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FRANTIŠEK 
HUDEK
62 let
podnikatel 
– revizní technik
člen TOP 09/ navržen TOP 09

Nejsem libčický rodák. Do Libčic jsem
se přistěhoval před 17 lety za prací do
místní šroubárny, kde nyní již 10 let vy-
konávám funkci ředitele firmy. Nelíbí se
mi současná napjatá atmosféra v řízení
města na zastupitelstvu. Mým hlavním
cílem je zlepšit vztahy mezi lidmi a lépe
vést město k většímu rozvoji v oblasti
kultury a sportu a využití volného času
pro děti a mládež.

Pracuji jako ekonom na centrále nadná-
rodní pojišťovny. Nejsem libčický rodák,
do Libčic jsem se přestěhoval díky své
manželce, která je místní. Protože zde
žiji relativně krátce, netrpím ještě tzv.
„provozní slepotou“ a jsem tedy k mno-
ha místním věcem a událostem kritičtěj-
ší. Pokud bych byl zvolen do zastupitel-
stva, chtěl bych se věnovat především
problematice čerpání dotací EU na zlep-
šení vzhledu města (náplavka, sídliště,
náměstí, prostor před katolickým koste-
lem, naučná stezka na Liběhrad) a pro-
blematice školství.

V Libčicích žiju většinu svého života.
Vedle své práce aktivně zahrádkařím
a sportuji. Chtěl bych přitáhnout děti
ke sportu, protože sport učí vyhrávat
i prohrávat, tak jak to chodí v běžném
životě.

Jsem studentkou Provozně ekonomické fa-
kulty na České zemědělské univerzitě. Při
škole pracuji jako vrchní servírka v hote-
lu Hilton Prague a od května jako recepč-
ní v největší středoevropské firmě provo-
zující sázky. V Libčicích žiji od narození,
vím tedy o dění kolem a co by mohlo být
pro naše město to nejlepší. Jako nejmlad-
ší členka TOP 09 bych ráda zastávala ná-
zor „mladší generace.“ Spousta lidí se
v mém věku stěhuje do Prahy nebo musí
za vším dojíždět, protože v Libčicích není
tolik volnočasových aktivit. Byla bych
ráda, kdyby se nám to podařilo změnit.

ING.
PETR KOSÍK
46 let
ředitel šroubárny

člen TOP 09/ navržen TOP 09 člen TOP 09/ navržen TOP 09

ING.
JIŘÍ SLANINA
37 let
ekonom

člen TOP 09/ navržen TOP 09 člen TOP 09/ navržen TOP 09

JIŘÍ
VACEK 
58 let
OSVČ 
– podlahář

BC.
BARBORA
LOUČÍMOVÁ
23 let
studentka VŠ
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IVAN
KRÁL
53 let
geodet

bez politické přísl. / nezávislý kandidát

Nejsem zdejší rodák, ale žiju tady už 40
let a Libčice mi přirostly k srdci. Vy-
rostly tu moje děti a dnes vyrůstají moje
vnoučata. Chtěl bych se přičinit o to,
aby i oni a jejich generace, tady žily
rády. Aby měly vše potřebné pro zdravý
vývoj v hezkém, bezpečném a kultur-
ním prostředí.

Narodil jsem se v Praze, ale vyrůstal
a žil převážně v Libčicích. Vyrůstal jsem
ve sportovně orientované rodině a sport
mě provází na každém kroku i nyní.
Není důležité, zda občané, zejména mlá-
dež provozuje ten či onen sport, ale jed-
no mají všechny sporty společné – naučí
vás vyhrávat a prohrávat, respektovat
pravidla a také disciplínu. Proto bych
chtěl rozvíjet sport na všech úrovních
v Libčicích od nejmenších občánků až
po seniory. Vidím, jaký má mládež u nás
potenciál a chuť se sportovně rozvíjet,
a tomu chceme jít naproti.

Pracuji jako programátor ve velké čes-
ké firmě vyvíjející informační techno-
logie. V Libčicích žiji od narození,
proto vím co se zde děje a co by se
mohlo zlepšit. Dále jsem členem sdru-
žení působícího v Libčicích, kde jsem
v radě pro infrastrukturu. Pokud bych
byl zvolen, chtěl bych se věnovat pro-
blematice sportování dětí a volnočaso-
vých aktivit.

Jsem libčický rodák, a protože v Libčicích
žiji celý svůj život a pohybuji se mezi lidmi
snad všech generací, tak velice dobře vní-
mám rozvoj i nedostatky města, které samo-
zřejmě s lidmi diskutuji. Chci se podílet na
vrácení důvěry libčických občanů v to, že se
naše město dá spravovat normálně. S res-
pektem a úctou, bez nepřátelství jedněch
k druhým. Bez toho, aby věcné argumenty
byly odmítány jen proto, že je říká druhá
strana. Pokud bych byl zvolen do zastupitel-
stva, chtěl bych se věnovat především pro-
blematice: podpora rozvoje města, vylepše-
ní veřejných služeb a nákupních možností.

JINDŘICH
HOUŠKA
59 let
strojvedoucí ČD

člen TOP 09/ navržen TOP 09 bez politické přísl. / nezávislý kandidát

MGR. GÜNTER
BITTENGEL
25 let
operátor letecké
dopravy
člen TOP 09/ navržen TOP 09 člen TOP 09/ navržen TOP 09

ING. VLADIMÍR
DOUŠA
27 let
programátor

DAVID
PENC
38 let
podnikatel

6 98 107

Jsem geodet. Od roku 1998 pracuji
jako soukromník-OSVČ. Kromě kla-
sické práce geodetů je naší hlavní ná-
plní práce pro projektanty připravující
rekonstrukce historických objektů. Do
Libčic jsme se přestěhovali před 13
lety. Rád bych využil své znalosti pro
další zlepšování stavu našeho města
a tím i života v něm.

DANIEL
BLAŽEK
44 let
elektrikář

bez politické přísl. / nezávislý kandidát

Rád podpořím jakoukoliv iniciativu,
která bude ku prospěchu našeho měs-
ta.

V Libčicích žiju od narození. Mám dvě
děti. Od roku 2003 pracuji jako OSVČ.
Chtěl bych se podílet na chodu našeho
města a myslím, že svými znalostmi
a zkušenostmi bych mohl přispět k jeho
dalšímu rozvoji.

Je mi 37 let, jsem ženatý a mám dvě
děti. Pracuji jako klempíř Rád bych se
účastnil zlepšení vztahů v našem městě.
Nechci jen kritizovat, chci být činný při
rozvoji města, podporovat volnočasové
aktivity a spolky.

Od roku 1994 jsem pracoval jako profesio-
nální hasič u HZS Hl.m. Prahy, kde jsem byl
až do června tohoto roku. Mám za sebou
tedy 20 let práce s lidmi i v těch nejkrizověj-
ších situacích a jsem zvyklý lidem pomáhat.
Momentálně se připravuji na práci OSVČ.
Nejsem libčický rodák, ale žiji zde s manžel-
kou a dvěma dětmi. Jejich budoucnost jako
každému rodiči mi není lhostejná. Chci pro
ně jen to nejlepší a budu se snažit to ovlivnit.
Naše děti jsou přece naše budoucnost. 

ING. VÁCLAV
KRÁL
67 let
manažer zahra-
ničního obchodu
bez politické přísl. / nezávislý kandidát bez politické přísl. / nezávislý kandidát

TOMÁŠ
PLETICHA
39 let
OSVČ –
zámečník
bez politické přísl. / nezávislý kandidát bez politické přísl. / nezávislý kandidát

ERIK
MAREŠ
37 let
klempíř

JIŘÍ
ČECH
40 let
hasič

1211 14 1513

V Libčicích žiji od narození a jsem
s nimi bytostně spjatý. Vyrůstají zde
i mé čtyři děti. Pracuji v místní elektri-
kářské firmě a od mládí se věnuji ak-
tivně fotbalu v místním klubu. Proto mi
není lhostejné, jakým směrem se bude
ubírat chod města. Chtěl bych v maxi-
mální míře podpořit sport, především
v oblasti mládeže.

V Libčicích nad Vltavou žiji od svých
5 let v rodinném domku po svých rodi-
čích, kde jsem vychoval dva syny
a dceru. Jsem spolumajitelem firmy
Marel a spol. s.r.o., která sídlí zde ve
městě a dle našich možností dlouhodo-
bě podporuje většinu místních sportov-
ních a zájmových skupin.
Do zastupitelstva města kandiduji po-
prvé a přál bych sobě, ale i ostatním se-
niorům, aby se zde vytvořilo co nejlep-
ší zázemí pro příjemné prožítí podzimu
našeho života, nejen pro nás, ale samo-
zřejmě i pro mladé rodiny s dětmi.
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VOLEBNÍ PROGRAM
ZLEPŠOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI
OBČANY MĚSTA LIBČICE NAD
VLTAVOU 

Při rozhodování a hlasování na radni-
ci rádi podpoříme jakýkoliv návrh bez
ohledu na politickou příslušnost, po-
kud tento návrh bude ve prospěch ob-
čanů a povede k dalšímu rozvoji měs-
ta. Svým jednáním a chováním chceme
občany města spojovat, ne rozdělovat.

Jsme otevření a chceme naslouchat
občanům našeho města.

PLÁN ROZVOJE MĚSTA
Necháme zpracovat plán rozvoje

města. 
Plán rozvoje je dokument, jehož úče-

lem je řádně a jednoznačně informovat
veškeré subjekty (občany i firmy) o zá-
měrech vedení města ohledně směro-
vání budoucího vývoje a ve spolupráci
s nimi stanovit závazné mantinely roz-
voje, které zabrání schvalování náhod-
ných a nekoncepčních akcí, čímž se
sníží nejen manažerské riziko vedení
města, ale i všech ostatních subjektů,
kteří plánují jakoukoliv činnost v zá-
jmovém území obce.

Plán rozvoje je i vhodnou pomůckou
při řízení financí a rozpočtu obce, kte-
rá umožňuje snadnější přístup k dotač-
ním zdrojům, protože žadateli o dotaci
umožňuje poukázat, že při realizaci in-
vestiční (neinvestiční) akce se nejedná
o nahodilou činnost, ale o akci, která je
součástí koncepčního rozvoje obce.

VYUŽITÍ DOTACÍ
Mezi naše priority patří lepší využití

dotací z Evropské unie, vlády a kraje,
které chceme využít k rozvoji a ke
zkrášlení města a k rozšíření možností
společenského, kulturního a sportovní-
ho vyžití.

RÁDI BYCHOM ČERPALI TYTO
DATACE:

Dotace na sportoviště – Po diskuzi
s obyvateli a v souladu s plánem rozvo-
je města bychom rádi z dotací na spor-

toviště vybudovali víceúčelovou spor-
tovní halu, která by umožnila rozvoj
sportovních klubů a rozšířila především
sportovní možnosti dětí a mládeže.

Dotace na revitalizaci veřejných
prostranství – Z náplavky u Vltavy
bychom vybudovali odpočinkovou zó-
nu s dráhou pro in-line bruslaře, vy-
cházkovými chodníky pro maminky
s kočárky a seniory, dětským hřištěm
a parkovou úpravou. Chceme, aby se
tento prostor stal místem společenské-
ho setkávání. Došlo by i k vyčištění
a úpravě slepého ramene s možným
využitím pro veslařský klub a kotviště
člunů a loděk. Veškeré úpravy by sa-
mozřejmě byly plánovány tak, aby pří-
padné záplavy zanechaly na tomto úze-
mí minimální škody.

Dotace na základní a mateřské ško-
ly – Podporujeme plán současného ve-
dení města na rozšíření kapacit mateřs-
ké školy v objektu Ludvík. Dopracová-
ní celého projektu bude již úkolem
nového zastupitelstvu města a k jeho
realizaci bychom rádi využili této do-
tační kapitoly. Další rozvoj by vyplý-
val z demografické studie rozvojového
plánu města.

Dotace na cyklostezky – Chceme
bezpečně propojit cyklostezkou lokali-
tu pod Viničkou v Letkách s vlakovou
zastávkou v Řeži.

Dotace na památky – Chceme vybu-
dovat naučnou stezku vedoucí na zbyt-
ky zříceniny Liběhrad. Naučná stezka
by informovala o přemyslovské histo-
rii místního kraje, o geologických po-
měrech údolí Vltavy, o místní fauně
a flóře. Na Liběhradu by bylo zbudo-
váno bezpečné vyhlídkové místo.

KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ
Mateřskou, základní i základní umě-

leckou školu chápeme jako samostatné
subjekty, kterým chceme pomáhat
v rozvoji a ve zlepšování péče o naše
děti. Prosadíme modernizaci vybavení
MŠ a ZŠ (moderní vybavení speciali-
zovaných učeben, kvalitní a názorné

učební pomůcky) a dokončení rekon-
strukce ZUŠ. 

Kvalitním učitelům zajistíme takové
podmínky, aby chtěli učit na školách
v našem městě. Zajistíme tak vysokou
kvalitu výuky, která připraví naše děti
k dalšímu studiu.

Pro děti a mládež budeme připravo-
vat podmínky pro mimoškolní činnost.
Chceme zachovat a dále rozvíjet zá-
jmové kroužky. 

Navážeme spolupráci s vysokými
školami, nabídneme jim témata pro 
diplomové a vědecké práce jejich stu-
dentů týkající se lokality našeho měs-
ta: přírodně-ekologická témata, histo-
ricko-archeologická témata, urbanis-
tické studie apod. a tím otevřeme další
možnosti využití dotací a grantů v pro-
storu našeho města

SÍDLIŠTĚ SAHARA
Jsme si vědomi několika potíží na

libčickém sídlišti, avšak za hlavní pro-
blematiku považujeme nedostatek par-
kovacích míst. V minulosti již bylo vy-
stavěné nové parkoviště, ale i přesto,
míst je málo a leckdy mají obyvatelé
Sahary problém zaparkovat. Rádi by-
chom proto nechali vytvořit architekto-
nickou studii a společně se s předsedy
bytových družstev domluvili na tom,
co je pro Saharu nejlepší. 

Dále bychom rádi rozšířili kontejnery
na odpad, zvelebili místa pro maminky
s dětmi a v neposlední řadě vylepšili
zeleň v okolí sídliště. 

VZHLED MĚSTA
Rádi bychom zlepšili vzhled našeho

města. U vybraných lokalit, například
náměstí před městským úřadem, prostor
před katolickým kostelem sv. Bartolo-
měje či náplavka u Vltavy bychom pro-
střednictvím České komory architektů
vyhlásili architektonické soutěže (Čes-
ká komora architektů poskytuje vyhla-
šovatelům bezplatnou odbornou spolu-
práci při přípravě architektonických, ur-
banistických, případně jiných soutěží).
Jedná se o nejtransparentnější a zároveň
ekonomicky výhodný a kvalitu zdůraz-
ňující způsob zadání veřejné zakázky na
architektonická či urbanistická díla. Ce-
ny a odměny pro soutěžící se u soutěží
pohybují zpravidla do 150 000 Kč, ale
město při nich za jedny peníze získá až
několik desítek kvalitních architekto-
nických studií a návrhů, ze kterých mů-
že ve spolupráci s odbornou komisí vy-
brat vítězné návrhy. 

Chceme, aby se Libčice staly městem
zeleně. Podpoříme budování nových
ploch veřejné zeleně a stromořadí. 

Vyvineme tlak na firmy mimo katas-
tr našeho města. Od skládky Úholičky

budeme například požadovat, aby lépe
zabezpečila svoji skládku, aby se z ko-
munikace mezi Libčicemi a Úholička-
mi nestala při každém větru igelitová
alej.

KULTURNÍ ŽIVOT MĚSTA
Budeme podporovat a transparentně

spolufinancovat činnost místních orga-
nizací a spolků. Chceme výrazně roz-
šířit kulturní a spolkový život v našem
městě. Zaměříme se na rozšíření kul-
turních možností pro děti a mládež.
Našim seniorům a nejen jim nabídne-
me organizované výlety do divadel
v Praze.

SOCIÁLNÍ PÉČE O SENIORY
Budeme prosazovat projekty na vý-

stavbu domu pro seniory, k jehož vý-
stavbě budou maximálně využity fon-
dy a dotace. Našim seniorům, kteří se
o sebe nedokáží samostatně starat, tak
umožníme plnohodnotný a kvalitní ži-
vot v naší blízkosti.

PARTNERSKÁ MĚSTA
Pokusíme se navázat spolupráci

a partnerství se zahraničními městy.
Našim žákům se tím umožní výměnné
studijní pobyty, sportovním klubům
a dalším spolkům pak možnosti part-
nerské spolupráce.

TOP 09 LIBČICE NAD VLTAVOU

BUDEME
ZA LIBČICE 
BOJOVAT
VÍC NEŽ SI MYSLÍTE

Víme, co chceme

KOMUNÁLNÍ 
A SENÁTNÍ VOLBY 
10. - 11. října 2014

PŘIJĎTE VOLIT!
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