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editorial
Vážení čtenáři,
Česko pokračuje ve volebním
maratonu. K urnám totiž
půjdou v následujících letech
Češi rok co rok, a to až do roku 2027. Připravte se tak na
to, že jen co jedna kampaň
skončí, odstartuje další. Nyní se koná hned několik voleb,
vybírat budete první říjnový
víkend nové zastupitele své
městské části, ale i ty, kteří
budou rozhodovat o směřování hlavního města Prahy,
konají se totiž i volby na
pražský magistrát. A aby toho nebylo málo, obyvatelé
čtyřky budou vybírat také nového senátora. Volby se konají
5. a 6. října. Už máte jasno v tom, koho budete volit? Dáte
hlas tomu, koho volíte tradičně, nebo letos váháte a vybíráte si třeba podle programů jednotlivých stran? A jak jste
spokojeni s tím, co se ve čtvrté městské části v uplynulých
čtyřech letech změnilo? Přinášíme vám také novinky ze
čtvrté městské části. Víte třeba, že pokud jste vyššího věku,
máte nárok na plavenky nebo si můžete procvičit paměť?
A mladší generaci, ale i rodiče školák, zase zaujme informace, kdy letos a napřesrok budou prázdniny.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Jak se hospodaří na čtyřce
pod starostou Štěpánkem
N
edávno vyšlo najevo, že
současná koalice pod zeleným starostou si nechávala proplácet alkohol a další nákupy. Ve výčtu účtenek za
desetitisíce korun jsou takové
perly jako pivo, drahá vína, krevety nebo třeba maso na gril.
Jak by takové věci využili při
práci na radnici, není jasné.
Prahu 4 vede v tuto chvíli koalice složená z Trojkoalice, uskupení STAN – Tučňák a ODS.
A právě radní těchto stran si
nechávali proplácet podezřelé
nákupy. Nejlepším příkladem
podezřelých nákupů je sám starosta Štěpánek. On sám má ve
využívání reprefondu jasno:
„Hradí ze z něj drobné pohoštění pro návštěvníky, zpravidla
obyvatele městské části, případně členy zastupitelstva,

předsedy politických klubů, komisí rady a výborů zastupitelstva. Konkrétně to je káva nebo
čaj, nealkoholické nápoje, ovoce. Nakupujeme také drobné
dárky, květiny nebo knihy, například k životnímu jubileu obyvatel Prahy 4. A jak je v české
kultuře zvykem, někdy to může
být i láhev dobrého bílého nebo
červeného vína, která jubilanty
spolu s kyticí obvykle potěší víc
než obligátní bonboniéra,“ popisuje využívání peněz starosta
Petr Štěpánek dnes kandidující
za uskupení Praha 4 sobě.
Název tohoto uskupení, kam
se nyní předseda Zelených přesunul, zdá se docela příhodný,
protože například v květnu
2017 si Štěpánek nechal proplatit plátky vepřové krkovice,
kilo vepřové panenky, dále ho-

vězí zadní nebo řízky. Jak na
radnici hostil někoho syrovým
masem nebo komu ho daroval
v dárkovém koši při jubileu,

jasné není. Možná mu při přebírání nákupu maso potřísnilo
šaty, protože si také nechal na
účet Prahy 4 vyčistit svá saka.

Příklady vypečených nákupů
Starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice)
■ plátky vepřové krkovice, kilo vepřové panenky
■ čistírna
Místostarostka Iva Kotvová (Trojkoalice)
■ víno za 290 korun
■ luxusní šampaňské Oudinot Brut za 1048 korun
Radní Zdeněk Pokorný (STAN – Tučňák)
■ pět lahví sektu v hodnotě 500 korun
■ rum Zacapa Centenario
Místostarosta Zdeněk Kovařík (ODS)
■ vína a sekty v hodnotě 1048 korun
Radní Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice)
■ několikrát měsíčně si nechává proplácet oběd, mezi její oblíbená jídla patří krevety, smažené rýžové nudle s krevetami
nebo krevety se zeleninou (pozn. na stravu dostává stravenky)
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rozhovor
Ing. Pavel Horálek je druhý nejdéle sloužící starosta
městské části Praha 4. Vedl ji dlouhých šest let. Jako lídr
vyhrál s ODS v Praze 4 dvoje volby za sebou. Z komunální
politiky se stáhl a sleduje ji už jen zpovzdálí jako
nestraník. O politice a volbách v Praze 4 toho ale ví dost.
Jak vidí nadcházející volby? Kdo je podle něj favoritem
a kdo nebezpečím?

Pavel Horálek:
PŘIPRAVIL MARTIN NOVÁK, FOTO ARCHIV PAVLA HORÁLKA

Nezasloužíme si na radnici
politické prospěcháře
● Když se řekne volby, co se vám vybaví
na prvním místě?
Asi jako každému se mi vybaví politici slibující mnohdy nereálné věci, takové modré
z nebe. A pak při samotné práci v průběhu
volebního období „skutek utek“.
● Jak vzpomínáte na ty svoje poslední,
mimochodem vítězné volby?
První vítězství v roce 2006 bylo na dnešní dobu snadné, protože lidé ODS věřili, věřili v rozumná řešení a schopné lidi. Získali
jsme více než 50 procent. To druhé vítězství v roce 2010 bylo vydřené. Čtyři roky
jsme usilovně pracovali na radnici, úřad začal fungovat, měnili jsme Prahu 4 k lepšímu. Lidé to oceňovali, ale v té samé době se
ODS bohužel stala stranou s pošramocenou pověstí, protože někteří straníci získanou voličskou důvěru zpronevěřili. To se
dotklo všech velkých městských části, Prahu 4 nevyjímaje. Voliči však naši práci, kterou jsme za čtyři roky na radnici odvedli,
ocenili tím, že jsme opět vyhráli. Dokonce
jsme byli největší město, kde ODS vyhrála
volby. Tehdy jsme pro naše obyvatele zavedli řadu nových projektů jako například
dotované plavenky, počítačové kurzy pro
seniory, dostatek míst ve školkách, vznikla
sportovní centra dětí při základních školách, seniorské parky, investovali jsme do
zeleně a veřejných ploch, vytvořili jsme
nová informační centra a Czech POINTy
pro podnikatele, na podporu živnostníků
jsme vyhlásili soutěž „Provozovna roku“
atd. Když parlament vyhlašoval soutěž
o nejlepší Obec přátelskou rodině v České
republice, Praha 4 vyhrála. A rozdíl mezi
námi a dalším v pořadí byl tak velký, že se
tehdy komise rozhodla neudělit druhé mís-
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to a udělila až místo třetí Českým Budějovicím.
● A co se vám vybaví, když připomenu vaše odvolávání a konec v pozici starosty?
Moje odvolání bylo výsledkem vnitrostranického boje o směřování ODS. Byli lidé,
kteří chtěli fungovat v kmotrovském systému jako například bývalí kolegové Pavel
Caldr nebo Jan Schneider a kteří se nechali
řídit člověkem mimo radnici. Proti nim
jsem stál já například s primátorem Svobodou se snahou očistit ODS od pochybných
lidí. Proto jsem byl tehdy odvolán. Nakonec
vedení ODS úplně zrušilo oblastní sdružení
na Praze 4 a někteří členové už se nesměli
do strany vrátit. Když si na své odvolání
vzpomínám nyní, bylo to pro mne těžké období, protože to byla zrada mladých lidí,
které jsem vytáhl nahoru, snažil se je vést
a něco naučit. Dnes už je to ale dávno za
mnou.
● Určitě existuje velký rozdíl mezi politikou komunální a parlamentní. Jako
starosta pátého města v zemi, což Praha 4 podle počtu obyvatel je, jste nepochybně vnímal i tu celostátní. Liší se to
skutečně tak moc, jak se říká?
Největší rozdíl mezi parlamentní a komunální politikou je hlavně v tom, že z parlamentu člověk vnímá obce jen jako tečky
na mapě. Jako starosta jsem cítil mnohem
větší zodpovědnost k lidem, které jsem
denně potkával jak na radnici, tak v místě,
kde bydlím nebo nakupuji.
● Co je pro obyvatele Prahy 4 podle vás
nejdůležitější ze všech možných kroků
radnice?
Lidé potřebují hlavně pocit bezpečí, čistotu v ulicích a příjemné prostředí. A pak

aby jim radnice nabídla všechny služby,
které potřebují. Od školky přes fungující
úřad až po hezké parky. Radnice by jim měla také dát šanci, aby lidé na svou městskou
část byli hrdí – na to, že si za domov vybrali
právě Prahu 4.
● Když se ohlédnete zpátky na těch šest
let ve funkci starosty, co považujete za
svůj největší úspěch nebo přínos obyvatelům Prahy 4 a co za svou největší prohru?
Jako stavař za svůj největší úspěch považuji rekonstrukci historické budovy radnice v Táborské ulici. Provedli jsme ji přesně po sto letech od jejího postavení a vždy,
když kolem jedu, jsem na ni pyšný. A hodně
úsilí stálo také to, že Úřad městské části
začal naplno pracovat pro své obyvatele. To
nebylo jednoduché, ale povedlo se to. Největší zklamání pociťuji z toho, že se mi nepodařilo dokončit projekt proměny Centrálního parku na Pankráci. Měl tam být
například přírodní amﬁteátr, velké dětské
hřiště a osvěžující vodní plochy.
● Existuje něco z doby vašeho starostování, co byste chtěl vrátit zpět, kdyby to
šlo?
Jsem realista a nerad používám kdyby.
Určitě jsou věci, které šly udělat lépe, ale já
se snažím na minulost takhle nedívat. Vrátit čas nikdo nedokáže.
● Když se rozhlédnete kolem sebe, jak
se Praha 4 za poslední volební období
pod starostou Štěpánkem změnila?
Z toho, co vidím, mi připadá, že bohužel
k horšímu. Zeleň je zanedbaná, některé
prospěšné projekty pro obyvatele Prahy 4
byly zrušeny jako například sportovní centra pro děti při základních školách. Nej-

rozhovor

horší také je, když si vzpomenu, jak současný starosta na nás vyvíjel tlak, že jsme
byli příliš vstřícní k developerům. Je pro
mě smutné zjištění, že dnes velcí developeři získávají od radnice hladce svolení
s navyšováním objemu výstavby. Ať je to
projekt společnosti Central Group na Kavčích horách nebo Finep v Hodkovičkách.
Tohle by lidé z Prahy 4 neměli přehlížet. Je
zajímavé, jak Petr Štěpánek něco jiného
hlásal z opozice a v kampaních a úplně něco jiného dělá jako starosta. Hodně mu také
zazlívám, že se celé své volební období opíral o hlasy lidí, které v minulosti tak vášnivě kritizoval.
● Co se dá současnému vedení radnice
vytknout nejvíce a vidíte i některé pozitivní kroky?
Kromě výše uvedeného jsou nejhorší jednotlivé nesystémové kroky. Ať už je to
snaha o omezení průjezdu Táborskou ulicí
nebo namalování pruhů pro cyklotrasy na
frekventovaných silnicích. Ve skutečnosti
je to jen riziko jak pro cyklisty, tak pro řidiče. Sám na kole hodně jezdím, ale cyklostezky mají smysl jen tam, kde je k tomu
vhodný prostor. Projet se na náplavce nebo
v Krčském lese je určitě radost pro každého, ale vydat se s kolem do Vyskočilovy
ulice do namalovaného pruhu mi přijde
jako hazard.
● Co podle vás obyvatele v Praze 4 nejvíce trápí?
Velkou část obyvatel trápí doprava a parkování. Ukazuje se to, co jsem vždycky říkal, že dopravu je třeba řešit na úrovni celé
Prahy a někdy i středních Čech. Zavedení
modrých zón jsem se vždy snažil zabránit,
protože je to jen další vytahování peněz
z kapes obyvatel Prahy 4. Kdyby alespoň ty
vybrané peníze byly vidět v opravách silnic
nebo chodníků. Proti modrým zónám uvedu jednoduchý argument. Tehdy jsme si
zpracovali studii několika sídlišť na Praze 4, jak jsou na tom s parkováním. Např.
sídliště na Pankráci. Vzali jsme si plány by-

tových domů a spočítali, kolik parkovacích
míst by podle dnešní vyhlášky bylo pro parkování u těchto domů potřeba. A pak jsme
obešli konkrétní lokalitu a spočítali stávající parkovací místa. Deﬁcit byl kolem 800
parkovacích míst na jedno sídliště! Takže
pokud by parkovali v lokalitě jen místní rezidenti, už nyní by jim tento počet nestačil.
Čemu tedy parkovací zóny pomohou? Možná ubudou Středočeši, kteří se střídali s místními. Tvrdím, že bez zásadní změny v dopravní politice celého města a výstavby
parkovacích domů v místních lokalitách se
nepodaří parkování vyřešit.
● Jak by si měl občan vybírat stranu,
kterou bude na radnici volit?
Podle mě je nejdůležitější důvěryhodnost jednotlivých lidí a jejich názorů. Když
vezmu politické prospěcháře bez jakýchkoliv pevných zásad, kteří jsou ochotni měnit
politické strany, jak se to zrovna hodí, tak
to jsou přesně lidé, kteří si hlas voličů nezaslouží. Vezměte si hysterickou Petru Rejchrtovou, která minule kandidovala za
Trojkoalici a nyní je na kandidátce módních
Pirátů. Petr Štěpánek dokonce jako republikový předseda Zelených kandiduje za
nějaké uměle postavené hnutí. Všehoschopný Pavel Caldr už je na kandidátce
čtvrtého politického subjektu za posledních šest let. To jsou přesně strany a lidé,
kteří udělají cokoli pro to, aby se dostali na
radnici a k moci. Jsem přesvědčený, že o lidi v Praze 4 jim vůbec nejde.
● Letos postavilo kandidátky 11 politických stran a hnutí. Nezdá se vám to
moc?
Je jich strašně moc. Věřím, že lidé sami
vyřadí z politické soutěže všechny umělé
politické subjekty a dají hlas jen stranám,
které vrátí na radnici rozumné jednání
a korektní principy. Ve větších stranách
probíhají primárky a ty určují ze svých
členů tu nejvhodnější kandidátku. Je tedy
alespoň záruka, že dochází k vnitrostranické diskusi a výběru těch nejlepších.

U nově vzniklých subjektů usuzuji, že se
pár lidí narychlo domluví, postaví se do čela
nového subjektu a sestaví účelově zbytek
kandidátky z lidí, kteří se ani navzájem neznají, jen aby měli dostatečný počet, a sázejí na politikou znechucené voliče, kteří
rádi zkoušejí něco nového. Jenže ty nové
slepence jsou jen nově nalakovaným vrakem se starými díly. Stačí si připomenout
příklad z minulosti – Věci veřejné.
● Kdo je podle vás favoritem voleb? Jaké
tipujete pořadí na prvních třech místech?
Na prvních dvou místech se podle mě
umístí Piráti a ANO. Před rokem bych vám
řekl, že jasným favoritem budou Piráti.
Dnes už tento názor nesdílím. Jejich práce
v parlamentu a proimigrantský postoj mě
strašně zklamaly. Hnutí ANO může rovněž
uspět, pokud voliči konečně neprocitli z fenoménu Babiš či ANO nespočítají, že se jim
během volebního období rozpadl klub, což
vypovídá o nedbalém výběru kandidátů.
O třetí místo dle mého názoru svede souboj
ODS s TOP 09.

Jak vidí Pavel Horálek
politické strany v Praze 4
ODS
Velmi doufám, že všichni prospěcháři
z ODS v době jejího propadu odešli.
Vše nyní záleží na tom, jestli ODS bude schopna nabídnout na kandidátkách takové lidi jako Kubera či Kupka.

TOP 09
Vnímám ji jako nepovedeného bratříčka ODS s kandidátem na pražského
primátora Jiřím Pospíšilem. Ten na
obrazovce v televizi působí důvěryhodně, z osobních setkání s ním ale takový dojem vůbec nemám. A takový
mám pocit z celé této strany.

ČSSD
Česká politika potřebuje silnou levicovou stranu, ale je otázkou, zda to
ČSSD dokáže naplnit.

ANO 2011
Byznysový projekt.

PIRÁTI
Zklamání.
Ostatní subjekty Pavel Horálek odmítl komentovat s tím, že se jedná
jen o marketingové projekty s cílem získat moc k polickým „kšeftům“.
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aktuality

za primátora Svobodu z ODS
ývalého primátora Bohuslava Svobodu (ODS) by do stejné funkce chtěli po letech vrátit Pražané. Podle
předvolebního výzkumu společnosti SANEP z konce června je nejpreferovanějším
kandidátem. Svoboda dále spolu s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) a Matějem Stropnickým (SZ) patřili v červnu
mezi nejznámější tváře pražského magistrátu, znalo je více než 50 procent Pražanů. Průzkum dále uvádí, že z celkem 65 za-

B

stupitelů hlavního města Prahy se trvale
52 zastupitelů napříč stranami pohybuje
pouze pod 7 procenty znalostí obyvatel
Prahy. Volit lze třemi způsoby. Buď křížkem označit jednu jedinou politickou stranu, nebo vybírat kandidáty napříč politickými stranami, přičemž každý volič má
tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva.
Předchozí dvě varianty lze také zkombinovat, a to tak, že volič označí jednu stranu
a dále několik kandidátů ostatních stran.

Plavenky pro seniory

Procvičte si paměť

lavenky pro seniory do plaveckého areálu Praha 4 – Podolí jsou
zájemcům k dispozici od začátku
září. Jsou určeny lidem starším
63 let a držitelům ZTP průkazů, kteří
mají trvalý pobyt na území Prahy 4.
Každý zájemce může získat dvě plavenky na měsíc.

urz trénování paměti mohou
navštívit senioři ze čtvrté městské části. Možnost procvičit si
paměť budou mít od poloviny října.
Kurzy jsou určeny seniorům od 63 let
s trvalým bydlištěm v Praze 4 a hlásit
se je možné na bezplatné telefonické
lince 800 100 128 od středy 3. října.

P

K

Kdy budou
prázdniny
etní prázdniny dětem skončily, už
teď se ale mohou těšit na další
volné dny. Podzimní prázdniny
připadnou na pondělí 29. října a úterý
30. října 2018. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince
a skončí ve středu 2. ledna. Pololetní
prázdniny jsou jen jednodenní a připadnou na pátek 1. února 2019. Jarní
prázdniny pro děti ze čtvrté městské
části začnou 11. února a potrvají do
17. února.

L

EXPRES VÝKUP
byty, rodinné i činžovní domy,
pozemky a jiné nemovitosti.
Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.
Tel.: 603 278 555
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Pražané chtějí

politika

Česko navštívili účastníci

Mikrorozhovor
s Michalem Hrozou

protestů proti invazi do Československa
aďarská ﬁlozofka Ágnes Hellerová, ruský matematik Pavel Litvinov, polská dokumentaristka Joanna Helanderová či
krymsko-tatarský politik Mustafa Džemilev byli
ve skupině hostů, kteří přijali pozvání Ústavu
pro studium totalitních režimů k 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Všichni hosté mají jedno společné – v zemích, které se invaze zúčastnily, se rozhodli pro
veřejný protest proti ní. Za tento odvážný postoj
zaplatili vyloučením ze studií či ze zaměstnání,
nucenou emigrací, léty vyhnanství, vězení nebo
pobytem v psychiatrických klinikách.
Mezi hosty jsou i všichni tři žijící účastníci protestu z 25. srpna 1968, který se odehrál na
Rudém náměstí – Taťána Bajevová, Viktor Fajnberg a Pavel Litvinov. Přestože je tento protest
„osmi statečných“ u nás nejznámějším, rozhodně nebyl ojedinělý. Stovky lidí od východního
Berlína až po Moskvu vystoupily proti útoku na
svobodu československých občanů.
Dne 20. srpna byla za účasti hostů zahájena ve
Skautském institutu na Staroměstském náměstí
výstava Za vaši a naši svobodu 1968–2018, která na dvaceti panelech představuje osudy více
než dvou desítek protestujících. Anglická mutace výstavy již od dubna putuje po Spojených
státech amerických. V srpnu kromě vernisáže
v Praze byla otevřena i výstava v Moskvě a v září
v Kyjevě. Dne 21. srpna proběhla v Knihovně
Václava Havla beseda s Ágnes Hellerovou, Pavlem Litvinovem a Mustafou Džemilevem.
„Viktor Fajnberg, jeden z osmi statečných
demonstrantů proti okupaci Československa na

● Co nejvíce vyčítáte současnému vedení městské
části?
Městská část Praha 4
v tomto končícím volebním
období bohužel celkově zaostala za rozvojem úspěšných
městských částí. Je to vidět
v mnoha oblastech – od chybějící infrastruktury přes
malou nabídku dostupného
bydlení, nedotažená řešení
problému parkování, zhoršující se služby pro seniory až
po zanedbaná veřejná prostranství a zeleň. Chceme to
změnit a víme jak na to!

M

● Co Praha 4 nejvíce potřebuje?
Praha 4 jako nejstarší
městská část potřebuje důstojný domov pro seniory. Je
potřeba, aby si současná koalice přiznala, že původní
projekt seniorského domu
dovedla ke krachu. Připravíme nový, který bude respektovat jak potřeby seniorů, tak místních obyvatel.
Stávající koalice nechala veřejná prostranství a zeleň
zpustnout. My si přejeme
Prahu 4 čistou a upravenou.
Za každý metr čtvereční musí někdo odpovídat. Zavedení
chytrého systému parkování,
který nebude z občanů Prahy 4 dělat cizince ve vlastním
městě. Je čas začít úřad ovládat z mobilního telefonu nebo tabletu. Zavedeme možnost elektronického podání
a vyřízení agendy na Úřadu
městské části.

Kandidát na starostu Prahy 4 za TOP 09
Michal Hroza po padesáti letech osobně
poděkoval Viktoru Fajnbergovi za statečnost.
Rudém náměstí, mi včera poděkoval, že se jako
instituce nebojíme vystoupit ve prospěch našich
kolegů v Rusku. Samozřejmě mě uvedl do rozpaků, protože to my máme děkovat jemu, ale zároveň rozumím, jak na člověka jeho zkušenosti
působí informace, že je současná vláda držena
hlasy komunistických poslanců,“ říká ředitel Odboru produkčního ÚSTR Michal Hroza.

DOPLNĚNÍ REDAKCE

Narážka „TOPáckého“ lídra Michala Hrozy míří na radního současné koalice Lukáše Zichu. Na
radnici byl zvolen za ANO 2011, následně ale tuto stranu opustil a vytvořil spolu s několika dalšími
zastupiteli klub STAN – Tučňák. Svoji tour po stranách během jednoho volebního období zakončil
tím, že se stal lídrem kandidátky Starostů a nezávislých s lidovci. Nedávno ale prokázal, že láska
k ANO nerezaví a společně s předsedou hnutí Andrejem Babišem a kandidátem ANO na pražského primátora Petrem Stuchlíkem se účastnil zahájení kampaně hnutí ANO 2011 na Pankráci.

Lukáš Zicha s Ondřejem Růžičkou v čilém hovoru s dvojkou kandidátky ANO 2011 v Praze 4 Zdeňkem Zieglerem

Lukáš Zicha v rámci pražské předvolební
kampaně ANO 2011 před čtyřmi lety. Dnes
člen STAN – Tučňák

● Proč neudělala TOP 09
v Praze 4 společnou kandidátku se STAN?
Lídři STANu na Praze 4
jsou bez výjimky odchovanci hnutí ANO 2011, za
které Lukáš Zicha, Ondřej
Růžička i Zdeněk Pokorný
kandidovali v minulých volbách na předních místech.
Zároveň jsou jako členové rady přímo odpovědní za úpadek, kterým městská část
v posledních letech trpí.

www.vase4.cz
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Kandidát na starostu za ČSSD Ing. Jiří Bodenlos:

Praha 4 potřebuje nové vedení,
kterému zase bude záležet na lidech
● Konec volebního období je čas na to
ohlédnout se zpět. Jak se současné vedení v čele se starostou Štěpánkem staralo o naši městskou část?
Pan starosta měl Prahu 4 spíše jako vedlejšák. Pokud má Rada MČ nevýrazné vedení práce, městská část tím trpí. Je to
vidět například na problémech okolo společností 4-Majetková nebo 4-Energetická.
Branické divadlo má velmi problémového
nájemce a vedení radnice to nedokázalo vyřešit. Absolutně nic koalice nedělala s kulturními prostory Kosmos na Spořilově. Samostatnou kapitolou je oblast investic. To
je úplná katastrofa. Jediným, čím se současné vedení prsí, je koupaliště Lhotka. To
je projekt, který byl připraven ještě za mého působení na radnici. Stejně tak dopravní hřiště Plamínkova, i to je produkt minulého vedení. Jinak nelze jmenovat nic, co
by připravilo či realizovalo toto vedení. Životní prostředí se nepohlo ani o píď, kromě
fontány v Centrálním parku. Ale to byla
akce cizího investora, a nikoli radnice. Spořilovský velký park, který se za mého působení ze tří čtvrtin revitalizoval, se také nepohnul ani o centimetr. Bylo potřeba udělat
mnoho věcí, ale když chybí vedení, neudělá
se nic.

8
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● Co je nejhorším problémem Prahy 4
dnešních dní?
V této chvíli má Praha 4 velké problémy
hned dva. A jsou hodně velké. Měří více než
70 metrů. Jsou to dvě 70metrové věže vedle parku Na Kavčích horách, tzv. Pleskotovy věže. To je stavba, která mi nahání
husí kůži. Dalšími problémy jsou pak samozřejmě Spořilovská a doprava okolo
Spořilova.
● ČSSD jde do voleb z opozice. Co nabízí
svým voličům? Pro jaké skupiny obyvatel
má ČSSD připravený program?
Jsme sociální demokracie. Naším zaměřením je už více než 140 let starost o ty,
kteří potřebují pomoc trochu více než
ostatní. Například senioři anebo sociálně
slabší rodiny s malými dětmi. A tak je postaven i náš program. Jako pomoc pro lidi,
kteří to potřebují. Chceme pro děti ve školách obědy zdarma, protože existuje mnoho dětí, kterým rodiče nejsou schopni obědy zaplatit. Chceme zřídit ve školkách tolik
míst, aby všechny děti měly možnost nastoupit. Pro seniory musíme vybudovat nový seniorský dům. Projekt je připraven, jen
na něm nikdo 4 roky nic neudělal.
● Jak vnímáte přechody jednotlivých zastupitelů mezi politickými stranami

a uskupeními, které se poslední 4 roky
rozmohly?
Je to hodně zvláštní. Já už ani vlastně
nevím, kdo tu kandiduje. Máme tady
11 stran, které kandidují… ODS se dělí na
ODS a 4 pro 4, ANO se dělí na ANO a STAN,
Zelení se dělí na Praha 4 sobě a Piráty. Tím
jsem chtěl říci, že ve STANU jsou na prvních místech lidé, kteří kandidovali v minulých volbách za ANO, 4 pro 4 jeden Svobodný a 3 bývalá ODS, z toho ještě dva
stačili být PRO Prahu. Piráti, tak tam se
přestěhovala část Zelených. Nevím, jak to
komentovat. Nedostali šanci na volitelných
místech ve svých mateřských stranách, tak
holt šup, převléci kabát a názory. Všechny
ty projekty jsou jen hračky politických podnikatelů.
● Co by po volbách ve čtvrté městské
části nejvíce pomohlo a co je naopak nebezpečím?
Nejvíce by pomohlo, kdyby zastupitelé
napříč stranami komunikovali korektně, ať
už je to opozice či koalice. V tomto období
to bylo tak, že koalice se snažila prosadit
silou jen své názory. A s opozicí se nikdo nebavil.
● Co byste Praze 4 přál na příští 4 roky,
ať už volby dopadnou jakkoli?
Hlavně aby vedení radnice pracovalo
znovu pro lidi, kteří tu žijí. Bojovali za dostavbu okruhu a další důležité věci. Jen ne
žádné fantasmagorie.

oranžové listy

Jak správně volit ČSSD
✔ Volební lístky přijdou do schránek. Obyvatelé budou vybírat nové vedení své
radnice, ale i pražského magistrátu.
✔ Nejjednodušším a zároveň také nejúčinnějším způsobem je křížkem označit
stranu, kterou chci volit.
✔ V těchto volbách je možné křížkovat i jednotlivé lidi nebo stranu a navíc ještě
lidi. Tento způsob ale ubírá na síle jednotlivým kandidátům a stranám, pokud
volič nevyužije všech 45 křížků.

Obec Praha 4
Do zastupitelstva obce se volí 45 členů
Česká strana sociálně
demokratická
vylosované číslo: 11

Proto prosíme, křížkujte ČSSD
a pomozte nám pomáhat Praze 4.

Byty pro
mladé rodiny!

Pavel Kadleček

11
volte
číslo

podnikatel

Mateřská škola
dostupná všem
dětem z Prahy 4!

Mgr. Jiřina Růžičková

11
volte
číslo

pedagožka

Radnice musí
znovu pečovat
o seniory!

Miloš Hájek

11
volte
číslo

sociální pracovník,
exředitel Ústavu sociálních služeb Prahy 4

Desatero ČSSD pro lepší Prahu 4

INZERCE V4-0922

Občan vždy
na prvním místě!

Dominika Krejčová
podnikatelka

11
volte
číslo

1. Zahájíme výstavbu Domova seniorů
Hudečkova nejpozději do konce roku 2019.
2. Snížíme nájemné v obecních bytech pro
seniory nad 70 let věku na max. 85,- Kč
za m2. Stejně budeme postupovat u žen/mužů
samoživitelek/samoživitelů.
3. Budeme bojovat za dostavbu Pražského
okruhu zvláště dostavbu časti 511, důležitou
pro Prahu 4.
4. Zahloubíme ulici 5. května a vytvoříme před
Vrchním soudem přirozené náměstí.
5. Obnovíme činnost kulturních center na
Praze 4. Sigma, KC Novodvorská, Branické divadlo.
6. Vybudujeme nové mateřské školky a zajistíme
místo ve školce každému dítěti z Prahy 4.
7. Nesouhlasíme s výstavbou 70. metrových věží
vedle centrálního parku na Pankráci.
8. Prosadíme víceleté granty.
9. Ve školách zajistíme pro děti plavání a obědy
zdarma.
10. Školní jídelny budou zajištovat stravovaní
pro seniory a školy se otevřou více
spolkovému životu.

Jediná strana, která skutečně pomáhá lidem

Důstojný život
nám všem!

Mgr. Libuše Pešlová

11
volte
číslo

20 let zaměstnankyně Thomayerovy nemocnice

www.vase4.cz
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STAROSTU, KTERÉMU
NEBUDE NA HLAVU
PADAT VSTUP
NA RADNICI
ČTYŘKA
VOLÍ

4

INZERCE V4-0917

Michal Hroza
Filip Vácha
Petr Kučera

www.vilemreality.cz

Vilém nabízí k prodeji

na dioptrické obruby

-70
-50
-30

Nabízíme k prodeji chatu o výměře 43m2
(stavební pozemek 151 m2), s pozemkem o celkové výměře
775 m2, v nádherném prostředí Českého ráje, jen 35 minut
autem od Prahy, v obci Kněžmost – Suhrovice. Dřevěná
chata se zděnou podezdívkou, zasklenou verandou, obývací
místností, ložnicí a terasou se nachází na jižním svahu nad
rybníkem, do kterého je samostatný přístup přímo ze zahrady.
Cena 1 490 000 Kč, pro více informací volejte
přímo Jindřicha Smrčinu 604 755 473.

až

na multifokální skla

na dioptrická skla
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www.vilemreality.cz
tel: 604 755 473

INZERCE V4-0919

www.eiffeloptic.cz

INZERCE V4-0909

Vilém prodá i Vaši nemovitost

politika

do Senátu
Rozumím vašim
starostem

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info

INZERCE V4-0910

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

INZERCE V4-0915

JURIS REAL, spol. s r.o.

PŘIJMEME MAKLÉŘE
přijme realitního
makléře/ku pro
Prahu 4 a okolí. Pro nováčky
i zkušené máme připraveno
příjemné, vstřícné a profesionální
zázemí naší kanceláře. Výjimečný
a velmi zajímavý provizní systém.

Modřanská 14/88, Praha 4 ■ Kontakt: 603 244 171, tomas.karas@re-max.cz

INZERCE V4-0913

Lékařka, pedagog a odborník
na zdravotní politiku

Nastartujte svůj
osobní byznys s realitní
jedničkou na trhu
Těšíme se na Vás!!!

NAJDI SI NEJBLIŽŠÍ
PRODEJNU

Více na billa.jobs.cz

INZERCE V4-0904

5 týdnů dovolené, stravenky za 80 Kč
PLNÉ I ZKRÁCENÉ ÚVAZKY, BRIGÁDY
Zastav se v prodejně
nebo se nám ozvi.
Tel.: 728 373 140,
e-mail: jobs@billa.cz.

V Senátu budu vždy obhajovat zájmy
Vás, „obyčejných“ občanů České republiky.
Nejsem napojen na lobbisty, nemám důvod
obhajovat zájmy bank, miliardářů, Bruselu
nebo Berlína. Žiji v paneláku z příjmu zaměstnance, nepodnikám, jsem jeden z Vás.
Vím, co je žít v Praze z nízkého důchodu.
Vím, jak se v Praze žije rodinám zaměstnanců s dětmi v nájemních bytech. V Senátu budu pracovat na plný úvazek, pro mne je
to víc než zaměstnání, je to poslání.
Mám za sebou dvacet let praxe ve státní správě, zejména na Nejvyšším kontrolním úřadu. Celé ty roky jsem se zabýval kontrolou,
auditem, bojem s korupcí a řízením rizik. Z kontrol mám zkušenost, že stát nezachází dobře s penězi, které mu platíme na daních
a poplatcích. Moje praxe a zkušenosti jsou dobrým předpokladem
pro činnost senátora. Do Senátu Parlamentu České republiky jdu
za Vás za občany, nejdu tam lobbovat ve prospěch kohokoli jiného.
Jiří Kocman (SPD)
Kandidát do Senátu

Po 30 letech práce v medicíně kandiduji
na Praze 4 do Senátu. Chci se podílet na vytváření srozumitelných a životaschopných
zákonů. Prosadila jsem pro ženy nad 45 let
jednou za dva roky bezplatný screening
prsu. Na Praze 4 na Zeleném pruhu jsem
v roce 1993 založila první Mamma centrum. Přineslo revoluci v péči o ženy. Prošly jím téměř všechny
obyvatelky Prahy 4, ale i někteří muži. Stalo se vzorem pro celou
republiku. Díky screeningu a mamografu poklesla úmrtnost na rakovinu prsu v ČR o 32 %. Zachránili jsme tak 37 tisíc žen.
Školím odborníky, učím mediky a vzdělávám širokou veřejnost.
V ministerské komisi se věnuji zdravotní politice. Jsem hlavní odbornou garantkou „růžového“ pochodu za zdravá prsa. Pomáhám
dobrovolnickým organizacím, které šíří osvětu a starají se o nemocné. Pracuji jako oblastní předsedkyně České lékařské komory
v Praze 4. Celý život stavím na demokratických hodnotách a sociálním přístupu, kterým jsem se naučila ve skautu i ve zdravotnictví. Nikdy jsem nebyla členem žádné politické strany.
MUDr. Mirka Skovajsová, Ph.D.
nezávislá kandidátka do Senátu (nominovala ČSSD)

www.vase4.cz
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Společná realitní
a advokátní kancelář

ZADAVATEL: SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE – TOMIO OKAMURA (SPD),
ZHOTOVITEL: A 11 S.R.O.
INZERCE V4-0905

Nejen nové zastupitele budou v říjnu
vybírat obyvatelé čtvrté městské části,
týkají se jich i volby do Senátu. Volby se
konají 5. a 6. října.

ZADAVATEL: ČSSD
ZHOTOVITEL: A 11 S.R.O.

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285

Kandidáti
INZERCE V4-0912

Žaluzie, rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo,
oprava oken, žaluzií

rozhovor
S cílem zabránit výstavbě sedmipatrového domu s šedesáti
byty uprostřed parku byl před pár lety založen spolek
„Sousedé nad strží“. „Při snaze o zlepšení stavu našeho
okolí jsme začali spolupracovat s některými zastupiteli
městské části a osvědčila se nám spolupráce se Starosty
a nezávislými. Jde o tým lidí, který reprezentuje věcný
a střízlivý přístup, na což jsem zvyklý z běžného pracovního
života. Právě s tímto týmem se nám podařilo naplánovat
a prosadit opravu parku mezi ulicemi Halasova a Krčská,“
připomíná další úspěchy předseda spolku Karel Dvořák.

Právník Karel Dvořák:

Karel Dvořák mluví k členům spolku
a k sousedům

Společně se sousedy!
● Jste předseda sousedského spolku. Co
k založení spolku vlastně vedlo?
Před několika lety jsem se spolu s několika sousedy dozvěděl, že místo opuštěné
nízké budovy bývalé rehabilitace v naší ulici má vyrůst sedmipatrový dům s 60 byty –
uprostřed parku, v sídlišti, které již těžko
snese další výstavbu. Založili jsme spolek
„Sousedé nad strží“ a zjišťovali, co můžeme dělat, abychom zabránili nejhoršímu
a zároveň i přetavili společnou energii
k rozvoji našeho sousedství. Začali jsme
spolupracovat s různými zastupiteli a komunikovali jsme s developerem, který budovu bývalé rehabilitace a pozemky nakonec raději prodal.
● To byl tedy velký úspěch spolku, když
se mu v dnešní době podařilo odradit
developera. Můžete být konkrétnější
v tom, jak se to povedlo? Jaká je aktuální situace?
Je to skutečně tak. Při jednáních s původním developerem jsme nechtěli připustit výstavbu doslova obrovské a předimenzované budovy, která by výrazně zatížila
všechny kapacity v našem sousedství. Vedli
jsme proto věcnou diskusi a snažili se přesvědčit developera ke změně jeho záměru.
V tom nám velice pomohlo několik zastupitelů ze Strany zelených a STAN (Tučňák).
Dokonce se nám také spolu s Lukášem Zichou (STAN) podařilo na pražském magistrátu vyjednat souhlas s odkupem této budovy od developera pro účely městské
části. To se bohužel nepodařilo, protože původní developer přestal s námi i městskou
částí komunikovat a celý projekt prodal ji-
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nému developerovi. Pozitivní však je, že
tento nový developer přišel s výrazně přijatelnější podobou nové výstavby. Zatím
však nezačala žádná jednání a čekáme,
s čím nový developer přijde. Jsme připraveni jednat a doufáme, že nalezneme řešení
přijatelné pro obě strany.
● Jak vás činnost v sousedském spolku
přivedla k politice?
Při snaze o zlepšení stavu našeho okolí
jsme začali spolupracovat s některými zastupiteli městské části a osvědčila se nám
spolupráce se Starosty a nezávislými. Jde
o tým lidí, který reprezentuje věcný a střízlivý přístup, na což jsem zvyklý z běžného
pracovního života. Právě s tímto týmem se
nám podařilo naplánovat a prosadit opravu
parku mezi ulicemi Halasova a Krčská. Rekonstrukce parku by měla začít nyní na
podzim. A právě v tomto případě se nám podařilo postupovat tak, že občané si napřed
sami určili, jak by mělo jejich okolí vypadat,
a následně se podařilo odpovědným politikům opravu v takové podobě prosadit a realizovat. Tak by to myslím mělo fungovat.
● V komunálních volbách kandidujete
za STAROSTY a NEZÁVISLÉ s KDU-ČSL
pod názvem SPOLEČNĚ PRO PRAHU 4.
Jaká je Vaše vize zastupitele?
Jak již vyplývá z pojmenování, zastupitel
by měl hlavně zastupovat, zastupovat občany, své sousedy. Neměl by se nechat zvolit proto, aby hájil zájmy svoje nebo velkého
byznysu, ale měl by ve své funkci spolu
s celým zastupitelstvem hledat správná řešení pro občany Prahy 4. Správné řešení
samozřejmě není jen jedno, a je tedy v za-

stupitelstvu potřeba věcně se zastupiteli
z jiných stran nacházet taková řešení,
která uspokojí co možná nejvíce občanů.
Zastupitel by tedy měl vědět, co potřebují
jeho spoluobčané, a zároveň by měl být
schopný to prosadit – věcně a slušně, jak to
podle mé zkušenosti z minulých let dělají
členové a příznivci STAN.
● Víme, že podporujete rozvoj města,
výstavbu bytů. Ale za jakých podmínek?
Během své činnosti v našem spolku jsem
měl možnost mluvit s mnoha lidmi, kteří
žijí v našem okolí – na sídlišti Antala Staška, na Pankráci, na Sídlišti Zelená liška,
ale i ve vilkových čtvrtích, jako je Dobeška
nebo v okolí ulice Jeremenkova. Nikdo z lidí, s kterými jsem měl možnost mluvit, není absolutně proti výstavbě jako takové, jde
jim jenom o to, aby případná výstavba byla
promyšlená, aby respektovala své okolí
a zájmy lidí, kteří už v tom místě bydlí. Řada lidí by naopak byla ráda, kdyby se zastavěly proluky v místech, kde domy vyloženě
chybí. Je poměrně známá věc, že Praha je
město, které se rozpíná do stran, a je to
město tzv. nezahuštěné, což přináší velké
množství nákladů na jeho údržbu. Na to
musíme při územním plánování pamatovat. K tomuto tématu doporučuji velice zajímavou knihu Pavla Hniličky Sídelní kaše.
● Jaké jsou plány vašeho spolku?
V minulém roce se nám podařilo ve spolupráci s Úřadem městské části vybudovat
komunitní zahradu – několik kontejnerů se
zeminou s vysázenými bylinkami a zeleninou. Sousedé se o zahradu společně starají
a také společně sklízí. Komunitní zahrada
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rozhovor
je jenom jeden z našich projektů. Obecně se
snažíme o to, abychom kolem sebe vytvořili
příjemné a neanonymní prostředí. To nejvíce ocení hlavně starší lidé, kteří jsou rádi,
když se v jejich okolí děje něco zajímavého.
Pořádáme tedy sousedská setkání s něčím
dobrým k jídlu, kde probíráme, co by bylo
třeba zlepšit, a předáváme informace, které se nám podařilo zjistit. Spolu s Ondřejem Růžičkou a Lukášem Zichou (oba za
STAN) v současnosti plánujeme velký projekt na revitalizaci vnitrobloků na Praze 4.
Mělo by se jednat o městem zaštiťované
opravy vnitrobloků, které si budou ale provádět sami jejich obyvatelé a vlastníci.
Městská část jim poskytne odbornou pomoc a zajistí i dotaci např. na zavlažování
nebo vybavení k údržbě. Zajímavé je, že
vnitrobloky nejsou vždy jenom uzavřené
a soukromé a můžou tak vznikat mikroparky k užitku všech obyvatel Prahy 4.
● Jste úspěšný právník. Jaké oblasti se
budete jako případný zastupitel Prahy 4
věnovat?
Je pravda, že se věnuji své právní praxi
a nezbývá mi tolik času, kolik by si ho mé
okolí zasloužilo a kolik by ho potřebovalo.
V případě mého úspěchu ve volbách bych
se však rád zasadil o zásadní zkvalitnění
stavu našich veřejných prostranství, a to
jak v podobě péče o zeleň, tak o mobiliář
a kvalitu chodníků. Všichni občané naší
městské části mají právo na to, aby žili
v příjemném a kultivovaném prostředí. Za
důležitý považuji také boj s hlukem a nerozumím tomu, proč už dávno nedošlo k instalaci funkčních protihlukových opatření
okolo Jižní spojky v údolí Kunratického potoka. Co však považuji za největší problém
týkající se naší městské části, je stav stanic
metra a jejich okolí. Především pak stanice
metra Budějovická. Sama městská část
v této věci s ohledem na své pravomoci

Spolek zajistil provoz komunitní zahrady
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Schůzí spolku se pravidelně účastní velký počet občanů
zmůže jen málo, ale je třeba bojovat za to,
aby došlo v co nejkratší možné době k zásadní opravě prostor kolem stanice metra
Budějovická. Její současný katastrofální
stav je třeba co nejdříve změnit.
● Váš názor na nové parkovací zóny na
Praze 4?
Uvidíme, jak se jejich fungování osvědčí
naplno po prázdninách za běžného provozu. Teď už ale můžu říct, že se v oblasti
mého bydliště – nedaleko Budějovické – velice zlepšily podmínky pro parkování pro
místní obyvatele. Ač sám jezdím autem,
nemyslím si, že každý má nezpochybnitelné právo na své parkovací místo, a je v pořádku, když město parkování nějakým způsobem reguluje. Takovou regulaci ale není
možné provádět bez toho, že by se obyvatelům nabídla alternativa. Myslím, že řešením by byla na jedné straně regulace parkování v ulicích a na druhé straně výstavba
parkovacích domů provozovaných měst-

skou částí, kde by mohli místní občané za
režijní poplatek svá auta parkovat.
● Jak vnímáte nové „bio“ koupaliště
Lhotka, které vzniklo na základě vize
Ondřeje Růžičky, předsedy komise pro
obnovu koupaliště Lhotka?
Z nového koupaliště mám opravdu velkou radost. V Praze je překvapivě málo
míst, kde se dá v létě zchladit. Nejvíc mě ale
těší, že se podařilo prosadit právě řešení
Ondřeje Růžičky. Myslím, že je to právě to
chytré řešení, které naše politika potřebuje. Koupaliště by mělo být do budoucna
levné na provoz a zároveň nezatíží své okolí chemikáliemi a vysokou spotřebou vody.
Měl bych radost, kdyby se takto do budoucna podařil vyřešit i stav dalších míst, která
slouží k rekreaci obyvatel Prahy 4. Chodím
často běhat do Krčského lesa a tato výjimečná oblast potřebuje skutečně koncepční zlepšení týkající se stavu veřejných prostranství i bezpečnosti.
● Metro D bude jasná priorita Prahy 4,
váš spolek je v sousedství jedné ze zastávek. Jak se zasadíte o urychlení výstavby?
Již v minulosti jsme se aktivně zajímali
o plány spolupráce Hlavního města a Penty
a jsem rád, že se mimo jiné i díky radním za
STAN podařilo tomuto záměru zabránit.
Pro naše sousedství by mohl mít opravdu
zásadní a negativní následky v podobě masové výstavby administrativních a obchodních budov v blízkosti budoucí stanice metra Olbrachtova. Náš spolek se bude snažit
v rámci svých možností celý proces pozitivně ovlivnit a počítám s tím, že budeme
především sledovat vývoj a informovat naše
sousedy. Souhlasím však s vámi v tom, že je
potřeba tento projekt maximálně podpořit
tak, abychom se metrem co nejdříve svezli.
Doufám, že nová politická reprezentace
Prahy bude schopna celý projekt posunout.
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Michal Hroza
kandidát na starostu
MČ Praha 4
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PrDeL

www.vilemreality.cz

PRavá DEmokratická Legrace

Prodávejte za nejlepších podmínek

Máme nový e-shop
a nová trička

dům, byt, chata,
pozemek
prodávejte s Vilémem

Volejte ještě dnes
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Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.

INZERCE V4-0907

Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!

604 755 473
www.vase4.cz
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