
 
Karel Koželuh 
Pocházím z Prahy. Vystudoval jsem fa-
kultu sociálních věd na Univerzitě Kar-
lově. S manželkou máme dvě děti.
Politika mi byla blízká již v průběhu stu-
dia. Silnou motivací ke vstupu do veřej-
ného života mi byla jak rodinná anamné-
za, tak především přesvědčení, že každý 
má v rozsahu svých možností povinnost 
podílet se na rozvoji a správě naší spo-
lečnosti. Prvotním impulsem k vstupu 
do politiky pak bylo selhání reformního 
úsilí pravicových vlád a nárůst korupce 
v zemi. S následky se naneštěstí potý-
káme do dnešních dnů. V politice chci 
prosazovat prvek individuální odpověd-
nosti politiků za svá rozhodnutí a trans-
parentní a vstřícnou veřejnou správu. 

Zdeněk Barták
Jsem absolventem Státní konzervatoře 
hudby v Praze. Od mládí se věnuji hudbě 
jako aktivní hráč a hlavně jakožto skla-
datel v oblasti písňové, filmové a mu-
zikálové tvorby. Některé mé tituly jako 
např. TV seriál Zdivočelá země nebo 
muzikál Baron Prášil se vlastně nepřímo 
váží ke stavu naší politické scény. 
Pokud mi dáte svou důvěru, budu praco-
vat v kulturní komisi. Lhostejná mi není 

ani oblast dopravy, bezpečnosti nebo ob-
chodu a služeb. Věřím, že máme všich-
ni společný zájem – totiž zklidnit tuto 
Zdivočelou zemi, dát jí jasný a pevný řád 
a zároveň ji i nás zbavit všech těch Baronů 
Prášilů, kteří už nadělali mnoho škod a ješ-
tě více zlé krve.

MUDr. Jan Votoček 
Léta jsem hájil vaše zájmy z opozičních 
lavic, pak jsem byl tři roky předsedou fi-
nančního výboru a před rokem jsem byl 
odvolán v rámci palácového převratu 
uvnitř ODS a svezl se spolu se starostou 
Hejmou. Budu-li zvolen, rád bych pokra-
čoval prací ve správě obecního majetku 
a jeho evidence. V této oblasti je z dávné 
minulosti takový chaos, snad záměrný, 
že se ho ani Dvořákovu vedení radnice 
nepodařilo uspořádat, ač na to nasadil 
několik specialistů a drahých firem.
Kromě toho bych chtěl pokračovat 
v úspěšném programu grantů na opra-
vy domů. Dlouhou dobu se pokouším 
změnit chování úředníků radnice k ob-
čanům. Snad se to konečně podaří. 

Zdeněk Skála
Vystudoval jsem SPŠ jaderné techniky. 
Před rokem 1989 jsem pracoval v růz-

ných technických funkcích. V roce 1990 
jsem založil firmu Mc Toy, obchodující 
s hračkami. V letech 2002–2006 jsem 
byl za stranu Evropští demokraté členem 
Zastupitelstva v Praze 1. Od té doby 
jsem pracoval v jeho komisi pro obchod 
a služby a dále také v majetkové, inves-
tiční a bezpečnostní komisi. Do TOP 09 
jsem vstoupil v roce 2009. Oslovil mne 
důraz programu na změnu ekonomické-
ho, politického a morálního stavu ČR. 
Mám dvě dospělé děti. Zajímám se  
o přírodu, mám rád hory a turistiku. 
V Praze 1 žiji od narození a chci se podí-
let na jejím rozvoji.

Tomáš Macháček
Uspěju-li ve volbách, budu prosazovat, 
aby radnice Prahy 1 začala řešit otáz-
ky zdravotní a sociální péče racionálně 
a všechna rozhodnutí byla založena na 
důkladné analýze všech pro a proti, ni-
koliv jako dnes – nesystémově případ 
od případu, dle sympatií a osobních po-
citů za zavřenými dveřmi různých komi-
sí a výborů. Moje kroky budou směřo-
vat k tomu, aby se ukázala síla doposud 
neznámých či opovrhovaných pojmů 
jako komunitní plánování, fundraising, 
nákladová analýza a case management; 
aby se potřebné pomoci dostalo co nej-
více lidem tak efektivně, jak to jen bude 
možné.

Karolina Polverini
Budu-li zvolena do Zastupitelstva měst-
ské části Praha 1, pak bych se ráda vě-
novala tématu mně blízkému, totiž pro-
blematice podnikání především menších 
a středních živnostníků. Jsou to ti, kteří 
poctivě odvádějí daně, zaměstnávají své 
spoluobčany, prostě ti, které každý den 
vidíte otevírat lékárnu, pekařství, ka-
deřnictví apod. Nabídnout mohu i svůj 
hluboký zájem o sociální oblast, ze-
jména o rozvoj péče o seniory a pomoc 
mladým rodinám. V neposlední řadě 
hodlám prosazovat přeměnu Havelské-
ho tržiště na každodenní farmářský trh, 
který dnes v centru města velmi schází. 

Igor Kocmánek
Vystudoval jsem VŠE v Praze a do roku 
2002 žil a pracoval na vedoucích po-
zicích v investičním bankovnictví po-
stupně v Rakousku, ČR, Rusku a USA. 
Od roku 2002 působím jako nezávislý 
poradce při finančních a investičních 
transakcích. Před vstupem do TOP 09 
jsem nebyl členem žádné strany, i když 
jsem měl možnost mnoho politiků 
u nás i v zahraničí poznat při své práci. 
Do TOP 09 jsem vstoupil proto, že chci, 
aby byla ČR pevně situována mezi zá-

padními demokraciemi a sledovala od-
povědnou ekonomickou politiku, a to 
vše při respektování vysokého morální-
ho standardu. Mám tři děti a svoje hobby 
jsem omezil na sport – většinou horské 
kolo nebo koně o víkendu v Brdech.

Tereza Žáčková 
Motalová
Chci se aktivně zasazovat o zlepšení 
služeb pro rodiny s dětmi, seniory, hen-
dikepované a sociálně slabé. Rovná pří-
ležitost všem.
Jistě mi dáte za pravdu, že jednání s úřa-
dy je téměř za trest. Tomu bych chtěla 
učinit přítrž. Je potřeba zvýšit vstřícnost 
a efektivitu úřadu. Jsme zde díky Vám 
a pro Vás. Je nezbytné ukončit zbytečné 
průtahy zdržující současné kolo privati-
zace. V rámci řešení bytové problema-
tiky plně podpořím vznik nezávislého 
institutu, bytového ombudsmana – ne-
zúčastněného zprostředkovatele mezi 
nájemníky a pronajímateli.

praha 1
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Vážení spoluobčané Prahy 1,
TOP 09 se bude v říjnových volbách 
do Zastupitelstva Prahy 1 poprvé uchá-
zet o Vaši důvěru. Je to premiéra pro 
mne, předsedu místní TOP 09, stejně 
jako pro 92 % našich kandidátů. Ně-
které z nich Vám s potěšením na této 
stránce představuji. Jsme alternativou 
k zavedeným stranám, neboť přivádíme 
jednoznačně nejvíce nových a po odbor-
né stránce silných osobností. Stejně tak 
jsou s námi i zkušení zastupitelé, kteří se 
vždy snažili odhalovat nepravosti a při-
spět k dobrému vedení naší městské čás-
ti. Nabízíme různé osobnosti z různých 
oborů a s rozmanitými zájmy, ale všich-
ni mají jedno společné: chtějí měnit věci 
k lepšímu.
Jsem technicky založený člověk, studi-
um elektrotechnické fakulty ČVUT bylo 

v mládí jasnou volbou. Později u mne 
převážil zájem o ekonomii, díky če-
muž jsem absolvoval zahraniční stu-
dijní stáž se zaměřením na mezinárod-
ní obchodní právo, ekonomii a účetní 
standardy EU. Ve své práci každoden-
ně spojuji duši technika se znalostmi 
ekonomie a manažerského řízení. Sna-
žím se tak technické myšlení uplatnit 
v ekonomickém prostředí. Po zkuše-
nostech s řízením několika menších 
firem zabývajících se převážně mezi-
národním obchodem a turistickým ru-
chem jsem před 12 lety zakotvil v ob-
čanském sdružení, ke kterému mám 
já i moje rodina velmi blízký vztah 
– v České obci sokolské. Pozice ředi-
tele Tyršova domu na Malé Straně se 
stala důležitým milníkem v mém živo-
tě. Později jsem totiž byl, jako aktivní 
sportovec a člen Sokola, postupně zvo-
len do nejvyšších činovnických funkcí 
až do současné pozice 1. místostarosty 
České obce sokolské.
 Dalším milníkem bylo zalo-
žení strany TOP 09. Byl jsem totiž pří-
tomen jejímu zrodu i jejímu prvnímu 
vítězství. Mohu se tedy našim občanům 

osobně zaručit za vysokou kvalitu této 
značky a bez obav s ní svázat i svou 
pověst. Jsem si vědom problémů, které 
sužují nás, občany Prahy 1, a proto jsem 
neusiloval o kandidaturu do Zastupi-
telstva hl. m. Prahy, ale vybral si cestu 
mému srdci mnohem bližší – totiž získat 
důvěru svých spoluobčanů v kandida-
tuře na starostu. Mám předsevzetí, aby 
Praha 1 byla dobrým místem pro život, 
výchovu rodiny i klidné stáří.
 Jsem šťastně ženatý, mám do-
spělého syna a malou dcerku. Sport je 
pro mne životní lék, proto aktivně plavu 
a hraji tenis. 
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pŘIJĎTE 15.–16. ŘÍJNa k VOLBÁM

Ing. Oldřich 
Lomecký

Informace, které se od srpna objevují v různých mediích, mi připo-
menuly název televizní soutěže z poloviny 60. let, v níž losovaní au-
toři skládali písně pro vylosované zpěváky a na dané téma. Spekuluje 
se o tom, kdo s kým ještě před komunálními volbami uzavírá tiché 
koalice, kdo s kým chce na radnici Prahy 1 vládnout. Jednou se ob-
jevují náznaky, že jsme již domluveni na spolupráci s „Véčkaři“, jin-
dy zase s ODS. Na předkládané spekulace „kdo s kým“ jednoznačně 
odpovídám: TOP 09 Praha 1 neuzavírá žádné předkoaliční dohody. 
Do voleb jdeme jako zcela samostatná, suverénní politická strana, 
která chce vyhrát a v každodenním životě prosazovat a uskutečňovat 
svůj program. Rozhodnutí je na vás. Na otázku „o čem“ odpovídá náš 
volební program.

Diskuse o tom, nakolik má stát regulovat vztahy mezi majiteli bytů 
a nájemníky, je v naší zemi politickým evergreenem a existuje jen málo 
témat, která vzbuzují tolik emocí. Zákon o jednostranném zvyšování 
nájemného přijatý v roce 2006 umožnil, aby se během přechodného 
období úroveň „regulovaného“ nájemného poněkud posunula směrem 
k tržním hodnotám, nicméně po jeho uplynutí opět zamrzne. Pronají-
matelé – chtějí-li se dostat na tržní úroveň – musí přesvědčit nájemní-
ka, aby se zvýšením nájemného dobrovolně souhlasil (nebo se obrátit 
na soud). Ve většině případů (jedná se o více než 400 tisíc bytů) skončí 
možnost jednostranného zvyšování již letos, a jak naznačují zprávy 
z médií, nelze předpokládat, že vyjednávání mezi majiteli a nájemníky 
bude mít hladký a bezproblémový průběh. 
 Stejnou situaci lze za dva roky očekávat i v Praze (a dal-
ších městech, ve kterých bylo přechodné období prodlouženo 
do konce roku 2012). Ačkoli se nejedná přímo o problém komu-
nální politiky, je třeba počítat s tím, že mnozí občané se budou ob-
racet na své radnice s dotazy, stížnostmi či požadavky na nalezení 
(či „přidělení“) levnějšího bytu nebo přímo poskytnutí finančního 
příspěvku. Vedení radnic budou muset zaujmout jasný postoj, jaké 
formy pomoci jsou v jejich možnostech, a jaké nikoli, a tento svůj 
postoj také před veřejností obhájit.
 Dnes jsme svědky toho, že městské části pojaly svou byto-
vou politiku jako rozhodování o tom, který nájemník dostane od rad-
nice občasný dárek či zda v obecních bytech před volbami zvýšit či 
nezvýšit nájemné. Jako konzervativní strana můžeme tento přístup 
respektovat, ale rozhodně s ním nemůžeme souhlasit.
 Městské části nemohou ovlivnit, za jakou cenu budou 
majitelé svůj majetek pronajímat, mohou však přispět k tomu, aby 
v nájemních vztazích vládla korektnost a vzájemný respekt. Z toho-
to důvodu TOP 09 na Praze 1 zařadila do svého programu zavedení 
institutu bytového ombudsmana, který – bude-li požádán – v případě 
konfliktu pronajímatele a nájemníka pomůže nalézt oboustranně při-
jatelné smírné řešení. Jeho úkolem nebude v žádném případě autorita-
tivně rozhodovat (to přísluší výlučně soudu), ale zajistit, aby obě stra-
ny spolu jednaly slušně, bez nátlaku a s vědomím vzájemných práv 
a povinností.

Velká frekvence lidí, způsobená především turistickým ruchem 
a tím, že naše městská část slouží jako nákupní a zábavní centrum 
všech Pražanů, přináší negativní dopady na místní obyvatele. Sta-
hují se sem bezdomovci, drogově závislé osoby či kapsáři nejen 
z celé země, ale také ze zahraničí. I tato odvrácená tvář dnešní 
doby je součástí naší Prahy 1. 
 I když se nás některé hlasy stále snaží přesvědčovat o opa-
ku, musíme si být vědomi, že jednoduché, humánní řešení bezdomo-
vectví prostě neexistuje. Vybavte si „řešení“ typu: sběrný tábor na 
okraji Prahy nebo intervenční hlídky bezpečnostní agentury. Svoboda 
jednotlivce je i v tomto případě totiž nedotknutelná. 
 Přestože je naše městská část postižena bezdomovectvím 
nejvíce, je nutné si uvědomit, že řešení této otázky je na straně hlavní-
ho města. Naše radnice může systém pomocí grantové činnosti skrze 
neziskové organizace vhodně doplňovat, ale nikdy jej nedokáže celý 

ufinancovat a účinně zorganizovat. Abychom snížili humánním způ-
sobem koncentraci lidí bez domova v ulicích Prahy 1, budeme po ma-
gistrátu požadovat, aby se péče o bezdomovce (jako je zajištění pří-
střeší či svoz neprodaných jídel) rozložila na všechny velké městské 
části a nespočívala pouze na bedrech Prahy 1. Jakmile se i v oblastech 
mimo centrum zajistí ubytování i strava, nemálo uživatelů těchto slu-
žeb se již nebude sjíždět do centra a zůstane věrná dané městské části, 
čímž přirozeným způsobem ubude lidí bez domova pod Vašimi okny. 
V přímé pomoci směřované prostřednictvím neziskových organizací 
vyjdeme vstříc všem, kteří se chtějí vrátit do „běžného“ života. Zde 
je role občanského sektoru nezastupitelná. U těch, kteří nabídnutou 
pomoc odmítnou, budeme trvat na dodržování elementárních pravidel 
občanského soužití. Podpoříme rovněž projekt vyhledávání rodinných 
příslušníků, kteří by mohli pomoci v návratu člověka z ulice nazpět.

kDO s kýM,  
O ČEM,  
prO kOHO

oldřich Lomecký

BEzDOMOVEcTVÍ
oldřich Lomecký

Tomáš Macháček

kOMuNITNÍ pOLITIka  
ByDLENÍ: 
sLušNOsT a VzÁJEMNý 
rEspEkT V NÁJEMNÍcH 
VzTazÍcH

V našem programu 
prosazujeme
Dlouhodobě udržitelné hospodaření,  
zodpovědné vůči dalším generacím. 

Snižování hladiny hluku, který Pražanům 
bere klidný spánek.

Zvýhodnění Vašich návštěv formou  
parkovacích kreditů.

Zavedení institutu bytového ombudsmana, 
který povede obě strany sporu ke smírnému 
řešení.

Rozvoj samostatného bydlení pro seniory 
a zdravotně postižené mimo ústavy.

Dokončení privatizace bytového fondu.

KANDIDÁTI DO
ZASTUPITELSTVA 
PRAHY 1


