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PŘEDMLUVA

S manželem rádi cestujeme. Máme rádi vodu, 
hory i města či malé vesnice. Každé místo má své 
kouzlo, ale vždy, když se vrátím domů, do Prahy, 
tak si uvědomím, jaké mám štěstí. Žijeme totiž 
v Praze, nejhezčí metropoli v Evropě.

Praha je totiž kouzelné město, které musíte 
obdivovat nejenom pro jeho bohatou historii, ale 
především pro jeho neopakovatelnou atmosféru. 
Tu tvoříte vy, obyvatelé hlavního města. Právě 
díky vám mám Prahu ráda a chci, aby se nám 
v hlavním městě dobře žilo. Také proto se v ní 
ucházím o místo poslankyně. 

Mám-li parafrázovat jednu z nejslavnějších 
pražských skupin, pak ráda tvrdím, že „Praha 
není jenom most a hrad“. Na pohlednicích 
a propagačních materiálech vypadá naše hlavní 
město jako ideální místo k žití, ve skutečnosti ho 
trápí spoustu neduhů.

Všichni známe zanedbané části Prahy, které by si 
zasloužily zvláštní pozornost a péči. Za svůj život 
jsem třeba v rámci mezinárodní dobrovolnické 
práce v dětských domovech poznala části světa 
i metropole s daleko nižší mírou bohatství. 
Jenomže s veřejnými penězi se (nejenom) 
v Praze nezachází s péčí řádného hospodáře. Už 
z komunální politiky moc dobře vím, že některé 
věci místní politici ovlivnit nedokážou. Není 
pravda, že si Praha musí umět poradit sama. To se 
nám jen někteří snaží podsouvat.

Ze života v metropoli, z pracovních příležitostí, 
které přirozeně generuje, profituje celá země a je 
důležité to Praze také oplatit. Hlavní město má být 
pulzující západoevropská metropole, hrdá na svou 
minulost, ale zároveň přívětivá pro své obyvatele. 
Na některých lokalitách se to městu daří lépe, na 
jiných hůře. O některé z nich se chci s váma podělit 
a ráda bych vám taky řekla o místech, která chci 
jako celostátní politička vylepšit. 

Markéta Pekarová Adamová
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POTŘEBUJEME PRAŽSKÝ

OKRUH, NE KANÁL

DUNAJ-ODRA-LABE

Narodila jsem se v roce 1984, kdy byl Pražský 

okruh už sedm let ve výstavbě. A dodnes tato 

pro Prahu nejdůležitější dopravní stavba není 

hotová. Každý den ve vnitřní Praze tráví tisíce 

řidičů čas v kolonách. Aby se ulicím v Praze 

ulevilo, je nezbytné okruh dostavět. Na to je 

potřeba, aby hlavní město a stát našly společnou 

řeč. Nejde jen o peníze na stavbu jako takovou, 

ale i o zájmy zasažených městských částí a obcí, 

které by měl stát umět kompenzovat. Pražský 

okruh je bytostně v zájmu metropole i celého 

státu. Bez Pražského okruhu můžeme jen trpně 

sledovat dopravní experimenty posledních let.

CENTRUM MĚSTA MUSÍ
BÝT MÍSTO PRO ŽITÍ

Z jiného soudku. Jsem přesvědčená, že lze vylepšit i bezpečnostní situaci v některých částech Prahy. Jedno z největších náměstí v Evropě určitě nemusí být rájem pro uživatele drog. Karlovo náměstí má naopak sloužit jako oáza v centru metropole pro odpočinek Pražanů. Je třeba zde výrazně zvýšit policejní dohled, aby se tomuto krásnému náměstí vrátil jeho  účel.

ULICE V PRAZE CHCI
BEZPEČNÉ, NE ZAVŘENÉ

Zavřené Smetanovo nábřeží, kde už pomalu 
nenajdete starousedlíka. A s tím spojený odklon 
na Malou stranu s rezidenčním bydlením. 
Představa, že zkomplikujeme motoristům 
dopravu natolik, aby začali jezdit jenom 
MHD, na kole nebo chodit pěšky, je zcestná. 
Pražané v Praze chtějí bydlet a mají právo se 
zde svobodně pohybovat. Určitě podporuji 
vhodné zastavování brownfieldů, jako je 
třeba Nákladové nádraží Žižkov. Těším se, že 
i Smíchov se konečně zbaví ošklivého vředu 
v podobě zchátralého a dnes zbytečně velkého 
nádraží. Nové Smíchovské nádraží, domy 
a parky budou stejně architektonicky zajímavé 
jako o pár kilometrů výše jinonická Waltrovka.

S JASNOU VIZÍ PRO

DALŠÍ GENERACE 

Za pražskou ostudu pokládám nádraží 

Vyšehrad. Tato významná památka mohla 

být spojkou mezi Albertovem a fungovat 

podobně jako berlínská „S-Bahn“. Místo toho 

tu stát selhal a z historické budovy zbyla jen 

opuštěná ruina. Citlivý přístup k veřejnému 

prostoru je důležitý nejenom pro dnešní 

Pražany, ale především jde také o odkaz pro 

generace příští. Dobrým příkladem se může 

stát nová budova filharmonie na Vltavské, 

snad brzy dominanta Holešovic.

A TAKHLE BYCH MOHLA POKRAČOVAT MNOHEM DÉLE. 

POKUD TO VE VOLBÁCH VYJDE, MŮŽU VÁM SLÍBIT, ŽE

NA ŽÁDNOU Z TĚCHTO VĚCÍ NEZAPOMENU A V POSLANECKÉ 

SNĚMOVNĚ BUDU PŘEDKLÁDAT JEDEN NÁVRH ZA DRUHÝM.

CO CHCI PRO PRAHU 
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Moc ráda také chodím do Karlína. Vždycky si vzpomenu na záběry 

z ničivých povodní a když se rozhlédnu kolem, říkám si, že jeho 

obnova dopadla na jedničku. Malebné Karlínské náměstí s okolními 

kavárnami, nebo třeba Kasárna Karlín se svým pulzujícím životem. 

Mimochodem právě farmářské trhy jsou mojí specialitou. Je to vždycky radost, když jsou čtvrteční trhy na Malostranském náměstí vedle Sněmovny. Zase trochu jinou kouzelnou atmosféru mají trhy v Dejvicích na Kulaťáku u starosty Ondry Koláře. Stejně tak jsem si zamilovala i farmářské trhy na Jiřáku, které do Vinohrad krásně pasují.

A není to daleko do Grébovky na skleničku dobrého vína.

Náplavka a Čapadlo nebo 

farmářské trhy na Náplavce mají 

neopakovatelnou atmosféru. 

CO V PRAZE
MILUJU
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A své nezaměnitelné kouzlo mají i okrajové části Prahy. 
Např. projížďka na kole Prokopským údolím, procházka okolo 
Hostivařské přehrady nebo třeba Branickými skalami na 
rozhlednu Dobešku s fantastickým výhledem.

A nesmím zapomenout na krásný kus zeleně na Vidouli, která 

pochopitelně láká každého developera. O to víc mě těší, že 

se našemu radnímu Honzovi Chabrovi podařilo po složitých 

jednáních pozemky vykoupit a do budoucna můžeme s touto 

oázou počítat pro sportovní aktivity a volný čas. 

U mého kolegy Ondry Koláře, starosty Prahy 6, ráda navštěvuji 

akce na Ladronce, ve Hvězdě či na “Kulaťáku”, kde je 

mimochodem také jeden z nejlepších farmářských trhů. 
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