
  
Sdružení nezávislých kandidátů pro 
komunální volby v Průhonicích  
5. a 6. října 2018 

 

„kde je vůle, je i cesta“

Vážení spoluobčané! 

Po letech rozrůstání obce se zaměříme na kvalitu života obyvatel, protože největším 
bohatstvím obce jsou její občané. Provedeme změny územního plánu dle dostupných 
možností nastíněných nedávno provedeným auditem, aby se zastavila devastace našeho 
životního prostředí a zamezilo se zhoršování kvality ovzduší i dalších podmínek, ve kterých 
žijeme. Prosadíme monitoring kvality ovzduší a budeme se státními orgány hledat cesty ke 
snižování imisí. Víme, že náš vzduch je znečištěný nad stanovené limity a že i když to není na 
první pohled vidět, ovlivňuje to naše zdraví, kvalitu a koneckonců i délku našeho života. Je 
toho hodně, co musíme změnit. 

Rozhodujte se podle toho, co kandidáti udělali, nejen podle slibů.  A hlavně přijďte k 
volbám! 

Miroslav Langr, lídr kandidátky Průhonice pro život, člen zastupitelstva obce 

Při pročítání volebních programů může člověk snadno nabýt dojmu, že komunální volby v Průhonicích jsou nuda, každý chce lepší 

chodníky, školy a služby pro občany. Jistě také. Ale v nadcházejících čtyřech letech se definitivně rozhodne také – a možná zejména – o 

tom, zda se budou realizovat některé velké projekty v blízkosti našich obydlí. Je to tak i přesto, že ne všichni kandidáti se k tomu 

vyjadřují. U kandidujících zastupitelů by bylo jistě zajímavé vědět i to, proč věci které slibují dnes, například respektování cílů 

strategického plánu, neprosazovali už za svého působení na radnici.  

Pro poučení se stačí podívat do nedávné historie na dodržování pravidel územního plánu: přestože mnozí občané museli na svých 

pozemcích bezpodmínečně dodržet zastavitelnost 15 %, v nejmenované nové lokalitě Průhonic je tento limit 20+4 % a stejného limitu 

dosáhl tento šikovný developer i ve změnou 2B schválené zástavbě na Rozkoši. V severozápadní rozvojové zóně to je u komerční 

výstavby dokonce 40 %. My máme v programu závazek aplikovat 15 % zastavěnost pozemků, a tento slib hodláme dodržet. 

V čem se s ostatními kandidujícími sdruženími  

PRAVDĚPODOBNĚ SHODNEME 

 Vyrovnaný rozpočet a čerpání dotací na investice. 

 Kvalitnější chodníky, bezpečnější silnice. 

 Zlepšení společenského života, podpora sportu a hasičů. 

 Zkvalitňování výuky ve škole, zlepšování zázemí pro žáky i učitele. 

 Kontrola tranzitní dopravy, zvýšení bezpečnosti v obci. 

Na čem se s ostatními kandidujícími sdruženími  

URČITĚ NESHODNEME 

 Uděláme vše pro redukci severozápadní rozvojové zóny 
Průhonice (více než 70 ha zastavěné orné půdy). 

 Znovu projednáme dálniční stavby exitu 4 a rozšíření exitu 6. 

 Spojíme se s ostatními obcemi proti nové tranzitní spojnici 
D3 a D1 (dnes „vestecké spojka“, dříve „JVK“). 

 Budeme tlačit na dodržování pravidel ochranného pásma 
parku a omezíme podporu komerční zóně Čestlice jih za 
valem (40 ha). 

 Připravíme silniční obchvat Průhonic pro tranzitní dopravu. 

Setkání s občany 26.9.2018 v 18,00 hodin 
Restaurace Na hřišti, Dobřejovická 762, Průhonice 

Setkání s občany 27.9.2018 v 18,00 hodin 
Restaurace V Holi, Příčná 227, Průhonice 

 
Těšíme se na vás!             Dotazy nám můžete psát již teď na: volby@pruhoniceprozivot.cz 

mailto:volby@pruhoniceprozivot.cz


Pevně nás spojuje myšlenka ochrany životního prostředí a cíl udržení 
Průhonic jako místa ke klidnému a spokojenému životu jejich občanů. V 
předchozím volebním období jste nás mohli mnohokrát vidět, jak na 
zastupitelstvu bojujeme proti projektům, které budou mít negativní dopad 
na naše životy. Čtyři členové naší kandidátky působí nebo působili v 
zastupitelstvu obce, další jsou členy různých komisí na radnici. V ohledu 
řízení obce nejsme nezkušení nováčci, a pokud nám dáte důvěru, práce 
úřadu se nijak nezpomalí.  

Po volbách budeme s dalšími subjekty v zastupitelstvu spolupracovat na 
rozumných projektech směřujících k tomuto cíli. Při rozhodování  
o zásadních věcech bude občanům umožněno vyjádřit se v referendu.

Miroslav Langr 
Narodil jsem se v Průhonicích stejně jako 
několik generací mých předků. Jsem ženatý a 
mám dvě dcery. Nikdy jsem nebyl v žádné 
politické straně. Pracuji v soukromé 
telekomunikační firmě, kde řídím projekty na 
výstavbu optických a digitálních sítí, včetně 
hardwaru, u nás i v zahraničí. V zastupitelstvu 
obce pracuji od června 2017. V tomto volebním 
období jsem předsedou finančního výboru, 
členem kontrolního výboru a členem stavební 

komise. Mám blízký vztah k přírodě, půdě a životnímu prostředí. Záleží mi na 
tradicích, protože přenášejí hodnoty a zkušenosti z generace na generaci. Celý 
svůj život se věnuji stavu životního prostředí v Průhonicích. 

Václav Hnát 
Stejně jako vy si přeji, aby žít v Průhonicích bylo 
potěšením, s hojností klidu a zajištěností služeb pro 
kvalitní život. Kandiduji ne pro uspokojení svého ega, 
ale hlásím se do služby a jsem připraven uplatnit své 
zkušenosti, získané z dvanáctiletého členství v 
zastupitelstvu obce. Jsem realista a budu podporovat 
smysluplné projekty směřující k naplnění 
strategického plánu, který je vypracován z přání a 
připomínek vás občanů Průhonic. Jsem jednatelem 

společnosti zaměřené především na výrobu filmových projektů. Sport provádím 
rehabilitačně rekreační a část volného času také věnuji pěveckému sboru, kterého 
jsem předsedou. 
 

Jaroslav Langr  
Narodil jsem se v Průhonicích a od dětství jsem 
se zapojil do činnosti jak ve Spartaku, tak u 
hasičského sboru v naší obci. V obou těchto 
organizacích působím dodnes. Vystudoval jsem 
střední průmyslovou školu elektrotechnickou v 
a většinu produktivního věku jsem pracoval v 
řídící funkci ve výrobě kolejových vozidel. 
Dlouhou dobu působím v orgánech obce, a to 
buď jako zastupitel nebo člen výboru či komise. 

Mám tedy přehled a zkušenosti s tím, co je pro občany a obec důležité. Chtěl 
bych navázat na předešlou činnost a zaměřit se na zdravé financování obce, 
bezpečnost v obci a rozvoj sociálních služeb pro seniory. Rovněž chci 
podporovat práci s mládeží jak ve Spartaku, tak i u hasičů. 

Zuzana Kůtová-Lorencová  
Po studiu na Opatovském gymnáziu jsem absolvovala 
Vysokou školu ekonomickou, obor Podnikání a právo. 
V současné době pracuji jako hlavní účetní v 
mezinárodní společnosti na zpracování kovů. V 
Průhonicích žiji od svého narození, v domě, který patří 
naší rodině přes 140 let.  K Průhonicím mám tedy 
velmi blízký vztah a nedokážu si představit lepší místo 
pro život – překrásný park, dobrá dopravní dostupnost 
i občanská vybavenost, bezpečí a klid. Naším 
společným cílem by mělo být všechny tyto hodnoty 

zachovat, a to nejen pro nás, ale především pro budoucí generace. Musíme se ptát – 
opravdu potřebujeme další komerční zóny a jak můžeme udržet kvalitu životního 
prostředí? 

Jan Přílepek 
Narodil jsem se v Průhonicích, jsem ženatý a 
mám dvě dcery. Pracuji ve společnosti Unipetrol 
jako koordinátor údržby čerpacích stanic 
BENZINA. Většinu svého volného času věnuji 
fotbalu v místním Spartaku Průhonice, kde se 
nejen starám o chod klubu, ale i trénuji malé 
děti. Toto volební období působím v 
zastupitelstvu Průhonic a pro Spartak se mi 
podařilo získat finanční prostředky na umělé 
zavlažování, vybavení hřiště a pro mládež 

příspěvek na klubové oblečení. V činnosti směřující ke zlepšování podmínek pro 
sport a volnočasové aktivity v Průhonicích bych chtěl pokračovat i nadále. 

Tomáš Procházka  
Jsem ženatý a mám dvě děti školou povinné. Přes 
deset let se pohybuji v oblasti finančnictví, v současné 
době pracuji jako manažer obchodní skupiny v 
zahraniční pojišťovně. Nikdy jsem nebyl členem žádné 
politické strany a ani jsem se veřejně nijak 
neangažoval, nyní ale nastal čas pro změnu. Považuji 
Průhonice za to pravé místo k životu a chci, aby i mé 
děti v budoucnu Průhonice vnímaly jako ideální obec 
pro své rodiny. Proto je pro mě důležité, aby si 
Průhonice toto kouzlo zachovaly a v tomto smyslu 

bych rád byl nápomocen.  

Petr Lukáš  
V Průhonicích žiji s manželkou a dvěma dětmi 
deset let. Vystudoval jsem Přírodovědeckou 
fakultu Univerzity Karlovy a pracuji v 
zahraničním obchodě, moje firma sídlí v 
Průhonicích a platí tady daně. Přestože jsem se 
narodil v jižních Čechách, věnuji mnoho úsilí 
zachování Průhonic jako místa pro klidný a 
spokojený život jejich občanů. Byl bych rád a 
chci se zasadit o to, aby lidé zase cítili 
sounáležitost s obcí i radnicí.  

Jan Cinke 
Od svého narození v roce 1979 žiji s menšími 
přestávkami v Průhonicích. Vystudoval jsem střední 
elektrotechnickou školu, momentálně pracuji v 
logistice. S partnerkou vychovávám dvě děti. Mám 
blízky vztah k přírodě a životnímu prostředí, proto 
bych se chtěl angažovat v omezení tranzitní dopravy 
Průhonicemi, korigovat nové výstavby z pohledu 
začlenění do krajiny a jejich vlivu na životní prostředí. 
Jsem členem spolku Krajina pro život. Jsem také pro 

změnu územního plánu Průhonic. 

Jitka Kovalová  
Vyrostla jsem nedaleko odtud a díky rodičům, 
kteří Průhonice milovali, žiji již 30 let v Rozkoši. 
Pracuji jako hospodář v Poštovním muzeu, tedy 
úřednice. Coby racionálně myslícímu člověku je 
mi jasné, že nic není jen černé a bílé. Od doby 
pojízdné prodejny se hodně změnilo, všechny 
změny se nemusí líbit každému, ale měly by 
dávat smysl. Vestecká spojka smysl nedává a já 
bych chtěla podpořit stejně smýšlející lidi ve 

svém okolí, kdo nechtějí stavět schody do zdi. V tomto volebním období jsem 
členkou Kulturní komise na radnici. 

Jiří Fornous 
Pocházím z podhůří Šumavy a studoval jsem přírodní 
vědy na Západočeské univerzitě v Plzni. V Průhonicích 
žiji s manželkou a dvěma dětmi necelých deset let, 
podnikám v oboru stavebnictví. Ve volném čase se 
věnuji cyklistice a tak mám dost příležitostí přemýšlet 
o možnostech rozvoje tohoto sportu v naší obci. 
Zajímá mě i výstavba v okolí Průhonic a financování 
obce, kde bych mohl zúročit své zkušenosti z oboru. 

Jan Bišof 
Narodil jsem se v Praze, ale od svého prvního 
roku bydlím v Průhonicích, ke kterým mám 
velice blízký vztah. V současnosti pracuji jako 
účetní pro drobné a střední podnikatele a v 
tomto volebním období působím také na radnici 
ve finančním výboru. Rád bych přispěl k tomu, 
aby Průhonice zůstaly pohodlným a bezpečným 
místem pro bydlení i odpočinek s ohledem na 
ekonomickou udržitelnost a zdravý rozum. 



Územní plán Průhonic v dnešní podobě považujeme za překonaný a snahu zastavět desítky hektarů orné půdy, jak je to 
dnes plánováno, vnímáme jako hrozbu pro kvalitu života obyvatel Průhonic, jejich bezpečnost i hodnotu jejich majetku. 
Budování a provoz obchodních center dle plánů současné radnice přinese nejen zvýšení provozu v obci v řádu desítek 
tisíc vozidel denně, ale i zvýšení kriminality v Průhonicích pramenící z každodenního pohybu mnoha desítek tisíc osob. S 
výstavbou související nárůst počtu vozidel neznamená jen dopravní zácpy, riziko nehod včetně růstu rizika pro chodce, 
ale i další zhoršení kvality ovzduší, které dýchají naše děti. Tato výstavba však není nevyhnutelná, což prokázal 
provedený právní audit k severozápadní rozvojové zóně. Například výrazné snížení koeficientů zastavitelnosti je plně 
v kompetenci obce! Proč mají občané maximální zastavitelnost 15 % a developer 40 %? 

Nákres převzatý z Průhonicka z října 2017: 

 

Pro srovnání, komerční zóny v Čestlicích mají nyní podobný rozsah necelých 70 ha! Jinými slovy, vše na druhé straně 
dálnice se postaví ještě jednou u nás! Opravdu to chceme? 

S každou změnou územního plánu se bohužel rozsah zastavěných ploch zvětšuje, což je případ i poslední změny 2B. Po 
volbách budeme požadovat prověření zákonnosti schválení poslední změny územního plánu č. 2B, zejména s ohledem 
na regulérnost vypořádání připomínek občanů. V případě závažných pochybností budeme požadovat pozastavení 
platnosti a revizi změny č. 2B. 

Pozornost a úsilí radnice chceme místo podpory masivní výstavby obrátit směrem ke zlepšování kvality života obyvatel, 
rozvoji sociálních služeb, podpoře společenského dění a mezilidských vztahů i ochraně životního prostředí. S námi máte 
jistotu, že se o osudu Průhonic nebude rozhodovat v kancelářích developerů, ale na průhonické radnici! Výstavbu 
nechceme zastavit úplně, individuální výstavba rodinných domů v rámci stanovených pravidel bude samozřejmě 
pokračovat. 

Budeme důsledně naplňovat platný strategický plán obce, jenž byl sestaven na základě přání občanů a jehož hlavním 
cílem je omezení tranzitní dopravy a ochrana životního prostředí. V případě rozporu strategického a územního plánu 
bude rozhodující ten strategický. Zavazujeme se, že budeme dodržovat pravidla ochranného pásma zámku a parku 
Průhonice, který je památkou UNESCO. 

  



 

Prosadíme do územního plánu obchvat Průhonic pro tranzitní dopravu tak, aby se zklidnila doprava v ulicích Říčanská, 
Uhříněveská, Hlavní, Kunratická, Újezdská a na Rozkoši. Vyřeší se tím i doprava dětí do školy, která nyní vede přes 
náměstí, Třešňovou a Sadovou.  

Trasa takového obchvatu by vypadala následovně: z kruhového objezdu u Lidlu je jeden výjezd prázdný, bude se ale 
stavět nová komunikace až k ulici K dálnici (k Budským). Dále by obchvat pokračoval těsně podél stěny u D1 až k ulici 
Školní, která by se na obchvat napojila a ranní špička aut do školy by částečně vedla tudy a ne po náměstí. To by byl 
první úsek obchvatu, který by dále pokračoval podél stěny v mírném zářezu k mostu přes Botič (pod ním by zůstala i 
cyklostezka). Za mostem by pokračoval obchvat na Újezdskou s kruhovým objezdem a dále pokračoval ve stopě stávající 
polní cesty za Rozkoš, kde by obchvat končil kruhovým objezdem na stávající silnici na Hrnčíře. 

 

Pro diskusi o vestecké spojce je klíčové uvědomit si, že cílem 
její výstavby není zmírnění stávajícího dopravního zatížení 
okolních obcí, nýbrž zpřístupnění obrovských ploch po 
obou jejích stranách k zastavění, na straně Průhonic to je až 
70 hektarů a na straně Šeberova dalších mnoho desítek 
hektarů. Pokud se někdo zamyslí nad dopravními problémy 
Průhonic (tranzitní doprava při komplikacích na dálnici, 
ranní špička u ZŠ), těžko může dospět k jinému závěru, než 
že vestecká spojka naše problémy nevyřeší. Vestecká spojka 
jako spojnice dálnic D3 a D1 zcela degraduje Rozkoš coby 
rezidenční čtvrť, protože do její bezprostřední blízkosti 
přivede okolo 40 tisíc aut denně. 

Občané, kteří by uvažovali o prospěšnosti výstavby vestecké 
spojky, si musí odpovědět, i zda je pro ně akceptovatelná 
navazující výstavba na zbývajících polích mezi Průhonicemi a 
Prahou, resp. Šeberovem. A na místě je i otázka, zda se 
Vestec, Jesenice, Šeberov, Hrnčíře a Křeslice pletou, když 
vesteckou spojku v navržené podobě odmítají. Jinými slovy, 
jak je pravděpodobné, že má dnešní vedení průhonické 
radnice pravdu a ostatní se mýlí?  

Proč je v měsíčníku Průhonicko dovoleno publikovat pouze 
souhlasná pojednání a argumenty proti a nepohodlná 
fakta starostka tisknout nedovolí? Zakázaný článek je k 
přečtení zde: www.pruhoniceprozivot.cz/zakaz  

Projekčně se momentálně připravuje mimoúrovňová 
křižovatka exitu 4 s nájezdem a sjezdem pouze ve směru od Prahy. Kudy budou návštěvníci z obcí položených východně 
od Průhonic odjíždět z komerční zóny? Na výstavbu plnohodnotného exitu 4 není fyzicky dostatek místa, jednak kvůli 
normou požadované minimální vzdálenosti mezi dálničními sjezdy a kvůli již existujícím odpočívadlům. Pro vesteckou 
spojku je rezervován koridor v šíři 180 m, takže se do něj pohodlně vejde dálniční komunikace. Celkové investiční 
náklady mají činit téměř 400 miliónů Kč na 1 km stavby. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je zastaralé, neboť vychází z měření prováděných před rokem 2011. Již tehdy byly 
a dnes jsou ještě více překročeny imisní limity v některých ukazatelích, jakož i hlukové limity. Přitom vstupy byly 
podhodnoceny: např. počty vozidel nezahrnují některé „rozvojové“ projekty ani některé z těch, které byly realizovány v 
mezidobí. Proč nebylo umožněno provedení nového hodnocení vlivu stavby na životní prostředí za současných 
významně zhoršených dopravních a potažmo imisních podmínek? 

Vestecká spojka zůstala v územních plánech jako původní trasa Pražského okruhu (JVK) a její výstavbu prosazují 
spekulanti, kteří získali okolní pozemky a nechtějí se vzdát svého výdělku po realizaci trasy JVD. Odmítají ji i obce, kterým 
má údajně pomoci s dopravní situací! 

V případě Průhonic se v ohledu vestecké spojky jedná tedy zejména o zastavění polí mezi Průhonicemi a Prahou, 
takže případný pozitivní efekt dopravní stavby bude mnohonásobně znevážen negativními důsledky výstavby a 
provozu megalomanských obchodních center. 

Zdroj: ceskapozice.lidovky.cz 

http://www.pruhoniceprozivot.cz/zakaz
http://ceskapozice.lidovky.cz/stat-ma-spekulantum-s-pozemky-zdarma-postavit-dalnicni-sjezd-z-d1-py5-/tema.aspx?c=A130623_220913_pozice_133376


V rámci našeho přesvědčení, že bohatstvím obce jsou občané a ne beton, asfalt a plechové krabice, se hodláme zaměřit i 
na kvalitu vzdělání, které považujeme za jednu z největších hodnot. S většinou občanů se jistě shodneme, že kvalita 
školy není dána její velikostí, počtem učeben ani tělocvičen, nýbrž schopnostmi a znalostmi učitelů. S mnohými se 
bohužel shodneme i na tom, že ZŠ Průhonice má v tomto ohledu ještě kus cesty před sebou. Proto budeme všemožně 
podporovat zvyšování úrovně výuky tak, aby obyvatelé Průhonic nebyli motivováni vozit svoje děti do jiných obcí. 

"Komerční zóna (dále jen KZ) bude 
přednostně obousměrně dopravně 
napojena na dálnici D1 z EXITU 8 
bez možnosti vjezdu a výjezdu pro 
automobilovou dopravu z ulice Říčanská." Tento slib dala občanům starostka, která zastupuje Sdružení nezávislých 
kandidátů Průhonice, Hole a Rozkoše od předchozích voleb, a je zaznamenán černý na bílém v Průhonicku ze srpna 
2014:

Jak je však vidět ze srpnového jednání našeho zastupitelstva, vedení radnice ze stáje PHR slib daný občanům za 
závazný nepovažuje. Zápis je celý k dispozici na stránkách obce a je z něj evidentní, kdo bojuje za občany a kdo bojuje za 

jiné zájmy. Za opravdu zdařilou 
považujeme úvahu, že výjezd ze zóny má 
"přispět ke zmírnění dopadů dopravního 
zatížení generovaného komerční zónou 
Čestlice jih na obytné území Průhonic". 
Každému musí být jasné, že situace bez 
výjezdu ze zóny bude pro obec vždy lepší 

než situace s výjezdem. Připomeňme si, že v komerční zóně Čestlice jih developeři s podporou naší radnice tlačí výstavbu 
až na 40 ha orné půdy a má generovat dle údajů stavebníka až 20 tisíc (!) vozidel denně. Nestaví se tam dnes jenom díky 
úsilí (odvoláním a žalobám) obce Dobřejovice a spolku Krajina pro život. Není pravda, že výstavbu za hranicí obce nelze 
ovlivnit, protože kde je vůle, je i cesta! 

  

http://krajinaprozivot.cz/


Průhonice máme rádi. Je to hezká a příjemná vesnice. Ale mají 
smůlu – přitahují hodně bohaté lidi, z nichž u některých není v 
přímé úměře množství peněz a slušnost s ohleduplností, a myslí 
si proto, že mohou víc než ti ostatní. A my bychom chtěli, aby 
Průhonice byly hlavně pro ty ostatní. 

Tím máme na mysli, aby zastupitelstvo obce „nešlo tolik na 
ruku“ mocným, ať už jsou to různí developeři nebo jednotlivci a 
vytvářelo obecní normy pro zde žijící většinu. Aby v obytné zóně, 
kde žijí lidé, sedící v letní večery na zahradě a vychutnávající si 
klid, nemohl nikdo spustit ochromující rámus „rachejtlemi“ 
(sobotní večery na hřišti Sokolovny). Abychom měli o zákonech 
informovanou Obecní policii, kam když v této věci zavoláme, se 
dozvíme, ano, víme, strašně to obtěžuje, ale nemůžeme nic 
dělat, je před 22. hodinou. Aby jim jejich šéf poskytl právní 
povědomí nebo je poslal na školení třeba o paragrafech 
Občanského zákoníku. Aby místo zahrad, opět v obytné zóně, 
nevznikala vydlážděná parkoviště. Aby zastupitelstvo umělo 
využívat existenci ochranné zóny Průhonického parku, vyplývající 
z jeho zápisu mezi památky UNESCO, ve prospěch vesnice. Aby 
už nevznikaly v okolí Průhonic další nákupní zóny, dopravně pro 
vesnici zcela devastující. Aby opět ožilo srdce Průhonic, tím 
myslíme náměstí, které vlivem zrušené hospody U Bezoušků a 
přeměny živého hotelu a restaurace Magnolie v ponurou 
Palomu, se stalo mrtvým a sociálně nepodnětným prostředím. 

Ano, víme, že je to trochu z oblasti sci-fi, ale myslíme si, že 
zastupitelé by se měli hlavně starat o to, aby Průhonice zůstaly 
pro své obyvatele co nejpříjemnější obcí k životu. Současné 
zastupitelstvo, ač jednotlivci jsou nám lidsky sympatičtí, úplně 
nesplnilo naše očekávání.  

Eliška a Rudolf Schránilovi 

Ing. Arch. Rudolf Schránil je členem stavební komise obce 

Mohlo by se zdát, že Průhonice budou se svým úžasným 
parkem oázou zeleně a klidného bydlení. Bohužel, opak je 
pravdou. Hluk z dálnice je všudypřítomný, nová obchodní 
centra v okolí přitahují další a další zákazníky, houstne tak i 
doprava v obci. 

Vedení obce jakoby změny nevnímalo. Podpora nové gigantické 
komerční zóny Průhonice a pro její dopravní obslužnost nutné 
vestecké spojky a EXITu4 svědčí o tom, že jim nejde ani o 
občany, ani o obec. 

Jsem proto velmi rád, že jsem se při setkáních k této 
problematice měl možnost seznámit s lidmi, kteří se sešli na 
kandidátce uskupení „Průhonice pro život“. Je to parta patriotů 
s velkým nadšením a energií, s odbornými znalostmi. Parta lidí, 
kterým jde o to, aby se Průhonice 
nestaly dálniční křižovatkou 
obklíčenou obchodními centry. 

Ing. Ladislav Kos, senátor 

www.ladislavkos.cz  

Mnohokrát jsem si položil otázku, jestli má smysl snažit se 
bránit dlouhým prstům různých individuí, která se snaží využít 
efektu blízkosti hlavního města a vydělat na přeměně polí a luk 
v našich obcích na beton a asfalt megalomanských nákupních 
center. Nebylo by lepší jít s proudem, uzavřít plánovací 
smlouvu, vzít si drobné a mít se dobře? Orná půda je ale přece 
bohatstvím naší země, nejenže nám dává chleba a možná i něco 
na něj, ale má i jinou hodnotu. Letos jsme zase viděli, jak rychle 
můžeme přijít o vodu v potocích i ve studních, z roku na rok 
ubývá ptáků a mizí desítky druhů 
hmyzu … My jsme půdu, doslova zemi 
živitelku, zdědili po předcích a naše 
právo na její zničení je tedy sporné, 
měli bychom jí také odkázat dál. Takže 
ano, má to smysl. My v Dobřejovicích 
to nevzdáme a vy to také nevzdávejte! 

Jan Krejčí, starosta obce Dobřejovice 

www.dobrejovice.eu  

We believe in sustainable development for Průhonice. The proposed land use plan being pushed through by the 
current municipal representatives comprises of over 70 hectares of new development on arable land. This must be 
stopped. Our manifesto is to preserve our precious environment, block the encroaching retail construction boom on 
arable land and control increasing traffic (and pollution) levels. Help us to protect Průhonický Park, a UNESCO World 
Heritage Site and Czech National Historic Landmark. Your vote matters! 

 

Informace o nás a volební program: www.pruhoniceprozivot.cz    Napište nám: volby@pruhoniceprozivot.cz 
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