běhat, jak se jim
zlíbí. Za peníze z psího poplatku je
bude městská část i udržovat. Oplátkou za klidné procházky s dětmi si je
ale pejskaři ke svým psím oázám budou muset odvést na vodítku. Omyl.
Lesopark je přírodní park a tam to
nejde, říká prý zákon. A nová hřiště s plotem? Dnes jen na vládní
výjimku. O tu vlastník lesoparku,
hl. m. Praha, odmítla žádat a iniciativu městské části ukončila.
Vím, že diskuse na téma psích parků
a pejskařů lidi rozděluje. Je tedy kvůli
tomu třeba o věci mlčet a dále trpět
stávající stav? Já si to nemyslím.
Michal Frauenterka

PSÍ
PARK

Co připravujeme na webu a do následujícího občasníku
l Praha a uprchlíci l Z radnice l Další „oprášené“ nápady rozvoje Patnáctky l Flek v dozorčí radě –
nepřekonatelné lákadlo l Rozpočet na rok 2017 l Sprejeři l … a další

ŘÍJEN
16. 10. - Zvířátka a loupežníci Divadélko
Frydolín od 16 hod.
23. 10. - Kocour v botách - Div. Máma a Táta
od 16 hod.
LISTOPAD
4. 11. od 19:30 - divadlo pro dospělé k oslavě
85. výročí položení základního kamene
Švehlovy sokolovny - Poctiví společníci Divadlo pod Petřínem
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6. 11. - Jak Honza přemohl draka - Divadélko Frydolín od 16 hod.
11. 11. - Lampionový průvod od 18 začíná
před Sokolovnou příchodem sv. Martina
a jeho bílé kobylky. Než se s ním vydáme
na procházku po okolí odstartujeme malý
ohňostroj.
20. 11. - O třech prasátkách - Divadélko
Frydolín od 16 hod.
26.11. od 9 do 13 „Adventní motání“ - dílna
k výrobě vánočních dekorací a adventních
věnců. Cena 150 Kč, rezervace nutná.

PROSINEC
11. 12. - Vánoční představení od 16 hod.
11. 12. od 17 hod. Sousedské zpívání pod
lípou - společné zpívání koled a připomenutí
adventních zvyků a vánoční dílnička
s Domem UM.
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