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„Zachovejme Prahu 1, 
největší poklad naší 
země, v odborných 
rukách.“

Karel Schwarzenberg
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řešení ze str. 26: 1. (8 : 2 + 3) x 10 - (1 + 25) = 44; 2. svíčková se šesti, guláš jako od babičky, klasická bramboračka; 3. b – v přepočtu je to 40 stupňů Celsia 

Osm let, to je zhruba 252 288 000 vteřin lid-
ského života se všemi jeho radostmi i strastmi. 
Pomiňme přestupné roky a jisté zaokrouhlení 
tohoto časového údaje; důležité je, že TOP 09 
vede jako lídr radnici Prahy 1 již druhé volební 
období a že se znovu – na základě dosažených 
výsledků – uchází o Vaši důvěru. 

Proč byste nám ji jako svým voleným zástupcům 
měli znovu dát? Snad proto, že právě TOP 09
dala do pořádku hospodaření a finance naší 
městské části. Třeba i kvůli tomu, že za těch 

osm let Praha 1 díky nám na mnoha místech prokoukla a zkultivovala 
svoji tvář. Nebo snad proto, jak nadstandardně podporujeme kulturní, 
spolkový a společenský život, a to včetně aktivit seniorů? 

Kdo hledí na současný stav Prahy 1 objektivně a vzpomene si, v ja-
kém stavu jsme správu věcí veřejných kdysi přebírali, určitě si najde 
důvody k tomu, aby TOP 09 dal k dispozici ještě „třetí třetinu“ pro do-
končení rozdělané práce, pokud mohu použít hokejovou terminologii. 
Kdo naopak nic nechce vidět a slyšet nebo prosazuje pouze své úzké 
osobní zájmy, ten asi volá po změně. 

Záleží na každém voliči, jaké má vidění světa a jakou optikou po-
měřuje uplynulé roky. Stále věřím tomu, že v naší městské části žije 
většina rozumných a soudných lidí, kteří vědí a vidí, že „topka“ po-
jmenovává věci tak, jak jsou, neuhýbá a ani se nepodbízí bezbřehým 
populismem. 

Pokud to tak rovněž cítíte, volte číslo 9 – TOP 09!

Děkuji Vám za důvěru.

Váš 

Oldřich Lomecký
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S nutností zklidnění 
centra metropole 
jako s hlavním téma-
tem předstupuje 
TOP 09 před voliče 
v Praze 1. 

Jestli Prahu 1 někde opravdu tla-
čí bota, jak se říká, je to právě nad-
měrný hluk a opilecké výstřelky od 
setmění do rozbřesku. Strážníků je 
zoufale málo a hlavní město nám 
další nechce přidělit. Byznys orien-
tovaný na zahraniční turisty je ne-
smírně vynalézavý, a sotva jsme 
prosadili zákaz provozu segwayů, 
objevila se pro změnu takzvaná 
pivní kola. Co si Praha 1 doslova 
nevyvzdoruje, to nemá – ať jde 
o pomoc magistrátu nebo legisla-
tivní změny,“ říká starosta Prahy 1
a lídr TOP 09 v Praze 1 Oldřich 
Lomecký. Právě proto Praha 1 při-
chází s opatřeními, jako je napří-
klad návrh zákazu prodeje alkoho-
lu ve večerkách po 22. hodině. 

Velkým tématem je regulace sdí-
leného ubytování, zejména přes 
platformu Airbnb. Mnozí majite-
lé bytů je dlouhodobě komerčně 

pronajímají zahraničním turistům, 
kteří pak v bytech pořádají noční 
mejdany, takže nikdo ze sousedů 
nemá šanci se normálně vyspat. 
Zde TOP 09 prosazuje efektivní 
řešení, a to možnost změnit stano-
vy společenství vlastníků bytových 
jednotek, aby k omezení pronají-
mání bytů pro sdílené ubytování 
stačil 60procentní většinový sou-
hlas, nikoli současných 100 pro-
cent. Cestou – i když asi mnohem 
delší – je přijetí komplexního legis-

lativního řešení této problemati-
ky po vzoru vyspělých západních 
měst (omezení počtu dnů, kdy je 
možné byt půjčovat v rámci Airbnb 
apod.). 

Z ohlasů a podnětů a občanů vy-
plývá, že kromě negativních dopa-
dů turistického ruchu jim vadí také 
bezohlední cyklisté. V současné 
době – po rozhodnutí soudu, který 
zrušil omezení provozu jízdních kol 
v pěších zónách, což bylo opatření 
přijaté Prahou 1 – probíhají poměr-

TOP 09 JE ZÁRUKOU 
ROZUMNÝCH ŘEŠENÍ 
V PRAZE 1 

www.1000splnenych.cz
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ně úspěšná jednání mezi zástupci 
cyklistů a Prahou 1 o kompromisu. 
Cyklisté si uvědomili, že soud vy-
hověl jejich stížnosti na regulaci ze 
strany Prahy 1 pouze kvůli formě 
(neproporcionalitě) tohoto opatře-
ní, nikoli kvůli jeho věcné podstatě. 
Praha 1 musí chodce chránit, ale 
chce se dohodnout po dobrém. 

OBYVATELÉ PŘIBÝVAJÍ!
Za TOP 09 stojí v Praze 1 obrov-

ské množství vykonané práce. 
Bylo by nefér vůči koaličním part-
nerům, kdyby si „topka“ přivlastňo-
vala všechny úspěchy, ale zároveň 
je nezpochybnitelným faktem, že 
právě ona byla v uplynulých osmi 
letech tahounem všech klíčových 
změn k lepšímu – od nastolení vy-
rovnaného hospodaření po přesun 
mnoha investičních projektů z plá-
nů do reality. 

V souvislosti s vedením městské 
části a radnice Prahy 1 v posled-
ních letech se ve veřejném prosto-
ru poněkud zapomíná na fakt, že 
se konečně podařilo obrátit trend 
vylidňování centra. Ačkoli se stále 
tu a tam v médiích objevuje klišé 
o tom, jak v Praze 1 ubývá oby-
vatel, opak je pravdou. Přispívá 
k tomu i jasná podpora spokojené-
ho života seniorů, ale také podpora 
bydlení mladých. Takzvané starto-
vací byty, jejichž vznik TOP 09 za-
jistila, jsou skutečností – a pomá-
hají k udržení mladých lidí v centru 
metropole. 

„Vím, že komunální volby vzbu-
zují vášně a že mnozí ambiciózní 
jedinci, kteří v nich kandidují, sá-
zejí ve volební kampani na všech-
ny možné sliby rychlých řešení, 
někteří se dokonce nezdráhají 

ani lhát, pomlouvat a manipulovat 
s fakty. Pravděpodobně ani neví, 
jak složitá a dlouhá je cesta od šir-
ší politické shody k hmatatelnému 
výsledku v případě jakéhokoli té-
matu. Poctivě dělaná politika je vy-
soce náročná manažerská činnost, 
nikoli laciná show. Obávám se, že 

zejména Piráti a jim podobní si toto 
vůbec neuvědomují, a přiznám se, 
že pokud by v komunálních vol-
bách výrazněji uspěli a měli převzít 
díl odpovědnosti za Prahu 1, měl 
bych o naši městskou část, náš 
domov, docela strach,“ dodává Lo-
mecký. 

Zrekonstruovaná Werichova vila.

Mezigenerační dům v Samcově 3.
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NAŠI KANDIDÁTI V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Můj život je ovlivněn Sokolem, jeho idejemi i praktickým 
přístupem k životu. Sokolové mimo jiné jako jedni z mála v mi-
nulosti neuhýbali před zlem, nátlakem a populismem. Jestli 
je v tom mohu následovat v mnohem komfortnější zóně, než 
měli oni, tedy v komunální politice v Praze 1, je to pro mne ctí 
i závazkem. 

Dlouhodobě mě zajímá komunální politika a veřejná správa, 
kterou jsem v postgraduálu vystudoval. Od mládí trénuji různé 
sporty, celoživotním zdrojem energie je pro mě historie a četba 
faktografické literatury, německý a francouzský jazyk, hledání 
předků a děti. Deset let jsem bydlel u svých prarodičů, a to ve 
mně formovalo silný vztah ke starším lidem.

21
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NAŠI KANDIDÁTI V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 PŘIJĎTE K VOLBÁM 5. A 6. ŘÍJNA 2018

Celý dospělý život mne provází velmi exaktní povolání a ve 
stejném duchu přistupuji k práci voleného funkcionáře. Medi-
cína i finance včetně mého „dítěte“ – grantové podpory oprav 
bytového fondu – mají naprosto jasné kontury, což je podle mě 
správně. Bezobsažné slovní exhibice přenechávám s radostí 
jiným. 

Jsem patriot z Prahy 1, rodák ze Starého Města, který 
se učil jazyky na základní škole na Novém Městě, gymná-
zium studoval na Malé Straně a právníkem jsem se stal na 
Josefově.

Celý život aktivně sportuji a principy ze sportu – féro-
vým jednáním, poctivostí v přípravě i odvahou – se řídím 
také v práci.

Při práci pro Prahu 1 se věnuji kultuře, sportu a územnímu 
rozvoji.

3 4
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NAŠI KANDIDÁTI V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Slušnost, úsměv a respektování základních společenských 
pravidel patří k naší všeobecné kultuře a právě to nám teď 
hodně chybí. Pojďme to spolu se mnou zkusit změnit – pojďte 
být pozitivní, umět se na sebe usmát, poděkovat a třeba si 
i něco spolu pro dobrou náladu zazpívat. Já se vám budu 
snažit v tom vždycky pomoci, protože si myslím, že je to pro 
náš společný život důležitější než prázdná hesla.

Považuji se za pravicového liberála v ekonomických i spo-
lečenských otázkách, tedy za typického Pražana. Takovou 
politiku v celé Praze dnes už reprezentuje pouze TOP 09, ne-
boť všechny novější strany, hnutí i občanské kandidátky, které 
prohlašují pravolevé vidění světa za překonané, jsou ve sku-
tečnosti svým programem levicové a často antisystémové. Ani 
se nedivím skrývání jejich pravé ideologie, pravicová Praha 
by je jen sotva volila. Mé politické přesvědčení se pak promítá 
i do nejoblíbenějších aktivit, kterým se věnuji ve volném čase: 
objevování světových krás a jízdě na motorce. Prostě užívání 
si všech svobod naplno.

65
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NAŠI KANDIDÁTI V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 PŘIJĎTE K VOLBÁM 5. A 6. ŘÍJNA 2018

Vždy mi bylo blízké racionální myšlení a řešení problémů. 
Zabývám se ekonomií, akvizicemi, investicemi a kapitálovým 
trhem; v minulosti jsem úspěšně restrukturalizoval velké firmy, 
domácí i zahraniční.

Záleží mi na budoucnosti a rozvoji nejkrásnější části 
magického města. Jsem připraven napnout všechny síly pro 
realizaci našich cílů. Nebojím se, nelžu a nepodvádím a moje 
heslo je „vždycky jdu doprava“. Jsem opravdový patriot.

7 9
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NAŠI KANDIDÁTI V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Jsem ochotná, čestná a houževnatá. Vyhledávám výzvy, 
které se obtížně zdolávají. Ráda cestuji a fotím, zajímám se 
o módu, čtu Milana Kunderu a chutná mi sekt. Hovořím anglic-
ky, německy a rusky.

Ekonom s praxí v médiích, kultuře a sociální oblasti. Je mi 
vlastní respekt k druhým a jejich názorům, stejně jako jejich 
prosazování. Úspěch je spojen s úctou k tradicím a vírou ve 
vítězství. 

1110
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NAŠI KANDIDÁTI V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 PŘIJĎTE K VOLBÁM 5. A 6. ŘÍJNA 2018

Zapojuji mladé do politiky, organizuji akce pro občanské 
vzdělávání v oblastech práva, politiky a ekonomie. Pomáhám 
handicapovaným a lidem, kteří potřebují pomoc s Maltézskou 
pomocí o.p.s.

Mám rád dobré sousedské vztahy a respektuji svobodu 
druhého, pokud jeho činy nezasahují do mé svobody. Mým 
velkým koníčkem, jímž kompenzuji náročné povolání, je umění 
– etnologie, studium indického textilu.

12 13
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NAŠI KANDIDÁTI V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Jsem vysokoškolským pedagogem s více než třicetipětiletou 
praxí v oblasti kultury a školství.

Po celou dobu svých studií a své kariéry jsem působila na 
Praze 1, nyní i jako člen Kulturní komise Prahy 1. 

Záleží mi na tom, aby se nám všem na Praze 1 dobře 
bydlelo.

Jsem z prvorepublikové rodiny, žiji a pracuji v Praze 1 téměř 
30 let. Jsem lékař, vydávám časopis Přítomnost, založil jsem 
různé nadace a spolek Kancelář Ombudsmana pro zdraví 
pro ČR. Jako bývalý zastupitel Městské části Praha 1 jsem 
kromě jiného zrealizoval stavbu Pomníku Milady Horákové, 
který nyní stojí na konci Sněmovní ulice. Chcete, abych se do 
vrátil aktivní politiky, proto kandiduji. Jsem tu pro vás a nás 
všechny – bez prázdných hesel, ale s bohatou zkušeností 
doloženou úspěchy.

1514
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NAŠI KANDIDÁTI V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 PŘIJĎTE K VOLBÁM 5. A 6. ŘÍJNA 2018

V oddíle juda, kam jsem v dětství chodil cvičit, mně vště-
povali zásadu, že bojovat se soupeřem se musí vždy čestně. 
Respektuji každého, kdo slušně prezentuje své argumenty, 
ale jako místní patriot tvrdě prosazuji především oprávněné 
nároky nás, kteří v centru bydlíme a žijeme. Nároky na klidný 
spánek, bezpečí a určitý životní komfort. 

Již 36 let se věnuji ve svém volném čase bojovému umění 
Jiu Jitsu. V mém oddíle v Praze 1 mám jak začátečníky, 
tak i pokročilé žáky. Naučí se bránit proti napadení na ulici, 
v tramvaji, ve společnosti, ve které se pohybují. Zároveň si 
rozvíjí svou fyzickou kondici. Jsem autorem 2 knih o sebeobra-
ně. Také na Praze 1 vedu oddíl kondičního cvičení pro ženy. 
Cvičení v obou oddílech je pro občany Prahy 1 zdarma.

Přijít ke mně do oddílu je možno kdykoliv, na věku nezáleží. 
Mám radost, že mohu pro občany Prahy 1 toto cvičení připra-
vovat, a to s podporou Městské části Praha 1.

16 17
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NAŠI KANDIDÁTI V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Mám ráda lidi a ráda si s nimi povídám o jejich radostech 
i strastech. Myslím si, že bychom si měli více naslouchat 
a dobře argumentovat – od toho se odvíjí všechny vztahy, od 
domova, přes pracoviště až po politiku. 

Co o sobě říci... nekonfliktní, upřímný, vždy si vyslechnu 
názory druhých a jsem člověk s optimistickým rozhledem na 
současné problémové věci kolem sebe. 

1918
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NAŠI KANDIDÁTI V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 PŘIJĎTE K VOLBÁM 5. A 6. ŘÍJNA 2018

Jako sportovec vím, že k životu patří určité riziko – nic není 
stoprocentní, žádné jistoty neexistují. Snowboarding, jemuž 
jsem se věnoval, je tvrdý sport, a naučil mě pokoře a nepodce-
ňování ani těch nejmenších maličkostí. To je přístup, s nímž se 
ucházím také o post zastupitele Prahy 1.

Už od mládí mám jednoho velkého koníčka, a tím je Praha 
a její historie. Stále sleduji, co se v Praze děje, a všechny 
informace ukládám do svého výstřižkového archivu a nyní i do 
počítače.

Proto mi vadí (kromě jiného) snaha některých podnikatelů 
zastavět každý volný pozemek v historické části Prahy stavba-
mi, které by mohly stát klidně jinde. Nejenom, že jsou to vět-
šinou strašné budovy (jak ten objekt není šišatý nebo aspoň 
nakřivo, tak není moderní), ale brání přirozenému proudění 
čerstvého vzduchu v ulicích, což vůbec neprospívá zdraví.

20 21
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NAŠI KANDIDÁTI V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Prvním impulsem pro můj vstup do veřejného života
pro mne byly poslední volební výsledky do PS a aktuální 

vývoj na politické scéně, se kterým je mi zatěžko se nečinně 
smířit. Na volební kandidátce jsem se ocitla proto, že mi hodně 
záleží na tom, co se děje v mém okolí a ráda bych se na tomto 
dění v rámci svých sil a možností podílela. Povoláním jsem celý 
život ekonomka, aktuálně v divadle. Mám ráda kulturu a sport, 
aktivně se věnuji józe, cyklistice a plavání.

Těšilo by mne, kdyby se dařilo sport a kulturu co nejvíce 
podporovat i na Praze 1.

Mám rád historii a nejen proto i Prahu 1, kde bydlím i studuji 
na právnické fakultě. Mám smysl pro spravedlnost a dodržuji 
zásady etikety. Věnuji se sportu, ale i mimo něj jsem zastán-
cem fair play. Chci, aby se Praha 1 moderně rozvíjela a žila, 
ovšem s respektem ke kulturnímu odkazu našich předků, aby 
zde i současní občané žili spokojeně a rádi. 

2322
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NAŠI KANDIDÁTI V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 PŘIJĎTE K VOLBÁM 5. A 6. ŘÍJNA 2018

Od roku 1997 působím jako advokát. Ve své praxi se zaměřu-
ji především na obchodní právo závazkové, právní vztahy k ne-
movitostem včetně restitucí, dopravní právo a daňové právo.

V letech 1996-1997 jsem absolvoval studijní pobyt na Manly 
Waratah School, Sydney, Austrálie. Vysoká škola: Karlovy 
Vary (2003-2004), VŠFS Praha (2014-2016).

V roce 2012 jsem spoluzaložil AK Pásek, Honěk & Partners, 
jejímž jsem řídícím partnerem. 

Ve volném čase se věnuji sportu, četbě, kultuře, filmu 
a cestování.  

Je pro mě absolutně nepřijatelná agresivní, zlá a politicky 
nekorektní kampaň, kterou se teď prezentuje většina politic-
kých stran. Věřím, že i vy máte stejné smýšlení. Jsme lidé, 
sousedé, kteří k sobě mají být slušní, hodní a korektní. A to je 
mé krédo!

24 25
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DOKONČENÍ PRIVATIZACE

ZAJISTÍME DALŠÍ STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ

ELEKTRONIZACE ÚŘEDNÍ DESKY � ZRYCHLENÍ ÚŘEDNÍCH VĚCÍ

POSTAVÍME DALŠÍ DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

DOKONČENÍ DOMU PRO DĚTI A MLÁDEŽ V TRUHLÁŘSKÉ ULICI

VYTVOŘÍME KULTURNÍ CENTRUM PRAHY 1

ZAKÁŽEME V PRAZE 1 PIVNÍ KOLA, CHRÁNÍME NAŠE OBČANY

REVITALIZACE PARKU KAMPA, VYSADÍME DALŠÍ STROMY V ULICÍCH

DOKONČENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU, MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO STRÁŽNÍKY

POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVBY PODZEMNÍCH GARÁŽÍ PRO REZIDENTY

PODPORA MALÝCH ŽIVNOSTNÍKŮ S DOMÁCÍMI PRODUKTY

VYTVOŘÍME PSÍ HŘIŠTĚ 

VYTVOŘENÍ PĚŠÍ ZÓNY V OBLASTI POHOŘELCE

DOPRAVNÍ ZKLIDNĚNÍ V ÚSEKU VÍTĚZNÁ � MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ

PROSADÍME REGULACI SDÍLENÉHO UBYTOVÁNÍ (AIRBNB A DALŠÍ)

BUDEME POKRAČOVAT V GRANTECH NA OBNOVU DOMOVNÍHO FONDU

ETAPY V PRAZE 1:
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4 OTÁZKY PRO OBČANY PRAHY 1 

1. JAK SE VÁM ŽIJE V PRAZE 1?
Žije se mi tu dobře, ale mám problém 

s chováním turistů a Airbnb. To je potřeba 
zlepšit. 

2. CO SE VÁM ZDE VYLOŽENĚ LÍBÍ?
Dopravní dostupnost, všude se dobře 

dostanu. Líbí se mi mnoho akcí pro seniory, 
které pořádá naše radnice. Procházky po 
hezkých místech v Praze 1. A samozřejmě 

jako mistru kominickému – výhledy ze 
střech.

3. CO LZE PODLE VÁS ZLEPŠIT?
Jak už jsem zmínil – Airbnb.

4. PROČ VOLÍTE TOP 09 PRAHA 1?
Je tady dobré vedení radnice. Pořádá se 
zde spousta sportovních akcí s účastí zá-

stupců TOP 09. Sám jsem sportovec, proto 
TOPce fandím.

FRANTIŠEK HÁJEK, 
MISTR KOMINICKÝ

od roku 1972 žijící v Praze 1 
(Karmelitská ulice)

1. JAK SE VÁM ŽIJE V PRAZE 1?
V Praze 1 žiji od dětství, jsem opravdová 
centrální Pražačka a neměnila bych. Měla 

jsem velké štěstí, že jsem se narodila 
v Praze 1, stále tady žiji a věřím, že budu 

žít až do konce svého života. 

2. CO SE VÁM ZDE VYLOŽENĚ LÍBÍ?
Praha 1 má nejmalebnější, nejpoetičtější, 
nejmagičtější, prostě nejkrásnější místa 
z celé Prahy, která mají své kouzelné 

dějiny, a hlavně Hradčany a Karlův most, 
nejkrásnější panorama Prahy. 

3. CO LZE PODLE VÁS ZLEPŠIT?
V Praze 1 bych zásadně neměnila nic, 

jen některá místa ztrácejí svou tvář stářím 
a o ta je potřeba se starat. Dát jim občas 

„živou vodu“... a to se daří.  

4. PROČ VOLÍTE TOP 09 PRAHA 1?
V Praze 1 volím TOP 09, protože získala 
moji důvěru, že Prahu 1 chrání, opravuje 

a dává jí právě tu „živou vodu“, o které jsem 
mluvila. Snaží se aby její kouzlo bylo den 
ode dne krásnější... a lidem, Pražanům, 

se tady žilo krásně, bezstarostně a byli na 
Prahu hrdí a pyšní, že jsou jejími občany. 

BÁRA FIŠEROVÁ, 
HEREČKA

od narození žijící v Praze 1
(Nové Město)

1. JAK SE VÁM ŽIJE V PRAZE 1?
Žiji na Malé Straně a žiji tady velmi ráda, je 

to moje srdeční záležitost. 

2. CO SE VÁM ZDE VYLOŽENĚ LÍBÍ?
Mám moc ráda místa, jako je Kampa nebo 
Petřín. Jako Malostraňačka na ně nedám 

dopustit! 

3. CO LZE PODLE VÁS ZLEPŠIT?
Nesmyslný parkovací systém, nově za-

vedený pražským magistrátem, turistické 
atrakce – pseudo historická vozidla, pivní 
kola atd. Jsem zásadně proti omezování 
podnikání zkracováním provozní doby 

u večerních podniků – nevěřím, že by to 
vyřešilo problém s rušením nočního klidu.

4. PROČ VOLÍTE TOP 09 PRAHA 1?
Kvůli všemu, co TOP 09 pro Prahu 1 a její 
občany udělala. Nejsem zvědavá na sliby 
před volbami, zásadně se rozhoduji podle 

činů, nikoli podle slov. 

Ing. Mgr. LENKA PAVLÍKOVÁ, DiS.
ŘEDITELKA MARKETINGU VŠ

23 let žije na Malé Straně
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1. JAK SE VÁM ŽIJE V PRAZE 1?
Žije se mi tady celkem dobře, zlepšit by se 

však mělo životní prostředí.

2. CO SE VÁM ZDE VYLOŽENĚ LÍBÍ?
Množství kultury a kulturních památek. 

Radost mi dělá péče Prahy 1 o seniory, to 
se vidí málokde, takové množství akcí.

3. CO LZE PODLE VÁS ZLEPŠIT?
Měl by se zlepšit úklid na ulicích, hlavně co 

se týká psů.

4. PROČ VOLÍTE TOP 09 PRAHA 1?
Kvůli Oldřichu Lomeckému, 

Bedřichu Rýčovi, Karlu Ulmovi, 
Janu Petránkovi.

PhDr. SVATAVA MATOUŠKOVÁ, 
SENIORKA

od narození žijící v Praze 1 (Černá ulice)

1. JAK SE VÁM ŽIJE V PRAZE 1?
Velmi příjemně, protože mám kolem sebe 
spoustu kamarádů, se kterými jsem nala-

děn na stejnou notu.

2. CO SE VÁM ZDE VYLOŽENĚ LÍBÍ?
Kampa je svým způsobem vesnice, kde se 
všichni navzájem známe a pomáháme si. 

3. CO LZE PODLE VÁS ZLEPŠIT?
Určitě bych řešil parkování a vysloveně mi 

vadí Airbnb.

4. PROČ VOLÍTE TOP 09 PRAHA 1?
Jsem voličem TOP 09, protože jako 

jedna z mála stran má ve svém
programu úzkou spolupráci s Evropskou 
unií. A v Praze 1 ji volím zejména proto, 
že opravdu ve velkém pomáhá spolkům 

v jejich aktivitách. 

Ing. TOMÁŠ OLIVA, 
PŘEDSEDA SPOLKU OBČANŮ

A PŘÁTEL MALÉ STRANY A HRADČAN
25 let žije na Kampě

1. JAK SE VÁM ŽIJE V PRAZE 1?
Blaze. Mám ráda ruch tramvají a ráda se 

dívám z náplavky na lodě. Všude je kousek 
a všeho do sytosti. 

2. CO SE VÁM ZDE VYLOŽENĚ LÍBÍ?
Památky, velké krásné domy a parky. O ví-
kendu bývá Praha vylidněná, a to je radost 

vyrazit ven. 

3. CO LZE PODLE VÁS ZLEPŠIT?
Mně by se líbilo, kdyby byla jednička více 
bezbariérová. Přivítala bych lepší dostup-

nost MHD a obchody bez schodů. 

4. PROČ VOLÍTE TOP 09 PRAHA 1?
TOP 09 má zdravý a především pravicový 
pohled na sociální problematiku – tedy že 
mne jako imobilní osobu na vozíku vnímá 

podle toho, co společnosti přináším, a nabí-
zí rovnocenné příležitosti. 

ALENA JANČÍKOVÁ, 
NOVÁ OBČANKA PRAHY 1

do Prahy 1 se nastěhovala nedávno
(Petrská čtvrť)
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VÁŽNĚ NEVÁŽNĚ 
Různé strategie zvolili uchazeči o důvěru voličů v letošní volební kampani. Jasně, každý naléhavě přesvěd-
čuje, proč byste měli svůj hlas odevzdat právě jeho straně, hnutí či předvolebnímu slepenci. My jsme se 
v redakci spíše podívali na to, proč cenný voličský hlas konkrétní straně či hnutí NEODEVZDAT a NEVOLIT:

PIRÁTI

Věci zelené aneb Když se dá dohromady „nesmrtelná“ Kateřina Klasnová z VV se Zelenými 
a jejich fantasmagoriemi o fungování města. Přidáme-li slepou, ideologickou podporu cyklistů 
bez jakýchkoli ohledů vůči chodcům, vychází z toho něco jako legendární dort Pejska a Kočičky, 
z něhož jen strašlivě rozbolí břicho. 

ZELENÍ

IO
Iniciativa Občanů
Ideje a Odpovědnost

SPD 

pro jedničku

Toto uskupení je „poháněno“ developerskými penězi rodiny Hejmových, přičemž je zde vsazeno na 
klasický model: usměvavý, každému vše slibující Petr Hejma a za ním parta všeho schopných, 
z nichž někteří již své „kvality“ na radnici Prahy 1 v minulosti dostatečně předvedli. Včetně 
samotného pana lídra, který se svým bratrem Janem Hejmou v letech 2006–2009 naši Prahu 1 
„podojil“ tak, že trvalo řadu měsíců, než se podařilo dát obecní finance do pořádku. 

Pomineme-li zoufalou personální nabídku Pirátů v Praze 1 (kdy jeden z kandidátů dokonce 
evidentně trpí osobnostní poruchou na hranici psychopatie), za prezentovaným „čistým štítem“ 
na nás čiší čirá anarchie: těžba kryptoměn ve služebních počítačích, urážky válečných hrdinů – 
čs. letců v RAF (pirát Pikl ve Sněmovně řekl, že to nebere jako hrdinství, že jen plnili rozkazy), 
zpochybňování nedotknutelnosti soukromého vlastnictví… Tihle bukanýři jsou skutečnou 
pohromou. 

PRAHA 1 SOBĚ Sobě, to znamená především bratrům Čižinským. Jan je poslancem, přičemž by chtěl být nejen 
pražským primátorem, ale stále zůstat i starostou Prahy 7. Je to vskutku mohutný příběh: Jan postavil 
při prezidentské volbě petiční stánky pro své hnutí v naší městské části, postrašil lidi ohrožením 
zdravotní péče v Nemocnici Na Františku, a když se nic z jeho pouštění hrůzy nenaplnilo, „hodil“ do 
placu bráchu Pavla. Nejde však o žádné zbabělé vyklizení pozic! Kdyby to šlo, Jan by si k poslancování, 
případnému primátorování a starostování v Praze 7 určitě rád přibral i vedení Prahy 1. Divné zákony 
této země však toto neumožňují, tudíž musíme vzít za vděk alespoň Pavlem. 

MY, CO TADY 
ŽIJEME

I když hlavním expertem na výhrůžky a zastrašování je v Praze 1 spíše jeden psychobukanýr, 
doufáme, že ani oni se do zastupitelstva nedostanou. 
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JAK 
SPRÁVNĚ 

VOLIT?

HLASOVACÍ LÍSTEK
Pro volby do zastupitelstva městské části ve dnech 5. a 6. října 2018

TOP 09
vylosované číslo: 9

1. Ing. Oldřich Lomecký, 61 let, starosta MČ Praha 1 
Praha 1, TOP 09

2. Mgr. Karel Ulm, MPA, 37 let, historik, 
předseda Sdružení občanů a přátel Starého Města a Josefova
Praha 1, TOP 09

3. MUDr. Jan Votoček, 71 let, chirurg
Praha 1, TOP 09

4. Mgr. Filip Kračman, 39 let, právník
Praha 1, TOP 09

5. Zdeněk Barták, 64 let, hudební skladatel a producent
Praha 1, TOP 09

6. Bc. Tomáš Macháček, 32 let, radní MČ Praha 1
Praha 1, TOP 09

7. Ing. Igor Kocmánek, 54 let, finanční poradce
Praha 1, TOP 09

8. Jakub Horák, 46 let, manažer, spisovatel, zakladatel Hnutí Nevím a Eccentric Club
Praha 1, bez politické příslušnosti

9. Ing. Jiří Veselý, 67 let, ekonom, OSVČ
Praha 1, TOP 09

10. Kateřina Hamr, 51 let, podnikatelka, PR konzultantka
Praha 1, TOP 09

11. Ing. Tomáš Böhm, MSc., 57 let, konzultant
Praha 1, TOP 09

12. Giancarlo Lamberti, 21 let, letištní supervizor odbavení cestujících
Praha 1, TOP 09

13. MUDr. Jan Petránek, Ph.D., 67 let, lékař
Praha 1, TOP 09

14. PhDr. Mgr. Renata Sabongui, 58 let, vysokoškolský pedagog, produkce v oblasti umění
Praha 1, TOP 09

15. MUDr. Martin Stránský, M.D., 61 let, lékař, zakladatel kanceláře Ombudsman pro zdraví ČR, 
pedagog, vydavatel
Praha 1, bez politické příslušnosti

16. Zdeněk Skála, 67 let, úředník
Praha 1, TOP 09

17. Bedřich Rýč, 62 let, úředník
Praha 1, TOP 09

18. Bc. Irena Kvasničková, 46 let, manager farmacie
Praha 1, TOP 09

19. Václav Kaftan, 55 let, podnikatel
Praha 1, bez politické příslušnosti

20. Mgr. David Bakeš, 36 let, trenér
Praha 1, bez politické pfíslušnosti

21. Karel Novotný, 77 let, podnikatel, vinárník
Praha 1, bez politické příslušnosti

22. Ing. Ivana Šolcová, 58 let, ekonom
Praha 1, TOP 09

23. Pavel Řeháček, 29 let, student
Praha 1, TOP 09

24. JUDr. Martin Pásek, Ph.D., 50 let, advokát
Praha 1, TOP 09

25. Ludmila Bartáková Novotná, 63 let, ředitelka agentury
Praha 1, TOP 09

Na hlasovacím lístku pro 
volby do Zastupitelstva 
městské části Praha 1 ve 
dnech 5. a 6. října 2018 
zaškrtněte

V PRAZE 1 VOLTE

TOP 09
vylosované číslo: 9
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BÝLOŽRAVÝ

JEŽÍŠŮV 
VYSLANEC

SPORTOVNÍ
PLAVIDLO

V tajence naleznete doplnění citátu čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga... 
Praha 1 je jedna z nejkrásnějších městských částí na celém světě. Na Magistrátu je (1. díl tajenky), ale Praha 1 je vedena (2. a 3. díl tajenky).
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BÝLOŽRAVÝ

JEŽÍŠŮV 
VYSLANEC

SPORTOVNÍ
PLAVIDLO

INFORMACE K VOLBÁM
Kromě státních občanů ČR mají právo volit 
do zastupitelstev obcí také státní občané 
ostatních členských států Evropské unie, 
kteří alespoň ve 2. den voleb dosáhnou 
věku 18 let a jsou v příslušné obci 
(městské části) přihlášeni k trvalému nebo 
přechodnému pobytu; komunálních voleb 
se mohou zúčastnit, pokud ve lhůtě do 
3. 10. 2018 do 16:00 hodin podají žádost 
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů 
u příslušného obecního úřadu v místě, 
kde jsou přihlášeni k trvalému nebo 
přechodnému pobytu. Pokud státní občan 
jiného státu EU tuto žádost nepodá, nemůže 
se hlasování v těchto volbách zúčastnit. 
U Úřadu městské části Praha 1 lze žádost 
podat u odboru občanskosprávních agend, 
oddělení správního řízení, detašované 
pracoviště Vodičkova 32, Praha 1, 2. patro, 
Bc. Sodomková, tel: 221 097 397.

INFORMATION FOR LOCAL ELECTIONS
Next to Czech citizens, the right to vote to 
the local council is also extended to the 
citizens of EU countries who have reached 
18 years no later than on the second day of 
the elections (6th October) and have their 
permanent or temporary residence in the 
municipality (municipal district); they can 
participate in the elections if they submit 
request to be included in the permanent 
list of voters of the respective municipality, 
where the address of their permanent 
or temporary residence is located, until 
3rd October, 4:00 pm. If the citizen of EU 
country does not submit this request in 
time, he or she will not be able to vote in the 
elections. In Prague 1 municipal district the 
request can be submitted to the Department 
of Administrative Agendas at the detached 
office Vodickova 32, Prague 1, 2nd floor, 
to Ms. Petra Sodomkova, tel. 221 097 397, 
petra.sodomkova@praha1.cz.
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PROCVIČTE SVÉ MOZKOVÉ ZÁVITY,
PŘEMÝŠLEJTE – A HLAVNĚ SE BAVTE!

?

1. 
Dokážete přeskládat čísla 
a matematické úkony takovým 
způsobem, aby výsledkem bylo 
číslo 44? 

10, 2, 25, 1, 8, 3

x : - + +

3. 

Jak vám bude při teplotě 
104 stupňů Fahrenheita? 

     
     a) Nic moc teplo, raději se ven přiobléknu   
     b) Hodně horko 
     c) Takovou teplotu člověk nemůže přežít

2.
Tři známá jídla z české gastronomie:

S_Í_K_V_    S_    Š_S_I

_U_Á_     J_K_    O_     B_B_Č_Y

K_A_I_K_     B_A_B_R_Č_A

Správné odpovědi 
naleznete na str. 3

?

?
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SOUTĚŽ O 09x KALENDÁŘ
KAMILA LHOTÁKA

Jaký je aktuální světový 
rekord (čas) ve složení klasické 

Rubikovy kostky?

Svoje odpovědi zasílejte do 10. 10. 
2018 na soutez@1000splnenych.cz

Napište nám alespoň 3 nejvýznamnější 
ocenění malíře, grafika a  ilustrátora 

Kamila Lhotáka, a to do 
10. 10. 2018 na e-mail: 

soutez@1000splnenych.cz

VYHRAJTE 
TOP 09x09 

RUBIKOVU KOSTKU

Kamil Lhoták: Velký stroj pouště, 1966, olej na plátně
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ZÁRUKU ROZUMNÝCH ŘEŠENÍ

V PRAZE 1 
VOLTE ČÍSLO

PŘIJĎ
TE K

 VOLB
ÁM

5.–
6. 

ŘÍJN
A 20
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