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PRAHA 13

O SPOLEČNÉ BLAHO RADNICI
PRAHY 5 OPRAVDU NEJDE
Vážení
spoluobčané,
regionální organizace TOP 09
na Praze 5 byla ustavena
15. 10. 2009 a mně se dostalo
té cti, stát se její předsedkyní.
Spadají pod ní kromě Smíchova
i městské části Zbraslav, Slivenec, Radotín a Velká Chuchle.
Rozhodli jsme se připojit k odpovědné pravicové
alternativě, k TOP 09, hned při
jejím založení, tzn. v létě 2009.
TOP 09 vnímáme jako otevření
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cesty do politiky slušným,
nezkorumpovaným lidem,
jako pokus zachránit, co ještě
zachránit lze, jako převzetí
vlastní odpovědnosti za dění
v naší čtvrti, městě, státu.
Dobře si uvědomujeme
kritickou situaci na radnici
Prahy 5. I obyvatel naší městské
části s chodem radnice blíže
neseznámený si musí leckdy
klást otázku, zda jsou všechna rozhodnutí zastupitelstva
i některých úředníků opravdu
pokračování na str. 4

KAM KRÁČÍŠ, PRAHO 13?
Dobrý den,
sousedé!
Dovolte, abychom se vám
představili. Jsme regionální
organizace TOP 09 Prahy 13.
Vznikli jsme před nedávnem – v polovině února 2010
a od začátku spolupracujeme
s občanskými sdruženími,
které působí v Praze 13.
Zjistili jsme totiž, že si naše
vize a představy toho, kam má
Praha 13 kráčet, jak se má vyvíjet a jakou má v budoucnu být,
jsou velmi blízké. Blízké do té
míry, že někteří představitelé

občanských sdružení se stali
našimi členy.
Jeden z nich mi poslal výše
otištěnou fotografii. Myslím že je
velice výstižná. Rostoucí developerský gigant postupně zastiňuje
původní stodůlecký kostel. Dramatická zkratka charakterizující
současný vývoj naší čtvrti.
Další a další gigantické stavby nás obklopují ze všech stran
s přitakáním a podporou místní radnice. A přinášejí zvyšující
se dopravní zátěž, hluk a prach,
auta parkující, kdekoliv je to
jen trochu možné.
pokračování na str. 4

23.4.2010 20:11:04

PRAHA 5

BOJ S KORUPCÍ
V POJETÍ PRAHY 5
Každý den se plní stránky médií
zprávami o korupci a boji proti ní.
I Praha 5 si vzala za své zatočit
s korupcí, a to v samém centru dění,
na Úřadu městské části Prahy 5.
Byl zřízen devítičlenný Protikorupční výbor,
který provedl výběrové řízení ohledně firem
nabízejících protikorupční program. Zastupitelstvo pak na základě provedeného výběrového
řízení doporučilo firmu E-institut s. r. o., jejíž
projekt je nazván „Úřad bez korupce“.
Co tato společnost nabízí a co bude výsledkem její práce? V prezentaci společnosti E-institut s. r. o. je uvedeno následující. Protikorupční
opatření by spočívalo v e-learningovém kurzu
pro všechny zaměstnance. Ohrožení úředníci by
absolvovali prezenční studium, zaměstnanci by
na jeho splnění měli jeden měsíc. A nyní přijde to nejzajímavější. Po obdržení kurzu každý
zaměstnanec obdrží samolepku s označením
„Uradbezkorupce.cz, platnost do...“ a s textem:
„Zaměstnanci tohoto úřadu byli proškoleni
protikorupčním kurzem akreditovaným Minister-

stvem vnitra ČR
dle zákona číslo
312/2002Sb.“
Tato samolepka
má být umístěna
na každých kancelářských dveřích.
Co vlastně
má být cílem
tohoto projektu?
Podle vyjádření
a předložené prezentace společnosti E-institut
je odradit příchozího občana od dávání úplatku.
Toto prosím není žert ani výmysl, to je realita,
kterou si každý z vás, milí spoluobčané, může
ověřit v zápisu protikorupčního výboru MČ Prahy
5 ze dne 22. 9. 2009, který je uveřejněn na www
stránkách Městské části Prahy 5. A ptáte se, co
to stálo? Nabídková cena neměla přesáhnout
500 tis. Kč. Konečná cena však činí 580.720,- Kč
bez DPH. Smlouva byla podepsána starostou
JUDr. Jančíkem.
Myslíme si, že takovýto postup nemá s protikorupčním bojem nic společného. Strana TOP 09
však chce bojovat proti korupci úplně jiným způsobem – viz její program, který najdete na jejích
internetových stránkách www.TOP09.cz

SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ

JUDr. Jiří Slavík
člen TOP 09 v Praze 5

posílení historického fenomenu železniční dopravy v tomto
místě výstavbou železničního
muzea. Za zvážení stojí vnést
Plocha souhrnně
Přitom tato plocha dnes téměř do území jako architektonický
nazývá „Smíchovské
prvek vodní plochu revitalizací
v centru města s dokonalým
Radlického potoka. Pokud jde
dopravním
napojením
všemi
nádraží“ je jednou
o budovy pro komerční aktivity,
druhy
městské
dopravy
(metro,
z nejzajímavějších lokalit
jako jsou hotely, kanceláře či
tramvaj, autobus, vlak) a v bezPrahy, která k sobě
restaurace, je třeba posoudit,
prostřední blízkosti městského
přitahuje pozornost
okruhu a rychlostní komunikace nakolik jsou účelné, neboť
developerů zahraničních R4 na Strakonice je pro architek- v současnosti je Smíchov těmito
aktivitami nasycen.
ty-urbanisty hozenou rukavicí.
i tuzemských.
Z vlastní nádražní budovy by
Přímo se nabízí protažení
po přestavbě mohl vzniknout
Vždyť vlastní nádraží s koleje- ulice Stroupežnického jako pěší
uzlový přestupní dopravní
mi a nádražní budovou zaujímá zony středem řešeného území.
terminál s návazností na příPlochy vzniklé směrem k ulici
z celkové plochy cca 25 ha jen
městskou dopravu, kde kromě
Nádražní a Radlické, které dané
asi 10 ha. Na zbývající části –
cca 15 ha – by měla vyrůst nová území ohraničují, jsou dostateč- styku všech dopravních systémů
by vzhledem k blízkosti letiště
ně velké, aby na ně mohly být
část Smíchova.
Ruzyně bylo možno odbavovat
umístěny nejdůležitější měsVlastník pozemků – České
i pasažéry leteckých společnostotvorné funkce, jako je sport
dráhy a. s. – s vítězem k tomu
a volnočasové relaxační aktivity, tí. Doprava v klidu samozřejmě
vypsaného výběrového řízení
musí v takto nově budovaném
kultura, komerce a samozřejmě
společností Sekyra Group a. s.
založil společný podnik Smíchov rezidenční bydlení. Bez patřičné- městském celku ustoupit zeleni
ho počtu bytů se takovéto území a skrýt se pod zem.
Station Development a. s.,
To vše se v minulém volebním
stává v mimopracovní době mrtv němž měla společnost Sekyra
Group a. s. do pěti let zpracovat, vým městem vydaným na pospas období nepodařilo a čeká se
tedy na nové čerstvé síly, které
asociálním živlům.
projednat, připravit ke schvás vlastníkem pozemků budou
Z objektů sloužících kultuře
lení a nechat schválit územní
spolupracovat úspěšněji, než
se nabízí jako vhodný doplplán celé této lokality. Tento
tomu bylo dosud.
něk smíchovským divadelním
úkol doposud naplněn nebyl,
přestože doba k tomu vyměřená scénám koncertní sál, který
Pavel Kroha
Smíchov postrádá, anebo
již uplynula.
člen TOP 09 v Praze 5

K VOLBÁM!
Vážení spoluobčané,
současná úroveň politiky se
nachází v tristním stavu jak
na úrovni republikové, i regionální. V Praze snad není člověka,
který by neslyšel jména Bém,
Jančík, Janoušek, Bárta atd.
Zastupitelé ODS a ČSSD se stali
v minulých dvaceti letech symbolem prospěchářství, lží a korupce.
Korupce a jiné neduhy současné
veřejné reprezentace se nejvíce
promítají v městské části Praha
5. Je tedy jen na nás, jakou
politickou elitu si zvolíme v nadcházejících volbách. Je pouze
na naší odpovědnosti, komu
odevzdáme svůj hlas.
Vyjmenovat všechny kauzy,
které jsou spjaté s dvěma největšími politickými subjekty, je
téměř nemožné, ale připomeňme si např. projekt Opencard:
tramvajenka za téměř 800 mil.
korun, o niž navíc obytatelé
Prahy nikterak nestáli. Tyto
peníze mohly být svědomitě
investovány třeba do infrastruktury a životního prostředí. Není
to však jen primátor Bém, kdo
s podobnými megalomanskými
projekty přichází. V Praze 5 se
stal pojmem starosta Jančík,
který zde doslova „panuje“ již
několik let, když zde spolu se
zastupiteli ČSSD vytvořil tak
silnou koalici, že je nemožné
jakkoli oponovat. Je zde značné
množství milionových zakázek
na zcela zbytečné projekty, jako
jsou „infobudky“ na Andělu
a další. Korupce ODS a ČSSD
v Praze 5 došla tak daleko, že
o ní natočila reportáž i Česká
televize v pořadu 168 hodin.
Investujme do své budoucnosti, investujme do svých dětí.
Pouze transparentní politická
strana – jako TOP 09 – má šanci
změnit tragickou situaci české
politiky. Jak pravil významný britský politik Edmund Burke: „Proto,
aby zlo uspělo, stačí, aby dobří
muži nedělali nic.“ Je tedy nutné,
aby dobří občané šli volit. Poprvé
v novodobé historii ČR totiž
nemusí Češi volit mezi menším
zlem, ale mohou volit kvalitu pro
budoucnost – TOP 09.
Roman Sedlák, politolog
člen TOP 09 v Praze 5

PRAŽSKÝ KURÝR
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praha 13

velmi drahá rekonstrukce

radnice. Rada městské části namísto spolupráce tyto iniciativy opakovaně dehonestuje
a netransparentní zakázky a bezhlavé utrácení pokračují.
Cílem TOP 09 je po volbách prosadit
ale
má,
zastupitelstvo
ji
schválilo
v
roce
2007
Zakázky radnice Prahy
spravedlivé procesy zadávání, ve kterých
a aktualizovalo loni. Proč radnice vyhlásila
13 jsou netransparentní,
zakázku na vypracování koncepce, když už ji se budou o zakázky úspěšně ucházet i ti
podnikatelé, kteří dnes považují čas a peníze
má? Proč neposkytla uchazečům přiměřený
antimonopolní úřad
vložené do zpracování nabídky za předem
čas na zpracování nabídek?
potvrdil porušení zákona.
ztracené. Podstatnou změnu přinese průběžSamostatnou kapitolou je rekonstrukce
né zveřejňování všech informací o zakázce
Kulturního domu Mlejn. Nepřehledná spleť
včetně zadávací dokumentace a smlouvy
Vedení Prahy 13 zapomíná na své povinnosti zakázek na tuto stavbu, je učebnicovým přív hospodaření se svěřenými prostředky. Staví kladem netransparentnosti. Deklarovaná cel- s dodavatelem. Povinnosti zveřejňovat by
ková cena 200 milionů korun nemusí ještě být měly být zakotveny v zákonu o veřejných
se tady předražený kulturní dům a zakázky
konečná; už dnes je ale jisté, že překoná cenu zakázkách, a to na základě pozměňovacího
se vyhlašují způsobem omezujícím rovnou
soutěž. Lhůty pro zpracování nabídek bývají některých srovnatelných staveb ve Spojených návrhu, který podal poslanec TOP 09 Pavel
Severa. Novelu v těchto dnech projednává
státech Amerických a ve Velké Británii.
krátké, zadání nejasná. A výsledek? EkonoSenát. Pokud by ji neschválil, budeme prosaTOP 09 Prahy 13 sleduje jednání radnice
mické i morální ztráty. Radnice nakupuje
zovat, aby uvedené principy byly v Praze 13
se znepokojením. Někteří naši členové již
zbytečně draho, většina podnikatelů se ani
uplatňovány nad rámec zákona.
dříve jednali s úřadem a samosprávou jako
nepokouší zakázky získat.
zástupci občanských sdružení a pokoušeli
V době, kdy rodiny váhají nad vydáním
Kateřina Helikarová
se prosadit větší průhlednost rozhodování
každé koruny z rozpočtu, kdy vláda omezila

členkaTOP09Praha13
své výdaje, kdy firmy uzavírají se zaměstnanci
dohody o dočasném snížení mezd, nemohou
odpovědné samosprávy jednat jinak. Radnice
Prahy 13 ale jakoby disponovala neomezenými zdroji. Nerespektuje, že peníze dnes
zbytečně utracené budou zítra chybět.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
publikoval 26. března 2010 rozhodnutí uložit Městské části Prahy 13 pokutu
za porušení zákona o veřejných zakázkách.
Toto rozhodnutí Úřadu nesplnilo svůj
preventivní účel a radnice městské části
vzápětí vyhlásila zakázku, která porušuje
důležitý princip veřejného zadávání, a to
rovné zacházení s uchazeči. Na Úřední desce
byla zveřejněna výzva k podání nabídky
na zakázku „Koncepce rozvoje Městské části“. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena
na pouhé tři dny. Povinnou součástí nabídek
ale měly být dokumenty, které se stěží dají
shromáždit rychleji než za dva tři týdny.
Zadání má ještě jednu vadu. Podle výzvy
bude výstupem zakázky vypracování Koncepce rozvoje Městské části. Praha 13 ji už

snížením počtu heren k větší
bezpečnosti města
Česká republika – a Praha zejména – je příliš
benevolentní v povolování podnikání
v oblasti heren, kasin, sázkových kanceláří
a podobných zařízení.
Zákony nedávají příliš šancí běžným obyvatelům bránit se proti
takovýmto podnikům a komunální sféra zatím pořád ještě

nezačala dostatečně mobilizovat
své síly k tomu, aby nás před tímto neduhem uchránila. Z důvodu
zajímavých příjmů do rozpočtu

obce a také státní pokladny
k tomu vlastně není ani motivována, a tak by mělo být otázkou
morálky, aby se začalo uvažovat
o snížení počtu a další regulaci
podobných zařízení. Občané
by měli mít právo vyjádřit se
k tomu, zda ve svém okolí chtějí
podobný podnik či nikoliv.
Velké množství heren,
sázkových kanceláří a kasin
jednoznačně zvyšuje rizika,
že naše děti při cestě do školy

uvidí to, co by se v televizi
mělo vysílat až „po desáté“. To
si jistě nikdo nepřeje. Obec by
měla sehrát roli ochránce svých
občanů a snížit počet takových
zařízení stejně, jako k tomu
přistoupilo již mnoho jiných
starostů v České republice.
Chceme zkrácení otevíracích
hodin podobných podniků
a znemožnit tak, aby se po ránu
v naší blízkosti procházeli
opilí gambleři, kteří celou noc
prohrávali peníze, na které čeká
doma jejich rodina. Jsou známy
případy, kdy lidé, kteří kdysi
pokračovánína str.4
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O SPOLEČNÉ
BLAHO RADNICI
PRAHY 5
OPRAVDU NEJDE
dokončení ze str. 1

vždy motivována společným
blahem, či zda tomu není
přímo naopak.
Několik desítek našich členů
již delší dobu sleduje dění
na radnici a snaží se odkrýt
problémy, které vás, občany,
nejvíce sužují. Ustanovili jsme
10 odborných komisí, jejichž
členové věnují své zkušenosti
i čas mapování a návrhům
řešení sporných záležitostí.
Naše strana prosazuje přímé,
čestné a transparentní politické jednání, které – jak pevně
věříme – může vést ke změně
klimatu v celé městské části.
Bez vaší pomoci však
sami nic nezmůžeme. Již
přes rok sbíráme informace
o vašich potřebách i přáních.
Náš regionální program tak
vlastně vzniká s vaší pomocí.
A neobejdeme se bez vás ani
v následujícím období, které
pro nás bude rozhodující.
Pouze s vaším hlasem budeme
moci uskutečnit, co jsme si
předsevzali.

Eva Vorlíčková
předsedkyně TOP 09 v Praze 5
kandidátka do PS PČR

dokončení ze str. 3

podlehli závislosti, museli odejít z České republiky proto, že
dostupnost takových zařízení
je zde neomezená.
Praha přistoupila k plánu
snížit počet heren v centru,
obyvatelé se ovšem oprávněně

obávají toho, že „z centra vytěsněné podniky“ budou zákonitě
hledat své nové místo v jiných
lokalitách Prahy.
Česká republika se stává oblíbenou destinací gamblerských
turistů z různých států světa.
Nechceme-li přispívat k tomu,

KAM KRÁČÍŠ, PRAHO 13?
dokončení ze str. 1

Nejsme s tímto stavem
spokojeni. Nechceme nečinně
přihlížet podivnému šafaření
s obecními prostředky ani bezuzdné exploataci našeho okolí.
Chceme, aby naše čtvrť
byla nám všem domovem. Ne
noclehárnou, kam se přijíždí
jen přespat, ale místem k příjemnému životu, bezpečným
a kultivovaným místem, kam se
lidé rádi stěhují a odkud neradi
odcházejí.

Vše o nás, našich názorech a akcích:

www.top09.cz/praha5
Chcete se stát členem TOP09?
eva.vorlicek@seznam.cz
Staňte se naším fanouškem na Facebooku

top 09 Praha 5

Není nás mnoho, ale přesto
je mezi námi dostatek odborně
zdatných členů, kteří mají jasnou vizi, jak těchto cílů dosáhnout, a to ve všech oborech, jež
jsou pro naši čtvrť důležité.
Zabýváme se korupcí (aby
nebyla) i kvalitou života (aby
byla). Myslím, že to, o co se
snažíme, odpovídá zájmům
všech, kteří zde žijí. Ostatně
– daleko převažující většina
našich členů nikdy nebyla v žádné politické straně a do TOP 09
vstoupili zejména proto, že byli

{

aby se naše země chlubila právě
touto nálepkou, pak se musíme
začít bránit. Za TOP 09 můžeme
slíbit, že uděláme maximum
pro to, aby kroky zastupitelstva
vedly právě tímto směrem.
Lenka Kotková, DiS
členka TOP 09 v Praze 13

znechuceni poměry na naší politické scéně celostátní, městské
i místní. Naše vize, sny a snahy
jsou též vizemi, sny a snahami
vašimi. A naší snahou je usměrnit Prahu 13 ve prospěch jejích
obyvatel, kterými jsme i my.

Ing. Václav Novotný
předseda TOP 09 Praha 13

Vše o nás, našich názorech a akcích:

www.top09.cz/praha13
Chcete se stát členem TOP09?
vaclav.novotny@pha.top09.cz
Staňte se naším fanouškem na Facebooku

top 09 Praha 13
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