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RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
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1. Středomořské knížectví a daňový ráj. 
Bydliště Ivo Rittiga.

2. Dezolátní areál u Stromovky, který  
město přebírá do správy,  
aby opět vzkvétal. 

3. Nádraží v centru metropole, 
které developeři chtěli zrušit,  
ale primátor Hudeček ho zachránil.

4. Co budou mít nové tramvaje,  
aby se v nich cestujícím příjemně  
jezdilo i v parných dnech?

5. Kolik bodů má volební manifest  
primátora Hudečka?

6. Předražená betonová díra na Letné.
7. Veliké reklamní poutače, které chce 

primátor Hudeček odstranit z ulic,  
aby nehyzdily město.

8. Věhlasná restaurace ve Stromovce,  
která se po desetiletích začne  
konečně opravovat. 

9. Hodně předražená tramvajenka.
10. Janouškova přezdívka pro Pavla Béma.

11. Bémova přezdívka pro  
Romana Janouška.

12. Město, s nímž chce Tomáš Hudeček 
navázat partnerství ze solidarity  
proti ruské agresi.

13. Místo, kde proběhlo úvodní  
Grilování primátora.

14. Soubor památek, které přešly 
pod správu Muzea hl. m. Prahy,  
aby z nich už netyli kmotři.

15. Co má radnice s obyvateli  
města neustále vést.

16. Rodiště primátora Hudečka.
17. Zkratka nově oddluženého 

Kongresového centra Praha. 
18. Delikatesa z rodiště  

primátora Hudečka.
19. Křestní jméno kandidáta Kubišty.
20. Oblíbená činnost dřívějšího  

vedení radnice.
21. Křestní jméno radní Vorlíčkové.

DOPIS KARLA 
SCHWARZENBERGA

Vážené dámy a pánové,

často slýchám z různých stran, že komunální volby nejsou až tak 
moc důležité a že to podstatné se stejně rozhoduje v parlamentu, 
ve vládě anebo někde jinde. 

Je třeba si uvědomit, že pro nás Pražany jsou tyto volby nejzásad-
nější. Námi zvolení zástupci, jak na radnicích jednotlivých měst-
ských částí, tak na magistrátu hlavního města, totiž rozhodují  
o věcech našeho každodenního života. Na nich také záleží budoucí 
směřování Prahy.

V minulosti se ve správě města napáchalo dosti hrubých chyb  
a následky pociťujeme dodnes na každém kroku. Jsem rád,  že se 
stávajícímu vedení města v čele s Tomášem Hudečkem podařilo 
za pouhý rok vyřešit nemálo složitých a letitých problémů. 

Oni zastavili hluboký propad rozpočtu a Praha dnes naopak hos-
podaří v kladných číslech. Podařilo se jim také vyprostit Dopravní 
podnik z nesmírné zátěže, kterou zbůsobila nevýhodná a pochybná 
objednávka tramvají. Vyřešili kritické situace kolem dostavby tune-
lu Blanka a karty Opencard. 

Poprvé za dlouhá léta se vytváří uzemní plán s rozumem a podle 
pravidel. A ne na základě tlaků velkých společností a různých šíbrů, 
jak bylo donedávna oblíbeným zvykem. To považuji pro budouc-
nost Prahy za opravdu důležité.

Byl to velice obtížný úkol a stálo to nesmírné úsilí. Ačkoliv bylo na 
začátku mnoho sýčků, kteří tvrdili, že to přeci tenhle mladý muž 
nemůže zvládnout a na Praze už ztroskotali i úplně jiní machři, tak 
je třeba říct, že Hudečkovi a jeho lidem z vedení města se to poda-
řilo. Poprvé po pětadvaceti letech zde není primátor, kterého by 
lidé podezřívali z toho, že by hospodařil do vlastní kapsy, a za to 
jsem opravdu rád.  

Teď jsou volby před námi. Otázkou je,  jestli budeme v této úspěšné 
a poctivé cestě pokračovat dál a jestli už konečně dovedeme Prahu 
do jednadvacátého století. A o tom se bude v těchto volbách 
rozhodovat. 
 
Proto Vás dnes prosím, abyste po krásné době dovolených a výletů 
vzali opravdu vážně tuto volbu a přišli  10. a 11. října vyjádřit svůj názor.

Osud Prahy je na Vás. 

S úctou 

Karel Schwarzenberg
předseda TOP 09

Vážení Pražané,

již brzy nás čekají volby, které rozhodnou o dalším směřování 
našeho města. Spolu se svými kolegy z TOP 09 usiluji o Vaši 
důvěru a Váš hlas. 

Za relativně krátkou dobu se našemu týmu podařilo nastartovat 
změny, které byly a budou ku prospěchu obyvatel Prahy. Připravili 
jsme o vliv zákulisní hráče vypovězením nevýhodných smluv  
a získali několik miliard korun pro rozvoj města. Po vzoru západ-
ních metropolí měníme územní plánování, aby z Prahy bylo úspěš-
né a vstřícné město. Takové, které zajistí občanům příjemný život 
a lidé se v něm budou cítit bezpečně. 

Nastartovali jsme trvalý dialog občanů s radnicí a v příštích letech 
v něm hodláme pokračovat. O budoucnosti Prahy se totiž nesmí 
rozhodovat v kancelářích několika lidí. Proto otevíráme širokou 
diskusi nad rozvojem města, v rámci které musí mít občané vliv 
na konečná rozhodnutí radnice. 

Podařilo se nám dát dohromady tým lidí, za které ručím a kteří 
dokážou vrátit Prahu jejím obyvatelům. 

Chtěl bych Vás požádat, abyste 10. a 11. října přišli do volebních 
místností, a budu velmi rád, když si vyberete kandidátku TOP 09.

S úctou



ODVAHU
NASTAVIT
PRAVIDLA

DRŽÍME
ZÁPADNÍ

KURS

Rozšiřujeme povinnost zveřejňovat smlouvy na internetu.
Městské firmy a organizace budou zveřejňovat 
vše za poslední 4 roky.

Prosadili jsme, že všechny smlouvy nad 100 tisíc korun 
schvaluje rada města. Posílíme hospodárné nakládání s penězi, 
rozšíříme nákupy prostřednictvím elektronických aukcí.

Nastartovali jsme transparentní rozdělování peněz pro kulturu 
prostřednictvím grantů. Ročně na kulturu dáme 1,25 miliardy 
korun, více než stát. Pro kulturní projekty nabídneme objekty 
města, třeba v holešovické tržnici nebo na Výstavišti.

Připravili jsme nový územní plán, který brání machinacím  
s městskými pozemky. Plánování města bude přehledné,  
volná prostranství budou přísně chráněna před výstavbou.

Schválili jsme nové Pražské stavební předpisy. V ulicích budou 
nová stromořadí. Domy se budou stavět jen do výšky podle 
okolní zástavby.

Zlepšili jsme podmínky pro práci Městské policie  
a strážníci se přesunuli z kanceláří do ulic. Ještě zvýšíme 
počet policistů, kteří se zaměří zejména na dodržování 
veřejného pořádku.

Dali jsme jasná pravidla opravám památek. Dokončíme podle 
nich zahájenou rekonstrukci Šlechtovy restaurace ve Stromovce.

Připravili jsme nový systém parkování v centru a přilehlých 
čtvrtích. Zajistíme dostatek parkovacích míst lidem přímo  
u bydliště a umožníme krátce parkovat řemeslníkům,  
či při cestě za návštěvami. 

Zvýšili jsme granty pro domácí pečovatelské služby.
Podpoříme další projekty na podporu handicapovaných  
a seniorů i nemocniční lůžka v neakutní zdravotnické péči.

Zakázali jsme nové billboardy a omezíme počet těch 
stávajících. Prosadíme kultivovanou reklamu, která nebude  
zaplevelovat veřejný prostor.

Vytváříme pro vás prostupné město bez bariér. Podle nového 
Manuálu veřejného prostoru opravujeme Karlovo náměstí,  
Prahu postupně proměníme po vzoru Vídně či Curychu.

Výrazně jsme omezili hazard ve městě. Budeme prosazovat,  
aby se legální hazard přestěhoval pouze do malého počtu 
kontrolovaných kasin.

Vyřešili jsme problémy Kongresového centra. Přiměli jsme stát, aby 
zaplatil dluhy, které šly na jeho účet. Zahájíme modernizaci tohoto 
centra tak, aby se stalo předním evropským dějištěm konferencí.

Břehy Vltavy vracíme lidem, přijali jsme koncepci, která zajistí 
jejich rozvoj. Na náplavkách přibudou toalety a lavičky, místo 
parkujících aut dostane prostor kultura.

Porovnali jsme, jaké typy jízdenek nabízí MHD v západních 
metropolích. Po vzoru Mnichova a Londýna zavedeme cenově 
přijatelné skupinové jízdenky.

Magistrálou podle propočtů projede přes 100 tisíc  
automobilů denně. Zklidníme tuto komunikaci. Do centra  
patří bulváry, a ne dálnice.

Prosazujeme stavbu železnice z centra města na letiště.
Pokud dráhu nezaplatí stát, budeme iniciovat zapojení 
soukromých peněz.

Zajistili jsme řidičáky a SPZetky na počkání. Zasadíme se,  
aby všechny úřady pracovaly rychleji ve prospěch občanů.

Usilujeme o to, aby Praha byla hlavním evropským městem 
sportu 2016. Na sport dáme ročně jedno procento rozpočtu,  
tedy více než 450 milionů korun.

Zavedli jsme speciální turistickou kartu, která nově slouží  
i jako jízdenka MHD. S centrální bankou budeme spolupracovat 
na omezení nekalých praktik směnáren. 

PENÍZE 
UŽ NEZMIZÍ

V TUNELECH

Zrušili jsme staré a nevýhodné smlouvy a ušetřili 
2 miliardy korun. Vypovídáme další pochybné smlouvy,  
nyní třeba podezřelé nájmy.

Získali jsme 14 miliard korun z evropských fondů pro příštích  
7 let. Peníze dáme do školství, na vědu a výzkum a postavíme 
velká záchytná parkoviště (Zličín, Letňany, Černý Most).

Změnili jsme starou smlouvu na dodávky tramvají, ušetřili 
jsme miliardu, a Praha díky tomu získá klimatizované vozy. 
Zahájíme stavbu nových tramvajových tratí. Naší prioritou  
jsou trasy do Suchdola, Bohnic a tramvajové spojení ze 
Smíchovského nádraží na Pankrác.

Letos jsme přidali pražským učitelům na platy 300 milionů 
korun. Budeme vylepšovat mzdy kantorů i nadále. Další stovky 
milionů korun dáme na rekonstrukce a vybavení škol.

Letos v zimě jsme lidi bez přístřeší dostali z tramvají  
k ošetření a do ubytoven. Na cílenou péči o bezdomovce  
dáme 60 milionů korun ročně, proměníme prostranství před 
Wilsonovým nádražím, aby se z něj stalo přívětivé místo.

Na opravy silnic jsme dali v posledním roce miliardu korun,  
nejvíce za poslední léta. Opravy ještě posílíme. Díky novým 
technologiím budou navíc mnohem efektivnější.

Ukončili jsme územní řízení pro stavbu metra D a připravujeme 
stavební povolení. Zahájíme stavbu linky, která povede přes 
Pankrác a Krč do Písnice, tedy hustě obydlených míst.  
Jednáme s Bruselem o financování stavby z evropských fondů.

Právě přebíráme dokončenou stavbu tunelu Blanka.
Po otevření tunelu budeme pokračovat s dalšími úseky 
městského silničního okruhu, chceme přitom efektivně 
využívat stávající infrastrukturu.

Zrušili jsme nevýhodnou smlouvu na pronájem Výstaviště.
Prosadíme, aby areál sloužil kultuře a pro pořádání  
společenských akcí, více jej otevřeme veřejnosti.

Doplnili jsme chybějící části protipovodňové ochrany.
Zahájili jsme projekt, který zvýší ochranu ZOO před velkou 
vodou.  Velké stavby se budou na rozdíl od minulosti stavět 
mimo záplavovou oblast.


