
HLASOVACÍ LÍSTEK

Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Do zastupitelstva se volí 45 členů

VLASTA – koalice občanů Prahy 10, 

KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí

Renata Chmelová, 47 let, senátorka 

Parlamentu, zastupitelka

Mgr. Pavel Mareš, 42 let, vedoucí redaktor 

nakladatelství a Vlastních novin, zastupitel

MgA. David Kašpar, 41 let, ředitel 

kulturní organizace, VŠ učitel

✗

Na něco jsou dobrá prog-
resivní řešení a na něco tra-
diční přístup. Důležité je pod-
ložit svůj názor  argumenty. 
Konkrétně, na odborné výši, 
a přitom naslouchat druhým. 

Když uděláme chybu, omluví-
me se a napravíme ji – hned. 
V dnešní rozdrobené společ-
nosti potřebujeme vzájemná 
pojítka. Jsme jedna společ-
nost. Žijeme v jednom městě. 

To hlavní, co spojuje nás ve 
VLASTĚ, je aktivní občanství. 
Dělat něco pro sebe se krásně 
doplňuje s tím, když můžeme 
dělat něco dobrého pro druhé. 
Toto je v kostce náš příběh.

 2013  Změníme 
nezdravé poměry 
na radnici Prahy 10
Co je hlavním kořenem 
koalice VLASTA? Je to letitý 
aktivní přístup mnoha lidí 
ze spolků a občanských 
iniciativ. A spolupráce 
nestraníků i zástupců 
menších politických stran. 
Takto vzniká nadstranická 
platforma, která se pokusí 
napravit mimořádně nezdravé 
poměry na radnici Prahy 10. 

 2014  Už jsme se na 
to nemohli dívat! 
A proč VLASTA?
Vlasta se říká budově naší 
radnice a přilehlému sídlišti. 
A my řekli STOP MILIARDOVÉ 
RADNICI, která se měla 
postavit na Hagiboru. V dubnu 
2014 vzniká oficiálně koalice 
VLASTA, pojmenovaná 
právě po naší radnici. Jdeme 
do voleb. Skončíme v nich 
druzí, obdržíme 18 % a 1/5 
zastupitelů. Naše lídryně získá 
od občanů vůbec nejvíc hlasů. 
A i poslední kandidát VLASTY 
obdrží dvakrát více hlasů než 
bývalý starosta Richter z ODS.

 2015  Opozice,  
co se nenechá 
zatlačit do kouta
VLASTA končí v opozici, vládne 
směsice stran zleva doprava. 
Jak ANO (v letech 2014–2016), 
tak TOP 09 (2016–2018) se 
snaží zpochybňovat základní 
smysl opoziční práce i nesporné 
úspěchy koalice VLASTA. Právě 
my jsme jako první ukázali 
na nebezpečné pobyty dětí 

z Prahy 10 na školách v přírodě 
v Horském hotelu v Krkonoších. 
Mnohokrát jsme vyzývali 
k nápravě. Jako první jsme 
otevřeli systémovou podporu 
spolků, pomáhajících neziskovek 
a sportovních klubů. Ukazujeme 
na falešné počínání radních 
u veřejných zakázek na zeleň, 
IT i správu bytového fondu.

 2016  Senátorkou  
se stává Renata 
Chmelová
Začátkem roku odchází 
z pozice starostky Radmila 
Kleslová (ANO). Praha 10 pak 
půl roku přešlapuje na místě. 
My se chováme obcetvorně 
a pomůžeme na svět rozpočtu. 
V Radě si vymění posty 
ANO a TOP 09. Vládne opět 
„kočkopes“ stran od pravice 
(ODS, TOP 09) po krajní levici 
(KSČM). Na jaře ohlašuje 
kandidaturu do Senátu naše 
Renata Chmelová, kterou 
podpoří i místní hnutí Desítka 
pro domácí. Chce být místním 
ombudsmanem a otevírat 
dveře, které na radnici zůstávají 
zabouchnuté. A vítězí. Předtím 
čelíme obludné anonymní 
kampani z dílny dnešních 
kandidátů Okamurovy SPD. 
S touto stranou se druží i bývalý 
radní Prahy 10 a politický 
podnikatel Tomáš Hrdlička, 
jehož firma vyhrává nyní 
v roce 2018 jednu veřejnou 
zakázku za druhou (v hodnotě 
desítek miliónů korun).

 2017  Pouštíme  
se do více témat
Úspěch v senátních volbách 
nám umožňuje pracovat do 

větší hloubky na tom, na 
co dosud nebyl čas. Čistě 
lokální témata (stavební 
kauzy, nepořádek) doplňují 
celopražské a celostátní 
problémy (nefungující Úřad 
práce, odstraňování vraků). 
Radnice neřeší zodpovědně 
otázku Horského hotelu. 
Po sérii skandálních zjištění 
je nucena objekt uzavřít. 
Mapujeme i další problémy, 
které ovšem rozklíženou koalici  
ANO-ČSSD-ODS i koalici 
TOP 09-ČSSD-ODS nechávají 
lhostejnou. Jde hlavně 
o nedobrý stav a správu bytů 
a nebytových prostor Prahy 10.

 2018  Nevyměnili 
jsme zásady  
za výsady!
Do nového roku vstupujeme 
s chutí dále pracovat. Máme 
nové spojence – hnutí STAN 
a Desítku pro domácí – 
a přátelsky se loučíme s Piráty. 
Ostatní strany mají problémy. 
O ANO ani vidu, ani slechu. 
TOP 09 a ČSSD se mezi sebou 
brutálně hádají. Soustředíme 
se na podstatné. Dále tlačíme 
na řešení kauzy Horský hotel. 
Jiné věci – jako je více informací 
o rekonstrukci polikliniky 
Malešice, rekonstrukce 
radnice nebo nulová tolerance 
hazardu – zastupitelé TOP 
09, ČSSD, ODS, Zelených 
ani komunistů nepouštějí 
na pořad jednání. Když 
neumožňují politický dialog, 
obracíme se přímo na vás. 
Nedovolme jim  
v takové nepoctivé  
politice pokračovat!  
Skoncujme společně  
s touto bezradnou radnicí.

Bude se tu stavět rozumně 
a ohleduplně? Budou si obča-
né jisti, že se s jejich penězi 
nakládá dobře? Bude tu bez-
pečné prostředí bez heren? Jak 
budeme pomáhat potřebným? 
A jak rodinám a seniorům?

Na rozdíl od jiných stran 
s  vámi mluvíme celé čtyři 
roky. Je přece přirozené zod-
povídat se vám z toho, co dě-
láme, navrhujeme i právem 
kritizujeme. Díky vám postup-
ně rosteme. Z VLASTY je zave-
dená a důvěryhodná značka, 
kterou stojí za to volit. Když 
jsem se před dvěma lety stala 
vaší senátorkou, mohla jsem 

s vámi začít rozplétat problé-
my, které vás trápí. A tahle 
práce mě pořád těší!

V zastupitelstvu jsme po-
slední čtyři roky prošlapávali 
cestu dobrým věcem. Řádné 
hospodaření. Koncepční pří-
stup ke kultuře i  ke sportu. 
Respekt k  povolání učitelů 
a policistů. Rozvoj hospicové 
a paliativní péče. Obrana veřej-
ného prostoru před těmi, kdo 
si ho potajmu uzurpují. Naším 
cílem je zdravý život, zdravá 
radnice a zdravé finance! 

Po čtyřech letech víme, 
jak věci řešit. Přesvědčili jste 
se o tom od května u mapy, 

kterou vozíme s  Vlastíkem 
–  naším karavanem. Víte, že 
se za vámi nebojíme přijít. 
Chceme, aby se komunální 
politika i v Praze 10 dostala 
z abstraktní úrovně celku do 
konkrétních lokalit. 

Přijďte prosím k  volbám 
a skoncujte s bezradnou rad-
nicí Prahy 10. Dejte nám to 
na starost! 

— Srdečně vaše
Renata Chmelová

Konec bezradné 
radnice! Dejte  
nám Prahu 10 
na starost.

Příběh VLASTY

VOLEBNÍ 
SPECIÁL

V těchto volbách máte  
ne jeden, ale 45 hlasů  
(= 45 zastupitelů).

Jasná volba!
VLASTA je pro mě jasná volba. Má mou 
podporu, protože za čtyři roky dokázala, že 
maká. I z opozice odvádí skvělou práci. Jsou 
v ní lidé, kteří opravdu žijí na Desítce a kteří 
stejně jako já chtějí, aby se nám tu žilo lépe. 
Filip Vránek, dobrovolník roku 2017, vedoucí 
spolku „Malešice v pohybu“, pořadatel 
řady společenských a kulturních akcí.

Od svého vzniku se lidem v Praze 10 snažíme vracet důvěru v politiku. 
Člověk bez stranické příslušnosti i straník je především občan. 

Milí občané Prahy 10, sousedé! S radostí vás 
po čtyřech letech opět zvu ke komunálním 
volbám. 5. a 6. října rozhodnete o tom, 
kam se Praha 10 v příštích letech vydá.

Vlastní noviny
K volbám 5. a 6. října 2018 v Praze 10 vydala koalice VLASTA

Jedním křížkem 
u názvu strany 
nás podpoříte 
všemi svými hlasy. 
Moc děkujeme!

Podpořte nás

VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí jde do voleb v plné síle. 
Každý náš kandidát by mohl být zastupitelem.



FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Už nechceme,  
aby se říkalo 
Praze 10 
„zátoka sviní“.

Co slíbíme,  
to opravdu dotáhneme.  
A nebude toho málo!

‚‚
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Lucie Sedmihradská

•  Řádné hospodaření stojí na perfektní 
evidenci veškerého nemovitého 
majetku. Co Praze 10 patří a jak s tím 
nakládá. Dáme to brzy do pořádku!

• Budeme investovat realisticky, ne 
chaoticky. U opravených budov musíme 
znát jejich účel a budoucí provozní 
náklady. Tak tomu teď v mnoha 
případech není. Zařídíme to! 

•  Zprovozníme rozklikávací rozpočet 
do úrovně jednotlivých faktur.

•  Zajistíme poctivá výběrová řízení. 
Mimo jakoukoli pochybnost! 

•  Zavedeme veskrze transparentní 
kritéria veřejných zakázek.

Zastupitelka Prahy 10, členka Finančního výboru a do-
centka na Vysoké škole ekonomické v Praze. Veřejnými 
rozpočty a financováním obcí se zabývá nejen teoreticky, 
ale i prakticky. Aktivně sleduje hospodaření MČ Praha 
10 a navrhuje proveditelné změny. Díky jejím dotazům 
je nyní veřejně dostupná řada důležitých dokumentů. Je 
vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

S čím si radnice neví rady
Naše radnice naprosto zoufale a neefektivně nakládá 
se svým majetkem. Mnoho bytů a nebytových prostor 
je dlouhodobě prázdných a nepronajatých. Několik 
let nebyli současní radní schopni změnit špatnou 
smlouvu na údržbu zeleně. Obdobně se nepodařilo 
vysoutěžit kvalitnější a levnější správu obecních bytů. 
Klíčové investice se realizují extrémně pomalu (kino 
Vzlet, mateřské školy Nad Vodovodem a Bajkalská).

Jak to vidíme my
Majetek Prahy 10 umožňuje městské části naplňovat 
funkce, které od ní občané očekávají. Proto je nutná jeho 
pečlivá údržba a rozvoj, nikoliv rozprodávání na úkor 
dalších generací.  Hospodaření Prahy 10 bude maximálně 
efektivní. Nemovitý majetek budeme spravovat tak, 
aby sloužil ku prospěchu občanů a jako zdroj příjmů 
Prahy 10. Budeme pravidelně soutěžit své dodavatele 
a vyhodnocovat potřebnost nasmlouvaných dodávek. 
Sestavíme plán investic. Budeme dbát na to, aby se 
investice dotahovaly do konce. Systematicky se budeme 
věnovat získávání dotací z českých i evropských zdrojů.

Dejte nám to na starost!

Poctivě hospodařit 
a odpovědně nakládat 

s majetkem.

NAŠI KANDIDÁTI

Na místo bývalé 
tržnice vedle 
KD Barikádníků 
patří školní 
hřiště otevřené 
veřejnosti.

Kultura jsou lidé.  
Pečovat o kulturu 
znamená podporovat 
ty, kteří jí tvoří.

‚‚ David Kašpar

KULTURA A SOUSEDSKÉ VZTAHY

•  Zavedeme přehledný kulturní kalendář 
akcí – otevřený všem organizátorům 
i zájemcům o kulturu!

•  Zajistíme kvalitní a dostupné 
farmářské trhy.

•  Kulturním i volnočasovým 
aktivitám pomůžeme vhodným 
využitím volných prostor Prahy 
10, propagací a další pomocí.

• Zkvalitníme program a služby 
v KD Barikádníků, Strašnickém 

divadle, Galerii 10 a Kině Vzlet.

•  Zlepšíme spolupráci s neziskovým sektorem.

•  Vyřešíme situaci s chátrajícím KD Eden. 

Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje 
města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra 
Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění 
ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel 
kulturní organizace Praha 14 kulturní. Od roku 2015 
spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy a vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou 
a dvěma dětmi žije na Solidaritě.

S čím si radnice neví rady
Největším problémem je nekoncepční přístup ke 
kultuře. Schází vize, kulturní objekty spravované 
Prahou 10 nemají jasné zadání. Radnice nekomunikuje 
dobře ani na odborné úrovni s těmi, kdo kulturu 
vytvářejí a organizují. V kulturní komisi chybí nezávislí 
odborníci. Objem financí na kulturu v přepočtu na 
jednoho obyvatele je velmi slabý. Navíc většina peněz 
jde na nákup kulturních služeb od agentur, a ne na 
podporu činnosti místních organizací a spolků.

Jak to vidíme my
Porozumět potřebám těch, kdo vytvářejí 
kulturní prostředí, není těžké. Praha 10 
může poskytnout odpovídající podmínky – 
vizi, zázemí, prostředky a informace. 
Otevřenost, odbornost a kvalita se s námi stane 
normou. Definujeme jasné zadání pro kulturní objekty, 
které jsou ve vlastnictví městské části. Budeme 
reagovat na konkrétní potřeby obyvatel. Nebudeme 
podporovat drahé jednorázové estrády. Peníze 
investujeme do občanů Prahy 10, ne do hvězdiček.

Dejte nám to na starost!

Kulturní život,  
ne jednorázové estrády.



Zkultivujeme 
okolí OC Cíl.Praha 10, zdravé město,  

kde se dobře žije
‚‚
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Renata Chmelová

CHYTŘE SE ROZVÍJEJÍCÍ MĚSTO A ÚZEMNÍ ROZVOJ

•  Budeme vás včas informovat o tom, jaké 
změny se chystají ve vašem okolí.

• Trojmezí zůstane přírodním parkem.

•  Kontejnerové překladiště 
do Malešic nepatří.

•  Proměníme zanedbané a zapomenuté 
kouty, jako je Vršovická tržnice, 
okolí KD Barikádníků, lesík na Skalce 
nebo malešické sídliště Astra.

•  Smysluplný rozvoj obchodních 
center Cíl, Květ a na Skalce.

•  Chceme Slatiny zalidnit, ne přelidnit. 
Současné plány jsou předimenzované. 
Využití tohoto území k bydlení, práci 
i trávení volného času musí být smysluplné.

Senátorka a zastupitelka Prahy 10 – žena, která víc 
než 10 let zasahuje do veřejného dění. Aktuálně se 
zabývá kritickou situací na Úřadech práce a odstra-
ňováním vraků z ulic. V r. 2009 spustila petici proti 
zástavbě Trojmezí, kterou letos úspěšně dotáhla do 
podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–
2014 se podílela na referendu „Stop miliardové rad-
nici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do 
rozhodování a územnímu plánování. Žije v Záběh-
licích, má dvě děti.

S čím si radnice neví rady
Řada rozhodnutí se v Praze 10 dělá nahodile a krátkozrace. Bez potřebných 
dat, bez kontextu. V minulosti se třeba rozprodaly některé školní budovy 
– a teď je zoufale potřebujeme. Neexistuje vize Prahy 10 s návaznými 
strategiemi, jak by se měla městská část dlouhodobě a systematicky rozvíjet. 
Zcela výjimečně existují koncepce, o které je třeba se opírat při dílčím 
rozhodování. Komise územního rozvoje není přístupná veřejnosti. Nepracuje 
v ní žádný skutečný odborník. Praha 10 nezveřejňuje velké stavební záměry, 
jež se plánují. Když je radnice předem neprojedná s veřejností, vznikají 
třenice a spory. Včas uplatněné podněty občanů, kteří žijí v daném místě, 
mohou plány města citlivě upravit. Tohle naše radnice bohužel neumí. 

Jak to vidíme my?
Na několik generací dopředu! Jen to je moudré a odpovědné. Chytré 
radnice promýšlejí vizi svého města s občany – ne za jejich zády! Proto 
budeme zveřejňovat velké stavební projekty už ve fázi záměru. 
Podstatné změny v našem okolí mají znát a ovlivňovat politici, odborníci 
a také obyvatelé. Právě oni totiž dobře vědí, v jakém městě chtějí žít. 
Základem naší vize je kvalitní územní plán. Kvalitní život ve městě určují 
také veřejná prostranství. Na jejich podobu má městská část velký vliv 
– a občané mají k jejich podobě mnoho co říci. Pozveme vás k tomu!

Dejte nám to na starost!

Kvalitnější  
veřejný prostor.

NAŠI KANDIDÁTI

Dokončíme opravu 
staré strašnické školy.

Děti by měly na 
naše školy a učitele 
vzpomínat rády.

‚‚
Pavel Mareš

ŠKOLKY, ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ

•  Pomůžeme těm, kdo nedostanou 
místo v obecní mateřské škole.

•  Dotáhneme rekonstrukci školy u Strašnické 
a dostavbu školek Bajkalská a Nad Vodovodem.

•  Podpoříme kvalitní učitele na 
ZŠ (motivační nástupní odměna, 
poskytnutí obecního bytu).

•  Podpoříme školy v přírodě nejen  
na Horském hotelu v Krkonoších.

• Podpoříme aktivity propojující 
rodiče se školou. Zavedeme dotazník 

spokojenosti pro rodiče dětí v MŠ a ZŠ 
– podle příkladů dobré praxe odjinud.

•  Podpoříme školy při modernizaci webových stránek. 

Vede redakci nakladatelství a je šéfredaktorem Vlastních 
novin, které kriticky a nezávisle informují o dění (nejen) 
na radnici Prahy 10. V zastupitelstvu se zaměřil na drob-
né, evoluční, ale viditelné změny v sociální oblasti i ve 
vzdělávání. Stál u počátku diskuse k hospicové a paliativní 
péči i u ceny bratří Čapků pro dobré učitele Prahy 10. Ostře 
vystupoval proti neslušným útokům na ženy zastupitelky. 
Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný 
a sociálně citlivý. S rodinou žije ve Strašnicích.

S čím si radnice neví rady
Praha 10 má nedostatečnou kapacitu školek, 
a tedy i nespravedlivý systém přijímání dětí do nich. 
Městská část začala pracovat s demografickými 
výhledy či prognózami až v nedávné době, není tudíž 
připravena na aktuální populační výkyvy. Webové 
stránky školek a škol mají kolísavou kvalitu hlavně co 
se týče aktuálnosti informací. Rodičovská veřejnost 
se také občas s velkými potížemi dostává ke školním 
vzdělávacím programům některých školek a škol.

Jak to vidíme my
Praha 10 bude dál investovat do budov 
a vybavení škol a školek. Jemnými nástroji 
můžeme morálně i finančně zvyšovat prestiž 
učitelského povolání a posilovat profesní růst 
a rozvoj pedagogů. Co nám mimořádně leží na 
srdci, je rozvíjet sounáležitost rodičů se školou. 
Rodiče musí mít možnost vyjádřit zpětnou 
vazbu. Praha 10 musí zůstat místem, kde 
nelze tolerovat šikanu. Rozhodně si naopak 
zasluhujeme lepší výuku angličtiny na 2. stupní. 

Dejte nám to na starost!

Investovat do dětí  
a učitelů se nám vyplatí.



Prahu 10 dáme 
dohromady  
jen společně !

Věříme, že Praha 10 může být lepší místo 
pro život. Za rok i za deset let. Od května 
jsme si promluvili s více než pěti tisíci 
z vás. A získali jsme tak bezmála 1000 
konkrétních námětů na zlepšení tam, kde 
žijete. Děkujeme vám! Společně jsme 
vytvořili ten nejlepší program pro Prahu 10!

Jakou radnici Prahy 10 chceme?
Otevřenou svým občanům. Musí dobře investovat, a ne zbytečně utrácet peníze navíc. Musí řádně pečovat 
o majetek Prahy 10. A nabízet občanům dostupné a kvalitní služby. Co pro to v příštích letech uděláme?

•  Proměníme radnici v moderní, 
otevřený a vstřícný úřad.

•  Ponecháme si, opravíme 
a pronajmeme prázdné obecní 
byty. Nastavíme spravedlivá 
pravidla pro jejich přidělování.

•  Budeme vás včas informovat 
o významných změnách ve vašem okolí.

•  Co s firmami, které spravují obecní 
byty? Musí odvádět kvalitní 

práci za přiměřenou cenu!

•  Zavedeme otevřená setkání 
starosty a radních s občany.

•  Zachováme nonstop lékárnu 
na našem území.

•  Zajistíme poctivá výběrová 
řízení. Veřejné zakázky budeme 
zadávat transparentně. 

•  Podpoříme finančně dostupné bydlení.

•  Rozklikávací rozpočet – budete si 

moci dohledat jednotlivé faktury. 

•  Vybraná školní hřiště 
zpřístupníme veřejnosti.

•  2 % obecního bytového fondu 
přednostně pro rodiny s dětmi 
a seniory, ohrožené bytovou nouzí.

•  Vytvoříme Kontaktní poradenské 
centrum bydlení na Praze 10.

•  Zajistíme kvalitní hospicovou 
a paliativní péči.

Co dělat, aby se v Praze 10 žilo dobře
Podpoříme naše školy, školky a kvalitní vzdělávání. Budeme podporovat aktivní občany  
a dobré sousedské vztahy. A také skutečnou kulturu.

Praha 10 musí být zdravým městem
Zdravé město je čisté, bezpečné a dobře prostupné.  Ať už pěšky, autem nebo na kole. Budeme se odpovědně starat o veřejný prostor:

•  Podpoříme parkovací zóny pro rezidenty 
a smíšené zóny pro návštěvníky 
v místech, kde je to potřeba. Ale Praha 
musí mít co nejdříve celoměstské řešení.

•  Na nepořádek kolem popelnic 
budeme rychle reagovat.

•  Zajistíme bezpečnější přechody 
tam, kde jste nás na to upozornili.

•  Zavedeme nulovou toleranci hazardu.

•  Nová parkovací místa zajistíme 
i drobnými úpravami (šikmé stání, 

využití nevyužívaných ploch)

•  Uschlé stromy nahradíme novými. 
Stromy si ale zaslouží pravidelnou péči. 

•  Zveřejníme mapu zeleně 
ve správě Prahy 10.

•  Podpoříme pestré a kvalitní 
farmářské trhy.

•  Pomůžeme rychlejšímu odstraňování 
vraků z ulic (iniciativa naší senátorky).

•  Zpevníme používané stezky, 
čímž podpoříme lepší pěší 

prostupnost územím.

•  Zakážeme podomní prodej.

•  Péče o zeleň v okolí školek, škol 
a dětských hřišť? Jedině bez 
chemických prostředků!

•  Nevyhovující plavecký stadion 
v Edenu si zasluhuje zrenovovat. 
Ve spolupráci s vlastníkem chceme 
vytvořit plán rekonstrukce. 

•  Na stanicích metra a vlaku umístíme 
odjezdové tabule navazující MHD.

KO A L I C E  O B Č A N Ů  P R A H Y 1 0  /  K D U - Č S L  /  S TA N  /  D E S Í T K A P R O  D O M Á C Í
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 •  Urychleně dokončíme 
rekonstrukci školy na 
Strašnické. A dostavíme školky.

•  Pomůžeme učitelům na 
základních školách, zvláště 
na prvním stupni.

•  Obnovíme kvalitní 
tištěné obecní noviny.

•  Z veřejných peněz podpoříme 
jen kvalitní kulturu a umění.

•  Podpoříme školy v přírodě 
pro naše děti.

•  Budeme podporovat 
lokální sportovní akce 
a sportovní dobrovolníky.

•  Zavedeme kalendář 
kulturních akcí.

•  Zjednodušíme pořádání 
kulturních akcí ve 
veřejném prostoru.

•   Dáme školám i školkám 
finance na zlepšení  
prostředí, v němž 
pracují učitelé.



MALEŠICE

STRAŠNICE

SKALKA

VRŠOVICE

VINOHRADY

ZÁBĚHLICE

MICHLE

BOHDALEC

ZAHRADNÍ
MĚSTO

5

Dejte nám  
Prahu 10 na starost!

NAŠE ŘEŠENÍ PRO 
JEDNOTLIVÉ ČTVRTI

Celý náš program www.Vlasta10.cz

Máme nejpropracovanější program ze všech. Radili jsme se o něm v jednotlivých čtvrtích s vámi. 
VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí jde do voleb v plné síle.

  Malešice
 Říkáme NE kontejnerovému překladišti!

 Zušlechtíme Malešické náměstí! 

 Opravíme a zpřístupníme zdejší 
kapličku sv. Václava!

 Poliklinika se musí rychle opravit!

  Strašnice a Skalka
 Přechody musí být 
bezbariérové a bezpečné!

 Kvalitnější program 
v kulturním domě 
Barikádníků a krásnější 
prostředí kolem!

 Zachováme Strašnické 
divadlo!

 Začneme řešit 
bezbariérovost u stanice 
metra Strašnická.

 Smysluplný rozvoj 
obchodního centra 
Skalka a jeho okolí!

Vánoční strom i pro Skalku!

 Zkultivujeme lesík na 
Skalce: plácky pro děti 
a bezpečné procházky!!

   Zahradní Město 
a Záběhlice
 Zachováme 
Trojmezí jako přírodní park!

 Jsme pro smysluplný rozvoj OC Cíl a Květ!

 Podporujeme znovuotevření knihovny u Cíle! 

Zajistíme úklid černých skládek v okolí!

Zajistíme zastřešení zastávek MHD!

  Vinohrady
 Budeme spolupracovat  
s Vinohradskou nemocnicí 
v oblasti zdravotní prevence 
a hospicové a paliativní péče! 

  Vršovice a Eden
 Chátrání KD Eden 
musíme řešit 
s rekonstrukcí budovy 
radnice Prahy 10!

 Zkultivujeme 
Vršovickou tržnici!  

 Zajistíme kvalitní 
provoz Galerie 10!

 Sportovní zázemí 
pro SK Slavia musí 
být zachováno!

 Smysluplná obnova 
Městského stadionu 
Ďolíček a jeho okolí!

   Bohdalec, 
Slatiny
 Současný plán 
na zaplnění 
Bohdalce a Slatin 
je předimenzovaný. 
Vypíšeme 
architektonickou 
soutěž na smysluplné 
využití tohoto území.

 Podpoříme komunitní 
zahradničení ve všech 
čtvrtích. I na Bohdalci. 

 Zajistíme úklid černých 
skládek ve zdejší lokalitě.

5



Radost ze sportu 
propojuje 
lidi napříč 
generacemi.

Lokální, dostupný  
a otevřený všem!  
Takový chceme  
sport na Praze 10.

‚‚
Václav Vlček

SPORT A VOLNÝ ČAS

•  Budeme lépe udržovat dětská hřiště 
a posilovny pod širým nebem.

•  Nedopustíme likvidaci zázemí 
areálu SK Slavia Praha.

•  Budeme spolupracovat s Hl. m. Praha 
v otázce stadionu Ďolíček a s SK 
Slavia ohledně plaveckého areálu.

• Zavedeme jednodušší 
a přehlednější systém žádostí 

o dotace. Stabilní a včasná finanční 
podpora je pro kluby klíčová. 

• Propojíme více jednotlivé sportovní  
kluby a volnočasové aktivity se školami  

(např. zpřístupněním některých školních hřišť).

Má zkušenosti s organizací volnočasových a sportovních 
akcí pro děti a mládež. Dvanáct let působil jako vedoucí 
na letních dětských táborech. Aktivně se zajímá o rozvoj 
všech forem sportu – amatérského i profesionálního, 
organizovaného i neorganizovaného. Je členem Druž-
stva fanoušků Bohemians a občanského hnutí Desítka 
pro domácí. Studoval ve Švédsku, pracuje v IT odvětví. 
Svobodný, žije ve Strašnicích.

S čím si radnice neví rady
Sportovní infrastruktura Prahy 10 neodpovídá potřebám 
sportovců v 21. století. S výjimkou areálu Gutovka 
nevlastní Praha 10 žádné větší sportoviště. Chybí halové 
tréninkové plochy i volně přístupná sportoviště pro 
neorganizované aktivity. Mnohé sportovní objekty na 
území Prahy 10 jsou navíc ve špatném stavu – například 
plavecký stadion v Edenu či Městský stadion Ďolíček. 
Pro menší sportovní kluby je výraznou překážkou 
administrativně komplikovaný systém žádostí o dotace 
a téměř nulová komunikace ze strany radnice.

Jak to vidíme my
Praha 10 má šanci stát se oázou pohybu – nepromarněme 
ji! Chceme, aby se tu sportovalo amatérsky i profesionálně, 
ve volné přírodě i na moderních sportovištích. Zajistíme, 
aby mohli sportovat i lidé v seniorském věku a budeme 
brát ohled na speciální požadavky např. zdravotně 
postižených. Sport umí stmelovat, propojovat a je velmi 
účinnou prevencí různých nežádoucích jevů. Hlavními 
cíli sportující Desítky jsou podle nás bližší sousedské 
vztahy a nižší míra patologických jevů ve společnosti.

Dejte nám to na starost!

Sport dostupný  
a otevřený všem.
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Roky prázdné obecní 
byty se musí co 
nejrychleji opravit 
a pronajmout.

Pomoct lidem  
k bydlení je lepší  
než jim posílat dávky.

‚‚
Veronika Žolčáková

BYDLENÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ 

•  Ponecháme si, opravíme a pronajmeme prázdné byty. 
Nastavíme spravedlivější kritéria pro jejich přidělování.

•   Vytvoříme Kontaktní poradenské centrum 
bydlení. Každý se bude moci na radnici 
poradit, jak řešit svou bytovou situaci.

•   Dostupné bydlení pro osamělé seniory 
a rodiny ohrožené bytovou nouzí.

•  Podpoříme obědy zdarma i další formy 
podpory pro děti z rodin v hmotné nouzi.

•   Našim seniorům zabezpečíme 
potřebnou zdravotní a sociální péči.

•  Zajistíme pro občany Prahy 10  
kvalitní hospicovou a paliativní péči.

•  Zachováme službu nonstop lékárny. 

Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru 
(pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). V r. 2015 
byla konzultantkou koalice VLASTA, když se na zastupitel-
stvu projednávala předražená 150milionová zakázka na IT 
služby pro úřad MČ Praha 10 (zakázku se podařilo zasta-
vit). Na rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty 
Chmelové do Senátu. Nyní pro ni pracuje jako asistentka 
a zaměřuje se především na oblast finančně dostupného 
bydlení, sociální péče a ICT. Žije s rodinou na sídlišti Vlasta.

Dejte nám to na starost!

Myslíme na seniory  
a mladé rodiny.

S čím si radnice neví rady
Praze 10 chybí koncepce, jak nakládat s městskými byty, 
i podrobný přehled o bytovém fondu. Všichni tak dnes 
přicházíme o miliony z pronajímání obecních bytů. Mnohé 
(některé dokonce opravené) zůstávají prázdné (v 1. čtvrtletí 
2018 celkem 326 bytů!). Výběrová řízení na nového správce 
bytového fondu se od roku 2015 nedaří dotáhnout. Souhrnná 
výše dluhů na nájemném je přes 80 milionů. Praha 10 není 
připravena na stárnutí obyvatelstva. Chybí sociální byty a také 
sociální pracovníci. Více pokryta by měly být nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež a denní stacionáře pro seniory.

Jak to vidíme my
Praha 10 bude mít dlouhodobou koncepci, která jasně 
stanoví pravidla pro prodej a pronájem nemovitostí. Naší 
prioritou je uchování a regenerace, nikoli bezhlavý prodej 
stávajícího bytového fondu. Chceme pomoci realizovat 
projekty finančně dostupného bydlení. Tam, kde to v Praze 
10 dává smysl, podpoříme výstavbu a rozvoj trhu s byty. 
Dobrá rodinná politika znamená rozšíření služeb pro malé 
děti a jejich rodiče. Zachováme širokou škálu a kvalitu 
sociálních a zdravotních služeb a ještě více je zefektivníme.



Hernám 
a hazardu na 
Praze 10 říkáme 
jasné NE!

Pro pocit bezpečí 
je nenahraditelný 
strážník na ulici.

‚‚
Karel Duchek

BEZPEČNOST A DOPRAVA

•  Konec heren a hazardu na celé Praze 10! 
• Zaměříme se na ochranu seniorů před „šmejdy“.

•  Podpoříme projekt bezpečných cest do škol.
•  V parkování budeme prosazovat opatření šitá 

na míru jednotlivým lokalitám. Omezit je třeba 
především celodenní parkování nerezidentů.
•  Vytvoříme nová parkovací místa  

díky drobným místním úpravám.
•  Napomůžeme rychlejšímu 

odstraňování vraků z ulic.
•  Na stanicích metra a vlaků umístíme 

odjezdové tabule návazné MHD.
•  Zajistíme bezpečnější přechody v místech, 

kde jste nás na to upozornili. 

Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé 
zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní 
komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise 
a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, 
kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, 
doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. 
Upozornil a prosadil odstranění závad na elektroinstalaci 
na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 
10 na školy v přírodě. Má tři děti a pět vnoučat.

Dejte nám to na starost!

Bezpečná, průjezdná  
a průchozí Praha 10.

S čím si radnice neví rady
Občané od radnice očekávají, že bude mít vliv na potírání 
majetkové trestné činnosti (vykrádání automobilů, vloupání 
do bytů a domů), výroby a distribuce drog,  diváckého násilí 
(porušování veřejného pořádku při sportovních utkáních) 
a  gamblerství. Důležitou úlohu sehrává policie i v otázce 
bezdomovectví. V oblasti dopravy je problémem přetížení 
dopravních koridorů a nedostatek parkovacích míst.

Jak to vidíme my
Aby se člověk cítil ve městě dobře a jistě, musí se cítít 
bezpečně. Začít se musí od píky. Prosadíme nulovou 
toleranci hazardu. Zapojíme občany do preventivních 
aktivit a budeme motivovat strážníky, aby zůstávali na 
Praze 10. Je třeba neustále kontrolovat, jak je dodržován 
zákon o přestupcích: znečišťování veřejných prostranství, 
výtržnictví spjaté s užíváním alkoholu či drog. 
Nedostatek parkovacích míst budeme řešit ve spolupráci 
s magistrátem a sousedními MČ a budeme tlačit na 
celopražské řešení. Budeme prosazovat lepší návaznost 
MHD. Chceme dobudovat pěší stezky a mít vliv na opravy 
komunikací. Mnohdy je klíčové o nich občany včas informovat.
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Bez zdravého prostředí 
není zdravého života.
‚‚

Milan Maršálek

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ČISTÉ MĚSTO

Krajinný inženýr, specialista na životní prostředí, 
přes 20 let vedoucí turistického oddílu a ekocentra při 
Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Jako za-
stupitel v uplynulém období prosazoval šetrný přístup 
k životnímu prostředí a spravedlivou dotační podporu 
pro organizace působící v Praze 10. Inicioval petiční 
akci proti překladišti v  Malešicích. Je zakládajícím 
členem dobrovolné iniciativy Naše Malešice. Svobodný, 
bydlí ve Vršovicích.

Dejte nám to na starost!

Zelené stromy, čistý  
vzduch a uklízené okolí.

S čím si radnice neví rady
Velkým problémem Prahy 10 jsou  zvyšující se náklady 
na údržbu zeleně a městského mobiliáře. Radnice v řadě 
případů dostatečně nekomunikuje s veřejností: například  
při povolování kácení stromů nebo při výrazných změnách 
v území, které si zasluhují poctivé zapojení místních občanů. 
Dlouhodobá stagnace panuje i v komunikaci s Magistrátem 
hl. m. Prahy, okolními městskými částmi a Technickou 
správou komunikací. Mimo obzor starosty zůstalo velké 
znečištění ovzduší například ve Vršovicích, jež ohrožuje 
zdraví našich občanů. Novou výzvou je také sucho. 

Jak to vidíme my
Zdravé životní prostředí je nezbytnou podmínkou skutečně 
kvalitního života obyvatel Prahy 10. To je spojeno 
s pravidelnou a flexibilní péčí o čistotu ulic a dalších 
veřejných prostranství a kvalitní údržbou městské zeleně 
(městské parky, lesy a ostatní rekreační plochy). Radnice 
bude pravidelně a s předstihem seznamovat veřejnost 
s významnými stavebními záměry ovlivňujícími životní 
prostředí. Jen tak se podaří, aby ke zlepšování životního 
prostředí přispívalo v jednotlivých čtvrtích co nejvíce lidí.

Garantujeme 
lepší péči 
o každý strom!

•  Nahradíme uschlé stromy novými 
a budeme o ně pravidelně pečovat.

•  Zveřejníme mapu zeleně v majetku Prahy 10.

•  O zeleň v okolí mateřských 
a základních škol budeme pečovat 
nechemickými prostředky.

•  Budeme rychle reagovat na 
nepořádek kolem popelnic.

•  Vyvineme tlak na snižování hlukové 
zátěže v nejvíce postižených lokalitách.

•  Budeme propagovat komunitní 
zahradničení, šetrnou spotřebu 
vody, prevenci proti suchu 
a bezobalové hospodaření.
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Volební křížovka s VLASTOU

so 8. 9.  Kubánské náměstí 

ne 9. 9. Malešický park 
 V 15 HOD POHÁDKA PRO NEJMENŠÍ

po 10. 9. OC Květ, Zahradní Město 

st 12. 9. Metro Strašnická 

čt 13. 9. Čechovo náměstí

so 15. 9.  Kubánské náměstí 

ne 16. 9.  volnočasový  
park Gutovka 
V 15 HOD POHÁDKA PRO NEJMENŠÍ

út 18. 9. Sídliště Malešice

st 19. 9.  Koh-i-noor 
TRAM ZAST

čt 20. 9. Metro Skalka

so 22. 9.  Kubánské náměstí 

ne 23. 9. Hamr Záběhlice 
 V 15 HOD POHÁDKA PRO NEJMENŠÍ

po 24. 9. Poliklinika Malešice

út 25. 9. OC Cíl,  
 Zahradní Město

st 26. 9. Vršovické nádraží

so 29. 9.  Kubánské náměstí 

ne 30. 9. Heroldovy sady

po 1. 10. Metro Strašnická 

út 2. 10. Metro Strašnická

st 3. 10. Metro Strašnická

st 3. 10. Eden ROH U PRODEJNY AUT 

čt 4. 10. Metro Strašnická

čt 4. 10. Metro Skalka

pá 5. 10. Metro Strašnická 

Vyluštěnou tajenku pošlete do 5. října na info@vlasta10.cz nebo poštou či přímo do schránky: Senátorka Renata Chmelová,  
Kubánské nám. 4, 100 00 Praha 10. Pět vylosovaných výherců pozveme kolem 17. listopadu na večeři s našimi zastupiteli.

Potkejme se spolu nad programem u našeho Vlastíka!

Vlastní noviny
K volbám 5. a 6. října 2018 v Praze 10 vydala koalice VLASTA
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Dejte nám to na starost!

Chcete, aby se  
Praha 10 rozvíjela?

KO A L I C E  O B Č A N Ů  P R A H Y 1 0  /  K D U - Č S L  /  S TA N  /  D E S Í T K A P R O  D O M Á C Í

Na jaře jsme za vámi vyjeli s karavanem VLASTÍKEM. Měli jsme s sebou mapu, do které jsme spolu zapisovali vaše podněty, výtky i konkrétní 
nápady, co zlepšit v Praze 10. Teď za vámi jedeme znova. A vy uvidíte, co všechno jsme do našeho programu – do našeho společného 
programu – zapracovali. Víme, co konkrétně změnit, s čím si poradit velmi brzo.  Naše vize je konkrétní a autentická. Probrali jsme ji důkladně 
s vámi. Jdeme za vámi, přijďte i vy! Na daném místě budeme většinou dopoledne i odpoledne. 24 štací ve 22 dnech, to už za to stojí, ne?

Karavan Vlastík  
na cestách 
Prahou 10.

Na vybraných 
místech pohádka 
O třech kůzlátkách 
(Divadlo Na kolečku).


