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Program pro Desítku

Milí 
sousedé,

tvorbu těchto novin provázela řada 
diskuzí a úprav. Nejvíce času mi zabralo 
vymýšlení titulků a podtitulků na prv-
ních dvou stranách. Doslova jsem 
bojovala se slovesem „bojovat“. Samo-
zřejmě, sdělení je to silné a pravdivé, ale 
není toho „boje“ poslední dobou příliš? 
A není to ve významu s námi ženami už 
klišé, že se neustále proti něčemu nebo 
někomu vymezujeme (musíme vymezo-
vat), že tak často protestujeme (musíme 
protestovat)?  

Dlouho jsem zvažovala všechna pro 
a proti. A jak vidíte, sloveso si to u mě 
vybojovalo. Přesvědčila jsem se tím, že 
„bojovat“ se může o něco, proti někomu, 
ale také za někoho. A to je právě to! 
Co jiného je práce v Senátu než každo-
denní BOJ ZA VÁS, za občany Prahy 10, 
Dubče a Štěrbohol!

Každý den mě označujete na sociál-
ních sítích, píšete a telefonujete mi své 
osobní příběhy, vyprávíte mi o svých 
strastech tváří v tvář. A já se snažím 
pomáhat, jak můžu. Někde radou, 
zorientováním v situaci, jinde intervencí 
na správném místě. Často navíc snahou 
o koncepční řešení – z toho jsou pak 
několikaměsíční, či dokonce víceleté 
maratony jednání. A na jejich konci 
někdy stojí kýžená změna legislativy, 
jako v případě výrazně zjednodušeného 
odtahování autovraků.

Na této i dalších novinových strán-
kách shrnuji, co se mi v Senátu povedlo 
i nepovedlo a co ode mě můžete oče-
kávat, pokud mi opět dáte důvěru. To 
ovšem není všechno, chci se vám také 
osobně představit. Chci, abyste viděli 
a věděli, jaká jsem. Lidem přece nedů-
věřujeme na základě toho, že nám 
pošlou životopis nebo seznam toho, 
co udělali, ale podle sympatií, hodnot, 
které vyznávají, podle charakteru.  

Proto vám nechci ukazovat ani sená-
torku, ani starostku, ale Renatu.  
Renatu, která je tady, aby vám 
pomohla, které můžete každé pondělí 
(volby nevolby) mezi 16. a 18. hodinou 
zaklepat na dveře senátní kanceláře 
a říct jí, co máte na srdci. Cokoliv. 

Vaše senátorka Renata Chmelová bude 
znovu bojovat o Senát 

MILAN MARŠÁLEK

Renata Chmelová žije v Záběhlicích. 
Můžete se s ní setkat na radnici Pra-
hy 10, kde je momentálně starostkou, ale 
i na nejrůznějších kulturních, sportovních 
či sousedských akcích, které na Desítce 
s oblibou navštěvuje či přímo pořádá.  
A samozřejmě v Senátu. Tam pro vás 
dýchá už od roku 2016 a chce v tom 
pokračovat v dalším volebním období. 
Proto se uchází o vaši podporu. 

A proč volit zrovna Renatu?

Nejpádnější argumenty shrnuje vaše 
senátorka do svých tří základních priorit: 
spolehlivý stát, společná budoucnost, 
zdravá země. Když je trochu rozvedeme 
(co konkrétního už dokázala a co plánu-
je), rozroste se nám trojlístek do celého 
stromu důvodů: 

S mandátem senátorky se Renatě po-
vedlo rozhýbat téma autovraků v ulicích. 
Novela silničního zákona, která výrazně 
zjednodušuje jejich odtahování a v praxi 
na Desítce uvolnila stovky nových parko-
vacích míst, je z velké části její práce. 
Při projednávání stavebního zákona vy-
stupovala pro to, aby měla veřejnost při 
řízeních co nejsilnější hlas, a nebyla při 
nich naopak omezovaná. 

Velkými tématy jsou pro Renatu ochrana 
přírody a zvířat. Výrazně se zasloužila 

o to, že přírodní park Hostivař-Záběhlice, 
známý pod názvem Trojmezí, zůstane na 
území Prahy 10 i nadále nezastavitelným 
územím, kmotrům navzdory. Díky Renatě 
se na Desítce dokonce rozšíří!

Důrazně se staví proti vzniku tzv. Termi-
nálu Malešice, tedy velkého kontejnero-
vého překladiště. Odborné posouzení EIA  
prokázalo, že by Terminál měl výrazně 
negativní vliv na ovzduší a veřejné zdraví 
obyvatel. Po velkém tlaku od záměru 
sám nadnárodní investor upustil.

Renata upozorňuje na nadprodukci lev-
ných plastů, protože škodí lidem i přírodě. 
Namísto toho tvrdí – a v praxi dokazuje –, 
že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. 
Jediná v senátním Výboru pro územní 
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí 
podpořila zahrádkářský zákon. Zákon 
měl zahrádkářství definovat jako činnost 
veřejně prospěšnou, což by ho výrazně 
podpořilo coby velmi důležitou a pro 
udržitelný rozvoj měst nenahraditelnou 
aktivitu. Se sousedy vysadila v Záběhli-
cích u Botiče lípu Svobody. Hlasovala pro 
zákaz kožešinových farem a podpořila 
bezklecový chov slepic.  

Řeší konkrétní problémy konkrétních lidí, 
již se na ni obracejí. Pomohla už stov-
kám občanů, kteří čekali i několik měsíců 
na rodičovské příspěvky či příspěvky 

na bydlení z úřadu práce. Na základě 
občanských podnětů pak apelovala na 
tehdejší ministryni práce a sociálních 
věcí Janu Maláčovou, aby systémově 
zlepšila fungování Úřadu práce ČR. Něco 
se už podařilo, Renata má již celou řadu 
dalších podnětů a v diskuzích pokraču-
je i se současným ministrem Marianem 
Jurečkou.  

Podpořila elektronizaci veřejné správy 
a zákon o registru smluv, který úřady 
nutí, aby své smlouvy zveřejňovaly. Obojí 
má vést k posilování důvěry ve státní 
instituce a obce, ke zvyšování jejich pro-
fesionality a otevřenosti. Projekt Rekon-
strukce státu ji ocenil coby nejaktivnější 
senátorku v prosazování protikorupčních 
zákonů. 

Dlouhodobě vystupuje proti agresorovi 
z Ruska a staví se na podporu států, 
jejichž svoboda a nezávislost nejsou 
v zájmu prezidenta Putina. Jsou jimi sa-
mozřejmě Ukrajina, ale třeba i Bělorusko. 
Pro Renatu jsou svoboda a demokracie 
základní principy. Neuhnula od nich, ne-
uhýbá a slibuje, že neuhne ani o píď.
V krizích – covidové i uprchlické – Rena-
ta Chmelová systematicky, starostlivě, 
a přitom rázně koordinovala a koordinu-
je pomoc obětem. Bývalou manažerku 
v sobě zkrátka nezapře, stejně jako 
aktivní občanku.

Přijďte 
k volbám
Do Senátu se volí dvouko-
lově: první kolo proběhne 
23. a 24. září, druhé pak 
30. září a 1. října. 

Volební lístky do druhého 
kola nedostanete do poštovní 
schránky, najdete je až ve 
volební místnosti.

Renata Chmelová pro 
Desítku – VLASTA a STAN 
s podporou DPD, LES, SZ 
a SEN21 – tak Renatu na 
lístku najdete.

Renatiny priority
I Spolehlivý stát I „Nadále budu působit v roli vaší neformální ombuds-
manky s otevřenými dveřmi pro vás všechny. Senátorka musí být osobností 
svého regionu, musí své postavení využívat k řešení problémů místních občanů 
a propojovat je s místní samosprávou. Na mě se můžete vždy spolehnout.“

I Společná budoucnost I „Česká republika musí nadále rozvíjet prozá-
padní evropskou spolupráci, o to jsem se vždy snažila jako členka Výboru pro 
zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Byla jsem ale i předsedkyní podvý-
boru pro bydlení, takže dobře vím, v jak složité situaci se řada z vás často 
nachází. Naše společná budoucnost je tedy nejen ve svobodě, demokracii, 
ale i v solidaritě.”

I Zdravá země I „Jako Česká republika čelíme globálním zdravotním 
rizikům, válečným konfliktům i klimatické změně. Není možné strkat hlavu do 
písku. Já budu u všech těchto výzev hledat jak legislativní řešení, tak i místní 
dohodu. Jako starostce se mi podařilo dostat Prahu 10 mezi deset nejlépe 
hodnocených měst České republiky. A z pozice senátorky chci zvýšit i kvalitu 
našich životů v celé republice.”
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Příběhy pomoci a inspirace 
Jako veřejně známá osoba řeším denně trable konkrétních občanů. 

A potkávám se s neobyčejně obyčejnými lidmi 
RENATA CHMELOVÁ

Paní J., těžce onkologicky 
nemocná seniorka, za 
mnou přišla do kanceláře 
na Kubánském náměstí. 
Bezradná, uplakaná. Dostala 
výpověď z obecního bytu 
a neměla kam jít. Podařilo se 
mi vyjednat, že paní v bytě 
může po dobu léčby zůstat, 
když bude řádně platit 
nájem. Každý měsíc mi pak 
chodila ukazovat složenku 
o zaplacení. Přišla vždy včas 
a byla hrdá, že se jí daří 
situaci zvládat. „Paní sená-
torko, děkuju vám za pomoc. 
Jste hrozně hodná, že 
myslíte na lidi, jako jsem já, 
který už nikoho nezajímají. 
Pomohla jste mi v té nejtěžší 
době,“ napsala mi mail, který 
mě dojal. Někdy stačí věřit 
a dát druhou šanci...

Paní J.
Léčba v bytě

„Už nemám na jídlo, od ledna čekám 
na příspěvek na bydlení. Na nájem 
jsem si půjčila peníze, ale další už 
neseženu…,” psala mi mladá maminka 
Lenka loni v březnu. Rychle jsem jí 
pomohla zasláním nákupu potra-
vin a drogerie. A Lenčin případ navíc 
zaurgovala u ředitele Úřadu práce ČR. 
Na tuto organizaci nemám žádný vliv, 
spadá pod Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí. Prosba „zvenčí“ se ale často 
vyplácí, pomohla jsem takto už stov-
kám lidí (někdy chybí dokumenty, jindy 
onemocní příslušná úřednice, stává se, 
že se žádost ve velkém počtu dalších 
„zatoulá“ atd.). Také příběh Lenky 
dopadl dobře: Peníze dostala, zvládla 
zaplatit svoje dluhy a další příspěvek 
přišel už naštěstí včas.

Lenka
Příspěvek už chodí

Před válečnou hrůzou na Ukrajině utekla se 
svojí babičkou, matkou a jejími dvěma mladšími 
sestrami. A samozřejmě s vlastními dětmi – 
desetiměsíčními dvojčaty a sedmiletou Melánií. 
Než se dostala do Česka a pak do Bytového 
domu Malešice, kde Praha 10 ubytovala více 
než sto obětí války (Marharitu jsem ubytovávala 
já osobně), schovávala se s dětmi několik dní ve 
sklepě v Irpini. Ano, v tom městě poblíž Kyjeva, 
které se stalo jedním ze symbolů zoufalství 
a nelidské krutosti ruských vojáků. Neumím si 
vůbec představit, čím vším si Marharita prošla 
a jak se cítí. Přesto jsem mohla pomoci: Když se 
nám v Malešicích uvolnil jeden byt, okamžitě 
jsem vyhověla její prosbě a s radostí přivítala 
i zbytek její rodiny. V centru pomoci ji museli 
rozdělit, protože v tu dobu byl problém s kapa-
citami. Marharita je učitelkou angličtiny a fran-
couzštiny a celá její rodina je všem, kteří pomá-
hají, neskonale vděčná. 

Marharita
Rodinné setkání 

v Malešicích

Centrum Paraple pomáhá lidem na vozíku. Jedná 
se o obecně prospěšnou společnost, kterou zalo-
žili Zdeněk Svěrák a Svaz paraplegiků. Funguje na 
Desítce a já jsem na to upřímně hrdá – pracovníky 
organizace opravdu obdivuji. Proto jsem měla velkou 
radost, když jsem Parapleti mohla v době vrcholící 
covidové pandemie sama aspoň trochu pomoci, a to 
dodávkou 2 300 respirátorů. Také pro mnoho ostat-
ních občanů z celé republiky je Paraple evidentně 
srdeční záležitostí, vždyť na charitativním večeru 
StarDance se pro něj vybralo neskutečných 21 mili-
onů korun! Úžasnou atmosféru jsem si v hledišti užila 
osobně. 

Centrum Paraple 
Respirátory a obdiv

Chtěla se se mnou potkat a já jsem 
moc ráda kývla. Setkání s devade-
sátiletou paní Martičkou pro mě 
bylo nesmírně inspirativní. Velmi 
milá a energická dáma se stále 
zajímá o politiku a hlavně fandí 
ženám v politice. Překvapilo mne 
(a nesmírně potěšilo), že sleduje, 
co dělám v Senátu. Martička žije 
v Domově sociální péče Hagibor, 
který provozuje Židovská obec 
v Praze, a pečuje tam o seniory, 
kteří přežili šoa, tedy holokaust. 
Sám její tatínek byl v koncentrač-
ním táboře v Terezíně, odkud se mu 
podařilo utéct. Krátce se jim ještě 
podařilo se setkat, ale nakonec 
padl při osvobozování Prahy.

Martička
Energická 

devadesátnice  
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Zajímat se nestačí! 
DAVID KAŠPAR 

Na své zahrádce v Záběhlicích 
Renata s oblibou relaxuje, setká-
vá se s přáteli. A taky vymýšlí, co 
by se v Praze 10 ještě dalo vy-
lepšit. „Vytvořili jsme toho tady 
pro Desítku docela dost,“ usmívá 
se, když si tady povídáme o… 
Vlastně o všem, s Renatou se 
totiž nedá mluvit pouze o jednom 
tématu. Jako by v jejím životě 
všechno se vším tak trochu sou-
viselo. „Zpovídal“ jsem ji coby její 
nástupce – kandidát na starostu. 

Milá Renato, zavzpomínej a odpověz mi 
prosím na zdánlivě samozřejmou otáz-
ku, na kterou jsem se ale nikdy nezeptal. 
Kdy se zrodilo rozhodnutí, že vstoupíš do 
politiky?
To si nepamatuji, ale asi jsem to v sobě 
měla od malička (úsměv). Už na základní 
škole jsem se snažila nějaké věci zlepšo-
vat, pomáhat slabším. Na střední jsem 
pak byla trochu za rebelku, protože se mi 
nelíbily některé věci, které se tehdy muse-
ly. Jako oslovovat učitele soudruhu nebo 
přispívat penězi na Rudé právo, které 
jsme povinně museli kupovat do třídy. 

A kdy ses začala výrazněji zajímat o své 
nejbližší okolí?
Za největší zlom považuji období, kdy 
jsem se vdala a rozhodla se mít děti. 
Pečlivě jsme si vybírali bydlení a zvítězily 
desítkové Záběhlice. Zajímalo nás vel-
mi podrobně, jak to tady vypadá, co je 
v nejbližším i vzdálenějším okolí. Doslova 
na první pohled jsem se zamilovala do 
přírodního parku Hostivař-Záběhlice, do 
takzvaného Trojmezí. Tady se dá celý rok 
běhat, v zimě na běžkách. Dá se tady 
chodit na krásné rodinné procházky, po-
tkat ledňáčka, srnky… Prostě zažít přírodu 
uprostřed města. 

Přestože mluvíš o přírodě, zdá se mi, že se 
dostáváme k tomu motivátoru, který tě 
přivedl do politiky. Je to tak?
Ano, postupně se blížíme směrem k poli-
tice (úsměv). V roce 2009 jsem se dozvě-
děla, že tahle plocha má být kompletně 
zastavěná. Opravdu masivně zastavěná, 
v Trojmezí se plánovalo město pro 30 ti-
síc lidí! Což mi přišlo úplně neuvěřitelné, 
takže jsem se začala zajímat, jestli jsem 
jediná, komu to vadí, a pochopitelně jsem 
zdaleka jediná nebyla. Spojili jsme se 
tedy, různí aktivní občané z Desítky, ale 
i z Prahy 11, 15 a 4, a tenkrát to už dlou-
hodobě sledoval Honza Chvátal, tehdejší 

ředitel ekologické výchovy v Toulcově 
dvoře (starobylý statek v Hostivaři – farma, 
přírodní areál a památkově chráněný sou-
bor budov v jednom – pozn. red.). A tak 
jsme společně vytvořili petici a podařilo se 
nám sehnat přibližně 16 tisíc podpisů. 

V době, kdy jste si o dnešních elektronic-
kých možnostech mohli nechat jen zdát? 
Jak jste to dokázali? 
Rozeslali jsme maily 
na všechny strany, 
obíhali sousedy, zřídili 
místa, kam lidé mohli 
házet papírové pe-
tice…  Jedním z nich 
byla i moje schránka, 
která je volně pří-
stupná z ulice. Denně 
jsem vybírala opravdu 
štosy papírů podepsa-
ných lidmi, kteří s tím 
nesouhlasili. A my jsme 
všechny ty podpi-
sy odnesli na hlavní 
město na zastupitelstvo, kde byl tenkrát 
primátor Bém a… všechno bylo smáznuté 
jedním jediným hlasováním. Tečka! A já 
jsem si v tu chvíli řekla, že to vlastně nemá 
cenu, že když se člověk jen zajímá…

… tak to nestačí.
Přesně tak! Najednou ze všech stran léta-
la otázka: Tak co s tím budeme dělat dál? 
No a já jsem se rozhodla, že se nevzdám. 
Založili jsme skupinu aktivních občanů 
pod názvem Koalice občanských sdružení 
Trojmezí. A už to jelo: Začali jsme praco-
vat na argumentech, proč by Trojmezí 
nemělo být zastavěné. Nechali jsme udě-
lat celoroční biologický průzkum celého 

území. Dopravní výzkum 
či vlastní studii řešení úze-
mí jako parku. Podařilo se 
mi získat granty na naši 
činnost. A vrcholem bylo, 
když v Otázkách Václava 
Moravce kandidáti na 
nového primátora v roce 
2010 museli zodpovědět 
dotaz, jaké mají záměry 
v Trojmezí. 

A co řekli?
Konkrétně Bohuslav 
Svoboda prohlásil, že ani 

jeden metr toho území nebude zastavěn. 
Což spustilo obrovskou lavinu slibů dal-
ších politických stran, a nezastavitelnost 
Trojmezí se dokonce dostala i do progra-
mového prohlášení Rady hlavního města 
Prahy na období 2010–2014.

S Renatou Chmelovou o managementu, politice, práci v divadle, rozvodu 
a několika klíčových rozhodnutích

„ Rozhodla jsem 
se, že se nevzdám. 

Založili jsme skupinu 
aktivních občanů 

pod názvem Koalice 
občanských sdružení 

Trojmezí. A už to 
jelo! ” 
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Politický projekt, který jsi posléze zformo-
vala, se ovšem nejmenuje Koalice Trojme-
zí, ale Koalice Vlasta. Proč?  
Trojmezím jsme neskončili, pokračovali 
jsme dál. V Praze 10 jsme se spojili s dal-
šími spolky, které řešily obdobné 
problémy. Třeba s Olgou Richtero-
vou (současná místopředsedkyně 
Poslanecké sněmovny – poz. red.), 
jež se zabývala velmi podivnou 
privatizací viladomů na Vinohra-
dech, nebo s malešickými ochrán-
ci přírody. Rozhodli jsme se, že 
zformujeme desatero pro Desítku. 
Desatero přání občanů. A že bude-
me vyjednávat s vedením Prahy 10 
o tom, aby se tady věci měnily 
k lepšímu.

Tehdejší vedení ovšem nemělo 
zrovna pověst otevřených lidí, kteří 
by občanům naslouchali. 
To jsme taky poznali na vlast-
ní kůži. Opět jsme vystoupili na 
zastupitelstvu, tentokrát městské 
části, kde jsme prezentovali naše 
požadavky nebo, chceš-li, návrhy. 
Jednali jsme s tehdejším staros-
tou Milanem Richterem a celá věc 
skončila tak, že jsme byli podve-
deni a za zády občanů Prahy 10 se začala 
připravovat stavba nové radnice na Ha-
giboru, což nás – nebo mě osobně – na-
koplo už k přímému vstupu do komunální 
politiky. 

Trochu jsi mi utekla z otázky, ale coby tvůj 
kolega samozřejmě tuším, proč Vlasta… 
Jistě, Vlasta se jmenuje naše radnice, 
podle přilehlého sídliště. Šlo nám zcela 
konkrétně o ni – o budovu. A zároveň tak 
trochu abstraktně o ni 
coby místo, které ovliv-
ňuje všechny občany 
Desítky. 

Následoval sběr podpisů 
pro referendum „Stop 
miliardové radnici“, 
kterých jste sice získa-
li dost, politici ovšem 
obstruovali a referen-
dum v požadovaném 
znění nevyhlásili. I tak 
to stačilo, aby se projekt 
zastavil a vy v roce 2014 
skoro vyhráli volby. Ty jsi navíc dostala 
nejvíc preferenčních hlasů.
Byla to velká věc, z nuly jsme se dostali na 
17 procent, skončili těsně druzí a dlouho 
to vypadalo, že se dostaneme do vedení. 
Nakonec se ale všechny ty staré struktury 
spojily v opravdu různorodý spletenec, 
složily koalici a mohly vládnout. V tu chvíli 
to pro nás bylo velké překvapení, ale když 
to hodnotím zpětně, tak za to velmi 
děkuji. Speciálně paní doktorce Kleslové 
z ANO, že nedodržela svou dohodu.

Počkej, to myslíš ironicky? 
Vůbec ne. Práce v opozici je podle mě vel-
mi dobrá pro přípravu na vedení města –  
nebo v našem případě městské části. 
Naučili jsme se toho spoustu, tím spíš, že 
jsme byli vystaveni obrovské informační 
blokádě. Velkou část naší práce tak tvořilo 
využívání zákonných prostředků k tomu, 
abychom se vůbec domohli informací, na 
které jsme měli jako zastupitelé právo. To 
pro mě bylo nejtěžší, stálo to mnoho času. 
Za velký úspěch považuji, že se nám po-
dařilo zastavit obří zakázku na správu IT 
na úřadě po dobu 4 let v hodnotě 150 mi-
lionů. Nakonec se ukázalo, že moderni-
zace se dá vyřešit vlastním IT oddělením, 
a to násobně levněji. 

Píše se rok 2016 a ty se rozhoduješ pro 
kandidaturu do Senátu. Upřímně, nebyl 
to trochu krok stranou? 

V první řadě bych chtěla říct, že to nebyl 
můj nápad (úsměv), ale nápad celého 
týmu Vlasty. Zjistili jsme totiž, že spousta 
věcí se dá z komunální úrovně jen těžko 
měnit. Je potřeba podílet se na legislati-

vě, upravovat zákony. A tak jsme se shodli, 
že se o Senát pokusíme a že by Vlasta 
mohla získat širší rozměr. Já osobně jsem 
o tom opravdu velmi dlouze přemýšlela.

Co tě přesvědčilo? 
Dala jsem na pocity a intuici, tak jako sko-
ro vždy ve svém životě. Procházela jsem 
si zrovna velmi těžkým obdobím. Dohodli 
jsme se s manželem, že už spolu nebu-
deme žít. Měla jsem dvě děti, chodila do 

práce. A když jsem se 
nad tím pořádně za-
myslela, najednou jsem 
měla jasno, že to všech-
no dává smysl. Že dává 
smysl se politice věnovat 
profesionálně.

Myslím, že to bylo ob-
dobí, kdy jsme spolu za-
čali víc spolupracovat. 
A já si tě pamatuju jako 
pokladní ve Strašnickém 
divadle. Musím přiznat, 
že jsem byl trochu pře-
kvapený, že ta aktivní 

občanka a bojovnice Renata Chmelová 
sedí na kase na „Solídě“…
Zní to zvláštně, ale to byl přesně ten 
okamžik „politické profesionalizace“. 
Rozhodla jsem se, že do kandida-
tury jdu naplno. Tak naplno, že na 
ni dám veškeré úspory, že přestanu 
chodit do práce – a začnu pracovat 
na politice. Musím ale uznat, že 
mého zaměstnavatele dost překva-
pilo, když jsem přišla a řekla: Ráda 
bych okamžitě ukončila pracovní 
poměr, chci kandidovat do Senátu. 

Práci jsi přitom měla dobrou, jestli 
se nepletu.
Dlouhou dobu, téměř 10 let, jsem 
pracovala v české softwarové firmě, 
která vyvíjela ekonomický systém. 
Vybudovala jsem partnerskou síť 
po celé České republice, která ten 
software prodávala a dovyvíjela. 
Postupně jsem se vypracovala až 
na obchodní ředitelku a zároveň 
pak byla v představenstvu jedné 
dceřiné společnosti. 

Takže z vrcholové manažerky na pokladní?
Ještě jsem to vzala přes mateřskou, po 
které jsem začala, právě v souvislosti 
s Trojmezím, pracovat jako výkonná ředi-
telka Arniky (nezisková organizace usilující 
o lepší životní prostředí – pozn. red.).  

Pak jsem tedy skončila a po hlavě se vrhla 
do senátní kampaně. Ale chtěla jsem mít 
aspoň nějakou jistotu. A tak jsem se přes 
den věnovala volbám a po večerech cho-
dila do divadla, kde jsem nejen prodávala 

lístky, ale zároveň jsem tam pra-
covala jako rekvizitářka, uklízečka 
a šatnářka. Bylo to hodně náročné, 
moc jsem toho tehdy nenaspa-
la. Přesto na tu dobu vzpomínám 
ráda. Pracovala jsem na Desítce 
a pro sousedy z Desítky.  

Obdivuhodné odhodlání. My už ale 
víme, že riskantní krok vyšel a z opo-
ziční zastupitelky se stala navíc 
senátorka. Co se stalo s Renatou?
Já bych řekla, že s Renatou se 
nestalo vůbec nic. S plnou vervou 
jsem se pustila do práce, jako všude 
předtím. V Arnice jsem se věnovala 
i zapojování veřejnosti do územního 
plánování, takže jsem už dopředu 
věděla, že se chci v Senátu věnovat 
právě územnímu plánování, život-
nímu prostředí a veřejné správě.  
A nemohla jsem opomenout svou IT 
minulost, snažila jsem se „zpravo-
dajovat“ co nejvíce zákonů týkají-
cích se elektronizace veřejné správy. 

Když se zeptám na jeden senátní úspěch, 
který se „propsal“ do území Prahy 10, co 
tě napadne?  
Vraky v ulicích, respektive 
jejich výrazně snadnější 
odtahování. To umožňuje 
novela zákona o pozem-
ních komunikacích, kterou 
jsem strávila skoro tři roky. 
Schválení předcházelo 
nespočet jednání na všech 
úrovních… Ale podařilo 
se, a v ulicích Prahy 10 se 
uvolnilo řádově 400 par-
kovacích míst. Hned mě 
ale napadá i jeden neú-
spěch.

Povídej… 
Určitě si pamatuješ nelegální bourání 
rondokubistické vily Na Šafránce od archi-
tekta Libry.

Jasně. 
To bylo pár dnů poté, co jsem byla zvole-
na starostkou. Bourání se mi sice podařilo 
zastavit, ale už bylo tak daleko, že z vily 
skoro nic nezbylo. Ponořila jsem se do 

studia památkového zákona a zjistila, že 
podobných případů je mnohem víc. To 
byla vila na Ořechovce, to byly další velmi 
cenné objekty, které majitelé nevratně 
zničí, protože na jejich místě zamýšlejí 
vytvořit něco „většího“. Rok jsem připravo-
vala novelu zákona, která měla výrazně 

zpřísnit tresty, aby skutečně fungovaly 
jako psychologická bariéra. Diskutovala 
jsem o tom na půdě Senátu, na Minis-
terstvu kultury, s Národním památkovým 
ústavem. Bohužel, ODS nakonec navrhla 
zamítnutí novely, které získalo většinu. 
Každopádně to ale nevzdávám a chci se 
tomuto tématu věnovat dál! 

Už jsi zmínila funkci starostky, do které jsi 
byla zvolena v roce 2018. Koalice Vlasta 
vyhrála komunální volby, už i za účasti mé 
maličkosti. Čím jsi na radnici začala?
Tím, že jsem na dveřích své kanceláře 
vyměnila kouli za kliku, protože jsem pře-
svědčená, že starosta by měl mít otevře-
né dveře a být tady pro všechny. Já od 
začátku prosazuji otevřenou radnici, není 
to fráze, ale můj postoj k politice. Sloužím 
veřejnému zájmu Prahy 10 a poskytuju – 
nebo poskytujeme, my všichni – servis je-
jím občanům. Myslím, že v tom se skrývá 
zásadní změna, kterou do vedení Desítky 
přinesla Koalice Vlasta, protože tenhle 
postoj tady nikdy předtím nebyl. 

Jako by se teď ve tvých větách i důrazu, 
který jim dáváš, úplně hmatatelně odrá-
žely zkušenosti aktivní občanky, opoziční 
zastupitelky i manažerky.
Asi ano. A je pravda – a ty to samozřejmě 
dobře víš –, že jsme zveřejnili prakticky 
všechno, co zveřejnit šlo. Podklady pro 
zastupitele, důvodové zprávy z rady, zá-

pisy z výborů a komisí, 
prostřednictvím roz-
klikávacího rozpočtu 
všechny faktury. K té 
manažerce bych ale 
ještě doplnila, že pro 
mě bylo vždy naprosto 
klíčové mít dlouhodo-
bější plán, vizi, kam 
chci společnost posou-
vat. To, že nic takové-
ho neměla Praha 10, 
byla z mého pohledu 
největší bolístka. Tak-
že jsem hned spustila 

tvorbu strategického plánu na 10 let. 
A jsem ráda, že doba experimentování 
končí a všechna zásadní rozhodnutí teď 
směřují a budou směřovat k udržitelnosti, 
k udržitelnému rozvoji.

Nejde se vyhnout dvěma velmi překvapi-
vým, nebál bych se říct šokujícím událos-
tem. Pandemii covidu a válce na Ukrajině. 
Pomohl v krizích strategický plán?

Nejen že nám pomáhá samotná 
strategie, ale myslím, že i vztahy, 
které jsme při její tvorbě naváza-
li. Všichni se mohli zapojit, dávat 
náměty. Tak nějak, řekla bych, 
nenásilně jsme začali spolupracovat 
s neziskovým sektorem. To všechno 
se zúročilo už v době covidu, kdy 
úřad fungoval v podstatě jen jako 
zprostředkovatel, jako koordinátor 
pomoci.

Teď je před námi další společná 
kampaň a ty ses rozhodla neob-
hajovat pozici starostky. Proč jsi mi 
přenechala pozici lídra? 
Jsem přesvědčená, že síla není 
v jednotlivcích, ale v dobrém týmu. 
A ten na Desítce máme! Jak v „ko-
munálu“, tak v Senátu je skvělý 
a velmi silný. Pevně věřím, Davide, 
že v tandemu toho dokážeme 
ještě víc. A vám, čtenáři, mohu 
slíbit: Renata Chmelová odejde ze 

starostovské kanceláře, ale rozhodně ne 
z Prahy 10! Rozhodla jsem se tady žít, vy-
chovávat své děti, víc než 13 let jsem tady 
aktivní a pracuji pro lepší Desítku. A v tom 
budu rozhodně pokračovat. 

„ Podařilo se nám 
zastavit obří zakázku 
na správu radničního 

IT na 4 roky v hodnotě 
150 milionů. Ukázalo 
se, že modernizace 

se dá vyřešit vlastním 
IT oddělením, a to 

násobně levněji. ”

„ Novelou zákona 
o pozemních 

komunikacích jsem 
strávila skoro tři 

roky… Ale podařilo se, 
a v ulicích Prahy 10 
se uvolnilo řádově 
400 parkovacích 

míst. ”



SENÁTORKA RENATA CHMELOVÁ PRO DESÍTKU  

DÝCHÁM PRO DESÍTKU 
SENÁTORKA RENATA CHMELOVÁ

RENATACHMELOVA.CZ  VLASTA A STAN S PODPOROU DPD I LES I SZ I SEN21 

6

V červnu 2019 pozvala Renata 
na oficiální návštěvu Prahy 10 
tehdy nově zvolenou sloven-
skou prezidentku Zuzanu 
Čaputovou. Přestože podob-
ných žádostí měla paní Čapu-
tová nepřeberné množství, 
zareagovala na toto pozvání 
obratem: „Paní prezidentka 
vás ráda navštíví. I proto, 
že má podobný příběh jako 
vy: Ona bojovala proti obří 
skládce ve svém Pezinku, vy 
zase proti masivní zástavbě 
Trojmezí,” znělo vysvětlení. 
Čaputová byla první vrcholnou 
státní návštěvou v novodobé 
historii Prahy 10. 

Zuzana Čaputová, 
prezidentka Slovenska 

„Je ztělesněním hodnot, o které se 
potřebujeme opřít”

„Moc si přeju, aby 
lidé, kteří nás 
zastupují, byli 
otevření a snažili 
se důležité věci, 
které ovlivňují 
naši brzkou, 
ale i vzdálenou 
budoucnost, řešit 
poctivě a svědomitě 
a bez jakýchkoli postran-
ních úmyslů. Prostě tak, aby se prostředí 
našeho okolí vyvíjelo zdravě, neboť i to je 
důležité pro širší souvislosti většího celku. 
Stále totiž platí poněkud obstarožní, ale 
stále nenaplňované: Think Global, Act 
Local! Renata Chmelová a její tým podle 
mne s tímto krédem opravdu souzní!” 

Krištof Kintera, výtvarník a sochař

„Renatu 
jsem poznal 
zhruba 
před 
sedmi lety, 
když nám 
ve Vinoři 
pomáhala 
s participací, 
se zapojováním 
lidí do veřejného dění. 
Na první pohled jsem poznal, že se 
jedná o ženu, která umí naslouchat 
lidem a neústupně prosazovat jejich 
zájmy. Renata je bojovnicí v tom 
nejlepším slova smyslu.”   

David Smojlak, senátor a umělec, 
syn Ladislava Smoljaka 

Renatinu kandidaturu do Senátu podporují politici, umělci či učitelé. 
Přečtěte si, čím si je získala! 

„Renata Chmelová je ztělesněním hodnot, 
o které se v ČR budeme potřebovat v nej-
bližších měsících a letech opřít. Za dobu 
svého působení v Senátu dokázala, že 
rozumí naléhavosti uprchlické i klima-
tické krize a nutnosti je řešit v rámci 
evropské spolupráce. V centru jejího 
zájmu leží jednotlivec, neobává se výzev, 
inovativních řešení ani obhajoby vlastních 
názorů. Jsem proto velmi ráda, že takto 
progresivní a energickou ženu můžeme jako 
Zelení do Senátu opět podpořit.”

Magdalena Davis, bioložka, manažerka, spolupředsedkyně 

„Renata se do politiky dostala odspodu, 
z řad aktivních občanů, což má s hnutím 
Desítka pro domácí společné. Zároveň 
sdílí naše přesvědčení, že pohyb a aktivní 
životní styl jsou základem zdravé a pro-
sperující společnosti. To jsou důvody, 
proč Renatu Chmelovou opětovně pod-
porujeme v senátních volbách.”

Václav Vlček, zastupitel MČ Praha 10, 
zástupce Desítky pro domácí

„S Renatou se známe od začátků jejího 
politického působení. Ač každý z jiné 
městské části, tak jsme vždy měli spo-
lečné cíle, totiž férovou politiku ve pro-
spěch občanů, bez nezdravých poměrů 
a se zapojením osobností a odborníků 
mimo prostředí politických stran. Renata 
je osobností pražské politiky, která 
zůstává nohama na zemi a dělá politiku 
srdcem. Jsem rád, že chce v Senátu praco-
vat pro nás pro všechny i v dalším volebním 
období. Má moji plnou podporu.”

Jan Čižinský, učitel, starosta MČ Praha 7, lídr PRAHA SOBĚ

Vyluštěnou tajenku pošlete do konce srpna mailem na info@vlasta10.cz, nebo poštou na adresu Senátorka Renata Chmelová, Kubánské náměstí 4, 100 00 Praha 10. 
Tři vylosovaní výherci se mohou těšit na dobrotu od Renaty (recept dole na této stránce).

„Jsem rád, že jsem mohl 
v roce 2019 Renatu Chme-
lovou poznat. Cením si její 
práce, kterou odvedla nejen 
na novele zákona o pozem-
ních komunikacích. Měl jsem 
tehdy i vlastní návrh, ale 
silnými argumenty mě pře-
svědčila o podpoře původní 
podoby. Pevně věřím, že její 
kandidatura s podporou 
hnutí STAN bude úspěšná, 
a budeme tak moci navázat 
na naši dřívější spolupráci 
a staneme se kolegy.”

Vít Rakušan, 
ministr vnitra, předseda STAN 

„Renata Chmelová je senátorka, s níž mám 
vysokou shodu v hlasování, přestože každý 
sedíme v jiném senátním klubu. Nahlížíme 
na svět hodně podobně. Navíc je vždy 
otevřená a přímočará, takže člověk s ní ví 
hned, na čem je. A to je vlastnost, která 
je v politice poměrně řídká. Proto si moc 
přeju, aby svůj senátní mandát obhájila.”

Václav Láska, senátor a právník, 
předseda hnutí SEN21

„Patříme na Západ, kde je ochrana
lidských práv a svobod každého z nás
samozřejmostí a základní jistotou.
Renata v Senátu bude politickým
 advokátem nás všech. Nikdy neu-
hýbá ze svých postojů, veřejně vystu-
puje na obranu slabších, rozhoduje se
podle svého svědomí, dělá politiku srd-

cem. Jsem ráda, že chce v Senátu chránit
občany a pracovat i v dalším volebním

období. Má moji plnou podporu.” 

Džamila Stehlíková, lékařka, politička, předsedkyně Liberálně 
ekologické strany
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400 g těstovin, nejlépe vrtulky I 200 g slaniny pokrájet na 
kostičky I olivový olej I 2 střední cukety (cca 450 g) – a nebojte 
se, klidně i více I chilli paprička středně pálivá (možno 
vynechat) I 6 žloutků I 120 ml 31% smetany I 100 g strouhaného 
parmazánu I čerstvě nastrouhaná kůra z jednoho citrónu 
I 2 hrsti nasekané čerstvé petrželky I sůl a čerstvě mletý pepř

Omáčka I Smíchat: žloutky, smetanu, parmazán, citrónovou 
kůru, petrželku, pepř.

Pánev I Na oleji: slanina do zlatova, pak přidat chilli papričku 
a nahrubo nastrouhanou cuketu, z které po lehkém osolení 
a odpočinku vymačkáte přebytečnou tekutinu.

Dokončení I Uvařené těstoviny vložte do pánve se slaninou 
a cuketou, promíchejte a pak lehce vychladlé zalijte omáč-
kou. Důležité je počkat, aby těstoviny nebyly moc horké 
a omáčka se nesrazila.

Vyluštěnou tajenku pošlete do konce srpna mailem na info@vlasta10.cz, nebo poštou na adresu Senátorka Renata Chmelová, Kubánské náměstí 4, 100 00 Praha 10. 
Tři vylosovaní výherci se mohou těšit na dobrotu od Renaty (recept dole na této stránce).

Citrónové 
těstoviny 
s cuketou

aneb 
co moje rodina miluje jako 
lehký oběd Dobrou chuť!

4
porce

Renatin tip 
z kuchyně



Přijďte za mnou, 
jak jste zvyklí, do senátní kanceláře
na Kubánské náměstí 4 v Praze 10 

každé pondělí od 16 do 18 hod. 

 NEDĚLNÍ PROCHÁZKY 
SE SENÁTORKOU RENATOU 

12. 6. I 10.00 I Staré Vršovice 
sraz před Sokolem Vršovice

12. 6. I 15.00 I Botanická zahrada 
v Malešicích sraz před vchodem

19. 6. I 14.30 I Trojmezí 
sraz bus zastávka Topolová

26. 6. I 15.00 I Slatiny 
sraz bus zastávka Slavia před NC EDEN 
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Rodinná pouta
Jakmile mi rozkvetou floxy a rudbekie, 

vždycky si vzpomenu na léto u babičky, když 
jsem byla malá holka. Floxy byly strašně 

vysoké, dlouho kvetly fialově a bíle a vlastně 
trochu zvláštně smrděly. Na moji vlastní 
zahrádku mi je dala maminka z chalupy 

a daří se jim u mě už řadu let. Rudbekii se 
česky říká třapatka – poetický název přesně 

vystihuje krásu květů této květinky. 

Miluji orchideje
… a moji přátelé to vědí. Jednou jsem 
k narozeninám dostala krásnou fialovou orchidej 
od kolegů z Koalice Vlasty, podruhé mě bílou 
kytičkou potěšila moje milá asistentka Zuzana. 
Já osobně mám 
slabost pro ladnou 
orchidej s velmi 
dlouhým názvem 
Phalaenopsis 
Mini Mark „Maria 
Theresa”, kterou 
jsem si vypiplala od 
„miminka”. Má jemnou 
květinovou vůni, a když 
na ni zasvítí slunce, 
nádherně se rozvoní.

TIP: Víte, na co si 
dát pozor, když 
orchideje kupujete? 
Důležitější než květ 
je stav kořenů. Musí 
být krásně zelené či 
stříbrné!

Ačokča, dobrota 
bez práce

Stačí jen poctivě zalévat a jste zaplaveni 
stovkami plodů ačokči, paprikových okurek. 

Když se jich přejíme, nakládám je jako okurky 
se zázvorem a hřebíčkem do pikantního 

nálevu s chilli papričkou. Loni jich bylo 
15 sklenic! Jsou skvělé i pečené plněné sýrem 

nebo s rajčatovou omáčkou. To, co mne 
obrůstá, jsou pouze dvě rostlinky…

Skleník ve skříni
Zahrádku mám 
i v obýváku! Když 
byly děti malé, 
žila v tomto koutě 
morčátka. Pak 
jsem tam měla 
pár květinek, 
které zvládaly 
méně světla, 
ale pořád to 
nebylo to pravé. 
Dlouho jsem si 
přála pěstovat 
vlhkomilné 
tropické rostliny, 
až jsem objevila 
tenhle květinový 
šatník. A bylo 
rozhodnuto. 

Necky plné bahna
Netradiční část zahrady má svůj desítkový 

příběh. Asi před rokem jsem si na Facebooku 
všimla, že vršovická sousedka hledá zájemce 

o bahenní jezírko v neckách. Vytvořila ho během 
covidové pandemie na Kodaňské ve vnitrobloku, 
nyní se ale stěhuje a s sebou si ho vzít nemůže. 

Tak jsem se přihlásila… Jen to „jezírko“ má 
150 kilo, takže jsem si musela najmout stěhovací 

firmu. Ale jak vidíte, stálo to za to! 

Zima s amarylkami
Já jim s oblibou říkám amarylky, 

známé jsou ale i jako hvězdníky či 
zornice. Obdivuhodné květy různých 
barev připomínající trumpety starých 
gramofonů, které nádherně kvetou 

celou zimu, přestože potřebují 
celoroční péči. Ta bílá je sněžná. Má 

osmnáct bohatě složených květů  
a třpytí se, když na ni zasvítí sluníčko.
Té růžové čtyřkvěté říkám andělská. 
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VERONIKA ŽOLČÁKOVÁ

V Záběhlicích, na zahrádce u senátorky

Jste v náročné životní situaci, potřebujete si 
o tom popovídat a nasměrovat na někoho, 

kdo vám může pomoci?
Narážíte na byrokratické bariéry při získávání 
nějaké dávky či v řešení své obtížné situace?

PŘIJĎTE SE PORADIT 

DO PORADNY!

Objednávejte se prosím na 
chmelovar@senat.cz nebo na tel. 774 831 116

Kancelář senátorky Renaty Chmelové
každé úterý 16.00–17.30 

Kubánské nám. 1272/4, Praha 10


