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Vážení,
dnes se na Vás obracím s naléhavou prosbou
a výzvou. V ruce máte naše noviny, které
jsme se nakonec rozhodli napsat úplně jinak,
než jsme před měsícem zamýšleli. Chci Vás
požádat o to, abyste jim věnovali pozornost,
byť je mi jasné, že předvolebních zásilek máte
plnou schránku.
Proč takto apeluji? Protože některé návrhy
místních politiků v poslední době budí
nejenom údiv, ale i vážné obavy, pokud
jsou skutečně míněny vážně. Jsou nereálné,
nehospodárné, neodpovědné k Praze 10
i lidem, kteří zde žijí. A je nejvyšší čas za to
vzít velmi vážně a bez populismu.
Proto jsme se rozhodli, že rozebereme
některá klíčová témata, které na Desítce
řešíme. Od parkování až po kvalitu škol nebo
péči o seniory. A že se nebudeme stydět
napřímo mluvit o návrzích naší konkurence.
Srozumitelně. Jasně. Najděte si prosím

na těch pár stránkách
své téma a přečtěte si
náš návrh řešení. Pokud
pustíme na radnici
nekompetentní a nezkušené
lidi, zastavíme řadu velmi dobře rozjetých
projektů a to by byla velká škoda.
Desítku spravujeme teprve dva roky. Jsme zdravě
pyšní na to, co jsme za tu krátkou dobu dokázali,
a chtěli bychom v tom pokračovat. Tahle práce
pro vás nás baví. Nečinnost či zbytečné nebo
předražené projekty s námi skončily. Ukázali
jsme, že to dokážeme jinak. Je to cíl, ze kterého
neuhneme: odpovědná správa obce.
PŘIJĎTE K VOLBÁM 5. a 6. ŘÍJNA
Váš Tomáš Pek,
kandidát na starostu
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PROTI Zbourání
polikliniky
Chcete, aby
se pokračovalo
v rekonstrukci?
ŘEKNĚTE TO
VE VOLBÁCH
5. a 6. ŘÍJNA!
Naprosto odmítáme nesmyslné
nápady Pirátů nebo Koalice VLASTA
na zbourání polikliniky v Malešicích,
stejně jako nápady nechat ji zchátrat.
Pokud se poliklinika zbourá, Malešice
přijdou o lékařskou péči v jednom
místě, za specialisty budou muset
lidé dojíždět. Dojde k omezení péče
a pohodlí obyvatel, zejména seniorů.
Pokud se nechá poliklinika „dosloužit“,
lékaři nebudou ochotni pracovat
ve zhoršujících se podmínkách
a odejdou. Lidé za nimi budou jezdit
déle, dál a na různá místa.
TO DŮRAZNĚ ODMÍTÁME.

PRO Rekonstrukci
polikliniky a zachování péče
TOP 09 dlouhodobě prosazuje a prosadila, aby
se nutná rekonstrukce polikliniky v Plaňanské
ulici neprojevila na dostupnosti péče. Jinými
slovy, aby lékaři nemuseli zavírat své ordinace.
Rekonstrukci si poliklinika zaslouží, zařízení
podle TOP 09 v tuto chvíli nesplňuje nároky
na lékařskou péči 21 století. Ne ale za cenu

toho, aby se péče tříštila, ordinace specialistů
byly rozesety po celém území Prahy 10, aby
se zvýšila dojezdová doba a aby se za každým
specialistou jelo na jiné místo.

SPRAVUJEME
Prosadili jsme rekonstrukci, díky které se
z polikliniky stane moderní zdravotnické
zařízení. Zároveň zůstane zachována
lékařská péče, protože jsme prosadili
rekonstrukci na etapy. Nejprve bude
zavřeno a opraveno jedno křídlo budovy,
lékaři z něj se po dobu rekonstrukce
přesunou do Bytového domu Malešice
a budou ordinovat odtud. Po rekonstrukci
první čísti budovy se vrátí do nových
ordinací a začne se s rekonstrukcí
druhého křídla budovy, odkud se lékaři
znovu dočasně přemístí do BDM.
Stěhování není příjemné pro lékaře ani
pacienty, ale zůstane tak zachována
péče na jednom místě a výsledkem bude
moderní zdravotnické zařízení.
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PROTI
Zrušení dotovaných
škol v přírodě

Odmítáme prodej Horského hotelu v Janských Lázních, jak kdesi navrhla ODS,
protože by na tom Praha 10 velmi pravděpodobně prodělala. Jsme proti zboření
současného hotelu a postavení hotelu menšího nového, jak navrhuje na stránkách
Pirátů jejich kandidát Hájek. Dotazníky, které vyplňovali rodiče dětí, navíc ukázaly,
že ani komerční využití hotelu není správnou cestou, protože podle většiny rodičů
i učitelů má dál sloužit primárně školákům. Nechceme proto ani rušit dotované
školy v přírodě a lyžařské výcviky.

PRO Dotované výjezdy
na Horský hotel i jiná místa
Dotované lyžáky i školy v přírodě chceme
zachovat. Všech rodičů i pedagogů jsme se loni
zeptali na to, zda případně za jakých podmínek
by chtěli své děti dál posílat na školy v přírodě
a lyžáky do Horského hotelu. Dotazníky,
kterých se nám vrátilo více než tisíc, potom
ukázaly jasnou chuť zachovat dotované
výjezdy na Horský hotel. Rozhodnutí rodičů
a pedagogů respektujeme, proto jsme začali
pracovat na tom, aby byly podmínky v hotelu
co nejlepší. Zároveň jsme našli způsob, jak
vyjít vstříc dalšímu požadavku rodičů – zařídili
jsme, aby bylo možné dotovat pobyty na jiných
místech než v Horském hotelu na Černé hoře.

SPRAVUJEME
Dotované výjezdy na Černou horu by
měly díky našemu úsilí začít už letos
na podzim. S původním správcem byla
vypovězena smlouva, vlastník vyřešil
všechny problémy, které stály obnovení
provozu v cestě. Zachovali jsme dotace
na školy v přírodě i lyžáky v Horském
hotelu, našli cestu, jak dotovat i výjezdy
na jiná místa. Upravili počet turnusů
a způsob jejich obsazování. Snížila se
cena, kterou městská část platí za dítě/
lůžko/den.

Má se dál
jezdit
na Horský hotel?
ROZHODNĚTE
VE VOLBÁCH
5. a 6. ŘÍJNA!

Obecní kurýr

PROTI
Omezování
sociální péče
Nesouhlasíme s tím, aby se na investice do budov hledaly peníze v rozpočtu
sociální péče, jak na jaře zaznělo od Pirátů. Jejich návrh rozpočtu hledal peníze
například v rozpočtu na provoz LDN v Obloukové, která by se takovým zásahem
dostala do problémů ohrožujících její provoz. To TOP 09 odmítá. Rozvoj Prahy 10
má být ve prospěch všech skupin obyvatel, nikoli pouze té nejhlasitější.

PRO Podporu
SPRAVUJEME
aktivního života
seniorů a více
lůžek v domech
pro seniory
TOP 09 v každém rozpočtu během svého
působení v radě prosadila navýšení rozpočtu
do školství i sociální oblasti. Vzhledem k tomu,
že Praha 10 patří k městským částem s citelně
vyšším věkovým průměrem, považujeme tento
trend za jediný správný.

Navýšili jsme rozpočet na sociální služby,
každoročně roste. Zrekonstruovali jsme
LDN, podporujeme centrum sociálních
služeb, aktivity pro seniory. Vyčlenili
jsme peníze pro oddělení paliativní péče
ve vinohradské nemocnici. Díky tomu
tam nyní působí odborná sestra i lékař,
kteří se věnují nevyléčitelně nemocným
pacientům. Praha 10 je jediná městská
část, která takto úzce spolupracuje
s nemocnicí v péči o nevyléčitelně
nemocné.

Je nejvyšší
čas pro dobrou
správu Desítky!
PŘIJĎTE K VOLBÁM
5. a 6. ŘÍJNA!
Spojené síly pro
Prahu 10
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PRO Podporu školství,
organizací a spolků
TOP 09 podporuje aktivní občany, místní
dění, každého, kdo je ochotný věnovat úsilí
pro zlepšení prostředí v Praze 10. Z rozpočtu
přispíváme školám na preventivní programy,

asistenty pedagogů, pomůcky, postupně
obnovujeme budovy škol i školek. Prosadili
jsme novou pobočku knihovny v Malešicích,
další se otevře v OC Cíl v příštím roce.

PROTI
Prodeji
vily Karla Čapka
Pokud Piráti tvrdí, že se má vila prodat
a upřednostnit stavba parkovišť, dávají
tím najevo naprostý nezájem o historii.
Nechceme a nebudeme rezignovat
na péči o památky a historický odkaz,
protože je podle nás nesmyslné historii
přepočítávat na parkovací místa nebo
počet nových oken na úřadě.

Rozhodněte už
5. a 6. ŘÍJNA!

SPRAVUJEME
Dokončili jsme celý komplex služeb
v Bytovém domě Malešice – po deseti
letech dostaly Malešice zpět pobočku
knihovny, navíc úplně novou, jejíž
provoz Praha 10 ﬁnancuje, je zde
veřejná jídelna a rodinné centrum.
Další pobočka knihovny se otevře
už začátkem příštího roku v OC Cíl.
Změnili jsme také celý systém podpory
organizací a spolků, které působí
v Praze 10. Každoročně si rozdělují přes
30 milionů korun. V rozpočtu městské
části jsme zároveň pojmenovali klíčové
projekty pro městskou část a prosadili,
aby se věci konečně daly do pohybu:
Stará škola v Olšinách bude znovu škola,
Strašnické divadlo se
dočká rekonstrukce,
PŘIJĎTE
staví se nová
5. a 6. ŘÍJNA
K VOLBÁM
školka v ulici Nad
a spravujte
Vodovodem pro
Desítku
více než sto dětí.
s námi

PRO Obnovu památek
a podporu kultury v Praze 10
Obnovení vily Karla Čapka a její otevření
veřejnosti je pro TOP 09 vizitkou celé
městské části. TOP 09 chce o památky
pečovat, vzniknul nový dotační program,
díky kterému se daří opravovat i cenné

objekty, které vlastní soukromí majitelé.
TOP 09 chce dokončit nastartované projekty
obnovy a otevření kulturního centra
BIO Vzlet, Strašnického divadla i Kulturního
domu Barikádníků.

SPRAVUJEME
Jasně jsme řekli, že když už má Praha 10
vilu po Karlu Čapkovi svěřenou do
správy, chceme ji zachovat pro budoucí
generace. Připravujeme projekt, cennosti
jsou v depozitářích, vila se připravuje
na rekonstrukci. Vytváříme pietní místo,
nikoli typické muzeum. Uchováváme

odkaz Karla Čapka zápůjčkami děl
do galerií nejen v Česku, ale i ve světě.
Připravili jsme a rozjíždíme rekonstrukci
BIO Vzlet i Strašnického divadla.
Vila Karla Čapka je jednou z mála
památek, kterou v Praze 10 máme,
a musíme si ji hýčkat.

Obecní kurýr

PROTI
Lžím
o parkování
Není možné slibovat něco, co neexistuje. Každý, kdo slibuje parkování pro všechny
nebo před vlastním domem, buď vědomě lže, nebo dopravě vůbec nerozumí.
Ve skutečnosti je totiž aut více než parkovacích míst a parkovací domy není kde
stavět ani za co tak nákladnou službu smysluplně provozovat z obecního rozpočtu.
Parkovací domy existují – ale jsou prázdné, protože lidé nechtějí platit.

PRO Systémové řešení parkování
a zóny tam, kde jsou třeba
Zóny placeného stání jsou některými obyvateli
vnímány jako nepopulární opatření. Pravdou
je, že ač obyvatelé s jejich zavedením platí
určitou ﬁnanční částku, parkování před
domem nikomu nezaručí. Vnímáme je ale
v tuto chvíli tak, že je to obrana parkovacích
míst rezidentů, obyvatel Prahy 10, před
automobily z Prahy 2, 3 a 4, kteří Prahu 10
používají jako neplacené parkoviště a tím
zabírají parkovací místa jejím obyvatelům.
Dále je vnímáme jako obranu před auty
mimopražských řidičů, kteří Prahu 10
používají jako neplacené P+R parkoviště.
Jsme přesvědčeni, že je nezbytné zavedení
zón placeného stání v některých oblastech
Prahy 10, a to zejména Vinohrad, Vršovic
a částečně i Strašnic.

Plně podporujeme zavedení celopražského
systému parkování, který umožní rezidentům
zaparkovat nejen před domem, ale i v místech,
kam pravidelně dojíždí.

Nejvyšší čas
pro dobrou
správu Desítky!
PŘIJĎTE
K VOLBÁM
5. a 6. ŘÍJNA!

SPRAVUJEME
Řešíme, zda by pomohl systém zón
placeného stání, snažíme se hledat
nová parkovací místa, rozjeli jsme
participativní projekt v některých
čtvrtích, kde si budou sami obyvatelé
rozhodovat o tom, zda, kde a za jakých
podmínek přibydou parkovací
stání. Zadali jsme studii, která je
(navzdory cíleně šířeným lžím)
nutným předpokladem pro to, aby se
v nejvytíženějších lokalitách, jako jsou
Vršovice, Vinohrady nebo Strašnice,
začalo s přípravou systému zón
placeného stání.
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PROTI Blokování
výstavby nových bytů

SPRAVUJEME
Prosadili jsme privatizaci obecních
bytů i nebytových prostor. Trváme
na transparentním prodeji skrze
elektronické aukce. Na prodeji město
vydělává: kupní ceny překonávají ty
odhadní, není v možnostech městské
části spravovat tak široký bytový fond.

Ceny nemovitostí po celé Praze stoupají, hypotéky jsou méně dostupné, nájmy
dražší. Jednou z příčin je omezená a pomalá výstavba nových bytů, blokování
nových projektů a neschopnost využívat k výstavbě tzv. brownfieldy.

PRO Smysluplný územní rozvoj
a privatizaci bytů
Podporujeme privatizaci. Těm občanům, kteří
o to mají zájem, umožníme za rozumnou cenu
odprodej bytů Prahy 10, aby se o ně mohli sami
starat. Zlepšíme péči o domy, které zůstanou
ve vlastnictví městské části, pro ty, kteří se
do privatizace nechtějí zapojit.

Nebojte
se spravovat
Desítku s námi

Bydlení v Praze je drahé, protože se nestaví.
Získané prostředky z privatizace chceme
investovat do výstavby nájemních domů.
Chceme spolupracovat s vlastníky pozemků,
případně vykupovat pozemky, aby ve vhodných
lokalitách mohlo vzniknout dostupné bydlení.

PŘIJĎTE
5. a 6. ŘÍJNA
K VOLBÁM!

Co jsme dokázali
Tomáš Pek

Ondřej Počarovský

» Starám se o obnovu vily a prezentaci
odkazu Karla Čapka. » Zajišťuji obnovu
BIO Vzlet a Strašnického divadla.
» Zajišťuji též rekonstrukci polikliniky
Malešice bez přerušení péče. » Zajišťuji
obnovu radnice v původní lokalitě místo
miliardové investice jinde. » Prosadil jsem
obnovu staré secesní školy
v Olšinách.

» Průběžně opravujeme školy a školky.
» Obnovili jsme dotované školy v přírodě
v Janských Lázních i na jiných místech ČR.
» Zavedli jsme komplexní primární prevenci
rizikového chování dětí ve všech školách
Prahy 10. » Máme dostatek kvalitních
sociálních služeb pro seniory a rodiny.
» Podporujeme organizace poskytující
paliativní péči pro občany Prahy 10. » Zřídili
jsme nový komplex služeb v bytovém domě
Malešice. Jídelnu, komunitní centrum
a zejména knihovnu
za méně než 24 měsíců.
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PODPORUJEME
STRÁŽNÍKY
A UČITELE

Radek Lojda

» Zastavili jsme miliardovou investici
a pomohli rozjet rozumnou opravu stávající
radnice. » Zařídili jsme nové vybavení
pro hasiče a policisty. » Zřídil jsem
grantový program PODPOŘENO,
ve kterém podporujeme dětský sport,
kulturu, školství. » Vyzval jsem opakovaně
primátorku Prahy k regulaci hazardu.
» V září podáme návrh zákona, který řeší
odstraňování autovraků.
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Viktor Lojík

K

» Začal jsem řešit parkování na Desítce.
» Vyřešil jsem problém předzahrádek
u restaurací. » Připravil jsem realizaci stezky
typu singletrek v bohdaleckém lese.
» Zařídil jsem vytvoření několika
bezpečnostních prvků pro chodce
např. v ulici Na Palouku.

SPOJENÉ SÍLY PRO PRAHU 10

TOP 09 a nezávislí

Obecní kurýr

PROTI Rozhazování
peněz z obecního
rozpočtu
Neslibujeme nemožné, naše investice odpovídají rozpočtovým
možnostem města. Neslibujeme, že spravíme všechno a hned,
protože to prostě není možné a protože se nechceme zadlužovat.

Kde nás potkáte…
Poliklinika Malešice
pultík před poliklinikou
Po–pá
8.00–10.00
Skalka (stanice metra)
pultík naproti eskalátorům
Po–pá
15.00–18.00
Strašnická (stanice metra)
prostranství
u výstupu z metra
Po–pá
15.00–18.00
Kubánské náměstí
(farmářské trhy)
pultík na chodníku při vstupu
každá sobota
8.00–12.00

Spolu s vámi
jsme řekli
STOP MILIARDOVÉ
RADNICI.
Jako radní za TOP 09 jsme
odmítli výstavbu nové
radnice za miliardu korun
a prosadili obnovu
stávající budovy.
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SPOJENÝCH SIL PRO PRAHU 10
TOP 09 A NEZÁVISLÝCH
PARKOVÁNÍ
PRO MÍSTNÍ

PÉČE
O SENIORY

• Místní musí mít šanci zaparkovat. Praha 10 nesmí být
největším P+R parkovištěm v Praze.
• Nepůjde to bez zón, ale rozumně – tam, kde to potřebujeme
– v nárazníkových oblastech s jinými městskými částmi, kde
zóny jsou, a v oblastech, kde je situace kritická. Zóny ale vše
nevyřeší.
• Půjdeme ulici po ulici a tam, kde to lze, budeme navrhovat
a prosazovat technická opatření, která povedou k navýšení
počtu parkovacích míst.

ŠKOLY A ŠKOLKY
NA DESÍTCE
• Řeší to každý rodič – poskytnout takové vzdělání, které dítěti
opravdu pomůže. Máme na Desítce skvělé učitele – musíme si
je zaplatit a udržet.
• Zvyšujeme kapacitu a kvalitu škol. Téměř hotový projekt
na znovuotevření Staré školy V Olšinách ve Strašnicích je
skvělý příklad, že to umíme.
• Chceme budovat solidní obecné školy.
• Nezapomínáme na zdravý životní styl – od sportovních aktivit
přes zdravou stravu až po prevenci rizikového chování, např.
šikany nebo zneužívání alkoholu a tabáku.
• Podporujeme výuku cizích jazyků.
• Postavíme školku Nad Vodovodem a školku a jesle v Bajkalské.
• Prosadili jsme a dotáhli výstavbu nového patra v ZŠ Jakutská
a náročnou půdní vestavbu v základní škole Karla Čapka.

• Chceme tu být pro ty, kterým stárnutí přidělává
starosti. Pro ty, kteří poskytují oporu nemocným
doma. I pro ty, kteří to už doma zvládat jednoduše
nemohou. Mnoho z nás zná tyto situace z vlastní
zkušenosti. Stáří si zaslouží důstojnost.
• Kvalitní péče o seniory v domácím prostředí nebo
v domovech seniorů a podpora rodin bude ﬁnančně
zajištěna rozpočtem městské části a hl. města Prahy.

BEZPEČNÉ
MĚSTO
• Bezpečnost považujeme za základ pro spokojený
a kvalitní život.
• Policii ČR či městskou policii ani řídit nemůžeme,
ale podporujeme je a dotujeme. Špičkové vybavení
mají od Desítky, ne od státu.
• Stejně vybavujeme a podporujeme hasiče.
• Jsme pro nekompromisní regulaci a kontrolu
heren a kasin.
• Jako dosud budeme spolupracovat s Celní správou
a likvidovat nelegální hazard.
• Budeme pokračovat v tlaku na hlavní město Prahu
ohledně regulace hazardu.
• Chceme nadále stavět moderní bezpečnostní prvky
na přechodech – lepší osvětlení, inteligentní systémy,
které upozorní řidiče na chodce nebo 3D značení.

www.facebook.com/top09.praha10
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ČISTÁ
DESÍTKA

DRÁŽNÍ
PROMENÁDA

• Připravíme nový antigrafﬁti program.
• Zajistíme úklid a údržbu veřejného prostranství,
včetně údržby trávníků a zeleně.
• Postaráme se o čistá veřejná prostranství
(bez psích výkalů, nedopalků apod.).
• Navýšíme počet kontejnerů na tříděný odpad,
zvýšíme frekvenci odvozu.
• Podporujeme využití podzemních kontejnerů na tříděný
odpad, které přinesou větší pořádek do našich ulic.

• Místo rušené trati mezi Vršovicemi a Hostivaří chceme
prostor pro aktivní odpočinek. Prostor pro všechny,
kteří se rádi hýbou – cyklisty, bruslaře, chodce, ale i ty,
kteří si půjdou odpočinout. Velký projekt, který udělá
naši městskou část zase o něco příjemnější.

BYDLENÍ
NA DESÍTCE
• Podporujeme privatizaci. Těm občanům, kteří o to mají
zájem, umožníme za rozumnou cenu odprodej bytů
Prahy 10, aby se o ně mohli sami starat.
• Zlepšíme péči o domy, které zůstanou ve vlastnictví
městské části, pro ty, kteří se do privatizace nechtějí zapojit.

DOSTUPNÉ
NÁJEMNÉ BYDLENÍ
• Bydlení v Praze je drahé, protože se nestaví.
• Získané prostředky z privatizace chceme investovat
do výstavby nájemních domů. Chceme spolupracovat
s vlastníky pozemků, případně vykupovat pozemky, aby
ve vhodných lokalitách mohlo vzniknout dostupné bydlení.

KULTURA
NA DESÍTCE
• V Praze 10 máme tři hlavní kulturní centra. Kulturní
centrum BIO Vzlet, Strašnické divadlo a Kulturní dům
Barikádníků. Dokončíme nastartované projekty jejich
oprav a rekonstrukcí.
• Otevřeme je kvalitnímu kulturnímu programu.
• Naší vizitkou bude obnova Čapkovy vily
a její otevření veřejnosti.
• Pokusíme se do správy městské části dostat
od hl. města Prahy malešický zámeček, aby zde mohlo
vzniknout kulturní centrum této čtvrti.
• Udržíme a ﬁnančně zajistíme námi zavedený
transparentní systém dotací umožňující získat dotaci
všem, kteří chtějí tvořit nebo jsou vlastníky památek.

PIAZZETTA
EDEN
• Během opravy radnice začneme též připravovat
náročnou přeměnu kulturního domu Eden.
Ta je neuskutečnitelná bez ﬁnanční pomoci hlavního
města Prahy.
• Eden má potenciál stát se dalším lokálním centrem
naší městské části. Máme ambici zvládnout projekt,
na kterém si dosud všichni vylámali zuby.

DIALOG
S HLAVNÍM MĚSTEM
• V oblastech, které nejsou svěřené městské části, budeme
kooperovat s hlavním městem na tvorbě kvalitních
řešení, která budou reﬂektovat zájmy Desítky.
• Jde zejména o opravu ulic a s tím spojenou tvorbu
parkovacích míst či dotace projektů, na něž Desítka
ﬁnančně nedosáhne, anebo změny v MHD.

RADNICE OTEVŘENÁ
OBČANŮM
• Zavedeme radniční noviny a pravidelná setkání
starosty s občany. Chceme zajistit, abyste věděli,
co se na městské části děje, a zároveň potřebujeme
neustále vědět, co vás trápí a zajímá.
• Využijeme moderní technologie, aby informace
o Desítce byly přehledně a volně přístupné
na jednom místě.
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Představení kandidátů TOP 09
do Zastupitelstva MČ Praha 10

TOMÁŠ PEK

RADEK LOJDA

ONDŘEJ POČAROVSKÝ

Patriot Desítky, jehož rodina tu žije
po několik generací. Stará se o památky
a zachránil tzv. starou školu ve Strašnicích.
Pečlivý. Má radši konkrétní výsledky než
velkoústá prohlášení. Lídr kandidátky
a vlastník tvrze z 15. století.

Jeden z iniciátorů úspěšné akce proti stavbě
nové radnice za miliardu korun. Člověk,
kterému nikdy nebylo jedno, co se děje
v jeho okolí. Aktivní mladý místostarosta,
který rád hledá řešení a kompromisy, ale
taky dokáže být neústupný v zásadních
věcech. Táta dvou dětí. V oblibě má
cestování, moře a potápění.

Ondřej Počarovský je „desítkař“ srdcem
i hlavou. Rozumí potřebám všech ředitelek
a ředitelů školek a škol a snaží se, aby se
jim i dětem vedlo na Desítce dobře, stejně
tak se snaží zlepšovat život nemocným
lidem a seniorům. V jeho práci se odráží
velké množství energie a jeho neutuchající
schopnost naslouchat lidem.

MICHAL NAROVEC

JAN ŠNAJDR

Přes patnáct let se soustředí na energetické
úspory a správu majetku. Energie mu ale
nechybí v občanském životě. ČVUŤák, manžel
a táta dvou dětí.

Vršovický patriot. Podnikatel a velký milovník
lidí. Na jaře strávil veškerý volný čas v ulicích
při diskusích s občany.

VIKTOR LOJÍK
Rodák ze Zahradního Města. Na Desítce žije
od narození. Má zkušenosti s dopravními
stavbami. Proto by se řešení dopravy dál rád
věnoval i na Desítce.

V první desítce kandidátů o přízeň
voličů v Praze 10 usilují dále dle pořadí
Marek Reimer
(53, projektový manažer, kybernetik),
Pavlína Hájková
(57, vedoucí kanceláře
europoslance Jaromíra Štětiny),
Kamila Procházková
(55, konzultantka)
či desátá jako nezávislá kandidátka
Květuše Kottková
(46, kapitánka ženské rugby Slávia Praha).
Celkem na kandidátce Spojené síly
pro Prahu 10 – TOP 09 a nezávislých
je 45 kandidátů.

Obecní kurýr
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Máte malé miminko, jak moc
Tomášovo pracovní vytížení ovlivňuje
chod vaší domácnosti?
Lhala bych, kdybych řekla, že vůbec. Dříve by
mě ani nenapadlo, jak je komunální politika
náročná a že pokud ji chce člověk dělat
svědomitě, zabere mu většinu jeho času. Práce
nekončí s koncem úředních hodin, ale často
zabere i čas o víkendech, ať už jde o studování
podkladů k jednání rady či zastupitelstva,
nebo „pouze“ o zaměstnávání mysli člověka.
Nicméně ve chvílích, kdy je doma, tak se
snaží, i když jako většina mužů ne s velkým
entuziasmem, pomoci.

Marie Peková

Obdivuju
Tomáše za to,
kolik toho
za ty pouhé dva roky
zvládl prosadit
JAK VIDÍ SVÉ PARTNERY MANŽELKY KANDIDÁTŮ NA RADNICI? PTALI JSME SE
MANŽELKY 1. MÍSTOSTAROSTY TOMÁŠE PEKA MARIE PEKOVÉ.
Co jste Tomášovi řekla na to, když
přišel s tím, že se chce opět zapojit
do lokální politiky v Praze 10
jako lídr a kandidát na starostu?
Konzultoval to s vámi?
Nepřekvapilo mě to. Ani ve snu by mě
nenapadlo, že by Tomáš v komunální politice
nepokračoval. Práce ho baví a má mnoho

rozpracovaných projektů, které by rád
dotáhl do konce. Nepřekvapilo mě ani to,
že je lídr, protože politiku v Praze 10 sleduji
a vzhledem k tomu, jak náročné gesce má
svěřené a kolik času své práci věnuje, je tato
pozice myslím zasloužená. Z těchto důvodů
jsme to doma tedy ani nekonzultovali, ale brali
jako hotovou věc.

I když jste doma s miminkem, nedávno
jste dopsala diplomovou práci
na univerzitě (pozn. Vysoká škola
ekonomická v Praze). Kombinovat to
s péčí o miminko musí být dost náročné.
Jak si dělíte s mužem péči o domácnost
a dítě? Stíhá se mu Tomáš věnovat?
Magisterské studium jsem studovala již při
zaměstnání, takže tak výrazný rozdíl to nebyl.
Tím ovšem neříkám, že to není náročné.
Tomáš se v době, kdy jsem psala diplomovou
práci, snažil pomoci alespoň o víkendech,
chodil s malým na procházky a já mohla
studovat. Ctím tradiční rozdělení rolí, já se
starám o malého, peru, vařím a dělám ty
ženské práce a Tomáš se zase stará o auto,
zahradu a umí cokoliv doma opravit. Péči
o miminko si také rozdělujeme, on s ním více
dovádí a já zase častěji koupu a přebaluji :-).
Myslím, že se snaží užívat si malého ve všech
volných chvílích.
Mluvíte Tomášovi do toho, co má
prosazovat na radnici a dá na vás?
Kdybyste mohla prosadit něco místo
něj, co by to bylo?
O Tomášově práci se doma bavíme vlastně
každý den. Tomáš je člověk, který věci dělá
na 150 %, a i proto nad nimi neustále přemýšlí
a já ho ráda vyslechnu a řeknu mu svůj názor
a třeba pak spolu i společným rozhovorem
dojdeme k nějakému realizovatelnému
nápadu. Ve veřejné správě jsem byla
zaměstnána a znám složité procesy, které
každý projekt provázejí. O dění v práci se
umíme pobavit myslím rovnocenně. Obdivuju
Tomáše za to, kolik toho za ty pouhé dva
roky zvládl prosadit, a i bych mu přála, aby
v tom mohl pokračovat. Vzhledem k tomu,
že mám vzdělání v oblasti ekonomiky kultury
a kultura mi je blízká, byla bych ráda,
aby se mu podařilo dokončit vybudování
kulturní osy v Praze 10, tedy dokončení
rekonstrukce BIA Vzlet, Strašnického divadla,
KD Barikádníků a pak i KD Eden.
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Podporují nás
MICHAL SUCHÁNEK, herec
Žiju na Desítce a přeju si, aby ji opět spravoval někdo,
s jehož „politikou“ cítím sounáležitost a pro koho
Desítka není jen „jeho“. Nechci být „zpovykaným
Pražákem“. Chci být klidným, sebevědomým
Pražanem, který je pyšný na své město i na svoji
Desítku. Slušnost, respekt a pozitivita na jakékoliv
úrovni politiky, to pro mne stále znamená víc než
populismus, demagogie a nevychovanost. Byl bych
tedy rád, kdyby „naši“ Desítku spravovala TOP 09
a Spojené síly pro Prahu 10.

Otázky
a odpovědi
k volbám
A ony jsou nějaký volby?
Ano, jsou. Letos na podzim se volí 5. a 6.
října 2018 zastupitelstvo městské části
u nás na Desítce, ze kterého pak vzejde
starosta Desítky, a zároveň i Zastupitelstvo
hlavního města Prahy, ze kterého pak vzejde
primátor Prahy. Až tedy půjdete k volbám,
budete do obálky dávat dva volební lístky.
Jeden do zastupitelstva na Desítce, druhý
do zastupitelstva v hlavním městě.

FRANTIŠEK SKÁLA, ak. malíř
Jestliže se TOP 09 podařilo prosadit,
že se zrekonstruuje a bude dále užívat
sídlo obecního úřadu „Vlasta“
a památkově chráněná budova staré školy,
do které jsem chodil, bude opět sloužit,
je to pro mě to nejsmysluplnější, co se v Praze 10
za posledních 20 let stalo.

Kam mám jít volit?
Volíte v místnostech obvyklých tam, kde jste
zapsáni (obvykle trvalé bydliště) ve voličském
seznamu, který vede matrika úřadu městské
části. Do 3. 10. lze příslušnou matriku požádat
o přepsání se jinam.
Co s sebou k volbám potřebuji?
Stačí vám občanský průkaz, může ho zastoupit
pas (i ten s odstřiženým rohem).

MUDR. MICHAL KOUCKÝ, porodník
Na Desítce jsem se narodil, vyrůstal, chodil
do školky, do školy, žijí tu moji rodiče a s dětmi
zde často navštěvujeme různá místa, ať už jsou to
veřejná dětská hřiště, nebo sportoviště.
Je tak pro mě „srdeční záležitostí“ a moc mi
záleží na tom, aby tato krásná, hodně zelená čtvrť
nadále vzkvétala a rozvíjela se. Nemám rád plané
a populistické sliby, a protože vím, že je zde
za TOP 09 kus odvedené práce, budu držet palce,
aby se tato strana co nejvíce podílela na správě
mého milovaného pražského obvodu.

JAROMÍR ŠTĚTINA, europoslanec
Vím, co je nám společné a co je nám společně
blízké. To je Desítka. Praha 10. Já mám k Desítce
srdeční vztah, poněvadž zde mnoho let žiji.
Nepochybuji o tom, že stejné přání jako já, aby se
Desítce dařilo, máte i vy. A chtěl bych proto oslovit
občany Prahy 10. Neprohloupíte, když dáte hlas
ve volbách TOPákům. Jsou to profesionálové. Vědí,
co Desítka potřebuje, a určitě budete spokojeni.

Co když občanku ztratím
nebo už není platná?
V případě, že občanský průkaz ztratíte nebo ho
nebudete mít platný, pak si ho můžete v době
konání voleb nechat narychlo vydat na úřadě
Prahy 10. Služba je sice zpoplatněná, ale
udělají vám i potřebnou fotku.
A jak je to s lístky?
Lístky dostanete asi dva dny předem
do schránek. Nemusíte je ale nutně s sebou
k volbám nosit. V případě potřeby dostanete
od volební komise na místě jiné.
Můžu volit na volební průkaz jinde?
V těchto volbách bohužel ne.
A když nedojdu k urně, může dojít
urna za mnou?
Může. Lze (např. ze zdravotních důvodů
či věku apod.) požádat úřad (i v době voleb)
telefonicky o přenosnou volební schránku,
kterou až k vám přinesou. Můžete dokonce
zatelefonovat do své volební místnosti při
vstupu do budovy o schránku, když někdo
na místě zjistí, že např. schody (někde se
využívají přednostně třídy vyšších ročníků
školy) až k volební místnosti nevyjde.

Obecní kurýr
A jak je to v těchto volbách
s kroužkováním kandidátů?
Naše kandidátka je poskládána tak, aby náš
tým na radnici fungoval ve všech různorodých
agendách, které práce na radnici přináší.
Proto prosím využijte jen jeden velký křížek
pro stranu, dává to smysl. A nebojte se, takhle
váš oblíbený kandidát či známý z konce naší
kandidátky o váš hlas nepřijde, dostane ho

PŘÍKLAD
Když dáte velký
křížek Spojeným silám
pro Prahu 10 a dva
křížky někomu z ODS, hlas
dostanou 2 kandidáti označeni
„malým“ křížkem a prvních
43 kandidátů (45 – 2 = 43)
ze strany, které jste dali
„velký“ křížek, tedy
ze Spojených sil
(TOP 09).

Tajenka: Jaké nádraží vznikne v Praze 10?

automaticky, preference hlasy v těchto volbách
neexistují. A taky v tomto případě hlasujete
všemi svými 45 hlasy a žádný neztrácíte.
To křížkování je tedy věda, můžu si
lístek připravit už doma?
Ano. Jen musíte hlasovat osobně, upravit jej
správně a dát do obálky, kterou vám vydá
komise u voleb. Nemusí být zalepená.
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DEJTE VELKÝ
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PRO PRAHU 10.

