
 Naše čtyřka   1   

4
VAŠE MĚSTO / ZAJÍMAVÉ INFORMACE / 

KAUZY / UŽITEČNÉ TIPY / ZÁBAVAnaše

"Přijďte "Přijďte 
15. a 16. října 15. a 16. října 
k volbám"k volbám"

AVÉÉÉÉ INFORMACE

Říjen 2010



2   Naše čtyřka

 za pár dní, tedy přesně v pátek a 

sobotu patnáctého a šestnáctého října, 

budou komunální a krajské volby. Rád 

bych Vás požádal o podporu a Váš hlas. 

Jsem přesvědčen, že TOP 09 v  Praze 4 

nabízí kvalitní kandidáty, které jsme 

Vám v minulých číslech představili 

korektním a slušným způsobem. TOP 09 

nevedla agresivní a negativní kampaň, 

snažili jsme se otevírat věcná témata. 

Svoji podporu kandidátce vyjádříte 

zaškrtnutím křížku u názvu strany. 

 Výhodou komunálních voleb 

je, že často kandidáty osobně znáte. 

Pročtěte si proto pečlivě kandidátky. Je 

pravděpodobné, že Váš soused bude 

mít zájem spravovat obvod dobře, 

už jen proto aby měl hezký domov. 

Vzhledem k volebnímu systému nemá 

velkou naději na úspěch kandidátka, 

která má neúplný počet kandidátů (to 

znamená méně než devět). Navíc to 

svým způsobem vypovídá o kvalitě 

strany, když není schopná nabídnout 

kompletní tým.

 Za celý čas, co Naše 4 vychází, jsme od Vás obdrželi mnoho podnětů a připomínek. 

Děkujeme za ně. Komunální politika je přece především o tom, co nás trápí v místě, kde žijeme. 

A  my chceme dělat komunální politiku s Vámi a pro Vás. Jedno téma mi dovolte ve stručnosti 

zmínit. Bylo totiž velmi časté – bezpečný domov. 

 Stejně jako Vy považuji pocit bezpečného domova za hlavní prioritu. V případě, že mi dáte 

důvěru, zasadím se o zvýšení počtu strážníků Městské policie s důrazem na zefektivnění jejich 

práce přímo v ulicích a koordinace spolupráce s Policií ČR. Vytvořím ucelený systém preventivních 

programů pro děti a mládež zaměřených především na prevenci drogových a kriminálních rizik. 

Svou pozornost bych chtěl rovněž zaměřit na problémy parkování, Praha 4 by měla být pro 

rezidenty mnohem vstřícnější.

 Přeji Vám mnoho úspěchů a těším se na další setkání s Vámi

Vážení a milí spoluobčané Prahy 4

 Za několik málo dní se uskuteční volby do zastupitelstva městské části 

Praha 4. Na stránkách Naší 4 jsme Vám představili kandidáty TOP 09. V  tomto 

vydání naleznete prezentaci našich programových priorit pro Prahu 4, které byly 

formulovány ve spolupráci s  Vámi. Chci Vám proto poděkovat za všechny Vaše 

náměty a doporučení.

 Současně si Vás dovoluji vyzvat k účasti v nadcházejících volbách. Jde v nich 

skutečně o hodně. O to, zda radnice bude otevřená a přívětivá ke svým občanům 

a jejich názorům, o to, zda se bude odpovědně a transparentně nakládat s veřejnými 

fi nancemi, o to, zda se budeme v  naší městské části cítit bezpečně a také o to, 

zda mladí lidé, rodiny s dětmi a senioři budou mít širší zázemí ve volnočasových, 

sportovních a kulturních aktivitách, které radnice pořádá nebo podporuje.

 TOP 09 Vám nabízí 45 kvalitních kandidátů, vždy po devíti, v pěti volebních 

obvodech. Tvoříme jeden tým a garantuji Vám naši jednotu a čitelnost i po volbách. 

Pokud chcete podpořit změny k lepšímu a naplnění našeho hesla „Praha 4 má na 

víc“, označte prosím křížek 

do rámečku před název naší 

politické strany. Podpoříte tak 

všech devět kandidátů TOP 09 

na kandidátní listině v  daném 

volebním obvodu.

Velmi Vám za všechny naše 

kandidáty děkuji za Vaši 

podporu ve volbách a slibuji 

Vám, že ji nezklameme!

Vážení a milí sousedé a sousedky,
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Martin Píša
Kandidát TOP 09 v Podolí a Nuslích

[editorial] [editorial]

Mgr. Martin Plíšek
kandidát TOP 09 na starostu Prahy 4

volební obvod č. 5

www.plisek.eu
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[volby]

Tato dosud nezastavěná lokalita na rozhraní měst-

ských částí Prahy 10, 11 a 15 o rozloze kolem 250 

hektarů se stala tématem, které by nemělo nechat 

v  klidu ani obyvatele čtvrté městské části a  přede-

vším Spořilováky. 

Lokalita Trojmezí je velmi cennou přírodně-rekre-

ační oblastí, jež se nachází mezi Spořilovem, Zá-

běhlicemi, Zahradním Městem, Hostivaří, Košíkem 

a  Chodovem. Trojmezím, které je zahrnuto do tzv. 

Přírodního parku Hostivař-Záběhlice, protéká známý 

pražský potok Botič a jeho břehy zároveň patří k vý-

znamné Přírodní památce Meandry Botiče. Přírod-

ně-rekreační ráz této lokality má však narušit záměr 

developerů, například ORCO nebo Central Group, po-

čítající s výstavbou bytů a rodinných domů pro více 

než deset tisíc nových obyvatel. Tato aktivita byla 

navíc podpořena výše zmíněnými městskými částmi, 

které podporují změnu územního plánu ve prospěch 

investorů. Co by zastavění Trojmezí znamenalo pro 

Spořilováky?

Kromě zastavění jedné z  mála posledních ze-

lených ploch i další nárůst automobilové dopravy 

v  bezprostředním okolí. Studie Úseku dopravního 

inženýrství TSK hl. města Prahy za rok 2008 uvádí 

následující údaje intenzity v okolí lokality Trojmezí: 

ulice Práčská 14  079, ulice Mírového hnutí 16  028, 

ulice Výstavní od Petrovic 19  270 a ulice K  Horkám 

20  049 všech vozidel za 24 hodin pracovního dne, 

přičemž při intenzitě nad 20 000 vozidel denně se 

již navrhují čtyřproudové silnice. Všechny jmenova-

né ulice se nacházejí v těsném sousedství Trojmezí, 

ani jedna z  nich není čtyřproudá. V  posledním tzv. 

konceptu celoměstsky významných změn, vypraco-

vaném odborem územního plánování hl. města Pra-

hy, se zároveň můžeme dočíst, že hlavní dopravní 

napojení celého území Trojmezí je navrženo na stá-

vající Klapálkovu ulici (červená šipka na obrázku), 

případně na ulici Práčskou. Pokud dojde k  pláno-

vané výstavbě spojené s  přivedením další dopravy 

do míst, kam ústí Klapálkova ulice, znamená to, že 

každodenní dopravní situace v okolí Spořilova (Spo-

řilovská spojka) bude naprosto neúnosná. 

Otevřením jihozápadní části vnějšího pražského 

okruhu, společně se zákazem vjezdu kamionů na Již-

ní spojku od sjezdu na Spořilovskou ulici ve směru 

Praha 5, se výrazně zhorší již v současnosti kolabují-

cí tranzitní doprava v okolí Spořilova. Proto se regio-

nální organizace TOP 09 Praha 4 zcela jednoznačně 

staví proti zastavění a znehodnocení přírodně-rekre-

ační lokality Trojmezí a podporuje záměr vymezení 

této oblasti pro rekreaci a sportovní využití pro oby-

vatele Spořilova a sousedních sídlišť. Pokud Vám 

není lhostejná budoucnost Trojmezí, doporučujeme 

Vám navštívit i stránky Koalice občanských sdružení 

Trojmezí  HYPERLINK "http://trojmezi.info/" http://

trojmezi.info/, kde máte možnost získávat aktuální 

zprávy o průběhu kauzy Trojmezí, ale také se aktivně 

zapojit do  projektu „Naplánujte si Trojmezí sami!“. 

Každý z nás tak může přispět k zelenějšímu Trojmezí 

víc, než si myslíte!

Mgr. Petr Kučera a Ing. Kateřina Chalupníková

kandidáti TOP 09 v obvodu č. 4

Pouze pár metrů od hranice 

městské části Prahy 4, respektive 

v těsném sousedství městské 

čtvrti Spořilov, se nachází území 

známé pod názvem Trojmezí. 

Zelené Trojmezí je 
ta pravá volba pro 
Spořilov 

Petr Kučera se narodil v roce 1983, je svobod-

ný. Po studiu na Gymnáziu Ohradní (v Michli) 

vystudoval Metropolitní univerzitu Praha, obor 

Mezinárodní vztahy. V současné době pracuje 

jako PR specialista ve státní správě. Je členem 

Komise pro životní prostředí TOP 09 Praha 4. 

Před vstupem do TOP 09 nebyl členem žádné 

politické strany. V Praze 4 žije přes 20 let. 

Mezi jeho zájmy patří sport, kultura, cestování 

a aktuální dění. 

Kateřina Chalupníková je místopředsedkyní 

regionální organizace TOP 09 Praha 4. Pracuje 

jako vědecká pracovnice v základním výzkumu 

zaměřeném na studium post-transkripčních 

změn v procesu reprodukce na Ústavu moleku-

lární genetiky Akademie věd České republiky 

a jako odborná konzultantka na Přírodovědecké 

fakultě Masarykovy univerzity. Absolvovala Fa-

kultu potravinářské a biochemické technologie 

Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 

a Basilejskou univerzitu, kde obdržela doktorský 

titul v oboru molekulární biologie. Ve volném 

čase se ráda věnuje tanci, cyklistice, beach 

volejbalu, cestování a lyžování. Před vstupem do 

TOP 09 nebyla členkou žádné politické strany.

Trojmezí představuje za-

chovanou zbytkovou část 

příměstské krajiny

[volby]
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[volby] [recept]

TOP 09 podporuje 
sport pro všechny
Před pár týdny prohráli reprezentanti Čes-

ké republiky v semifi nále tenisového Da-

visova poháru se Srbskem, a neobhájili tak 

loňskou fi nálovou účast. Jako mnoho dalších 

Čechů jsem i já našim tenistům fandil u tele-

vizní obrazovky a jejich porážka 

mě zamrzela. 

Sport se již stal neodmysli-

telnou součástí naší kultury. Ať 

chceme nebo nechceme, sport 

je společenský fenomén a jako 

takový je schopen ovlivňovat 

řadu věcí. Slavná vítězství čes-

kých reprezentantů posilují 

národní hrdost, která je jinak 

v českých poměrech téměř nevi-

ditelná. Musel bych asi dlouho 

přemýšlet a hledat jiný důvod, 

který by Čechy přiměl běhat 

s  vlajkami po náměstích, než 

je hokejový titul mistrů světa či 

obdobné sportovní vítězství. Dnešní vrcho-

lový sport je v  podstatě součástí zábavního 

průmyslu. Baron Pierre de Coubertin by se asi 

divil současnému pojetí vrcholového sportu 

i podobě dnešních olympijských her. 

V pohnutějších dobách nedávné české his-

torie však sport nebyl pouhou zábavou. Dá se 

říct, že zápasy se sovětskými hokejisty v roce 

1969 nebo zápas protektorátní hokejové re-

prezentace proti Němcům v  roce 1940 před-

stavovaly jakýsi zástupný symbol válečného 

střetnutí. Ke skutečnému ozbrojenému střetu 

tehdy nedošlo a lidé ve svých hokejových re-

prezentantech viděli víc než pouhé sportov-

ce. Sport hrál také významnou roli v politice 

nacistických okupantů. Měl poskytnout po-

třebnou zábavu a uvolnění, čímž by odchýlil 

českou pozornost od pro nacisty nevhodné-

ho politického angažování. Prostřednictvím 

sportovní výchovy pak nacisté chtěli infi ltro-

vat české děti nacistickou ideologií. 

Dnes naštěstí můžeme na vrcholový sport 

pohlížet jako na zábavu. Sport však není pěk-

ný pouze při pohledu na televizní obrazovku 

či z ochozů stadionu. Aktivně provozovaný re-

kreační sport je ideální volnočasovou aktivi-

tou. Pravidelné sportování se projeví na lepší 

fyzické kondici a zábavu poskytne také veli-

ce dobrou. Sám rád hraji tenis a stolní tenis, 

proto si snad tato slova mohu dovolit. 

TOP 09 si uvědomuje význam sportu a chce 

podporovat sportovní vyžití občanů Prahy 4. 

Dětem tak chceme poskytnout možnost aktiv-

ního trávení volného času. Hraní počítačových 

her je jistě také zábavné, ale uzavírání se do 

virtuálního světa nepokládám za nejšťastněj-

ší. Podle dostupných statistik naše děti čím 

dál více tloustnou, k čemuž sezení u počítače 

bez odpovídajícího pohybu jistě přispívá. Na-
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Potrefená husa se vždycky ozve

Vážení čtenáři, 

je až s podivem, jak hystericky reago-

vala ODS v Praze 4 na předvolební heslo 

TOP 09 o TOP adrese. Je otázkou, jestli 

spíše než vyjadřovat se 

k heslům jiných stran by se 

neměli zamyslet nad vlast-

ními prohlášeními. Prezen-

tovat, co všechno udělala 

radnice pod vedením ODS 

pro občany, je sice hezké, 

ale je to stejné, jako když 

se pekař bude chválit slo-

vy „podívejte se, já jsem 

upekl housky“. Zvelebovat 

městskou část a starat se o 

záležitosti občanů je přece 

jejich práce, za kterou jsou 

placeni, a  tak nechápu, 

proč se tím chlubí.

Doufám, že voliči rozhodnou ve volbách 

tak, že TOP 09 bude moci splnit priority, 
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které si dala pro případné působení na 

radnici. Zejména jsem velmi zvědavý na 

výsledky auditu, který chce TOP 09 provést 

na úřadu městské části. Abychom nako-

nec nezjistili, po provedení 

a zveřejnění auditu, že sice 

radnice pod vedením ODS 

postavila a  zrekonstruova-

la desítky dětských hřišť, 

základních a  mateřských 

škol, jak se chlubí ve svých 

předvolebních sloganech, 

ale městskou část to stá-

lo až o desítky procent 

víc, než jsou ceny obvyklé 

nebo u srovnatelných akcí.  

Jan Petr
kandidát TOP 09, 

volební obvod č. 3

víc tyto děti mohou mít v budoucnu problémy 

i se začleňováním do společnosti a s navazo-

váním vztahů. Pochopitelně pouhá snadná 

dostupnost sportovišť děti od počítačů ne-

zvedne. Jedná se však o základ, na kterém 

se dá dále stavět. Mladí lidé i starší generace 

lepší podmínky pro aktivní odpočinek jistě 

také ocení. Nesmíme zapomínat ani na seni-

ory. I ti by rádi sportovali, často je však bohu-

žel tato aktivita pro ně fi nančně nedostupná. 

Právě fi nanční dostupnost aktivního sportu 

bývá problém, a to nejen u seniorů. TOP 09 

chce tuto situaci zlepšit takovým způsobem, 

že by fi nanční podpora městské části Praha 4 

směřovala pouze do těch míst, které by byly 

otevřené pro širokou veřejnost. Sportovišť, 

tělocvičen a dalších prostorů vhodných pro 

sportovní aktivity máme dostatek. Jejich zpří-

stupnění poskytne příležitost ke sportování 

všem skupinám občanů.

Ladislav Kunert

kandidát TOP 09, 

volební obvod č. 2

[volby]
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[volby] [volby]

Kvalitní a dostupné vzdělání
01) Zvýšíme efektivitu fi nancování a správy škol s vědomím, 

že méně žáků ve třídách nesmí být záminkou pro neuvážené 

slučování nebo rušení škol, ale důvodem pro výuku s více in-

dividuálním přístupem.

Sportovní a kulturní vyžití 
02) Podpoříme alternativní sportovní a kulturní vyžití pro 

občany Prahy 4. Využijeme stávající budovy a ostatní plochy 

pro volnočasové sportovní aktivity občanů Prahy 4 (školy, 

Sokol, Orel atd.). Poskytnutí fi nanční podpory městské části 

Praha 4 bude podmíněno jejich otevřením pro volnočasové aktivity dětí, 

mládeže a široké veřejnosti.

Důstojné a aktivní stáří
03) Zasadíme se o zřízení komunitního centra pro seniory 

jako místa pro sdílení informací a kontaktů a pro vzdělávání, 

s poradnou pro seniory v nouzi.

Vyrovnaný rozpočet
04) Budeme vydávat fi nanční prostředky z  rozpočtu maxi-

málně efektivně, hospodárně a transparentně, abychom ne-

zadlužovali svoji budoucnost. 

Audit hospodaření 
05) Provedeme ekonomický a procesní audit městské části 

Praha 4 a všech subjektů zřizovaných městskou částí.

09 priorit TOP 09 pro Prahu 4
Metro

06) Podpoříme budování a rozšíření 

 metra o novou trasu „D“. 

Parkování pro občany Prahy 4
07) V zájmu ochrany rezidentů, občanů Prahy 4, a místních 

podnikatelů podpoříme provedení auditu stávajícího systé-

mu parkovacích zón a zavedení  regulace dopravy v klidu na 

vybraném území Prahy 4.   

Zdravější a zelenější čtyřka
08) Budeme usilovat o zdravější a hlavně zelenější čtyřku; 

současně rozšíříme počet kontejnerů na tříděný odpad. Zo-

hledníme názory občanů k  návrhu územního plánu při for-

mulování stanoviska městské části, aby neubývala zeleň ve 

prospěch developerských projektů.

Bezpečná čtyřka a klid v ulicích
09) Zasadíme se o zvýšení počtu strážníků Městské policie 

s důrazem na zefektivnění jejich práce přímo v ulicích a ko-

ordinace spolupráce s Policií ČR. Vytvoříme ucelený systém 

preventivních programů pro děti a mládež zaměřených pře-

devším na prevenci drogových a kriminálních rizik.
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[volby] [volby]
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volební obvod

č. 1č. 1
politická strana

TOP 09

1.  Mgr. Martin Píša, 39 let, analytik, Praha 4, 

člen TOP 09 

2.  Mgr. Jana Novotná, 28 let, odborná 

asistentka, Praha 4, členka TOP 09

3.  RNDr. Zdeněk Čermák, 49 let, jednatel 

společnosti, Praha 4, člen TOP 09

4.  Mgr. Alexandra Mlíková, 38 let, advokátka, 

Praha 4, členka TOP 09

5.  Ing. Petr Pešek, 48 let, konzultant, Praha 4, 

člen TOP 09 

6.  Tomáš Bako, 36 let, správce IK technologií, 

Praha 4, člen TOP 09

7.  Lucie Koudelová DiS., 29 let, analytička IT, 

Praha 4, členka TOP 09

8.  Ing. Petr Dukát, 45 let, ředitel společnosti, 

Praha 4, člen TOP 09

9.  Daniel Staník MBA, 35 let, ředitel 

společnosti, Praha 4, člen TOP 09

volební obvod

č. 2č. 2
politická strana

TOP 09

1.  Ladislav Kunert, 51 let, vedoucí odboru, 

Praha 4, člen TOP 09 

2.  JUDr. Jan Kotík, 50 let, právník, Praha 4, člen 

TOP 09

3.  Ing. Jaroslava Jamnická, 45 let, likvidátorka 

pojistných událostí, Praha 4, členka TOP 09

4.  Filip Vácha, 32 let, specialista NS 

management, Praha 4, člen TOP 09

5.  Miroslava Němcová, 33 let, manažerka, 

Praha 4, členka TOP 09 

6.  Ing. Michal Janda, 35 let, ekonomický 

poradce, Praha 4, člen TOP 09

konané ve dnech 

15.–16. 10. 2010

7.  Mgr. Eva Benešová, 28 let, manažerka 

lidských zdrojů, Praha 4, členka TOP 09

8.  Michal Pěkný, 31 let, network manager, 

Praha 4, člen TOP 09

9.  ak.arch. Milada Vorlová, 72 let, 

důchodkyně, Praha 4, členka TOP 09

volební obvod

č. 3č. 3
politická strana

TOP 09

1.  Jan Petr, 30 let, ekonom, Praha 4, 

člen TOP 09 

2.  Ing. Alena Nohejlová, 61 let, ekonomka, 

Praha 4, členka TOP 09

3.  Helena Lejsková, 43 let, manažerka kvality, 

Praha 4, členka TOP 09

4.  Ing. Aleš Jindrák, 34 let, IT specialista, 

Praha 4, člen TOP 09

5.  Ing. Aleš Boháč, 38 let, podnikatel, Praha 4, 

člen TOP 09 

6.  Miroslav Kodym, 57 let, učitel, Praha 4, 

člen TOP 09

7.  Mgr. Klára Dolejšová, 46 let, středoškolská 

pedagožka, Praha 4, členka TOP 09

8.  Ing. Daniel Zeithammer, 42 let, projektant, 

Praha 4, člen TOP 09

9.  Ing. Robert Janeček, 30 let, fi nanční 

specialista, Praha 4, člen TOP 09 

volební obvod

č. 4č. 4
politická strana

TOP 09

1.  Ing. Kateřina Chalupníková Ph.D., 31 let, 

vědecká pracovnice, Praha 4, členka TOP 09 

2.  Ing. Alois Těšitel, 55 let, manažer, Praha 4, 

člen TOP 09

3.  Bc. Stanislav Šmolík, MBA, 34 let, manažer, 

Praha 4, člen TOP 09

4.  Mgr. Petr Kučera, 26 let, PR specialista, 

Praha 4, člen TOP 09

5.  PhDr. Ilona Kmošková, 35 let, vedoucí 

oddělení, Praha 4, členka TOP 09 

6.  Tadeáš Peisar, 31 let, senior designer,  

Praha 4, člen TOP 09

7.  ak.arch. Jaromíra Eismannová, 65 let, 

architektka, Praha 4, členka TOP 09

8.  Ing. Libor Semotán, 55 let, podnikatel, 

Praha 4, člen TOP 09

9.  Michal Hroza, 34 let, ředitel odboru, 

Praha 4, člen TOP 09 

volební obvod

č. 5č. 5
politická strana

TOP 09

1.  Mgr. Martin Plíšek, 35 let, právník, Praha 4, 

člen TOP 09 

2.  Ing. Jan Vlček, 31 let, vedoucí projektant, 

Praha 4, člen TOP 09

3.  Martina Chlumská, 42 let, redaktorka, 

Praha 4, členka TOP 09

4.  Pavel Bláža, 38 let, ekonomický poradce, 

Praha 4, člen TOP 09

5.  Blanka Strnadová, 52 let, asistentka, 

Praha 4, členka TOP 09 

6.  RNDr. Dušan Brabec, 58 let, referent, 

Praha 4, člen TOP 09

7.  Ing. Vojtěch Szaló, 59 let, manažer IT služeb, 

Praha 4, člen TOP 09

8.  Dagmar Dallenová, 61 let, překladatelka, 

Praha 4, členka TOP 09

9.  Bc. Marek Horák, 24 let, logistik, Praha 4, 

člen TOP 09

Autor a foto: N4

M M i Píš l

di l l

I K ři Ch l

Kandidátní listiny TOP 09
pro volby do zastupitelstva

městské části 

Praha 4
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V  posledních několika le-

tech se stále častěji setká-

váme s výskytem ničivých po-

vodní, ať už na velkých tocích 

či malých potůčcích. Velkou 

měrou k  tomu přispívá zasta-

vování nezpevněných zele-

ných ploch. Vody, které by se 

na nezastavěné ploše přiroze-

ně zasákly, jsou namísto toho 

odvedeny kanalizacemi do nejbližšího potoka. 

Jen pro představu, na zatravněné ploše se za-

sákne cca 85 % spadlých dešťových vod, kdežto 

na asfaltové ploše pouze asi 15 % srážek. 

Vody z  velkého území jsou tak kanalizacemi 

koncentrovány do několika málo míst na vodo-

tečích, následkem čehož dochází k vypláchnutí 

všeho živého. Pražské potoky připomínají těž-

ce opevněné stoky bez života sloužící pouze 

k odvedení odpadních vod do Vltavy. Odvede-

né srážky navíc nestihnou doplnit objem vody 

v podzemí, její hladina klesá, a zbytečně tak 

přicházíme o možné a do budoucna nezbytné 

zdroje kvalitní pitné vody. Odteklé vody se do 

území již nevrátí.

Uvedené negativní dopady městského od-

vodnění lze pozorovat například na Botiči. Od 

pramene po Meandry Botiče pod Hostivařskou 

nádrží se jedná o příklad citlivě regulované vo-

doteče, ve které žije široké spektrum vodních 

živočichů a ryb. Poblíž potoka je vedena naučná 

stezka a cyklostezka, kde mohou Pražané rela-

xovat.

V  nižší části až po vyústění do Vltavy jsou do 

Botiče zaústěny přepady z  odlehčovacích ko-

mor jednotných kanalizací a dešťové kanaliza-

ce. Koryto potoka má nepřirozeně pravidelný 

lichoběžníkový tvar, břehy a dno jsou opevněny 

betonem či kamennou dlažbou do betonu.

Zmírnění negativních dopadů městského od-

vodnění na životní prostředí je nutno řešit jako 

VODNÍ TOK V PRAZE: 
STOKA NEBO MÍSTO VHODNÉ K RELAXACI?

celek, tzn. od úprav v  zástav-

bě, na stokové síti až po rekon-

strukce koryt vodotečí.

Výrazné snížení objemu deš-

ťových vod odváděných sto-

kami do vodotečí je možno 

dosáhnout jednoduchými sta-

vebními úpravami a stavbami 

přímo v  ulicích a pakovacích 

plochách v metropoli, které 

umožní zasakování vod v místě srážky. Jedná se 

např. o využití stávajících zelených pásů, které 

nebudou vyvýšeny oproti komunikaci, ale nao-

pak částečně zahloubeny. V  takto upravených 

zelených pasech, které budou tvořit mělká kory-

ta, bude docházet ke zpomalení odtoku a k za-

sakování dešťových vod. Teprve poté budou 

srážkové vody vtékat do uličních vpustí a dále 

do kanalizace. 

Dalším prvkem, který slouží ke zpomalení odto-

ku dešťových vod a k  jejich předčištění a příp. 

zasaku, je výstavba nádrží. V  minulosti bylo 

vybudováno pouze několik takovýchto nádrží, 

ve kterých byly soustředěny vody z velkých po-

vodí. Výstavba nových obdobně velkých nádrží 

je v zastavěné Praze velmi obtížná. Z tohoto dů-

vodu se nabízí realizace menších podzemních 

nádrží, které mohou být situovány např. pod 

parkovacími či jinými obdobnými plochami. 

Při revitalizacích potoků je třeba upřednostňo-

vat přírodní materiál, korytu vrátit přírodnější 

meandrovitý tvar, budovat zelené ostrůvky slou-

žící jako skrýše pro vodní živočichy atd. 

V případě plošného uplatnění výše uvedených 

úprav dojde ke značnému snížení maximálních 

průtoků ve vodotečích a k  výraznému snížení 

vnosu nečistot z komunikací. Okolí potoků a po-

tůčků se opět stane příjemným místem slouží-

cím k naší relaxaci a odpočinku.

Ing. Jan Vlček 

kandidát TOP 09, volební obvod č. 5

Starý Spořilov, vzorová ukázka „satelitní“ 

výstavby mezi válkami, trpí dlouhodobě 

dvěma hlavními problémy. Dopravním zatí-

žením a  poklesem bezpečnosti. Zvýšené do-

pravní zatížení narostlo jednak jako důsledek 

rozhodnutí některých jiných městských částí 

o realizaci parkovacích zón, a jednak jako reak-

ce na výstavbu 

mezi dálnicí na 

Brno a stanicí 

metra Roztyly. 

Je přece nepři-

jatelné, aby se 

vilová zástavba 

stávala čím dál 

více místem pro 

snadné parko-

vání zaměst-

nanců T-Mobilu 

a cestujících 

metrem. Dalším 

problémem je 

policií a měst-

skými strážníky 

n e z v l á d n u t é 

chování některých zejména mladých řidičů, 

kteří z náměstí a přilehlých uliček dělají stále 

častěji a drzeji závodní dráhu. Nedej bože aby 

navíc ještě nasněžilo, pak se hlavně nocí pro-

hánějí auta zběsilou rychlostí a všichni trneme, 

aby se nikomu nic nestalo. O nabouraných plo-

tech, zaparkovaných autech a sloupech veřej-

ného osvětlení nemluvě.

Zástupci TOP 09 se proto zasadí o vyřešení 

tohoto problému. Nejenom zvýšením kontroly 

městskou a státní policií, ale i vytvořením ta-

kových dopravních opatření, která by omezila 

dopravu jak v pohybu , tak i v klidu. Ze Spoři-

Starý Spořilov – 
chraňme si ho!

lova se nemůže stát parkoviště ani závodiště. 

V rámci kontaktů mezi jednotlivými městskými 

zastupitelstvími a Magistrátem hl. m. Prahy se 

budeme snažit vytvořit komplexní férový pro-

jekt, který by neznevýhodňoval některé obvody 

na úkor ostatních a který zároveň bude zohled-

ňovat specifi ka městských částí.

S  tímto pro-

blémem sou-

visí i druhá 

potíž. A tou je 

b e z p e č n o s t . 

Zvýšený pro-

voz s sebou 

přivedl neje-

nom nárůst aut 

a s tím spojená 

dopravní rizi-

ka, ale i vyšší 

obavy usedlíků 

o vlastní bez-

pečnost. Počty 

vloupání do 

objektů, garáží 

a zahrad jsou 

stále rostoucím jevem a podezření na prodej 

drog mezi auty nerezidentů zaparkovanými 

v různých částech zástavby vyvolává další oba-

vy. O nepořádku po kouřících a odpadky odha-

zujících mladicích nemluvě.

V těchto bodech jde stále o totéž: O dodržo-

vání zákonů a jejich tvrdé vymáhání. O přítom-

nou a viditelnou policii. O drobnou a nekončící 

práci vedoucí ke zlepšení bezpečnosti a o to, 

že Praha 4 je dobrá adresa, víc, než si myslíte!

Ing. Alois Těšitel

kandidát TOP 09, volební obvod č. 4

[volby]
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[recept]
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inzerce

Čekáte přátele a přemýšlíte, co dobrého 

jim připravit? Sáhněte po sýrech a vyberte 

k nim dobré víno. Tato kombinace vám zaručí 

úspěch, ať už nabídnete něco ze studené, či 

teplé kuchyně.

Sýry a vína k sobě neodmyslitelně patří – ze-

jména ve Francii si bez kousku dobrého sýra 

nedovedou představit zakončení jídla. Sýry 

se k  vínům servírují už od nepaměti, jejich 

chutě se vzájemně doplňují a tvoří skvělou 

harmonii. Protože i u nás je v poslední době 

široká nabídka jak sýrů, tak vín, stávají se 

čím dál častěji rychlým a chutným pohoště-

ním pro přátele a různé oslavy.

Cesta k  dobrému sýru je dlouhá a jeho vý-

roba je hotová věda. Zjednodušeně lze říct, 

že sýr je vlastně sražený koncentrát, vzniklý 

z mléčné bílkoviny, který se dále zpracovává, 

lisuje, očkuje bakteriemi, aby v  sýru vznik-

ly díry, dosoluje a zraje. To vše trvá, podle 

druhu sýra, od pár týdnů do několika let. Sa-

mozřejmě, že čím déle zraje a musí se o něj 

pečovat, tím víc za něj zaplatíme. Sýr je dů-

ležitým zdrojem vápníku, obsahuje bílkoviny 

Chvála sýru
a vitaminy B, zejména B12. Jedinou vadou na 

jeho kráse je to, že obsahuje živočišný tuk, 

kterého nemívá zrovna málo. Přesto bychom 

se sýrů neměli odříkat a připravovat se tak 

o jedinečný gurmánský zážitek. V našem re-

ceptu jsme zkombinovali typickou chuť sýru 

s lahodností paprik.

Sýrové papriky
• pro 4 osoby • doba přípravy 40 minut

4 rajčinové papriky, 200 g sýra eidamského 

typu, 250 g měkkého tvarohu, 50 g másla, 

100 g šunky, 4 žampiony, sůl, pepř, pažitka 

na ozdobu

Papriky rozřízneme podél na půlky a od-

straníme semeník. Nastrouháme najemno 

sýr a smícháme ho s  tvarohem, kostičkami 

šunky a máslem. Osolíme, opepříme a při-

mícháme na plátky nakrájené žampiony. 

Směsí naplníme půlky paprik a dáme péct 

do trouby nebo pod gril, až sýr zezlátne. Mů-

žeme podávat teplé i studené..

[recept]

Otázky pro lídra TOP 09 
v Kunraticích

Vladimír Horký, 

40 let, ženatý, 

podnikatel, 

dvě děti. 

Záliby – sport, 

člen TJ Slovan 

Kunratice, 

ekonomika, 

obytné 

automobily.

Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální 

politiky?

Před parlamentními volbami to bylo hodně 

napínavé a asi každý, včetně mne, čekal se 

zájmem, jak to dopadne. Dopadlo to nad oče-

kávání dobře a teď, když se i mně naskytla 

možnost se zapojit, rozhodl jsem se do toho 

jít. Navíc mě už delší dobu provokovaly řeči 

„u piva“, v mém okolí i u známých, jejich věčná 

nespokojenost a  neochota něco změnit. Chci 

prostě dokázat, že to jde – změnit stávající si-

tuaci. 

Jak dlouho žijete v Kunraticích?

V Kunraticích bydlím přes 12 let. Postavili jsme 

si zde dům, narodily se tu obě mé děti. Od prv-

ních měsíců mi bylo jasné, že se jedná o výji-

mečnou pražskou lokalitu. Sousedům v  naší 

ulici se na jaře rodí kůzlata, mám to jen pár kro-

ků do ještě docela zachovalého lesa, i houby 

tam lze najít, 12 km od centra města! Nedaleko 

je nákupní centrum Chodov a metro. Každou 

neděli se poblíž náměstí T. G. Masaryka obcho-

duje s  domácími zvířaty a jejich produkty. Je 

tu i myslivecké sdružení a vůbec jsme taková 

„vesnice“ v hlavním městě.

Máte už představy, co budete v případě vašeho 

zvolení prosazovat?  

Nápady a představy už samozřejmě mám. Jed-

ním z našich hlavních bodů volebního progra-

mu je právě zachování stávajícího unikátního 

rázu Kunratic. Chtěli bychom pečlivě zvažovat 

každé rozhodnutí, které se dotýká rozvoje 

obce, hlavně stavebních a průmyslových pro-

jektů. Je nám jasné, že přirozený vývoj obce 

nelze utlumit, ale lze ho citlivě usměrňovat 

a korigovat. 

Myslím, že mohu těžit ze zkušeností z jedenác-

tiletého úspěšného vedení své společnosti, 

a zároveň hodlám převzít některé moderní, ale 

už osvědčené prvky komunální politiky, které 

[rozhovor]

se na naší radnici v Kunraticích zatím bohužel 

neobjevily.  

Jak odhadujete volební výsledek Vaší strany 

v nadcházejících komunálních volbách?

Jsem pevně přesvědčen o našem úspěchu 

a také pro něj hodláme udělat maximum. Na-

víc si myslím, že se na naší kunratické kandi-

dátce TOP 09 sešla výborná parta, víme, co 

chceme, jdeme si za tím. Hodláme prosazovat 

správné věci, které jsou v zájmu všech občanů 

naší obce. Máme mezi sebou zkušené a pří-

jemné lidi, kteří vědí, co chtějí, a nebudou se 

bát to prosazovat. Plánujeme řadu neformál-

ních setkání s občany, kde chceme své názory 

a postoje představit. Myslím, že lidé rychle po-

chopí, že nabízíme moderní, účelné a otevře-

né řešení společných problémů. Nepochybuji 

o tom, že veřejnost získáme na svou stranu.

Závěrem bych chtěl říci, že se na budoucí práci 

všichni těšíme a bereme ji jako osobní výzvu. 

Víme, že to nebude lehké, ale za podpory co 

největšího počtu občanů Kunratic hodláme 

naše stanoviska prosazovat s  plným nasaze-

ním, a doufáme, že následně se budeme všich-

ni těšit z dobře odvedené práce.

Autor N4
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[křížovka a sudoku]

Citát: Nicnedělání (tajenka) nejlepší lék.


