
Volební noviny hnutí Starostové a nezávislí pro 
volby do zastupitelstva městské části Praha 22.

Úvodník

V úvodníku těchto předvolebních STANovin se 
chceme věnovat tématu, které zásadním způsobem 
ovlivňuje rozhodování voličů o tom, kdo získá jejich 
důvěru. 

Volby rozhodují v posledních letech spíše emoce 
než reálný program konkrétních stran a hnutí. Toho 
využívají uskupení, která se vyznačují populistickým 
přístupem k politice. K vyvolání (primárně 
negativních) emocí u voličů pak často používají 
manipulativní nebo nepravdivá tvrzení. Před tím 
bychom se měli mít jako voliči na pozoru!

Z Prahy 22 se na chvíli přesuňme do ciziny, přesněji do 
Francie. V červenci letošního roku na sebe upozornil 
ve médiích francouzský vědec Étienne Klein, 
který na sociální síť Twitter umístil místo snímku 

Tuto fotku publikoval francouzský vědec na svém 
twittrovém účtu.

hvězdy Proxima Centauri pořízeného Webbovým 
teleskopem obrázek plátku španělského salámu 
chorizo. Jeho cílem bylo upozornit na bezhlavé 
sdílení neověřených informací na sociálních sítích, 
což se také stalo. Fotku salámu s dovětkem, ve 
kterém se rozplýval nad úrovní detailů hvězdy, 
sdílely tisíce lidí. Po několika dnech svůj vtípek raději 
přerušil vlastním přiznáním, ke kterému připojil 
výzvu: Pojďme se naučit mít se na pozoru před 
argumenty autorit stejně tak, jako před samotnou 
výmluvností některých obrazů. Tím se dostáváme k 
tomu, o co bychom vás, nejen u těchto voleb, chtěli 
poprosit. 

Po odvolání našeho starosty Vojtěcha Zelenky 
v březnu 2021 začalo v Praze 22 vycházet periodikum 
s názvem Občanské uhříněveské noviny, které 
vydává firma ASTRAIA s.r.o. patřící manželům 
Vorlíčkovým (pozn. Jan Vorlíček je zastupitelem MČ 
za ODS a bývalým radním MČ). V každém čísle tohoto 
periodika se s pravidelností objevovala nepravdivá 
a manipulativní tvrzení, která měla za cíl vytvářet 
ve čtenářích negativní emoce nejen vůči nám, ale i 
dalším politickým konkurentům. 

Noviny jsou záměrně psány bulvárním charakterem 
a často ve článcích naleznete výrazy jako „údajně“, 
„pravděpodobně“ nebo „asi“, čímž se autor článků 
preventivně chrání proti možné žalobě za křivá 
nařčení. Zároveň se autoři ve článcích odvolávají na 
zdroje, které však nikdy nejmenují.

Přestože se články nezakládají na pravdě, u části 
čtenářů zůstává pachuť hořkosti a rozčarování. 
Proto vás prosíme, abyste nepodléhali tomu, čeho 
se v těchto novinách dočtete. V jednom z dílů 
amerického seriálu Simpsonovi hlava rodiny Homer 
s nadsázkou prohlašuje: „Fakta jsou na nic. Pomocí 
nich se dá dokázat pravda i na hony vzdálená“. 

Vysílat do mediálního prostoru nepravdivé, zavádějící 
nebo manipulativní zprávy může mít dva důvody. 
Francouzský vědec Klein uveřejnil fotku salámu 
kvůli tomu, aby upozornil na to, že lidé nemají věřit 
všemu, co si přečtou nebo vidí. U nás v Praze 22 
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Občanské uhříněveské noviny, ke kterým se také 
přidal Uhříněveský zpravodaj, zveřejňují nepravdivé 
informace kvůli tomu, aby se do vedení radnice 
vrátili zpět lidé, kteří to s Prahou 22 nemyslí nejlépe. 
Někdo může namítat, že podobným způsobem jsme 
tvořili před čtyřmi lety i noviny Hlava 22. Propastný 
rozdíl mezi Uhříněveskými občanskými novinami 
a Hlavou 22 je v tom, že Hlava 22 nebyla postavena na 
fabulacích a spekulacích.

V posledním čísle novin se objevily také stránky, 
které psala jednotlivá kandidující hnutí a strany 
(ANO 2011, DvacetDvojka + SVOBODNÍ, Patrioti PRO 
PRAHU 22 a Společně pro Prahu 22 – ODS + KDU-
ČSL). Jsme rádi, že se tyto noviny před volbami 
„vybarvily“, a voliči si tak mohou propojit toto 
neseriózní periodikum s konkrétními kandidátkami. 

V následujících volbách vám přejeme šťastný 
výběr, který bude založen na vaší osobní znalosti 
konkrétních kandidátů, na postojích, které 
dlouhodobě zastávají, a také na tom, jak slušnou 
kampaň daná uskupení umí před volbami vést.

Vaši kandidáti za Starosty a nezávislé

Volte Prahu 22 moderní, silnou a udržitelnou 4



Reakce

Ač jsme se jako kandidáti za STAN Praha 
22 rozhodli, že nepovedeme útočnou 
kampaň, tak nemůžeme být slepí a hluší 
k tomu, co se o našich kandidátech píše 
a říká ve veřejném prostoru. Dovolte 
nám proto, abychom se vyjádřili  
k informacím uvedeným v posledním 
čísle Uhříněveských občanských novin. 
 
Naše odbornice na veřejnou správu  a  
zaměstnankyně oddělení finanční kontroly a 
přezkoumávání hospodaření MČ na Magistrátu hl. 
města Prahy, Bc. Jana Kabilová ke zveřejněným 
informacím ohledně Polyfunkčního domu Pitkovice 
uvádí: 

Bývalý starosta Zelenka nikdy nepopíral, že vyplatil 
zálohu ve výši 30 % z ceny díla. Činil tak na základě 
smlouvy, kterou schválila rada MČ. V článku 
Uhříněveských občanských novin se nesprávně 
uvádí, že MČ na konci roku 2020 vyplatila firmě 
Reader & Falge zálohu 25 mil. Kč. Není to pravda, 
peníze z MČ byly odeslány do notářské úschovy (na 
to se zeptejte pana radního Zmátla) a teprve poté 
byly v roce 2021 peníze z notářské úschovy zaslány 
výše uvedené firmě.

Je pravdou, že se tak stalo neúmyslně přibližně tři 
týdny předtím, než firma předložila záruku od České 
spořitelny. Je ale fér tedy říct i to, že celá tato transakce 
byla (z pohledu autorky článku) velmi nestandardní 
a souvisela především s tím, že MČ potřebovala: 

1) v případě uzavření smlouvy s dodavatelem na  
 zhotovení díla „Polyfunkční dům Pitkovice“ před  
 schválením rozpočtu na rok 2021 zajistit proplacení  
 dodávek, jelikož MČ hospodařila v rozpočtovém  
 provizoriu, které má určitá pravidla, 

2) vykázat v rozpočtu MČ čerpání kapitálových  
 výdajů (za jejichž nízké čerpání byla MČ opozicí  
 dlouhodobě kritizována). 

Dále je třeba zmínit, že autorem celé této myšlenky 
kolem Polyfunkčního domu Pitkovice byl radní 
za finance pan Štěpán Zmátlo. Zálohová faktura 
byla vedená na účtu 052, a to do letošního roku, 
kdy docházelo k postupnému vyúčtování zálohové 
platby na základě dílčích plnění ze smlouvy.

Vzhledem ke skutečnosti, že MČ měla uzavřenou 
smlouvu na provádění technického a stavebního 
dozoru, lze tedy předpokládat, že jednotlivé dílčí 
fakturace byly pečlivě a v souladu se stavením 
deníkem odkontrolovány. Dále je nutné zmínit 
vyhlášku č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), kde jsou přesně uvedeny kompetence 
ve smyslu zajištění schvalovacích postupů v rámci 
řídící kontroly.

O to více náš překvapuje, že stejný postup zvolilo 
stávající vedení MČ i v případě investiční akce 
„Projektová, přípravná a inženýrská činnost  
a výstavba modulového pavilonu ZŠ U Obory“, 

kdy vítězné firmě vyplatila 16,5 mil. formou zálohových 

faktur, což je podle autorů původního článku, 
citujeme: vysloveně hazardování s penězi MČ 
a s vlastní svobodou, protože takový postup je 
hluboko v šedé zóně a někde na pomezí legality  
a nezákonnosti…“. 

Již žáci na základní škole se v rámci mediální výchovy 
učí pokládat si po přečtení (zhlédnutí) jakéhokoli 
příspěvku zásadní informace, které vám mimo jiné 
srozumitelně vysvětluje Karel Kovář v rámci svého 
Kovyho mediálního ringu (ke zhlédnutí např. na 
YouTube, jsns.cz, aj.). Ke kritickému zhodnocení je 
nutno si položit tyto základní otázky:

KDO: Kdo je autorem onoho článku? Bedlivý čtenář 
se za článkem dočte: redakce. Ale kdo se za redakcí 
skrývá, jaké je jeho jméno, vzdělání, pozice, politická 
funkce? To už se čtenář nemá možnost dozvědět.

CO: Do jaké kategorie toto mediální sdělení patří? 
Je to strohá zpráva? Anebo komentář či stanovisko  
(v tomto případě anonymního autora)? Nebo jde 
snad o zábavný materiál či skrytou reklamu? Těžko 
říct, článek je takový pelmel všeho možného a pro 
určení přesné kategorie by se zapotil i nejeden 
odborník na média.

KOMU: Ptáme se, komu jsou informace z článku 
určeny, kdo je cílovou skupinou? Jsou to opravdu 
všichni voliči v rámci Prahy 22? Pak se ale autoři 
tak trochu přepočítali. Volič není ovce a svůj názor 
si dokáže udělat sám. A má-li podávana subjektivní 
stanoviska kohosi prolnutá dezinformacemi  

www.stan-praha22.cz

a bulvárem, pak se nenechá inteligentní člověk tímto 

sdělením jen tak snadno ovlivnit. Anebo že by právě 
na to autor (autoři) článku spoléhal?

JAK: Jakou formou je celý článek napsán? Čímpak 
se snaží autor upoutat naši pozornost? Očividně mu 
k tomu stačí opakující se slovo Dozimetr, nelogické 
spojování stavby Polyfunkčního domu s kauzou na 
pražském magistrátu, apod. 

Celý článek v UON je plný fake news, dezinformací 
a manipulací, jsou zde používána slova jako průšvih, 
krach, hazardování s penězi, přijít „o kalhoty“, „podle 
dvou svědeckých výpovědí“, apod. Naprosto typická 
slova snažící se čtenáře šokovat.

O bulvárních statích se snad ani nemá smysl 
vyjadřovat. Konspirační byt, sexuální orgie, distribuce 
korupčních peněz a kokainu, pražská gay komunita… 
Mnohé z toho je až za hranicí etiky, i té bulvární  
a poslední zmíněné by se dalo označit za naprostý 
novinářský hnus. To ať si ale autor přebere ve své 
hlavě sám.

PROČ: Mediálních sdělení v tomto článku je přehršle. 
Chtěl nás autor informovat, pobavit, ovlivnit (to bylo 
asi jeho hlavním cílem)? Chce získat moc, peníze? Ať 
tak či tak, vnímáme, že hlavním účelem je poškodit 
hnutí Starostů a nezávislých Praha 22 za každou 
cenu. I za cenu mediálního (pozn. autorky: promiňte 
mi ten výraz) hnoje.  

Přejeme vám u voleb šťastný výběr, ať už se 
rozhodnete pro kohokoli. Rozhodujte se ale svou 
hlavou, svým rozumem a hleďte zejména na záměry 
a charakter kandidátů.

 Bc. Jana Kabilová
finanční kontrolorka, ekonomka, zaměstnankyně 

oddělení finanční kontroly a přezkoumávání 
hospodaření městských částí na MHMP

Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová
pedagožka na ZŠ U Obory, lektorka primární 

prevence, vyučuje mediální výchovu

Vyvracíme nepravdivé informace kolem 
Polyfunkčního domu v Pitkovicích
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Dne 5. září 2022
 proběhne od 17:00 

v divadle U22 zasedání 
zastupitelstva MČ 

k tématu Polyfunkčního 
domu v Pitkovicích. 

Všechny občany za zasedání 
srdečně zveme.



Jako STAN jsme se snažili 
občanům v Kašperské vyjít 

vstříc a poskytli jim maximální 
možnou podporu.

Výstavba v Uhříněvsi je posledních 15 let dominantní 
téma zaplavující veřejný prostor. Je zřejmé, že se 
v naší městské části vymkla kontrole a veškerá 
infrastruktura včetně škol, školek, lékařských 
kapacit a jiných služeb klopýtá daleko za ní, ne a ne ji 
dohnat. Městská část Praha 22 je jedna z nejmladších 
městských částí. Společně s demografickou křivkou 
zažíváme nyní období, kdy kapacitu nebude mít 
prakticky žádné vzdělávací zařízení. Hrajeme zde 
o čas. Bytová výstavba musí zpomalit, či na pár let 
úplně polevit, aby byla šance dohnat ztrátu veřejné 
vybavenosti nad tou rezidenční. Jedny z možností, 
které městské části hlavního města mají k dispozici, 
je Územní plán, Stavební zákon a Pražské stavební 
předpisy. Krátce po volbách v roce 2018 byla v Praze 
22 zavedena Pravidla a kompenzace pro developery. 
Jedná se o dokument, který by měl stanovovat 
pravidla hry pro jakoukoli větší výstavbu. Naším cílem 
není zastavit výstavbu jako takovou, pouze chceme 
hrát fér, dodržovat nastavená pravidla, ve kterých by 
se mj. měl investor podílet na rozvoji infrastruktury  
v území. 

Významná změna v Uhříněvsi přišla s výstavbou 
bytového sídliště společnosti VIVUS. Možná čtenáře 
překvapí, že tento bytový komplex má stavební povolení 
z roku 2006. V té době proběhla jednání mimo zásadní 
pozornost občanů. Pozemky pro stavbu poté dlouhou 
dobu ležely ladem. O to větší překvapení přišlo, když se 
začala realizovat první, druhá, třetí, čtvrtá a pátá etapa. 
Často se nás obyvatelé ptali, jak je možné, že se takto staví.  
V případě, kdy stavebník získá pravomocné stavební 
povolení, je prakticky nemožné výstavbu zastavit. 

Diametrálně odlišná je situace v případě bytového 
komplexu společnosti FINEP v ulici Kašperská. Zde má 
developer v území mezi nádražím a dětským hřištěm 
u tzv. „tunýlku“ postavit sídliště s 270 byty pro tisíc 
obyvatel. V současnosti se jedná o bývalé skladovací 
haly v areálu Knotek. Území tak můžeme označit za 
brownfield (nemovitost - pozemek, objekt, areál, která je 
nedostatečně využívaná, zanedbaná, zdroj; Wikipedie), 
a kde jinde by se mělo v Praze stavět než na bývalých, již 
nevyužívaných průmyslových a skladovacích plochách. 
Problém je však v tom, že společnost FINEP to přehnala 

a přímo přes ulici rodinných domů a vilek chce postavit 
čtyřpatrové budovy s přiznanými garážemi. Ve výsledku 
se tak jedná o téměř pětipatrový dům. Aby toho nebylo 
málo, tak v druhé řadě za těmito domy směrem ke 
kolejím mají vzniknout další dvě budovy se sedmi patry 
nad garážemi.

Ačkoli je tento projekt v těsném souladu s územním 
plánem, který vznikl za působení „Bémovy ODS“ 
na Magistrátu hl. m. Prahy, právě jeho velikost  
a objemnost doslova mobilizovala občany  
v Kašperské ulici. Ze zdejších občanů nikdo nechce 
projekt zastavit úplně, pouze chtějí, aby nemuseli 
koukat do hradby pětipatrových, resp. osmipatrových 
domů, které změní mimo jiné třeba parametry 
oslunění ulice a přilehlých pozemků. Jako STAN jsme 
se snažili občanům v Kašperské vyjít vstříc a poskytli 
jim maximální možnou podporu. Z pozice vedení 
obce nám vadil další příliv tisícovky obyvatel zrovna  
v momentě, kdy se nám to nejméně hodí a Uhříněves 
není připravena. 

Došlo k napadení smluv, které uzavíralo vedení z řad 
Hnutí pro Prahu (pozn. nyní kandidátka Dvacetdvojka) 
těsně před koncem funkčního období a ještě za 
nezvyklých okolností, byly podány námitky ve 
stavebním řízení, následné odvolání. Byly prověřeny 
osvitové studie. Mezi Městskou částí Praha 22  
a společností FINEP proběhla celá řada schůzek, 
některé i za přítomnosti občanů z Kašperské ulice. 

Bylo představeno několik dílčích variant, jak by bylo 
možné projekt přepracovat, ale k významnějším 
ústupkům, které by byly akceptovatelné jak pro 
obyvatele Kašperské ulice, tak pro městskou část 
nedošlo. Je velikou škodou, že se v tomto boji dále 
nepokračuje a současné vedení radnice pod taktovkou 
starosty Tomáše Kaněry pomalu skládá zbraně, když 
nepodalo odvolání proti rozhodnutí soudu, který 
nenašel ve špatně uzavřených smlouvách náležitý 
právní záměr. Jestli tak byly smlouvy uzavřeny správně, 
nebo špatně se nedovíme. Již nyní však lze říci, že 
projekt FINEP v Kašperské ulici mohl 2 roky stát. I kdyby 
nakonec snaha byla zbytečná, získali bychom tím 
čas, po který by nebyla městská část zatížena dalšími 
stovkami obyvatel. 

Během období, kdy STAN působil na radnici, dostaly 
zelenou pouze dva projekty společnosti EKOSPOL. 
Bytovým dům s názvem U Obory v Sušilově ulici  
a bytové domy v Jezerách. V kontextu výše uvedeného 
to může znít alibisticky, avšak oba dva projekty jsme 
dostali předchozím vedením rozpracované, těsně 
před vydáním územního rozhodnutí. Lze říci, že jediné, 
co jsme mohli udělat, bylo okamžitě začít hasit požár, 
protože hrozilo vydání územního souhlasu a poté by 
nám zbyly pouze oči pro pláč. I tak se nám povedlo v této 

„rozjeté“ situaci z projektů vytěžit maximum. U objektu 
U Obory došlo ke snížení jednoho patra, při zachování 
původního počtu parkovacích míst. Dobře víme, že 
v oblasti Intermy je parkování obrovským problémem, 
a nově vznikající domy tak nemůžou negativně ovlivnit 
již špatný stav. 

Na diskuzi s občany poté vykrystalizovala podoba 
okolního veřejného prostoru. V rámci bytovek 
v Jezerách poté došlo k redukci výšky, přidání počtu 
parkovacích míst, úpravy průchodnosti územím. 
Navíc MČ Praha 22 dostala jako kompenzaci pozemky 
v hodnotě 28 milionů korun, kde může realizovat dětská 
hřiště či případně menší školku. S vědomím toho, že 
kdybychom se do vyjednávání nepustili, nestalo by se 
vůbec nic a projekt by vesele běžel v původním rozsahu 
dál, lze toto označit za obrovský úspěch. 

Městská část Praha 22 musí být vnímána jako silný 
partner developerů. Nechceme investory šikanovat, 
nebo naopak dělat leklou rybu. Nemůžeme slíbit, že 
zastavíme výstavbu v Uhříněvsi, Hájku a v Pitkovicích. 
Musíme však nastavit a dodržovat taková pravidla, 
která udrží výstavbu na uzdě. Developer by se měl ať už 
finanční či nefinanční cestou podílet na infrastruktuře 
v Uhříněvsi, která byla dlouhé roky zanedbávaná. Ze 
zkušenosti víme, že pokud jsou nastavená pravidla 
tvrdá, ale dlouho dopředu známá a nemění se během 
vyjednávání, není poté ze strany stavitelů problém 
s jejich plněním. Pokud je na prvním místě snaha zlepšit 
či zpříjemnit život v Uhříněvsi namísto naplnění vlastní 
kapsy, je možné v Praze 22 stavět tak, aby to dávalo 
smysl pro všechny zúčastněné strany a žilo se nám tu 
lépe.

Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D.
VŠ pedagog, geoinformatik, radní MČ pro územní 

plánování a životní prostředí v letech 2018 – 2021

S námi přestala jít Praha 22 na ruku developerům

... současné vedení radnice pod 
taktovkou starosty Tomáše 

Kaněry pomalu skládá zbraně, 
když nepodalo odvolání proti 

rozhodnutí soudu...

Článek

Praha 22 silná vůči developerům

www.stan-praha22.cz

zdroj: www.ekospol.cz



Rozhovor

Rozhovor s lídrem kandidátky STAN Vojtěchem 
Zelenkou vznikl nadvakrát. Až po jeho odevzdání 
se totiž objevila kauza Petra Hlubučka a my jsme 
před tím nemohli ani nechtěli strkat hlavu do 
písku. Hlavním motivem našeho rozhovoru však 
byla kromě ohlédnutí za jeho starostováním hlavně 
budoucnost Prahy 22. 

Jak jste se změnil od roku 2018 a vašeho nástupu 
do úřadu? 
Spoustu věcí vidím jinak. Když začnete dělat novou 
práci, logicky si začnete rozšiřovat obzory, pronikat 
do problematiky a najednou vidíte souvislosti, které 
jste předtím neviděli. Musíte přestat prosazovat své 
lokální zájmy a začít hájit zájem veřejný. Tyto zájmy 
jdou často proti sobě, což se pak složitě vysvětluje. 
Dokud nejste v pozici starosty, tak vlastně nevidíte 
a nedohlédnete do hloubky věcí. Já jsem začal vidět 
nové souvislosti a na některé věci už se díky tomu 
nedívám tak radikálně, jak jsem se díval předtím.

Co byste dnes udělal jinak? 
Přemýšlím nad tím často. Když si přehrávám všechny 
možné  scénáře “co by kdyby”, okamžitě mi naskakuje 
otázka, jestli by jiné rozhodnutí nezpůsobilo něco  
mnohem horšího. Kdybych se v některých věcech 
rozhodl jinak, tak by to možná pomohlo stabilitě v radě 
MČ, ale nepomohlo by to občanům. Některá řešení 
pro mě byla zkrátka už za hranou akceptovatelného. 

Narážíte na personální situaci v Radě MČ Praha 22, 
která vás nakonec stála křeslo starosty? 
Ano, narážím i na to. Poučil jsem se z toho a vím, že 

musím víc vysvětlovat věci lidem, kteří mají zájem to 
pochopit. Těch je ale bohužel méně než těch, kteří to 
pochopit nechtějí. 

Z pohodlnosti?
Ani ne tak z pohodlnosti nebo z lenosti, jako spíš 
z neochoty. Ve společnosti existuje nemalé procento 
lidí, kteří za žádnou cenu nejsou ochotni připustit, že 
by se mohli mýlit a někdo jiný měl pravdu. Souvisí to 
s tzv. Dunning–Kruger efektem, o kterém se psalo 
v Uhříněveském zpravodaji 02/2021. 

Co vás nejvíc překvapilo v politice?
To, jak to dokáže být velmi drsné prostředí i v tak 
relativně malé městské části jako je Praha 22, kde 
by mělo jít všem o stejnou věc. Nechci vědět, jak to 
musí vypadat ve větších městech nebo v celostátní 
politice. A pak mě překvapila ta rychlost, jak se z lidí, 
které vnímáte jako své přátele, chodíte s nimi na pivo, 
probíráte s nimi osobní věci, lusknutím prstů stanou 
lidé, kteří vám bez váhání vrazí kudlu do zad. S tím 
jsem se doposud nikdy nikde nesetkal.

Jak se vnitřně vyrovnáváte s útoky na svou osobu? 
Už jsme se dotkli toho, že někteří kolegové vás 
zradili, vycházejí o vás hanlivé články, posty na 
sociálních sítích...
Samozřejmě je mi to nepříjemné. Když jste v pozici 
starosty, tak s podobnými útoky počítáte a víte, že 
něco v rámci politického boje musíte strpět. Ale 
v momentě, kdy jsme odešli do opozice, tak jsem 
čekal, že to nebude tak drsné…

Když jdu občas po ulici a vím, že mě poznávají, tak si 
v duchu si říkám, zda opravdu věří tomu, co si někde 
přečetli. Věří mi, nebo si myslí, že kradu? Člověk 
logicky vždy počítá s tou horší variantou, protože si 

lidé řeknou: „Na každém šprochu pravdy trochu“. 
Přestože to nemusí být pravda a lidé s vámi mohou  
sympatizovat, tak to semínko pochybností už je v nich 
zkrátka zaseté. Všeobecně mi útoky na mou osobu 
berou energii a vnitřní klid. Ostatně jako asi každému, 
komu by se tohle dělo. Nikomu bych to nepřál. Na 
druhou stranu přesně na tohle ti, kteří útočí, spoléhají. 
Že jednoho dne váš pohár přeteče.

Pokud byste byl znovu zvolen starostou, budete 
se snažit zastavit trestní oznámení podaná 
současným vedením radnice prostřednictvím 
tajemníka úřadu na to minulé?
Určitě ne. Už jsem to několikrát deklaroval. Podaných 
trestních oznámení se nebojím. Naopak, budu rád, až 
se oficiálně prokáže, že jsme s kolegy nic špatného 
neprovedli.

Už jste byl na nějakém výslechu na policii?
Ano, jednou. Policie se mi ozvala po více jak půl roce 
od podání trestního oznámení. Kromě DPS Betlímek 
jsem rovnou podal vysvětlení i k dalšímu trestnímu 
oznámení naší radnice ve věci MŠ V Bytovkách. Štve 
mě, že stávající vedení MČ zaměstnává Policii ČR 
trestními oznámeními, která jsou účelově podávána 
a berou policistům čas na důležitější práci.

V posledních měcících otřásla celostátní politikou 
kauza bývalého náměstka primátora za STAN Petra 
Hlubučka. Jak to vnímáte vy, jako člen té samé 
strany, která je poslední dobou hodně terčem 
kritiky? A znali jste se s panem Hlubučkem?
Petra jsem znal osobně několik let a jeho zapojení 
do kauzy Dozimetr bylo nejen pro mě, ale i pro další 
kolegy z pražského STANu obrovským lidským 
zklamáním. I nyní, kdy od propuknutí kauzy uplynulo 

Nemůžete se dohodnout s každým a na všem, 
pokud máte zůstat slušný a vážit si sám sebe

Praha 22 udržitelná 
ve svém rozvoji

Vojtěch Zelenka, 39 let

V zastupitelstvu MČ Praha 22 působí od roku 
2014. V roce 2018 se stal starostou. V březnu 2021 
byl v tajné volbě (nepříliš čestným způsobem 
i díky hlasům dvou koaličních kolegů) těsnou 
většinou 13 z 25 hlasů odvolán. 

V souvislosti s tím a po zvolení nového starosty
z hnutí ANO rezignovala i zbývající část Rady 
MČ Praha 22, která odmítla spolupracovat 
se členy Rady, kteří stáli za starostovým 
odvoláním. 

V roce 2022 potřetí vede v Praze 22 do voleb 
kandidátku STAN a je vděčný svým kolegům 
za podporu.
 
Rád cestuje, chodí po horách, vaří a vede 
skautský oddíl ve středisku Platan na Praze 4.

V současné době se podílí na přípravě českého 
předsednictví v radě EU.

www.stan-praha22.cz



už pár měsíců, jsem stále zklamaný a naštvaný 
zároveň. Petr svým konáním pošlapal práci stovek 
zástupců STANu v celé republice. Před volbami dal 
našim konkurentům velmi snadnou munici, kteří ji 
využívají k útoku. Jen se podívejte, jak se nesmyslně
a křčovitě spojuje na úrovni naší městské části mé 
jméno s jeho.

Petr Hlubuček okamžitě rezignoval, je ale něco 
dalšího, co by mohlo lidem vrátit důvěru ve vaše 
hnutí?
Čas a lidé. Tyto volby nám Petr Hlubuček prohrál nejen 
na Praze 22 a dalších městských částech, ale i na hl. 
městě Praze. Naši členové a příznivci budou muset 
opět lidem ukázkat, že šlo o pochybení jednoho 
člověka a ne celé značky. To bude pár let trvat.

Pojďme zpátky k vašemu starostování. Jak ho 
ovlivnila epidemie covidu 19? Respektive ovlivnila 
ho nějak?
Stoprocentně. To vám potvrdí každý starosta, který 
se během té doby snažil něco realizovat. Vše se 
najednou zastavilo. My jsme za covidu zvolili spíš 
takovou drsnější podobu radnice. Všeobecně jsme 
např. nepodporovali home office, jelikož na to nebyl 
úrad připraven z hlediska IT. Nedovolili jsme, aby se 
příprava projektů zastavila. Celkově se procesy ale 
zpomalily. Byli jsme závislí na dodavatelích a pokud 
nefungovali oni, tak logicky práce stála.

Na druhou stranu jsme období covidu brali jako 
výzvu. Na jiných městských částech skutečně skoro 
celý rok “stáli”. Tyto městské části jsme měli možnost 
„předběhnout“ například v žádostech o účelové 
investiční dotace. Díky tomu jsme získali náskok. 
Všeobecně je ale znáno, že jedno volební období 
je strašně krátká doba a my jsme během 2,5letého 
působení byli většinou ve vleku covidových opatření. 

Na co jste za dobu svého působení na radnici 
nejvíc hrdý?
Přesně na tuhle otázku jsem se ptal bývalé starostky 
Benic, Věry Topičové, když jsem s ní dělal rozhovor 
v roce 2014 do Stanovin. Mimochodem tahle žena 
by měla mít v Uhříněvsi zlatou sochu za to, že 
zabránila (spolu s naší kolegyní Silvou Štěpánkovou) 
projektu Sever Sebastina Pawlowského (pozn. 
výstavba masového sídliště na polích mezi Benicemi  
a Uhříněvsí. 

Tehdy odpověděla, že je nejvíc hrdá na to, že zůstala 
slušným člověkem. A na to jsem hrdý také, i když to 
přináší mnohá úskalí.  Spousta lidí mi opakovaně 
říkala: “Musíte se umět dohodnout,” ale zároveň mi ti 
samí říkali ” Volili jsme tě, protože jsi slušný člověk.” 
Jenže někdy to “umět” se dohodnout a zároveň 
zůstat slušný člověk jde proti sobě. Tohle dilema 
jsem často ve funkci řešil. Nemůžete se dohodnout  
s každým a na všem, pokud máte zůstat slušný  
a vážit si sám sebe.

A čeho litujete? 
Lituji toho, že jsem víc nedal na svoji intuici ve složení 
radních za naši kandidátku. Měli jsme schopné a 
vzdělané lidi v oblasti školství a kultury, ale nakonec 
se upřednostnil kandidát, který na práci radního 
neměl. To byla moje největší chyba. Dál bych to raději 
nerozváděl. 

Měl jste někdy chuť se na politiku v Praze 22 
vykašlat a realizovat se někde jinde? 
Nikdy to nedospělo tak daleko, že bych si sednul 
večer u vína a opravdu reálně o tom přemýšlel. 
Spíš si pokládám otázku, za jakých podmínek nebo 
předpokladů bych tam už nechtěl být. Když vidím, 
jací lidé se derou po funkcích v naší MČ nebo na 
magistrátu, tak mám nějakou vnitřní odpovědnost 

vůči voličům. To mě utvrzuje v tom, že nechci skončit 
a chci s kolegy pokračovat. Myšlenková obměna 
nám stále v politice chybí. Tím myslím uvažování v 
dlouhodobém horizontu a širším kontextu, nikoliv 
rychlá a jednoduchá řešení. Když chcete udělat něco 
skutečně dobře, vyžaduje to čas.

Co je podle vás klíčové v dalších letech pro Prahu 
22?
Jednoznačně narovnat demografickou křivku, aby 
respektovala přirozený vývoj městské části. Tím 
se získá i čas realizovat projekty a sehnat pro ně 
financování.

Konkrétně jak?
Jde to paradoxně skrze developery. Když se s nimi 
nastaví transparentní dohody a harmonogram vzniku 
nových bytů. Narovinu můžete říct: nestavte další 
projekty, než MČ postaví školku, školu, polikliniku, 
atd... Nebo pokud ho chcete začít stavět hned, 
pomozte finančně. Město nestíhá stavět veřejnou 
vybavenost stejně rychle jako developeři své projekty. 

Subjektů, kteří staví, je moc, ale město je jen jedno. 
Developeři postaví své projekty v relativně krátkém 
čase, protože mají peníze a jsou na sobě nezávislí.
Praha 22 nemá peníze na velké stavby. O vše musí 
žádat na magistrátu, který nestíhá uspokojovat 
požadavky všech 57 městských částí. Cestu vidím v 
rámci rozumných dohod. Pokud nejsou požadavky 
MČ vyslyšeny, může se městská část bránit jinak.

Volební programy v Praze 22 asi bude mít většina 
kandidátek podobných, lidé se pravděpodobně 
budou rozhodovat podle důvěry v jednotlivé 
osobnosti. Je něco, co bude mít vaše hnutí jiného 
nebo jinak než ostatní, v čem budete výjimeční? 
Všichni chceme podobné věci s různými stupni 
priorit. Důležitá je ale cesta a proces, jak k tomu 
dospějete. A v tom se lišíme. 

www.stan-praha22.cz

Část stávající koalice pro mě představuje staré 
postupy, které fungovaly před dvaceti lety, ale doba 
už hodně pokročila a musíme je dělat jinak bez 
ohledu na momentální politický zisk. Už jsme to 
zkusili, ale neměli jsme šanci projekty dokončit.

Dobrým příkladem je škola Romance. Minulé vedení 
radnice chtělo školu. Jakoukoliv, hlavně aby nějaká 
byla. My chceme kvalitní školu, s propracovanými 
vnitřími vazbami, která bude sloužit nejen žákům  
a pedagogům, ale široké veřejnosti.

Složení vaší kandidátky je už třetí rok poměrně 
stabilní. Vnímáte to jako výhodu? 
Je to určitě výhoda. Hodně si toho vážím, že lidé za 
značkou STAN stojí. Řada z nich bude v zastupitelstvu 
už potřetí. Nevýhodou je pak samozřejmě 
částečná provozní slepota. Ta je vyšší u lidí, co jsou  
v zastupitelstvu třeba 16 nebo 20 let, a tak dlouho 
tu ještě nejsme. No, a navíc máme na kandidátce  
i nový svěží vítr, takže máme vlastně takovou stabilní 
kandidátku s faceliftem (směje se). 

Co říkáte na vznik mnoha nových kandidátek? 
Tříští se síly nebo je to naopak odraz aktivní 
občanské společnosti? 
Já jsem vždycky každému říkal, ať si to jde vyzkoušet, 
protože osobní zkušenost je k nezaplacení. Ale 
myslím, že je dobré si najít nějakou stabilní platformu, 
která už funguje, a své názory začít uplatňovat  
v rámci té fungující platformy. Uměle vytvořené 
strany, jako třeba Věci veřejné nebo ANO, se ukázaly 
jako dlouhodobě neudržitelné, pokud za nimi nestojí 
silný marketing.

Rozhovor připravila: Eva Machatová

Moderní a silné ženy
pro udržitelnou Prahu 22

Volte 4



Kulturu ve městě povětšinou vnímáme jako 
souhrnný pojem pro pořádání koncertů, divadel, 
sledování filmů, realizaci výtvarných projektů, 
výstav apod. Ovšem každá lidská činnost, která 
je člověkem produkována, může být kulturní i 
nekulturní, například i kultura bydlení. Vykonávat 
jakoukoliv činnost kulturně znamená vykonávat ji v 
jejím maximu, dokonalosti.

Rádi bychom, aby v naší městské části byly kulturně 
vnímány všechny oblasti lidského počínání. Od 
toho, kdy se ráno probudíme, do té doby, než se 
opět dostaneme do postele.

Čeho jsme zatím dosáhli v minulém volebním 
období?

Pokud se budeme opírat o stránku uměleckou: 
zahájili jsme stabilní podobu vánočních 
a velikonočních městských akcí v prostoru před 
uhříněveským muzeem, v době covidu jsme se 
snažili vám zprostředkovat alespoň nějakou zábavu 
online přenosy z muzea, vánoční a velikonoční „hry“ 
pro rodiny (hledání postaviček či nálepek), opět jsme 
zavedli promítání letního kina před muzeem (letos i 
formou hlasování o podobě programu), podpořili 
jsme vznik barokního souboru koncertů vážné 
hudby a vánoční troubení z kostela Všech svatých. 

Podporovali jsme vznik bigbeatového festivalu  
v červnu a vytvořili jsme naprosto novou rodinnou 
akci Den draka na závěr prázdnin. Své místo pak mělo i propojení 
s organizacemi v hl. městě Praze, díky nimž vznikl 
ojedinělý projekt Cukřik. 

Vyjmenovat bychom mohli i drobné a dílčí počiny, 
rozjeté projekty, které nám překazil covid, například 
koncert pro seniory pod okny DPS (zákaz zpěvu), 
Mikulášské pro děti v Cukrovarském parku (zákazy 
shromažďování se ve veřejných prostorech), ale ty 
nejsou nyní podstatné. I přes covid jsme se snažili 
udržet všechny tradiční akce, případně jim vtisknout 
novou podobu. protože víme, že vše osvědčené je 
třeba dobře využít a nechat žít.

V nadcházejícím volebním období bychom rádi 
nejen pokračovali v tom, co jsme započali, ale 
chtěli bychom, aby život v Uhříněvsi byl kulturní ve 
všech našich počínáních. Tedy chceme všemožně 
podporovat jakoukoliv aktivitu, která by nabízela 
nové moderní trendy, ale i jen posezení pár sousedů, 
neboť kulturně žít v Uhříněvsi neznamená se zde 
pouze míjet, ale potkávat se a obohacovat se.

Rádi bychom, aby si děti mohly najít různorodé 
sportovní i umělecké kroužky, v nichž se budou 
rozvíjet, a nemusely za nimi dojíždět přes půl Prahy. 
Víme, že problémem jsou prostory, a tedy chceme, 
aby naším cílem bylo místa pro volnočasové aktivity 
nacházet. Chceme, abyste se mohli realizovat ve 
všech svých aktivitách i vy, dospělí, a nebráníme se 
jakékoliv podpoře nově vznikajících skupin, které si 
chtějí zahrát třeba jen pétanque.

Chceme Uhříněves kulturní ve všech jejích možných 
maximech.

Mgr. Veronika Špalková Kuželová
pedagožka, členka divadelního spolku UCHO,

zastupitelka MČ a předsedkyně kulturní komise

Článek I přes covid jsme se snažili 
udržet všechny tradiční akce, 
případně jim vtisknout novou 

podobu.

Není snad nikdo, kdo by v posledních měsících 
nezaznamenal kauzu bývalého předního 
představitele hnutí STAN Petra Hlubučka. Média 
nás informují o této kauze v podstatě neustále, a je 
tomu tak dobře. Jak moc si informace přetřídíme 
a ověříme, je už jen na nás. V našem právním 
státě sice ctíme presumpci neviny, ale obvinění 
z korupčního jednání jsou natolik závažná, že ani my, 
kandidující za Starosty a nezávislé v Praze 22, nad 
nimi nechceme a nebudeme zavírat oči. 

I nás, kteří jsme pana Hlubučka neznali osobně, 
obvinění z poměrně závažných trestních činů, zasáhla. 
Už jen proto, že ve stínu toho všeho bylo nejvíce 
pošpiněno právě jméno našeho hnutí. Prosím ale, 
aby naše kandidující „pětadvacítka“ nebyla jakkoli s 
touto kauzou spojována. Stejně tak, jako zřejmě nikdo 
nespojuje jméno současného starosty   , kandidujícího 
v minulých volbách za ANO, s Babišovou kauzou Čapí 
hnízdo, nebo brněnskou kauzou Stoka. A našli bychom 
i další možná i nemožná spojení.

Mnoho z jedinců, a některých členů či příznivců 
STAN nevyjímaje, se domnívá, že šlo o pochybení 
jednotlivce. Opak je ale pravdou. Vzhledem 
k počtu obviněných jde o systémové selhání řízení 
a vnitřních kontrolních mechanismů, ať už jde 
o dozorčí radu Pražských služeb či dozorčí radu 
Dopravního podniku hl. m. Prahy. Co dalšího ještě 
vyjde najevo, nevíme. Doufáme jen, že celé trestní 
řízení bude probíhat důkladně, transparentně 
a obžalovaní budou v případě shledání viny 
spravedlivě potrestáni.

Korupční aféra ve hnutí STAN dává dostatek 
nabité munice politické konkurenci, včetně té na 
komunální úrovni. Mnoho z kandidujících za jiné 

politické strany, hnutí a sdružení v Praze 22 si jistě 
mne ruce, jak jim to vlastně všechno jednání pana 
Hlubučka před volbami ulehčilo, jak se jim budou 
lépe sbírat politické body. 

Mnohým z nekandidujících tato kauza zase umožnila 
polechtat si svoje ego na účet třeba Vojty Zelenky, 
anebo nás ostatních. Přesto kandidujeme a na 
našem rozhodnutí se nic nemění. Za značkou STAN  
stojí mnoho kvalitních osobností. Chceme tu být pro 
vás, pro obyvatele naší městské části. Té městské 
části, která si zaslouží být moderní, udržitelná a silná.

Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová
pedagožka na ZŠ U Obory, lektorka primární 

prevence, vyučuje mediální výchovu 

Jak se stavíme ke kauze Petra Hlubučka? Čelem!

...obvinění z korupčního jednání 
jsou natolik závažná, že ani my, 
kandidující za STAN v Praze 22, 

nad nimi nechceme
a nebudeme zavírat oči. 

Praha 22 moderní v kultuře

STANovisko

Rozjeli jsme kulturu v Praze 22

www.stan-praha22.cz

zdroj: MČ Praha 22



Na radnici Prahy 22 jsme působili od poloviny listopadu 2018 do konce června 2021. To je lehce přes 2,5 roku, 
a z toho více jak polovinu v covidovém období. I přes tuto krátkou dobu za námi zůstalo hnoho práce. Nastartovali 
jsme nové projekty, na které dříve měly vládnoucí koalice energii. Rádi bychom vám alespoň jejich stručný 
výčet představili. Následující seznam projektů vč. jejich pokračování pro vás může být vodítkem, jakým směrem 
chceme posouvat naši městskou část vpřed v příštích letech.

Investice do školství a vzdělávání

	Základní škola Romance – podrobná příprava  
 a povedená architektonická soutěž, probíhají  
 projekční práce.
	Polyfunkční dům Pitkovice se sportovním  
 areálem – příprava projektu pro stavební povolení
	Školní jídelna – stavební úpravy, nové gastro  
 zařízení
	Nová školní hřiště ZŠ U Obory a ZŠ Bří Jandusů
	Nová kontejnerová přístavba k ZŠ U Obory –  
 zadání projektu
	Osmitřídní mateřská škola V Bytovkách – příprava  
 projektu pro stavební povolení
	Lesní školka – vykoupen pozemek, osloveny  
 architektonické a projekční kanceláře

Investice do občanské vybavenosti
a veřejného prostoru

	Revitalizace Husova parku
	Vytvoření nových nebytových prostor pro  
 volnočasové aktivity – DUM UM
	Revitalizace nádraží (P+R parkoviště) – získání  
 pozemku od skupiny spoluvlastníků, příprava  
 projektu pro stavební povolení
	Revitalizace parku a  Cukrovarského rybníka
	Výstavba multifunkční sportovní haly –  
 projektová příprava, získání stavebního povolení
	Rekonstrukce uhříněveského muzea
	Revitalizace nám. Bří Jandusů – participace 
 a architektonická soutěž
	Revitalizace parku za radnicí – podrobná příprava  
 skrze participaci, projektová příprava pro  
 stavební povolení
	Street workoutové hřiště VIVUS 
	Dětské hřiště v ul. Saturnova
	Mlatová cesta přes dětské hřiště za Normou
	Komunitní zahrada v Domově pro seniory I. 
	Nová ordinace v Domově pro seniory II. 
	Výstavba víceúčelového sportovního hřiště  
 V Jezerách
	Dům pro spolkovou činnost Hájek  – příprava 
projektu pro stavební povolení

	Prodloužení chodníku V Kuťatech
	Realizace chodníku v ul. K Netlukám
	Realizace chodníu v ul. Františka Diviše
	Přístřešky MHD – U Lidlu, Lnářská, Rájecká, Ke  
 Kříži, Betonárka
	Etapová výměna kohoutů – koordinace s PVK
	Odstranění havarijního stavu cesty pro pěší  
 podél Říčanského potoka
	Cyklostezka Uhříněves - Běchovice
	Cyklostezka Uhříněves - Dolní Měcholupy
	Cyklotrasa Uhříněves - Pitkovičky
	Cesta pro pěší a cyklisty Hájek – Královice
	Oprava povrchu chodníků – Blokanda – příprava  
 projektu pro stavební povolení
	Oprava cestní sítě Husovo náměstí
	Rekonstrukce  chodníku v ul. K Dálnici

	Odbahnění Cukrovarského rybníka
	Odbahnění nátoku Vodice – Nadýmač
	Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce
	Příprava obnovy cestních sítí na katastru Prahy 22
	Komplexní protipovodňová opatření v generelu  
 Říčanského potoka na k.ú. Uhříněves - úprava  
 projektu v souladu s životním prostředím
	Studniční vrty Husův park 
	Obnova zeleně na kruhových objezdech –  
 příprava projektů
	Zasetí květnatých luk
	Osetí záhonů veřejného prostranství letničkami

	Nová obsahová podoba Uhříněveského  
 zpravodaje - ocenění 3. nejlepší zpravodaj v ČR
	Nová vizuální podoba Uhříněveského zpravodaje 

Co jsme vše zvládli a v čem 
chceme dále pokračovat?

	Nové webové stránky MČ
	Implementace usneseni.cz
	Participativní rozpočet - zrealizováno
	Participace s občany v několika problémových  
 lokalitách

	Soudní narovnání vlastnictví areálu Rychety –  
 soud I. i II. stupně dal MČ za pravdu, Nejvyšší  
 soud nařídil doplnění dokazování.
	Příprava a realizace výkupu ubytovny MISURI
	Hledání řešení zasíťování optickým kabelem v P22
	Výkup pozemků vč. vypořádání spoluvlastnických  
	 problémů pro P+R – zrealizováno
	Výkup pozemku pro volnočasové aktivity 
 u židovského hřbitova
	Rozsáhlé řešení duplicit a připlocených pozemků 
	Řešení a vystěhování dlouhodobých  
	 problémových nájemníků – zrealizováno
	Nové transparentní zásady pronájmu obecních  
 bytů

	Strategický plán městské části
	Transparentní pravidla kompenzací pro  
 developery
	Korekce velkých developerských projektů, např. 
 Finep, Ekospol
	Nová směrnice pro zadávání veřejných zakázek
	Nová směrnice pro přípravu a uzavírání smluv
	Nové transparentní zásady pronájmu obecních  
 bytů
	Úprava pravidel a pokynů k vymáhání pohledávek

Budeme navyšovat počty kapacit ve školách 
a školkách. Kromě toho podpoříme také 
vznik tzv. dětských skupin. Vybudujeme 
novou lesní mateřskou školku s klubovnou 
pro volnočasové aktivity. Maximalizujeme 
investice do školství s důrazem na kvalitu a 
moderní trendy v oblasti vzdělávání.

Zkvalitňování veřejných prostor je pro nás 
důležité téma, kterému se chceme věnovat. 
Budeme podporovat sportovní a kulturní akce 
 

 
napříč věkovými kategoriemi. Podpoříme 
stávající spolkovou a komunitní činnost  
a vznik nových organizací (např. skautský oddíl 
a mateřské centrum).

Budeme pracovat na obnově staré cestní sítě 
a stávajících chodníků. Propojíme naši MČ se 
sousedními pomocí cyklostezek. Navrhneme 
opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců  
a cyklistů. Zřídíme bikesharing. 

Dokončíme park za radnicí. Připravíme 
projekt revitalizace náměstí Bratří Jandusů 
a revitalizaci Dobré Vody. V souladu s 
adaptační strategií na změnu klimatu 
podpoříme modro-zelenou infrastrukturu. 

Zefektivníme fungování služeb občanů (např. 
knihovna, muzeum či infocentrum). Budeme 
pokračovat v sociální politice vstřícné vůči 
seniorům a rodinám s dětmi. Budeme klást 
důraz na vytvoření nových ordinací lékařů. 
Podpoříme služby domácí a paliativní péče. 

Budeme veřejnost pravidelně informovat 
o stavu realizace prioritních projektů. 
Prosadíme vyrovnaný rozpočet. Maximálně 
využijeme dotační programy na rozvoj MČ 
a zajistíme efektivní čerpání přidělených 
prostředků.

Budeme silný partner vůči developerům 
i magistrátu a zajistíme dodržování pravidel. 
Developeři se musí podílet na rozvoji naší 
MČ. Budeme požadovat udržitelný rozvoj 
Prahy 22 v rámci všech oblastí

Pěší a cyklistické propojení

Péče o životní prostředí, rozvoj 
modrozelené infrastruktury

Komunikace a participace s občany

Majetek městské části

Udržitelný rozvoj Prahy 22, 
transparentní pravidla

www.stan-praha22.cz



Bc. Jana Kabilová
finanční kontrolorka, 
ekonomka

6

RNDr. Jakub Randák
projektový manažer, 
dopravní geograf, 
zastupitel

7

Mgr. Jana Chladná
analytička, 
evaluátorka 
a sociální geografka

8

Mgr. et Mgr. Eva 
Vaňkátová
pedagožka, lektorka 
primární prevence

9

Ing. Jitka Kroupová
finanční poradkyně, 
odbornice na infor-
mační management

10

Ing. Jiří Pondělíček
OSVČ, IT specialista

11

Ing. Petr Jašek, Ph.D
projektový manažer, 
geodet

12

Ing. Martin Linhart
podnikatel, technický 
kybernetik, zastupitel

13

Ing. Matěj Hlaváč
IT specialista

14

Mgr. Pavel Kosař
advokát, 
místostarosta MČ 
2018 – 2021

2

Mgr. Ing. Ondřej 
Lagner, Ph.D.
VŠ pedagog, 
geoinformatik, 
radní MČ 2018 – 2021

3

Mgr. Veronika 
Špalková Kuželová
pedagožka, členka 
divadelního spolku 
UCHO, zastupitelka

4

Vojtěch Zelenka
koordinátor akcí  
předsednictví ČR 
v radě EU, starosta 
MČ 2018 - 2021

1

Mgr. Silvie 
Štěpánková, DiS.
specializovaná
zdravotní sestra, 
zastupitelka

5

Ing. Jiří Lagner
specialista inform. 
a komun. technologií

15

Helena Šubertová 
důchodkyně

16

Jan Nedbal, MBA
ředitel chráněné 
dílny, produkční 
pěveckého sboru 

17

Ing. Roman Vrzák
projektový manažer
v IT, předseda SVJ

18

Bc. Radek Lanč
produktový
specialista

19

Mgr. Helena 
Sochrová
projektová manažer-
ka

20

Mgr. Pavel Kosař 
LL.M.
podnikatel, pedagog, 
konzultant

21

Petr Kořínek Dis.
OSVČ, truhlář – 
restaurátor

22

Pavel Pinkas
jednatel společnosti, 
fotbalový trenér SK 
Čechie Uhříněves 

23

Lucie Zelníčková
office manažerka, 
administrátorka 
veřejných zakázek

24

Ing. Daniela 
Popelková
výzkumná pracovnice 
Akademie věd ČR

25
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