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praha 8

KANDIDÁTI DO
ZASTUPITELSTVA
PRAHY 8

PŘIJĎTE 15.–16. ŘÍJNA K VOLBÁM

MŮŽE PROFESIONÁLNĚ VEDENÁ RADNICE
ZMĚNIT ŽIVOT NA OSMIČCE? Víc, než si myslíte
Michal Šustr
Vážení obyvatelé Prahy 8,
stejně jako nedávno vzniklá politická strana TOP
09 i já jsem v komunální politice nováčkem. Dovolte mi proto, abych se v krátkosti představil. Narodil jsem se v Praze před čtyřiceti lety a v Praze 8
žiji od roku 1998. Takřka celý svůj profesní život
se pohybuji v prostředí zahraničních firem. Poslední tři roky jsem pracovně působil v ČR a v zahraničí na pozici ředitele a jednatele společnosti.
Jsem dvanáct let ženatý, bezdětný.
Zajímalo by vás, jaké byly hlavní důvody mého vstupu do politiky a mé kandidatury na
starostu naší městské části? Prvním a nejsilnějším
z nich je zájem občana a daňového poplatníka podílet se na správě věcí, které se dotýkají nás všech.
Nechtěl jsem a nechci dále pouze stát stranou,
nečinně přihlížet a vyjadřovat nespokojenost jen

jednou za čtyři roky u voleb. Mým cílem je věci
posouvat dopředu a zlepšovat.
Druhým důvodem je mé přesvědčení, že
po dvaceti letech úspěšného budování svobodné
společnosti je čas na výměnu politické reprezentace. Domnívám se, že do komunální politiky by
měli vstupovat lidé, kteří již mají za sebou prokazatelné úspěchy v profesním životě a mohou
přinést nové zkušenosti a větší rozhled. Zkrátka
lidé, jejichž vstup do politiky je motivován odpovědností a touhou věci měnit k lepšímu.
Městská část Praha 8 je jednou z největších a nejlidnatějších částí hlavního města a její
nemalá část se nachází v širším centru města. Velice rád konstatuji, že Praha 8 se již dnes může
částečně srovnávat s obdobnými částmi hlavních
měst kdekoliv v západní Evropě. Stále však zůstávají některé zásadní věci nevyřešeny a právě
ty zmiňujeme v našem volebním programu. Můj

volební program nabízí rozumná a proveditelná
řešení ve všech oblastech od bezpečnosti v městské části, přes školství a kulturu až po životní prostředí. Městská část bude odborně vedena radními
a zastupiteli disponujícími zkušenostmi z privátního a veřejného sektoru nebo z podnikání. Prioritou
nového zastupitelstva bude další rozvoj městské
části při vyrovnaném hospodaření.
Mým největším cílem je udělat z radnice Prahy 8 důstojnou instituci odpovídající významu naší městské části. Pokud dostanu příležitost,
bude radnice fungovat jako v podobných městských částech například v Londýně, Bruselu nebo
Vídni. Věřím, že od vás dostanu podporu k tomu,
abych mohl své představy naplnit.
S přáním hezkého podzimu
Michal Šustr / Kandidát TOP 09 na starostu

a proklamací, ale jako náročnou manažerskou práci s vysokou mírou odpovědnosti a pravomoci, jejímž primárním
účelem je usnadnit život občanům a podnikům. Tímto pravidlem se budu řídit
i při své činnosti v zastupitelstvu. Můžete se na mne proto kdykoliv obrátit.

Jaroslav Antonín

Věk: 42 let
Povolání: bankovní specialista
platebních karet
Pořadí kandidáta: 1
Volební obvod: Kobylisy
Jaká je moje představa o roli v komunální politice? Především mě z hlediska
mých zkušeností zajímá efektivita fungování městského úřadu za peníze nás,
daňových poplatníků a nastavení procesů, které by odrážely potřeby občanů
Prahy 8. Rád bych přispěl k takovému
modelu radnice, který bude nést veškeré znaky úspěšné firmy a značky, a tím
přinášet přidanou hodnotu nám všem.
Z konkrétních oblastí se budu velice rád
věnovat sportu, kultuře, školství a životnímu prostředí. A především budu vždy
nápomocen k vytváření otevřeného prostředí komunikace s občany.

Matěj Fichtner

Věk: 26 let
Povolání: analytik řízení
operačních rizik
Pořadí kandidáta: 2
Volební obvod: Kobylisy
Ve své profesní dráze se specializuji
na oblast bezpečnosti a managementu.
V pozici zastupitele MČ Praha 8 bych
se proto chtěl věnovat otázkám souvisejícím s veřejným pořádkem a vnitřní
správou. Konkrétní opatření uvedená
v našem volebním programu, tedy např.
rekonstrukci Palmovky, zřízení bezpečnostního helpdesku nebo regulaci počtu
heren, považuji za první kroky, které je
nutné realizovat, aby se naše městská
část změnila k lepšímu. Politiku přitom
nechápu jako souboj mediálních hesel

Vladislav Černý

Dana Herta Kvačková

Věk: 52 let
Povolání: ředitelka školy
Pořadí kandidáta: 2
Volební obvod: Kobylisy
Pedagogické práci se věnuji 30 let. Jako
zastupitelka MČ Praha 8 bych se proto
chtěla věnovat zejména školství. Školství Prahy 8 je na dobré úrovni, přesto
mu chybí nabídky vzdělávacích programů pro některé skupiny dětí. Ráda
bych získala na radnici podporu pro
školy, které integrují děti se speciálními
vzdělávacími potřebami. Je také třeba
se připravit na příchod silných ročníků
dětí do ZŠ, zastavit zhoršování školního prostředí vytvořením podmínek pro
vznik školních poradenských pracovišť,
stabilizovat na Praze 8 výborné učitele,
dokončit rekonstrukci školských budov
a stravovacích zařízení. Dvojkolejnost
řízení a financování škol a školských zařízení u nás vede k tomu, že obec často
nevnímá některé problémy školství jako
své. Právě to bych chtěla změnit prací
v Zastupitelstvu Prahy 8.

Věk: 52 let
Povolání: vodohospodář
Pořadí kandidáta: 1
Volební obvod: Čimice, Bohnice
Chci především zlepšit stav přírody, veřejné zeleně a čistoty veřejného prostoru
na území Městské části Praha 8. Programovou prioritou TOP 09 je vyrovnanost
veřejných financí. Prahu 8 trvale trápí
nedostatek rozpočtových příjmů, které současná radnice řeší záplatováním
rozpočtu z prodeje obecního majetku.
Zaměřím se proto především na kontrolu hospodaření, zvláště pak na přípravu
skutečně vyrovnaného rozpočtu naší
městské části.

Markéta Adamová

Věk: 25 let
Povolání: konzultantka
Pořadí kandidáta: 3
Volební obvod: Čimice, Bohnice
Považuji za důležité nabízet dospívající
mládeži prostor pro volnočasové aktivity, a to i jako součást prevence negativních jevů, jako je vandalismus, záškoláctví, užívání omamných látek apod. Pro
dospívající vytvoříme místa, kde budou
moci smysluplně trávit volný čas aktivitami, které je baví. Zapojíme je do návrhů, plánování i realizace takovýchto
míst, tak aby jim tato místa mohla sloužit
co nejlépe. Ať už se bude jednat o kluby s různou náplní činnosti, skatepark či
jiná sportoviště, necháme se inspirovat
právě návrhy samotných budoucích uživatelů těchto míst.

Benjamin Hasić

Věk: 28 let
Povolání: marketingový manažer
Pořadí kandidáta: 2
Volební obvod: Čimice, Bohnice
Mým cílem je, aby zastupitelé s veřejným majetkem zacházeli s péčí řádného hospodáře. Každý obyvatel Prahy 8
musí mít přístup k informacím o fungování radnice. Hozením volebního lístku
do urny nesmí skončit zapojení obyvatel
Prahy 8 do podoby a fungování našeho
města. Zajistím průhledné hospodaření
radnice a informovanost obyvatel Prahy
8! Jedním z nástrojů, které použijeme pro
zprůhlednění ekonomické správy veřejného majetku, jsou internetové aplikace, díky
nimž lze informace snadno zpřístupňovat
a zveřejňovat. V této oblasti je zásadní
uplatnění elektronických aukcí, které jsou
i v komerční sféře osvědčeným nástrojem.
Cílem je dosažení vyšší efektivity výběrových řízení ve státním sektoru.

Libuše Terezie Vojtová
Věk: 36 let
Povolání: lektorka první pomoci,
podnikatelka
Pořadí kandidáta: 3
Volební obvod: Karlín, Libeň

Zasadím se o správnou a efektivní činnost městské části v sociální oblasti.
Mojí prioritou je prevence a důraz na
terénní práci sociálních pracovníků.
Chtěla bych se pokusit o potlačení distribuce drog mezi mládeží v Karlíně a Libni a o vytvoření míst, kde bude mládež
moci aktivně a smysluplně trávit volný
čas. Chci vrátit důvěru voličů v jejich
politiky. Víc, než si myslíte.

Tomáš Slabihoudek
Michal Švarc

Věk: 45 let
Povolání: pořadatel dětských hudebních
festivalů
Pořadí kandidáta 2
Volební obvod: Karlín, Libeň
Jako osmičkový patriot vnímám chátrající palác Svět, plíživou likvidaci starého
Karlína, minimální podporu spolkové
činnosti a nedostatečnou hrdost na významné obyvatele naší městské části
jako nejpalčivější problémy k řešení.
Mým cílen je, aby známá kulturní a stavební památka, palác Svět, byla uvedena
do stavu, který odpovídá jejímu významu. Napomůže větší patriotismus a úcta
ke kulturnímu dědictví lepšímu životu
na Praze 8? Víc, než si myslíte.

Věk: 32 let
Povolání: jednatel společnosti
Pořadí kandidáta 4
Volební obvod: Karlín, Libeň
Korupce a klientelismus patří v tuto
chvíli k palčivým otázkám téměř všech
radnic v Praze. V naší městské části
budu usilovat o větší průhlednost výběrových řízení a jejich efektivitu, a to
ve všech oblastech, které mohu z pozice zastupitele Prahy 8 ovlivnit. Řešením
jsou především transparentní výběrová
řízení a důsledná kontrola hospodaření
úředníků se svěřenými prostředky.
Své působení v zastupitelstvu budu brát
jako závazek pro všechny občany Prahy
8, kterým chci být nápomocen v řešení
jejich problémů nejen v problematice zamezení korupce.
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Kultura bydlení v bytech Městské části
Praha 8
Jakub Čáp
Regulované nájemné již dávno není zanedbatelnou položkou v rozpočtech mnoha domácností. MČ za rok 2010 plánuje vybrat na nájemném
sumu 361 mil. Kč, z toho 45, 7 mil. Kč připadne správcům bytového
fondu. Městský rozpočet z této sumy nedostane podle plánů ani korunu,
zbytek se „proinvestuje“ do údržby nemovitostí. Nechme stranou, že
odměna pro správce je přibližně třikrát vyšší, než je tržní cena, i když
započteme rozdíl mezi regulovaným a tržním nájemným.
Místo toho se podívejme na kvalitu bydlení. Správcem
městských bytů je především firma Austis, a. s. Je zarážející, že ochota
správců bytů s narůstajícím nájemným se nepohnula ani o píď kupředu.

NOVÁ RADNICE –
INVESTIČNÍ PROJEKT 
S MNOHA OTAZNÍKY
MgA. Petr Kocourek
V poslední době rozvířil relativně klidné vody komunální politiky
v Praze 8 záměr vedení městské části postavit nový objekt radnice
spojený s funkcí obchodně administrativního centra (dle prohlášení
současného vedení radnice MČ i sportovního a kulturního centra).
Každého z nás napadne, proč se tento projekt rozjíždí až poslední
rok před volbami? Do projektu jsou ihned po jeho odhlasování historicky nejmenší většinou v zastupitelstvu investovány značné finanční prostředky, které budou mít nepřímý dopad na všechny oblasti
a aktivity městské části v budoucích letech. Tento „dar“ bude muset
převzít se všemi závazky i nově zvolené vedení městské části, vzešlé
z těchto komunálních voleb.
Obyvatel Prahy 8 se může ptát, co mu takový finančně nesmírně ná ročný projekt přinese. Bohužel ihned narazí na zoufalý nedostatek informací a věrohodných dat, o studiích proveditelnosti ani
nemluvě. Kromě informací ze zdrojů opozičních zastupitelů MČ se
opravdu o plánovaném projektu nedozví zcela nic, krom televizní reportáže ČT v pořadu Z metropole, kde současný starosta MČ přirovnává plánovanou investici k malému „Paláci Flora“. Zde podotýkám,
že v původně plánovaném a i současném „Paláci Flora“, správně OAC
Flora, by návštěvník těžko hledal Úřad městské části Praha 3, byť se

Stále je problém z Austisu cokoliv získat bez ohledu na oprávněnost
požadavku.
Firma Austis převzala kanceláře a zaměstnance, kteří tutéž činnost
vykonávali pod hlavičkou OPBH. A firemní kultura i ochota zůstala
stejná. Takže na jedné straně královsky platíme správce bytu, zatímco nájemníci bydlí v opotřebovaném domě, v kterém nedokáže
leckdy správce udržet klid, bezpečí a pořádek. O vybavenosti bytů
ani nemluvě.
TOP 09 chce rozdělit městské byty do několika okrsků a na
jednotlivé okrsky vypsat výběrová řízení na správce, aby i menší firmy
měly možnost poskytovat své služby a poctivě si vydělat. Kritériem
výběrového řízení nebude jenom nejnižší cena, ale i jasně dané požadavky na kulturu chování pracovníků firmy. Ušetřené peníze chceme

investovat mimo jiné do zajištění slušného, čistého a bezpečného bydlení našich nájemníků. A zajistíme, aby oprávněné požadavky nájemníků správce splnil, aniž by se musel občan před správcem ponižovat,
doprošovat se ho nebo mu vyhrožovat. V dohledné době bude regulované nájemné minulostí, což znamená, že Městská část Praha 8 jako
poskytovatel těchto služeb bude muset nabídnout servis odpovídající
úrovni nájemného. Není možné vybírat několikrát více než před lety,
ale poskytovat stejně mizerné služby.
TOP 09 je pro pokračující privatizaci bytů jejich oprávněným nájemníkům. Ale jen tam, kde to bude možné a kde neporušíme
uzavřené smlouvy.

jedná o polohu k takové funkci přímo předurčenou. Je zajímavé, že
jedna ze dvou společností usilujících o realizace tohoto projektu je
i současný vlastník a provozovatel „Paláce Flora“.
Mají se tedy plánované nové prostory radnice a městské části stát pouze záminkou k nově zamýšlenému obchodně administrativnímu centru, kde administrativní prostory soukromých společností nahradí lukrativní nájemce v podobě městské části a městská část takto významně
pomůže soukromým záměrům jedné z mnoha developersko-investičních společností? Kdo bude provozovatelem? Úřad městské části má
ambice se stát úspěšným developerem poskytujícím služby pronájmu
prostorů v tomto odvětví? Téměř každý respektovaný realitní expert
by již nyní potvrdil značnou převahu nabídky nad reálnou poptávkou,
nejen v Praze, ale i v blízkém okolí Palmovky.
Zaměřme se však na detaily a podívejme se na schválený
a platný územně plánovací dokument, tj. Územní plán hlavního města
Prahy, který na těchto pozemcích umožňuje realizaci záměru s desetitisíci metry čtverečních pronajímatelných ploch, obchodní plochy zmiňuje jako výjimečně přípustné a větší důraz klade na smíšené území
s prolínáním funkcí. Nezanedbatelným podílem by mělo být zastoupeno bydlení a obdobné doplňkové funkce. Pokračujme nahlédnutím
do historie tohoto místa. Mnozí si ještě živě pamatují, že před několika
desítkami let v tomto území vedla železniční trať (ulicí Na Žertvách)
a v místě dnešní tramvajové křižovatky se nacházel železniční přejezd.
Posuňme se v čase a za několik desítek let najdeme neudržovanou
plochu poznamenanou zásahy spojenými s výstavbou metra. Dnes je
to jedno z nejzanedbanějších míst v Praze. Jedná se o klasický případ
tzv. brownfieldu – místa vhodného k novému, účelnému a otevřenému
definování současných potřeb města. Je třeba brát v potaz, že všechny
zásahy v tomto území nejsou pouze místního významu, ale mají celoměstský dopad a významně ovlivní život i dění v těchto nových veřejných prostorech na další desetiletí do budoucna. Jak je tedy možné, že

k této otázce nebyla vyvolána veřejná diskuze?
Revitalizace tohoto místa a vytvoření architektonické dominanty Prahy 8 jako veřejného prostoru, který slouží v první řadě
občanům, je jistě počinem hodným seriózního zvážení. Musí se
ovšem vždy zvolit cesta širší diskuze a odborného posouzení. Dále
musí být definována proveditelnost takového záměru při uvažování
reálné ekonomické situace, a to nejenom dnes, ale i za několik let.
Je nepochopitelné, že správci veřejných prostředků neprezentovali
alespoň nějaký půlstránkový materiál.
Současné vedení radnice MČ má již zcela jasno, že do přibližně dvanácti let bude tato investice návratná a začne MČ vydělávat.
Zní to jako investiční sen. Proč už se tedy dávno nepřihlásil soukromý
subjekt a nenabídl se projekt při takto výhodných parametrech realizovat? Připomeňme si dále, že v blízkém okolí zamýšlené stavby se
nachází několik objektů, které jsou ve vlastnictví nebo správě městské
části a jsou ve zcela neutěšeném stavu.
Výstavba nové radnice s obchodně administrativním centrem nebyla vedením radnice podložena žádnými relevantními daty
a vyvolává spoustu otázek. Potřebujeme skutečně v dnešní době s důrazem na úspory a řádné hospodaření nové kanceláře? Zastupitelé TOP
09 v novém zastupitelstvu tento projekt důkladně prověří a zasadí se
o jeho revizi. Našim voličům můžeme slíbit, že v příštím volebním období finanční prostředky z privatizace určené na tento projekt skutečně
neprojíme (citace vedení radnice). Projedlo se toho již dost, hostina
musí skončit. Stačí nahlédnout do rozpočtu městské části a objevíme
záplaty v podobě mimořádných výnosů z prodeje městského majetku.
Stejně jako na úrovni státu je i na úrovni komunální cílem TOP 09
vyrovnané hospodaření.

podezřelé
zakázky,
nebo
transparentní
obecní
finance?
Rozhodněte 15.–16. října

V Praze dne 4. 9. 2010
Autor je autorizovaný architekt se všeobecnou působností, člen ČKA

V našem programu
také prosazujeme
PALÁC SVĚT V LIBNI
UDĚLÁME VŠE PRO TO, ABY ZNÁMÁ KULTURNÍ
A STAVEBNÍ PAMÁTKA BYLA UVEDENA DO STAVU,
KTERÝ ODPOVÍDÁ JEJÍMU VÝZNAMU.

OTEVŘENÁ RADNICE
BEZ ZÁJMU OBČANŮ O jejich MĚSTO A BEZ ZÁJMU
ZASTUPITELŮ O jejich OBČANY NENÍ MOŽNÉ COKOLIV ZMĚNIT K LEPŠÍMU. CHCEME VĚDĚT, CO VÁS
TRÁPÍ, CHCEME JÍT TĚMTO INFORMACÍM NAPROTI.
BUDEME CHTÍT VÁŠ NÁZOR NA PROVOZOVÁNÍ HEREN
V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI A VÁŠ NÁZOR BUDEME PLNĚ
RESPEKTOVAT V PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH.

BEZPEČNOST
VYVINEME TLAK NA NEPŘIZPŮSOBIVÉ OSOBY
ZNEPŘÍJEMŇUJÍCÍ VYUŽITÍ ČIMICKÉHO HÁJE K ODDECHU OBČANŮ.

