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jsem rád, že se s vámi mohu opět, alespoň 

takto virtuálně, setkat. Prázdniny a dovolené 

jsou již za námi a my se pozvolna vracíme 

ke svým běžným každodenním činnostem. 

Kromě babího léta nám začala i volební 

kampaň, jak jste již pravděpodobně 

zaregistrovali. U nás v Praze 4 se 15.–16. října 

konají dvoje volby. Do magistrátu Hlavního 

města Prahy a do zastupitelstva Městské části 

Praha 4. 

Protože považujeme oboje volby za velmi 

důležité, pokračujeme v představování 

kandidátů TOP 09. Přinášíme vám rozhovor 

s naším kandidátem na primátora Hlavního 

města Prahy. Zdeňka Tůmu zná většina lidí 

z funkce guvernéra České národní banky. 

Věříme, že pro vás bude zajímavé seznámit 

se s jeho názory na komunální politiku. 

Jak jsem psal již minule, Praha 4 byla 

rozdělena do pěti volebních obvodů. Doufám, 

že se tím nenecháte zmást. Praha 4 má jedno 

zastupitelstvo o 45 členech a to, že volíme 

v každém obvodu devět kandidátů, má vést 

k větší přehlednosti a přiblížení zastupitelů 

voličům. Jsem přesvědčen, že pouze když 

budou voliči znát své kandidáty dobře 

a po celé po celé funkční období s nimi budou 

komunikovat, vytvoříme společně z Prahy 4 

skutečně top adresu.

Je přece lepší, když vás zastupuje váš 

soused. Člověk, kterého potkáváte v domě, 

obchodě, na ulici. Zná nejlépe potřeby místa, 

kde bydlí, a můžete s ním kdykoliv hovořit. 

A koneckonců sám určitě chce, aby místo, 

kde bydlí a vychovává děti, vypadalo co 

nejlépe. Za TOP 09 v Praze 4 jsem přesvědčen, 

Vážení a milí sousedé a sousedky,
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že strana nabízí kvalitní a silné osobnosti. 

Přestože nás uvidíte na pěti různých 

kandidátkách, jsme dobrý tým.

V příštím čísle bychom vám rádi představili 

svůj program pro Prahu 4. Program vzniká 

společně s vámi a jistě v něm naleznete 

mnohé, co jste nám jako připomínky 

a podněty posílali do redakce. Na závěr mi 

25. 9. 2010 

Oslavy Dne železnic 

na nádraží Braník

10.00–16.00 hodin
•    Dětská pouť – velká trampolína se sítí, 

nafukovací skákací hrad se skluzavkou, 

kuličkový bazén, dětský řetízkový kolotoč

•    Hudba country

2. 10. 2010 
Jízda historickou tramvají

12.00–17.00 hodin
Historická tramvaj s vlečným vozem. 

•    Přes zastávky Nádraží Braník, Podolská vodárna, 

Výtoň, Náměstí bratří Synků, Michle, Spořilov. 

•    V tramvaji občerstvení, program pro děti, např. 

malování na obličej.

•    Na konečné stanici na Spořilově bude Dětská pouť 

– velká trampolína se sítí, nafukovací skákací hrad, 

kuličkový bazén

•    Hudba country

dovolte, abych vás pozval na několik akcí, kde 

se můžeme společně potkat a pobavit.

Přeji vám krásné a pohodové dny

Předvolební akce TOP 09 Prahy 4

Ilustrační foto

Ilustrační foto
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Jaké jsou podle vás největší 

problémy Prahy? 

Martin Plíšek

Vážný problém Prahy 4 vidím v  parkování. 

Některé městské části totiž zavedly parkovací 

zóny a my jsme se stali odkladištěm aut, nej-

horší situace je v Podolí a v Nuslích. Je to pro-

blém nekoncepčnosti magistrátu v oblasti par-

kování. Proto chceme vyvolat s  magistrátem 

diskusi na  téma rozumné regulace parkování 

a začít tento problém řešit. Řešení musí být še-

trné především k občanům Prahy 4 a místním 

podnikatelům, ale také k  návštěvníkům. Ne-

smíme také zapomínat na to, že obyvatelé stár-

nou a potřebují dostupnou zdravotní a sociální 

péči. Proto chceme vytvořit komunitní centrum 

pro seniory v  Praze 4, které by se věnovalo 

nejen seniorům v  tísni, ale také těm, kteří se 

chtějí vzdělávat a pokračovat v aktivním životě.

Zdeněk Tůma

Parkování je opravdu závažný problém Pra-

hy, proto musíme společně připravit rozumný 

systém, který by tuto situaci řešil. Z  celkové-

ho pohledu je důležité, aby Praha měla jasný 

směr a vizi, kam chce směřovat. Proto se pri-

mátor musí pravidelně scházet se starosty jed-

notlivých částí a  mluvit o  tom, co Prahu trápí 

a na čem je potřeba společně pracovat. Je po-

třeba hledat společnou linii. To se v posledních 

letech nedělo a právě toto se musí změnit.

Často diskutovaným problémem jsou fi nan-

ce. Praha má velký rozpočet, který je kolem 

padesáti miliard, a  je potřeba rozhodnout, co 

se za ně pořídí. Zastávám názor, že se musíme 

snažit za  stejné peníze vytvořit více muziky. 

Příkladem je budování cyklostezek, kde se pra-

covalo velmi dobře, ale mám za to, že za stejné 

peníze se mohlo postavit cyklostezek více.

Co chcete přinést do pražské 

politiky? Máte koncepci, se kterou 

chcete věci měnit?

Martin Plíšek

Moje koncepce je jednoznačná – musíme 

více komunikovat a spolupracovat s magistrá-

tem. A  také budeme předvídatelní a  čitelní. 

To znamená, že občané, podnikatelé, ale i ob-

čanská a zájmová sdružení budou vědět, co se 

plánuje, jaká je strategie, a  budou mít rovné 

šance. Samozřejmě nastavíme průhlednost vý-

běrových řízení zveřejňováním zakázek na  in-

ternetu a zavedeme centrální nákupy.

Zdeněk Tůma

Praha má sice zpracovanou strategii svého 

vývoje, ale myslím si, že se z tohoto dokumen-

tu o  směřování Prahy moc nedozvíte. Praha 

potřebuje mít jasnou vizi, která bude nad rá-

mec jednoho volebního cyklu. Pro mě je Praha 

kulturní křižovatkou a  univerzitním městem 

a  toho musíme umět využít. Za  poslední roky 

jsme ale výrazně zaostali za dalšími středoev-

ropskými městy, jako je například Vídeň nebo 

Berlín. Jsou to dlouhodobě naši rivalové a my 

je musíme dotáhnout. 

Co uděláte nejdříve, pokud 

získáte funkci starosty, respektive 

primátora? Kam budou směřovat 

vaše první kroky?

Martin Plíšek

Určitě bych rád navázal na  všechno dobré, 

co bylo dosud uděláno, protože řada dobrých 

projektů je v  realizaci a  nevidím důvod, proč 

v  nich nepokračovat. Budu chtít, aby se úřad 

stal pro občany otevřenější, a chci garantovat 

odbornost úředníků, která bude důležitější než 

stranická příslušnost. Na  vedoucích pozicích 

tak budou lidé, kteří danému oboru rozumí 

a  vyznají se v  jeho problematice, proto bude 

Praha potřebuje mít jasnou vizi a směr, magistrát musí začít více 

komunikovat s městskými částmi a také je potřeba nastavit rozumný systém 

regulovaného parkování a prověřit současné hospodaření úřadů, aby 

nedocházelo ke zbytečnému plýtvání peněz. Na těchto a mnoha dalších 

věcech se při svém setkání shodli kandidáti TOP 09 na primátora Prahy 

Zdeněk Tůma a na starostu Prahy 4 Martin Plíšek.

shodují se Martin Plíšek 

a Zdeněk Tůma

Praha musí mít jasnou   vizi a směr, 

Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Mgr. Martin Plíšek
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dobré zavést konkurzy na tato místa. Připravím 

také audit, zvláště u činností, kde máme něja-

ké pochybnosti o účelnosti vynakládaných pro-

středků. Zjistíme tak, jak tyto činnosti zlepšit 

a jak je nastavit do budoucna.

Zdeněk Tůma

Ano, hospodářský audit je nezbytný předpo-

klad pro to, abychom mohli nastavit další smě-

rování. Moje první kroky se zaměří na analýzu 

současného stavu, musíme zjistit, kde jsou 

rezervy a co je potřeba dělat efektivněji. Další 

věcí bude seznámení se s chodem úřadu. Pod-

le mých informací je na současném magistrá-

tu příliš mnoho politické intervence. Na jedné 

straně je magistrát, který vykonává rozhodnutí, 

a  na  druhé straně je politická reprezentace – 

rada a zastupitelstvo. Musí zde být jasné roz-

dělení kompetencí, které bude respektováno. 

Pokud zjistíme nějaké personální nedostatky, 

tak to budu okamžitě řešit. Je to stejné jako 

Dnes se zaměřím na školství, kde je naším 

hlavním cílem zvýšit efektivitu fi nancování 

a správy škol s vědomím, že kvalitní vzdělání 

žáků je prioritou. Praha 4 jako jedna z  mála 

městkých částí hlavního města nemá problém 

s kapacitou mateřských škol. Nicméně, síť ma-

teřských a základních škol musí odpovídat jak 

potřebám občanů tak územnímu a  demogra-

fi ckému vývoji městské části. Protože se nedá 

vyhnout populačním výkyvům, měla by být 

maximálně propojena komunikace mezi ma-

teřskými a základními školami tak, aby dochá-

zelo k  vzájemnému propůjčování uvolněných 

prostorů či jejich využívání pro mimoškolní 

aktivity. Zároveň méně žáků ve  třídách nesmí 

být jedinou záminkou pro neuvážené slučová-

ní nebo rušení škol, ale spíše důvodem (kde to 

půjde) pro podporu výuky s individuálním pří-

stupem zaměřeným na integraci cizinců (men-

šin), zdravotně postižených dětí nebo žáků 

s poruchami učení. 

Dále je velmi důležité zlepšovat podmínky 

a  zázemí pro kvalitní učitele a  rozšiřovat stu-

dijní potenciál škol. Cestu, jak získat peníze 

na integraci znevýhodněných žáků, na kvalitní 

učitele a moderní vybavení tříd, které jsou nad 

rámec městské části, vidím hlavně skrze granty 

z Evropského sociálního fondu pro Prahu (ope-

rační program Praha – Adaptabilita – OPPA). 

Aktivity škol v  tomto směru by měly být silně 

podporovány. 

Za  povšimnutí stojí i  to, že mnoho základ-

ních škol bylo v  posledních letech opraveno 

a vybaveno kvalitními hřišťmi, která by mohla 

sloužit ke sportování i mimo vyučování za do-

hledu správce pro žáky a děti z okolí, ale i do-

spělé. Otevřením školních hřišť v odpoledních 

hodinách se nejen podpoří sportovní aktivita 

dětí a  mládeže, ale zároveň se zvýší i  jejich 

bezpečnost, protože si například nebudou mu-

set kopat míčem na  silnicích, kde jezdí auta. 

Proto poskytnutí fi nanční podpory městské 

části Praha 4 bude také podmíněno otevřením 

škol pro volnočasové aktivity občanů Prahy 4.

Přeji vám všem příjemný start v novém škol-

ním roce.

Ing. Kateřina Chalupníková, Ph.D.

Kandidátka do zastupitestva Prahy 4 za obvod 4

Martin Plíšek s dcerou 

Veronikou v Krčském lese

Zdeněk Tůma při startu běžeckého 

závodu v Krčském lese

ve  fi rmě – musíte pracovat s  týmem, který je 

loajální a kompetentní. 

Jaký máte vztah k Praze 4 a které 

je vaše oblíbené místo? 

Martin Plíšek

Praha 4 je moje domovská městská část 

a jsem hrdý na to, že zde žiji. I to je důvod, proč 

se zapojuji do její správy, protože mi není lhos-

tejné, co se tady děje. Jako Nuselák rád chodím 

do Jezerky. V Praze 4 si také velmi vážím zele-

ných ploch, proto velmi rád chodím relaxovat 

do Krčského lesa. Často tam také chodím s ro-

dinou na procházky a jezdím na kole. 

Zdeněk Tůma

Přestože jsem se narodil v Českých Budějovi-

cích, jsem dnes už i Pražákem. Prožil jsem tady 

více než polovinu života a  myslím, že Prahu 

znám velmi dobře. V Praze 4 mám také velmi 

rád Krčský les. Často jsem tady běhával a spor-

toval, občas sem zajdu i nyní. Je to fantastické 

místo, kde člověk potkává lidi na  procházce, 

maminky a tatínky s dětmi a kam je dobré zajít 

si pročistit hlavu. Autor a foto: N4

Více informací na www.top09.cz a www.plisek.eu

Praha 4 – TOP vzdělání
Jak už z billboardů možná víte, 

chceme, aby Praha 4 byla TOP 

adresa hlavního města. Jednoduše 

řečeno si přejeme, aby Praha 4 

byla místem, kde se Pražanům 

dobře bydlí, sportuje, odpočívá, 

vzdělává, pracuje a živnostníkům 

podniká. Mezi moje priority patří 

školství, mimoškolní aktivity 

pro děti a mládež, kultura, 

bezbarierová a zelená Praha 4.
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Pokud bychom na  dvě z  nich zapomněli, 

upozorní nás na  ně pohled do  kalendáře. 

28. září slaví svátek Václav. Podle legendy byl 

právě v  tento den zavražděn kníže Václav. 

Na svou dobu byl velice vzdělaným panov-

níkem i schopným diplomatem. Později, 

už jako světec, se stal českým patro-

nem. V jeho jménu bojovaly celé gene-

race českých bojovníků, ať už v obran-

ných či útočných válkách středověku. 

I  v  novodobých dějinách si památku 

svatého Václava připomínáme. U jeho 

sochy na Václavském náměstí se Češi 

scházeli v těžkých časech 20. století. 

Právě Václavské náměstí se sochou 

sv. Václava se stalo svědkem další 

události, na  kterou pamatuje náš ka-

lendář. 28. října 1918 zde došlo k  vy-

hlášení samostatného Českosloven-

ska. Po  dlouhé době nesamostatnosti 

měli Češi zase svůj stát. Nerodil se lehce 

a osud mu ani nedopřál dlouhého trvání. 

Takzvaná první republika měla samozřej-

mě mnoho nedostatků a  trpěla četnými 

problémy. Ať už zmíníme sociální otázky, vy-

hrocené světovou hospodářskou krizí, rozdro-

bený politický systém nebo poněkud umělý 

čechoslovakismus a s ním spojenou problema-

tiku národnostních menšin, která se Českoslo-

vensku nakonec stala osudnou. 20. a 30. léta 

20. století však byla také obdobím, kdy česká 

společnost vyznávala demokratické hodnoty. 

Zdaleka to tehdy nebyla samozřejmost. Musí-

me si uvědomit, že prakticky všechny sousední 

státy se dříve či později přiklonily k autoritář-

ským a  fašistickým režimům a  Českosloven-

Pár podzimních
sko skutečně bylo tím ostrůvkem demokracie 

ve střední Evropě. 

Demokratické hodnoty, sounáležitost s vlas-

tí, snaha bránit svůj těžce vybojovaný stát – to 

vše se projevilo během třetí události, kterou 

si v tomto čase připomínáme. Máme na mysli 

neblahou mnichovskou konferenci a politické 

zemětřesení s  ní spojené. Stále ještě mladá 

republika byla nucena čelit krizi, se kterou by 

si zřejmě neporadily ani již zavedené demo-

kracie. Prostí Češi však v této krizi obstáli. Byli 

připraveni za vlast, své rodiny a demokratický 

systém položit život. Mnoho mobilizovaných 

vojáků si sice oddychlo, když nakonec válka 

nezačala, ale byli připraveni bojovat. Mnoho 

bylo i  těch, kteří s  kapitulací kategoricky ne-

souhlasili, ale přesto se v duchu demokratické 

výchovy nevzbouřili a  neprovedli žádný puč, 

jak je známe z jiných oblastí světa. 

Dnešní malý historický exkurz nevolíme ná-

hodou. Již zhruba před měsícem jsme se vám 

představili jako kandidáti do  zastupitelstva 

Prahy 4 za TOP 09. Jsme lidé, kteří se politice 

dosud aktivně nevěnovali. Zákulisní čachry 

nebo rány pod pás, na dnešní politické scéně 

bohužel poměrně časté, nejsou naším sty-

lem. Chceme do  politického života vnést 

hodnoty. Písmeno T ve  zkratce strany, 

za  kterou kandidujeme, znamená 

tradice. Proto jsme se dnes vrátili 

do  naší minulosti. Můžeme z  ní 

čerpat poučení. Ve  spojení slov 

tradice a  hodnoty se skrývá 

naše poselství. Vraťme se 

k  opravdovým demokratic-

kým principům. Vezmě-

me si z  odkazu svatého 

Václava, předválečného 

Československa i  dalších 

historických epoch to dobré 

a  snažme se budovat pro-

sperující společnost uzná-

vající pravé hodnoty.
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vojáků si sice oddych

nezačala, ale byli při

bylo i  těch, kteří s  ka

souhlasili, ale přesto s

výchovy nevzbouřili a

jak je známe z jiných o

Dnešní malý histori

hodou. Již zhruba pře

představili jako kand

Prahy 4 za TOP 09. Jsm

dosud aktivně nevěn

nebo rány pod pás, na

bohužel poměrně č

lem. Chceme do 

hodnoty. Písme

za  kterou k

tradice. Pro

do  naší m

čerpat p

tradice

naše 

k  o

kým

me

Vá

Če

hist

a  s

spe

vají

Pomalu nastává čas podzimu. Sluneční 

paprsky již nemají takovou sílu, dny se 

krátí. Příroda se postupně začíná chystat 

na období spánku. České a československé 

dějiny však v měsících září a říjnu 

rozhodně nespaly. Právě v tomto období si 

připomínáme několik významných událostí.

Ladislav Kunert a Jan Kotík

kandidáti TOP 09

volební obvod č. 2 – Braník

slov...

JUDr. Jan Kotík Ladislav Kunert
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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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Stejně jako všechny domácnosti i MČ Praha 

4 musí počítat s  tím, že pokud prodávala 

majetek, a tím kryla část svých příjmů, brzy ne-

bude mít co prodávat a bude muset začít šetřit.

Dále je nutné provést 

hloubkový audit:

•  hospodaření úřadu MČ Praha 4 za  před-

chozí období se zaměřením na provedená 

výběrová řízení, jak z  hlediska kapitálo-

vých výdajů, tak z hlediska běžných výdajů 

včetně nákupu služeb (např. údržba zeleně 

a dalších ploch). 

•  všech společností řízených MČ Praha 4 

(např. 4-majetková, 4-energetická, 4-vol-

nočasová o.p.s.), a to jak z hlediska hospo-

daření, tak z hlediska efektivity vynakláda-

ných prostředků se zaměřením na  to, zda 

tyto společnosti plní zadané úkoly efektiv-

ně a  zda by je neplnila lépe samotná MČ 

Praha 4.

V návaznosti na úspory je nutné snížit poměr 

kapitálových výdajů, které velmi zatěžují roz-

počet MČ Praha 4. Jak je uvedeno v  rozpočtu 

na rok 2010, činí poměr cca 53 % ve prospěch 

kapitálových výdajů oproti běžným. S výdaji je 

nutné nakládat s maximální efektivností a hos-

podárností. K tomuto účelu poslouží například 

elektronické aukce a důsledné dodržování zá-

sad transparentního zadávání veřejných zaká-

zek, kterým bude dosaženo maximálně výhod-

né ceny pro MČ Praha 4. Součástí úsporných 

opatření bude i zavedení centralizovaných ná-

kupů, které přinesou nemalé úspory. 

Jan Petr

kandidát do zastupitelstva, volební obvod č. 3

garant ekonomické části 

programu TOP 09 Prahy 4

Představujeme
ekonomickou část programu 
TOP 09 Praha 4
pro komunální volby

Prioritou pro nadcházející období je 

sestavit vyrovnaný rozpočet městské 

části Praha 4 (dále jen „MČ Praha 4“), 

a to bez fi nančních prostředků 

získaných z privatizace.

V současné době se na české politické scé-

ně vyskytuje několik pravicových stran a již 

v menším počtu jsou zastoupeny strany levico-

vé. Zejména volič s trvalým pobytem na Praze 

4, který se rozhoduje, jakou pravicovou stanu 

preferovat, má nesnadné rozhodování a  to 

z  několika důvodů. Nahrává tomu i  fakt, že 

v parlamentních volbách získaly podstatný po-

čet hlasů i nové pravicové strany, tím dali voli-

či jasně najevo, že si přejí změnu. Již řadu let 

ve  většinovém zastoupení na  radnici Prahy  4 

vládnou členové politické strany ODS. V  po-

měru 29 členů ODS proti 16 členům zastupitel-

stva z ostatních politických stran. Za poslední 

volební období se zastupitelům společně po-

dařilo vytvořit a  uskutečnit několik dobrých 

projektů, které měly pozitivní dopad na  život 

občanů Prahy 4 (př. „Praha 4 Bezdrátová“ nebo 

projekt „Pomoc na zavolání v krizové situaci“). 

Čili není potřeba jen kritizovat, ale i chválit. Co 

považuji za  nedostačující, je přístup obyvatel 

městské části Prahy 4 k  informacím. Nemá-

me dostupné informace o tom, jak zastupitelé 

aktuálně rozhodují na radnici (např. výběrová 

řízení). A  tudíž ani nemůžeme zcela objektiv-

ně zhodnotit, zda investice do  projektů byla 

správná či nikoli. Vhodná by byla transparent-

nost veškerých informací. Nejlepším způsobem 

přístupu k  informacím v  dnešní době spatřuji 

v  internetu. Na  internetu a  příslušných webo-

vých stránkách si každý může informace vyhle-

dat a přečíst. 

Protože pracuji jako odborná asistentka 

v Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK 

a pohybuji se již deset let v prostředí školství 

a zdravotnictví, tak bych se chtěla ve svém pří-

spěvku a  zejména v  nadcházejícím volebním 

období věnovat těmto velmi často diskutova-

ným a problematickým oblastem. Vizí a snahou 

Musíme zlepšit

Zhruba za měsíc nás, voliče, 

čekají komunální volby. Budeme 

na následující čtyřleté období 

volit své zastupitele do pražských 

městských částí. Zajisté každý, 

kdo půjde k volebním urnám, již 

přemýšlí o tom, komu svůj hlas dá. 

informovanost našich 
občanů
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Jaký je Váš názor na záměr společnosti Ogopo-

go a.s. umístit 22 lodí na hladině rybníka Še-

berák?

Milan Goll: Mohlo by se jednat o  prostory 

k  bydlení, nebo komerční a  s  tím následně 

spojenou infrastrukturu. Obávám se, že by 

mohla být naruše-

na původní funkce 

rybníka. Zároveň 

by mohlo dojít 

ke  ztrátě význam-

ného krajinného 

prvku. Mou sna-

hou bude, aby ne-

došlo k  výstavbě 

či umístění lodí 

na  hladině rybní-

ka Šeberák. 

aké změny byste chtěli přinést na  úřad MČ 

Kunratice?  

Miloš Langr: Mám vizi úřadu s  nálepkou 

„Obyvatelům přátelský“ tj. skutečně otevřený 

lidem, kde úředníci ochotně poskytují informa-

ce občanům a  rych-

le reagují na  jejich 

podněty. Chceme 

neustále zlepšovat 

a  zjednodušovat 

přístup obyvatelů 

k  informacím o veš-

kerém dění v  Kun-

raticích. Zajistíme 

bezdrátové připo-

jení k  internetu 

zdarma v  projektu 

„Praha bezdrátová“. 

Kunratice, by měly být místem, kde se lidé přá-

telsky setkávají na mnoha kulturních, sportov-

ních, duchovních a společenských akcích. 

Jak se Vám zamlouvá návrh přemístit fotbalo-

vé hřiště a tréninkovou plochu na Vimperském 

náměstí do lokality nad Šeberák?

Eva Tomišková: Současné umístění fotba-

lového hřiště a  tréninkové plochy na  Vimper-

ském náměstí je 

ideální a nezdá se 

mi vhodné hřiště 

stěhovat i  z  toho 

ohledu, že v  uva-

žované lokalitě 

MČ Praha – Kunra-

tice nevlastní po-

zemky.  Pozemky 

by musela složitě 

vykupovat a je vel-

kou otázkou, zda 

by se tento výkup 

vůbec podařil. Vybudování nového hřiště by 

bylo fi nančně náročné.

JProč jste se rozhodl kandidovat do komunál-

ních voleb v TOP 09 a jaký to bude mít přínos 

pro Kunratice?

Lubomír Rosík: Myslím si, že by na  našem 

městském úřadě neměla být „vláda jedné stra-

ny“. Může tak vznik-

nout protiváha, která 

dává daleko širší 

prostor ovlivnit malá 

i  velká rozhodnutí 

s  ohledem na  po-

třeby a  zájmy všech 

obyvatel Kunratic. 

Mám osobní zájem 

na  zachování jedi-

nečného životního 

prostředí, památek 

a „dobré adresy“ pro 

budoucí generace. Autor a foto: N4

týmu kandidujících členů TOP 09 je podporo-

vat a  zajišťovat na  místní úrovni dostupnou 

zdravotní péči pro občany Prahy 4, a to včetně 

podpory domácí péče, která má nezastupi-

telné postavení ve  zdravotně sociální oblasti 

v péči o občany i v ostatních zemích EU. V rámci 

sdílení informací považuji za nutné, aby obyva-

telé měli aktuální informace, př. o možnostech 

sociální podpory. V běžném životě se stává, že 

lidé neví, na jaké dávky mají nárok a často jen 

proto, že nemají k dispozici validní informace. 

V oblasti školství považujeme za zásadní za-

jištění dostupnosti kvalitního vzdělání pro děti 

v Praze 4 se současnou zvýšenou efektivitou fi -

nancování a správy škol zřizovaných městskou 

částí Praha 4. Nepřipustíme neuvážené a  ne-

koncepční zavírání nebo slučování mateřských 

a základních škol v Praze 4. Jelikož statistické 

ukazatele od  roku 2006 jasně naznačují na-

růstající porodnost dětí. Je logické, že zhruba 

za dva roky dorazí do prvních tříd zvýšené po-

čet prvňáčků. Bylo by proto neuvážené a krát-

kozraké řešení v  době, kdy v  primárním škol-

ství není dostatečný počet žáků, základní školy 

redukovat. Chceme umožnit učitelům věnovat 

se výlučně vzdělávání našich dětí. Což samo-

zřejmě bezprostředně bude souviset s rozhod-

nutími na vládní úrovni a reformami, které čes-

ké školství netrpělivě očekává.

Samozřejmou součástí dobrých rozhod-

nutí a  investic městské části Prahy 4 ve sféře 

školství a  zdravotně sociální oblasti by měly 

být podložené informaci o tom, co je skutečně 

potřeba a  co by prokazatelně zlepšilo kvalitu 

života lidí žijících na „čtyřce“. 

Mgr. Jana Novotná

kandidátka TOP 09, volební obvod č. 1

[volby] [recept]

4 kuřecí stehna, 250 g lišek, 2 lžíce oleje,

2 vejce, 100 g goudy, sůl, snítka čerstvého 

rozmarýnu

Stehna omyjeme, otřeme a  osolíme. Vlo-

žíme je do  pekáče nebo zapékací mísy 

na lžíci oleje a dáme je péct do předehřáté 

trouby asi na 20 minut. Mezitím si očistíme 

lišky, větší překrojíme napůl a podusíme je 

na  lžíci oleje asi 10 minut. Posypeme jimi 

maso v pekáči a pečeme dalších 10 minut. 

Pak stehna přelijeme rozšlehanými vejci, 

ve  kterých jsme rozmíchali strouhaný sýr 

a nasekaný rozmarýn. Necháme zapéct, až 

sýr zezlátne. Podáváme s  brambory nebo 

s bílou bagetou.

Nikde na světě se nesetkáte s takovým zau-

jetím pro sbírání hub, jako u nás. Ne, že by 

je jinde nejedli, ale zkrátka je kupují, třeba 

na  trhu nebo v  supermarketu. Jenže není 

nad procházku voňavým lesem, i když třeba 

nerostou…

Houby obsahují hodně vody (až 95 %), důle-

žitý je hlavně obsah vlákniny a bílkoviny, pro 

které je do  svého jídelníčku často zařazují 

vegetariáni. Svým složením se houby nejví-

ce podobají zelenině. Mají málo kalorií, tak-

že se hodí při redukčních dietách. Najdeme 

v nich vitaminy skupiny B, zejména B1 a B2, 

dále vitaminy E, D, K a karoteny, z minerálů 

pak draslík, vápník, sodík, železo a  fosfor 

a ze stopových prvků mangan a měď. Houby 

posilují imunitní systém, kladně působí i při 

různých onemocněních, například při cuk-

rovce, pomáhají snižovat krevní tuk, výtažky 

z určitých hub jsou prevencí některých typů 

nádorů… Přesto mají také své minus: jsou 

hůře stravitelné, proto by je neměly jíst děti 

do  tří let, stejně jako senioři s  nemocným 

zažíváním. Je lepší je podávat k obědu než 

k večeři a neměly by se zapíjet alkoholem.

Zapečené kuře s liškami 
• pro 4 osoby • doba přípravy: 50 minut

Co Čech, 
  to houbař

[volby]

Rozhovor s kandidáty
do zastupitelstva MČ Kunratice

inzerce
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Citát: Každý slyší jen to, (tajenka).

[křížovka a sudoku]


