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●  Snížení daně z nemovitých věcí pro občany Prahy 11.
●  Zachování provozu lékařské a lékárenské pohotovosti v Šustově.
●  Navýšení počtu parkovacích stání pro místní obyvatele.
●  Odstranění nepořádku z ulic, opravu chodníků a dalších veřejných 

prostranství.
●  Zastavení nesmyslné výstavby, která zahušťuje jihoměstská sídliště. 
●  Kvalitní, dostupné služby pro naše starší spoluobčany.

ONDŘEJ PROKOP

Na Jižním Městě žiji od dětství. Politika mi byla dlouho vzdálená, 
ale před lety mě začalo štvát, že se naší městské části říká kvůli 
kšeftování radnice „jihoměstské Palermo“. Nejsem typ člověka, který 
by si jen stěžoval u piva, a tak jsem se nakonec rozhodl něco s tím 
udělat. Stal jsem se radním Prahy 11 a začal pracovat na tom, aby 
místo, kde jsem doma, přestalo být na okraji zájmu politiků.
Podařilo se mi dokončit přístavbu Starochodovské školy, kterou 
předchozí radní opakovaně odkládali, zahájit opravu pochozí zóny 
Háje, rekonstruovat lávku k Centru Chodov nebo rozjet rekonstrukci 
bývalé ubytovny Sandra, kde vznikne dostupné bydlení pro 
jihoměstské občany. Bohužel, pracovitost se v politice nenosí, a tak 
jsem nakonec dostal přes uši – „kolegové“ mě z rady vyštípali. Já se 
ale vzdávat nehodlám. Chci dokončit, co jsem začal, a postarat se 
o to, aby se Jižnímu Městu přestal zbytek Prahy vysmívat.
Opravené ulice, moderní školy, kvalitní lékařskou péči nebo 
pohodlné parkování si totiž zasloužíme stejně, jako ostatní Pražáci. 
Postarám se o to. 

BUDU PROSAZOVAT:
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50 let, ekonom

Celý život pracuji s čísly a jsem zvyklý 
šetřit, proto mi vadí rozhazování naší 
radnice za hlouposti. Na hospodaření 
městské části si posvítím a zajistím, aby 
šly peníze na to, co občané skutečně 
potřebují. 

2. Ing. Martin Horák 

57 let, sportovní trenér mládeže 

Sport je skvělý způsob, jak děti ochránit 
před řadou nástrah – a proto má být dos-
tupný všem. Prosadím, aby Praha 11 
přispívala na sportovní kroužky dětí, 
jejichž rodičům chybí na plnou cenu 
finance.

6. Petr Sýkora 

47 let, produktový manažer

Mrzí mě, že se kvůli rostoucím životním 
nákladům musí z Prahy 11 stěhovat lidé, 
kteří tu strávili většinu života. Zajistím, aby 
tu vzniklo dostupné bydlení i pro ty, co si 
nemohou dovolit platit tržní ceny.

7. Ing. Petr Štefek

25 let, fotbalová trenérka dětí  

Sport mi přinesl už mnoho úrazů, kdy byl 
nezbytný rychlý zásah lékaře. Nečekané 
zdravotní komplikace vás však mohou 
potkat i v klidu domova, proto budu 
bojovat za zachování naší lékařské 
pohotovosti.

9. Natálie Svitáková

37 let, datový analytik 

Na Jižním Městě se mi vždycky líbilo 
množství zeleně, kterou oceňuje i můj 
čtyřnohý kamarád. Kvůli developerské 
zástavbě však u nás zelených ploch 
rychle ubývá – je načase říct betonářům 
dost!  

8. Mgr. Jan Dohnálek

48 let, telekomunikační technik

Přes 40 let žiji na Jižním Městě a nechci 
jen přihlížet jeho chátrání. Jako předseda 
SVJ jsem zvyklý starat se o své okolí 
a zvládnu se postarat i o rozpadlé lavičky, 
přeplněné koše a rozbité chodníky 
Prahy 11. 

5. Radek Šimon 

44 let, speciální pedagožka na ZŠ

Denně mluvím s rodiči, kteří se musí 
vyrovnat se současným zdražováním. 
Praha 11 jim musí začít pomáhat, ať už 
příspěvky na školní potřeby a kroužky 
nebo bezplatným poradenstvím. 

3. Mgr. Blanka Hrudková 

49 let, vedoucí provozu fyzické 
infrastruktury

I přes všechny volební sliby nám 
v Praze 11 stále chybí parkovací místa. 
Chci to napravit a zajistit, abychom už 
nemuseli trávit volný čas hledáním, kde 
zaparkovat. 

4. Tomáš Bříza 



•  Snížíme daň z nemovitých věcí pro občany Prahy 11 
a zastavíme růst obecních nájmů po dobu krize. Zdražování už 
bylo dost!

•  Zachováme provoz lékařské a lékárenské pohotovosti 
v naší městské části. Zdraví je na prvním místě, proto se také 
postaráme o rozšíření pohotovosti o dětské oddělení.

•  Skončíme s nepořádkem v ulicích. Nevynesené koše, přerostlé 
trávníky ani počmárané zastávky na Jižní Město nepatří.  

•  Navýšíme počet parkovacích stání pro místní obyvatele, 
například výstavbou lehkých parkovacích domů. Možnost 
zaparkovat v dochozí vzdálenosti od bydliště musí být 
samozřejmost!

•  Zastavíme zahušťování Jižního Města nesmyslnou 
výstavbou. Posvítíme si na developery a nedopustíme, aby své 
projekty prosadili na úkor občanů.

•  Zajistíme kvalitní, dostupné služby pro naše starší 
spoluobčany. Vedle služby Senior Taxi budou moci nově využívat 
dotované teplé obědy a informační kiosky. 

•  Pustíme se do opravy chodníků, ulic a dalších veřejných 
prostranství. Nechceme dopustit žádná další zranění 
z rozpadlých schodů nebo výmolů!

•  Postavíme nové lavičky tam, kde chybí, a opravíme ty 
zničené. Zároveň zajistíme, aby je k povalování nevyužívali 
nepřizpůsobiví občané.

•  Jihoměstské základní i mateřské školy musí sloužit hlavně 
dětem z Prahy 11. Postaráme se, aby v nich pro ně byl dostatek 
míst i kvalitních pedagogů. 

•  Zařídíme dohled Městské policie v okolí škol, na špatně 
osvětlených místech a v parcích či hřištích, která se po 
setmění mění ve venkovní putyky. Doma se má člověk cítit 
bezpečně.

•  Pomůžeme rodičům s překonáním současné krize. Přímo 
ve školách zavedeme sociální poradenství a rozšíříme možnost 
bezplatných obědů i dotovaných kroužků pro děti.   

11 PRIORIT HNUTÍ ANO 
PRO PRAHU 11


