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Máme plán PRO DESÍTKU:
„Budeme žít kulturou. 
Podpory se od nás dočká 
jak umělecká kvalita, tak 
místní kreativita, sousedský 
a spolkový život. Obě tyto 
úrovně se budou navzájem 
propojovat a inspirovat.“

„Nebudeme hromadně 
rozprodávat obecní byty 

a zapojíme veřejnost do možnosti 
samooprav dlouhodobě prázdných 

jednotek. Zachováme množství 
a pestrost sociálních služeb. 

Připravíme výstavbu moderního 
rodinného centra na Skalce.“

PRO 
kulturní 
DESÍTKU

   Obnovíme letní divadelní 
scénu v Heroldových sadech, 
kterou radnice vloni uspořádala 
ve spolupráci s Vršovickým 
divadlem MANA.

   Podporujeme vznik nového 
inovačního centra v prostorách 
bývalé vozovny Orionka na 
Vinohradech.

   Připravíme opravu Kulturního 
domu Barikádníků a upravíme 
jeho provoz tak, aby poskytoval 
kvalitní kulturní služby.

   O důstojném provozu vily 
Karla Čapka budeme aktivně 
jednat s Ministerstvem kultury, 
případně dalšími státními 
institucemi. 

   Budeme podporovat 
revitalizaci Malešického statku 
a opravu místního zámečku ve 
spolkový dům. 

   Budeme dál rozvíjet kulturní 
a společenské dění v nedávno 
otevřené „křižovatce“ Vzlet. 

   Budeme dále pokračovat ve 
spolupráci s předními pražskými 
kulturními institucemi a vytvářet 
charisma Desítky jako kulturní 
městské části.

   Dokončíme projekt 
rekonstrukce Strašnického 
divadla. 

   Budeme podporovat další 
rozvoj Vršovického literárního 
centra Waldes, které už nyní 
nabízí rozmanitý program, 
tvořený nejen autorskými 
čteními, ale i přednáškami či 
výstavami. 

   Budeme podporovat 
kulturu a umění ve veřejném 
prostoru a pokračovat 
v podpoře kulturních, spolkových 
a sousedských aktivit ve všech 
částech Prahy 10.

PRO 
solidární 
DESÍTKU

   Budeme pokračovat 
v promyšleném přidělování obecních 
bytů a zároveň zvýšíme počet bytů 
s tržním nájemným. Rozšíříme 
služby Kontaktního centra bydlení 
a zavedeme dluhovou poradnu.

   Nedopustíme hromadný rozprodej 
obecních bytů a významně snížíme 
počet těch volných, i díky možnosti 
samooprav dlouhodobě prázdných 
jednotek.

   Zahájíme přípravu k výstavbě 
moderního rodinného centra na 
Skalce. Chceme rozšířit dětské skupiny 
a hřiště opravovat podle reálných 
potřeb dětí i rodičů. 

   Budeme rozvíjet komunitní 
centrum U Vršovického nádraží 30/30 
a podporovat aktivity nízkoprahového 
centra u Botiče.

   Bude pokračovat podpora služeb 
pro rodiny a seniory v dotačních 
programech. Podpoříme aktivní 
trávení volného času seniorů. Máme 
hotový plán prorodinné politiky obce!

   Budeme instalovat nové lavičky 
pro seniory v dlouhých ulicích, na 
veřejných prostranstvích u institucí 
i v obchodních centrech. 

   Najdeme nové zázemí pro 
skautské a další oddíly mimoškolní 
činnosti pro děti a mládež.

   Budeme pomáhat lidem utíkajícím 
před válkou, radnice se musí aktivně 
zapojit! Nikoliv však na úkor českých 
občanů.

   Dokončili jsme rekonstrukci 
polikliniky Malešice: udržíme místní 
lékaře a provoz nonstop lékárny na 
Praze 10.

   Podpoříme věcnou i morální 
spolupráci se složkami integrovaného 
záchranného systému, jejich 
pracovníkům budeme i nadále 
pronajímat byty v zájmu obce. 

Vždy jsem považoval za důle-
žité angažovat se v  místě svého 
bydliště a  zároveň v  sobě nosím 
celoživotní snahu měnit věci k lep-
šímu. Logicky jsem tak dospěl do 
komunální politiky na Desítce, 
kde žiju od narození. V  pozici 
místostarosty pro oblast kultury 
a  školství se mi podařilo udělat 
naši městskou část důvěryhodnou 
pro významné partnery a  v  této 
cestě chci pokračovat. Učím na 
DAMU a  coby manažer a  kulturní 
stratég pomáhám dílčím projek-
tům k jejich rozkvětu. Velkou opo-
rou mi jsou moje žena, dvě skvělé 
děti… a náladu mi vždy zaručeně 
zvedne pes Lota. 

Takřka čtyři roky ve vedení města 
jsme věnovali tomu, abychom kul-
turu na Desítce povznesli a  zpří-
stupnili ji většině obyvatel. Ote-
vřeli jsme jedinečný prostor Vzlet 
a  navázali spolupráci s  předními 
uměleckými festivaly. I  v  nadchá-
zejících letech chceme Prahu 10 
v první metropolitní lize udržet! 
Budeme podporovat projekty 
s  účastí špičkových umělců, upo-
zorňovat na významné osobnosti, 
které na Desítce žily a žijí... Obno-

víme tradici letní divadelní scény 
v  Heroldových sadech, kde budou 
vystupovat přední čeští herci ve 
špičkových představeních. Partner-
ství s  význačnými událostmi bude 
mít i  nadále zelenou. Přirozeným 
srdcem jsou Vršovice a  Vinohrady, 
kde kulturní krev už nyní pumpují 
Krymská, Vzlet či Vršovické diva-
dlo MANA. Ani to nám ale nestačí! 
Chceme tuto část Desítky i nadále 
rozvíjet a  vytvořit z  ní skutečnou 
kreativní a  uměleckou čtvrť – Art 
District. 
Velký potenciál má však celá 
Praha 10 – a tím nemyslíme pořá-
dání pompézních akcí za milio ny 
korun. Chceme kulturu žitou 
samotnými občany a  místními 
spolky, a to jak ve zmíněných Vršo-
vicích, tak na Zahraďáku, v centru 
i na sídlišti. Lokální aktivity, prostory 
a  centra budeme dál podporovat 
prostřednictvím dotací a  dalších 
spravedlivých nástrojů. Budeme 
se s  vámi i  nadále pravidelně 
setkávat, budeme chtít znát vaši 
zpětnou vazbu, budeme ji vyhod-
nocovat a  zohledňovat. Aktivní 
sousedství je pro nás základním 
stavebním kamenem kultury.

Již více než 14 let zasahuji do veřej-
ného dění Prahy 10. Spustila jsem petici 
proti zástavbě Trojmezí, a  podařilo 
se tak zachovat přírodní park s  nulo-
vou zástavbou. Pomohla jsem zabrá-
nit stavbě nové radnice v  nesmyslné 
lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem 
prosadila strategický plán udržitel-
ného rozvoje na deset let a  dovedla 
naši městskou část mezi deset nejlépe 
hodnocených českých měst. Profesně 
se věnuji zapojování veřejnosti do roz-
hodování a územnímu plánování, dlou-
hodobě působím jako členka správní 
rady organizace věnující se ekologické 
osvětě. Můj domov je v  Záběhlicích, 
mám dvě děti a ve volném čase se nej-
raději starám o svoji zahrádku a květiny. 

Soudržnost, vůle vzájemně spolupra-
covat a  ochota pomáhat těm méně 
šťastným z  nás. Jedním slovem: solida-
rita. Jedná se o klíčovou vlastnost každé 
dobré společnosti, která je ale málokdy 
doceněna. V  našem programu se řadí 
mezi čtyři základní oblasti. V  současné 
turbulentní době, v  níž se krize střídají 
a vzájemně prolínají, její důležitost ještě 
vzrůstá.
Rostoucí inflace připomíná déšť, který 
prší na nás všechny. Jistě, jsou tu výrazně 

zranitelnější skupiny, které budeme dál 
podporovat přidělováním obecních 
bytů. Zároveň ovšem plánujeme rozšířit 
počet jednotek s tržním nájemným, aby 
šanci na dobré bydlení dostali všichni. 
Extrémně nešťastné by bylo se „deštníku“ 
zbavovat a masově byty rozprodávat!
Velký důraz budeme klást na rodinnou 
politiku. Schválíme její připravenou kon-
cepci a budeme podporovat mezigene-
rační solidaritu. Chceme dále rozšiřovat 
síť dětských skupin, opravovat hřiště dle 
potřeb dětí a  jejich rodičů a  připravit 
výstavbu moderního rodinného centra 
na Skalce.
I v budoucnu budeme významně inves-
tovat do sociálních služeb, zejména do 
těch pro seniory. A prostřednictvím dotač-
ních programů v nich budeme podporo-
vat i  další aktivní občany a  organizace. 
Budeme rozvíjet spolupráci se zdravot-
nickými zařízeními na našem území.
Naše solidarita se bude týkat i obětí války 
na Ukrajině, které na Desítce našly azyl. 
Budeme je podporovat v  tom, aby se 
začlenily na trh práce, do školních zaří-
zení a do celé naší společnosti. Pomáhat 
budeme smysluplně a  s  výhledem do 
budoucna. Klíčová pro nás bude efekti-
vita, nikoliv aktuální popularita plánova-
ných kroků na sociálních sítích. 

David Kašpar 
45 let, lídr kandidátky, VŠ pedagog, 
místostarosta pro školství, kulturu a sou-
sedské vztahy v Praze 10 do 27. 6. 2022

Renata Chmelová
51 let, senátorka Parlamentu ČR, 

starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022DAVID KAŠPAR
RENATA CHMELOVÁ

Na tom mi 

záleží! Na tom mi 

záleží!

1. 2. 
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Kulturně. Solidárně. Chytře. Zdravě.
Náš program pro lepší Desítku stojí na čtyřech pilířích. Každý z nich má svého zkušeného garanta.

Kompletní znění volebního programu na webu vlasta10.cz

„Dokončíme rekonstrukci 
staré strašnické školy. 
Dál budeme stavět a obnovovat 
budovy základních a mateřských 
škol. Chceme veřejný prostor 
bez bariér. S námi bude radnice 
otevřená, nebude plýtvat penězi 
a energií občanů ani úředníků.“

„Vznikne Zelená tepna 
Prahy 10 pro zdravé 

klima a rekreaci ve městě. 
Zrevitalizujeme srdce 
Desítky ve Strašnicích 

a Čechovo náměstí. 
Velkou pozornost budeme 

věnovat sídlištím.“

PRO 
chytrou 
DESÍTKU

   Dokončíme započatou 
rekonstrukci staré strašnické školy 
pro 360 žáků včetně nového školního 
hřiště.

   Moderní přístavbou 
zkapacitníme ZŠ Hostýnská 
a ZŠ Břečťanová, zrevitalizujeme 
školní hřiště při ZŠ Švehlova.

   Dostavíme školku v Bajkalské 
pro 168 dětí, podpoříme vznik lesní 
mateřské školy v Malešickém parku.

   Budeme nadále oceňovat 
vynikající učitele, podporovat 
ředitele a pomáhat jim při sdílení 
dobré praxe. Budeme rozvíjet 
schopnosti mladých lidí v žákovských 
parlamentech.

   Ve školním stravování budeme 
držet krok s moderními a zdraví 
prospěšnými trendy.

   Další podporou participativního 
rozpočtu Moje stopa ve škole 
posílíme zájem dětí o rozvoj své školy 
a obecně dění kolem sebe.

   Prosadili jsme a budeme 
podporovat rozšíření programu 
Trenéři ve škole a otevření školních 
hřišť ve školách.

   Zachováme oblíbené obnovené 
radniční noviny, kde dostávají 
prostor školy a další organizace 
z Prahy 10.

   Budova radnice nesmí zůstat po 
případném odstěhování úřadu roky 
prázdná. Nedopustíme přesun úřadu 
a jeho pracovišť a služeb pro naše 
občany mimo Prahu 10.

   Průhledné, zodpovědné 
a proinvestiční hospodaření radnice! 
Udržíme transparentnost veřejných 
zakázek a uvedeme do života nové 
přístupy, jako je centralizovaný 
nákup pro úřad a další zřizované 
organizace, elektronické aukce či 
společensky odpovědné veřejné 
zadávání.

PRO 
zdravou 
DESÍTKU

   Trojmezí zůstane 
nezastavitelným přírodním parkem 
celopražského významu - jeho 
přírodní a rekreační charakter ukotví 
nová krajinářská studie, kterou 
dokončíme ve spolupráci s veřejností.

   Dokončíme Drážní promenádu – 
4 kilometry dlouhý liniový park se 
stezkou s oddělenými pruhy pro 
chodce, běžce, cyklisty i bruslaře.

   V souladu s přípravou Městského 
okruhu vytvoříme Korzo Skalka – 
rekreační trasu s napojením od 
parku Skalka až k oblasti Rokytky, 
součástí projektu bude úprava lesa 
Rabakovská. 

   Ručíme za zachování 
Malešického lesa a jeho rekreační 
hodnoty pro místní obyvatele.

   Připravíme postupnou revitalizaci 
center sídlišť a veřejných prostranství 
jednotlivých čtvrtí. Přidáme další 
mlžítka, pítka a zeleň!

   Společně se správci komunikací 
připravíme plán nových uličních 
stromořadí. Stromy budeme nejen 
sázet, ale také zalévat. Biodiverzitu 
posílíme výsevem květnaté louky 
v každé čtvrti.

   Po dohodě s občany a po vzoru 
západních metropolí vytipujeme 
několik lokalit pro zavedení 
tzv. superbloků – lokalit bez 
automobilů s primárním účelem trávení 
volného času ve veřejném prostoru.

   Posílíme úklid v místech s velkým 
nepořádkem, i nadále budeme 
podporovat dobrovolnické úklidy.

   Na Bohdalci založíme desítkové 
reuse centrum na výměnu a využití 
věcí z druhé ruky.

   Na Desítce bude mít i nadále 
zelenou ekoosvěta, předcházení 
vzniku odpadů, kompostování 
a komunitní i spolkové zahrádkaření.

Komunální politika je pro mě přiro-
zená součást života. Na jedné straně 
je rodina, civilní povolání, na straně 
druhé je pomoc těm, kteří na tom 
nejsou tak dobře, a  také komunální 
politika, kde můžete zlepšovat věci 
v  blízkém okolí. Soukromí a  veřejné 
angažmá má být v rovnováze. U mne 
to začalo sportovními a školními akti-
vitami, pokračovalo účastí na dob-
rém díle církve, pořádáním přednášek 
a veřejných debat a určitě to nekončí 
vstupem do KDU-ČSL v  Praze. I  po 
letech je pro mě v  této malé džungli 
výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu 
a přitom si zachovat čisté svědomí.

Chytře v  politice znamená moudře, 
efektivně a odpovědně. Tak, aby naše 
životy měly budoucnost, a  dvojnásob 
ve chvíli velkého válečného zdražování. 
Dost míst ve školách v  dosahu bydli-
ště, dost míst ve školkách pro děti od 
3 let. Dostupné služby pro seniory, sta-
rající se mámy a táty i začínající man-
žele. Nevěříme v  revoluční změny, ale 
v postupné vylepšování věcí kolem nás. 
Dvacetileté zanedbávání oprav škol-
ních budov v  Praze 10 lze napravit 
deseti lety tvrdé práce. Máme plán 
obnovy škol a školek – a už ho plníme 
(stará strašnická škola, MŠ Bajkalská, 
přístavby na ZŠ Hostýnská a ZŠ Břeč-

ťanová). Dali jsme do pořádku finance, 
umíme shánět peníze z  externích 
zdrojů. Nebýt zdržování Pirátů, mohla 
už letos fungovat školka v  Bajkalské. 
Zefektivnili jsme chod radnice, aniž 
bychom snížili úroveň služeb úřadu. 
Škola je pro nás prostorem pro vzdělá-
vání, poznávání světa i vzájemné setká-
vání. Budeme dál pracovat s  nápady 
mladých lidí z žákovských parlamentů. 
Budeme podporovat badatelský pří-
stup ke vzdělávání, výuku světových 
jazyků a  projektové učení. Děti jsou 
neuvěřitelně citlivé k  tomu, co se jich 
bezprostředně týká: školní stravování, 
kvalita veřejného prostoru kolem škol, 
bezbariérovost apod. 
Chceme dál otevřenou radnici, rad-
nici, která je šetrná a  komunikativní 
a  neotravuje lidi na Desítce kauzami 
a  kauzičkami. Vstřícný styl jednání 
byl znát v  radničních novinách, které 
jsme obnovili, v trpělivé komunikaci na 
sociál ních sítích i při osobních setkáních 
s našimi radními. 
Jedním z  našich předsevzetí je bez-
bariérovost na důležitých místech 
Prahy  10. Na Strašnické nemohou 
senioři s  vážnými pohybovými pro-
blémy, maminky s  těžšími kočárky 
ani děti ze speciálních škol pohodlně 
nastoupit do metra. Pro změnu udě-
láme vše, co bude v našich silách.

Mým celoživotním tématem, kterému 
se věnuji i při svém působení na radnici 
Prahy 10,  je životní prostředí: šetrný 
přístup k  němu a  udržitelný rozvoj 
města. Ve volebním období 2018–2022 
jsem předsedal Výboru pro životní 
prostředí a  infrastrukturu a  Komisi 
územního rozvoje. Profesně jsem kra-
jinný inženýr a  pracuji jako speciali-
sta životního prostředí. Ochraně pří-
rody se věnuji i  dobrovolnicky jako 
vedoucí ochránců přírody v Malešicích 
a činovník celostátního Českého svazu 
ochránců přírody. Patřím mezi zaklá-
dající členy dobrovolné iniciativy Naše 
Malešice, působící v  mé domovské 
čtvrti, která je mou srdeční záležitostí.

Zdraví mají být lidé i celé město, ve kte-
rém společně žijí. V uplynulém období 
radnice sice na několika místech pod-
pořila rozvojovou výstavbu v součtu při-
bližně jedné tisícovky nových a potřeb-
ných bytů, ty další na nevhodných 
místech jsme však odmítali. Chceme, 
aby Desítka nebyla městem betonu, 
ale zeleným sídlem, které chrání své 
obyvatele i klima. 
Propojíme proto významné desítkové 
rekreační koridory v jednu velkou Zele-
nou tepnu! Trojmezí dál zůstane přírod-
ním parkem celopražského významu. 
NE překladišti v Malešicích už jsme spo-

lečně řekli, nyní projednáváme trvalou 
změnu územně plánovací dokumen-
tace této, ale i dalších lokalit. Postupu-
jeme tedy koncepčně a se zřetelem na 
místní obyvatele! 
I letošní léto nám všem dává pocítit, že 
klimatická změna je tvrdou realitou, na 
kterou je nutné reagovat konkrétními 
zmírňujícími i adaptačními opatřeními. 
Vedle nového konceptu Zelené tepny 
Prahy 10 dále oživíme centrální veřejná 
prostranství v  jednotlivých čtvrtích, 
speciálně se budeme věnovat dlouho 
neřešeným plochám na sídlištích, pro 
které jsou nově připravené generely 
úprav. Nezapomeneme však ani na 
každodenní provoz města, jeho úklid 
a péči o menší zelené celky a městský 
mobiliář.
Vylepšíme pěší a  cyklistickou prostup-
nost naší městské části, aby bylo snazší 
se po ní zdravě pohybovat: Drážní pro-
menádou, vytyčením nové běžecké 
trati, tlakem na lepší péči správců 
o místní lesní celky, ale také dokonče-
ním úprav kolem Botiče včetně podpory 
architektonické soutěže a  následné 
rekonstrukce stadionu Ďolíček.
Fungování městské hromadné dopravy 
budeme připomínkovat podle potřeb 
vás, občanů. A řidičům usnadníme par-
kování hledáním nových míst a pokra-
čováním v boji proti vrakům.

Pavel Mareš
46 let, předseda zastupitelského 
klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor 
Karmelitánského nakladatelství

Milan Maršálek
39 let, krajinný inženýr, 

vedoucí ochránců přírody v Malešicích, 
zastupitel v Praze 10

PAVEL MAREŠ MILAN MARŠÁLEK

Na tom mi 

záleží!

3. 4. 

Na tom mi 

záleží!
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TO JE NÁŠ PLÁN
PRO

DESÍTKU
Art district 

Když se řekne přirozené centrum 
kultury na Desítce, kde byste 

ho hledali? Ano, nejspíš ve 
Vršovicích a na Vinohradech. 

Tuto část nejlépe rámuje znovu 
se nadechující ulice Krymská, 

bývalé kino Vzlet, přeměněné na 
inspirativní kulturní prostor. Ukrytá 
Čapkova, Kolbenova či Kotěrova 
vila, divadlo MANA a jeho letní 
scéna v Heroldových sadech. 

Toto jsou opravdu kulturní místa, 
která přesahují svým významem 

hranice Desítky, a inspirují nás 
tak k vytvoření skutečného art 

districtu nebo, chcete-li, umělecké 
čtvrti. Rozhodně hodláme tento 
potenciál dále rozvíjet společně 

s Prahou, státem a partnery.  

A víte, že je tady i bývalé depo 
trolejbusů zvané Orionka? 

Co z něj tedy vytvořit unikátní 
základnu pro umělce, inovátory 
a startupisty, kteří zde budou 

nabízet kvalitní služby, vzdělávat, 
ale i bavit, a zároveň si tak celý 
prostor na sebe dokáže z velké 

části sám vydělat? 

Podporovat kreativní podnikání 
a budování značky Art district 

bude ku prospěchu nás všech na 
Desítce.  

Srdce Desítky

Které místo na Desítce podle vás pumpuje život do 
celého svého okolí? Ano, srdcem Desítky je oprávněně 

okolí stanic metra Strašnická a Skalka. Každý den 
těmito místy procházejí tisíce lidí, a proto je potřeba jim 

věnovat zvýšenou pozornost. Naší prioritou zde tedy 
bude zrenovování prostoru kolem metra Strašnická, 
rekonstrukce nové strašnické školy či posílení úklidu 

a navýšení bezpečnosti přímo na Skalce. 

Zdejší stanice metra však vnášejí život i do širšího okolí, 
takže oživení a rekonstrukci si zaslouží kulturní dům 
Barikádníků i Strašnické divadlo. Energii tady však 

vložíme i do životního prostředí, třeba novým parkem 
na Solidaritě, a do roky opomíjeného základního 
školství. Základní škola Solidarita dostane tolik 

potřebnou přístavbu nové tělocvičny.  

Kde to naopak už výrazně žije, je bezpochyby 
volnočasový areál Gutovka, který má po letech tápání 
konečně kvalitního provozovatele místní restaurace. 

Lepší servis si ale zaslouží i zbytek areálu, včetně 
vodního světa a sportovišť. Kousek odtud se nám díky 
místním obyvatelům podařilo oživit park na Skalce. 

Plánujeme, že na něj navážeme novým Korzem 
Skalka, což vdechne nový život prostoru v okolí 

stanice metra a pak dále propojí odpočinkovou zónu 
s rekreační lokalitou lesa Rabakovská. Sem upneme 
svoji další pozornost a připravíme zásadní úpravy. 

V lokalitě podporujeme vedle fungování školky a klubu 
K2 také výstavbu nového rodinného centra Skalka. 

Principem naší práce, který se nám obzvlášť na sídlištích 
osvědčil, je spolupráce s aktivními občany a komunitami 

v daném místě. Od nich vzešel právě i návrh na 
revitalizaci prostoru před Základní školou Olešská 

a místního školního hřiště. A víte, co je ještě potřeba? 
Nová základní škola! Proto je součástí dlouhodobé 

části našeho plánu pro Desítku i stavba další základní 
školy na pozemcích dnešního strašnického brownfieldu. 

Zelená tepna

Klimatická změna je realitou, kterou pociťujeme 
všichni na vlastní kůži. Léta ani zimy už nejsou 

takové, jak pamatujeme. Objevují se větší a větší 
extrémy, a proto je potřeba reagovat.  

Představte si, že bychom v našem plánu pro 
Desítku propojili všechna významná zelená 

a rekreační místa v jednu velkou Zelenou tepnu. 
Toto zásadní klimatické opatření má následující 

klíčové části. Dle oceňované urbanistické 
studie upravíme veřejné prostranství a celou 
promenádu Botiče, podobně jako The High 

Line v New Yorku dokončíme na stopě bývalé 
železniční tratě mezi Zahradním Městem 

a Vršovicemi Drážní promenádu, v další části 
Korzo Skalka zlepšíme nevyhovující stav lesa 

Rabakovská a v souladu s projektem Městského 
okruhu připravíme rekreační trasu pro místní 
obyvatele s napojením na nový Park Skalka, 
v Malešickém lese zaručíme plné zachování 

tohoto městského lesa a jeho rekreační 
hodnoty pro místní a tzv. Jarovská třída po 
jeho žižkovském obvodu podpoří bezpečnou 
pěší a cyklistickou dopravu s propojením na 
Vítkov a k Rokytce, na Třebešíně dotáhneme 
rozšíření Parku Jiřího Karena a v jeho okolí 

nepřipustíme vysokou zástavbu.  

Samostatně budeme pracovat na dlouhodobých 
přeměnách území ve prospěch modro-zelené 

infrastruktury a rozumně zvládnutelného počtu 
potenciálních nových obyvatel v brownfieldech 

na Bohdalci-Slatinách a v malešické 
průmyslové zóně.  

Zelená tepna bude unikátním prostorem 
odpočinku a relaxace a zároveň zeleným pásem 

obepínajícím celou Desítku.   

Každý politik a každá politická strana nejen tady u nás na Desítce vám budou slibovat lákavé dílčí 
projekty, opravy chodníků, bezpečnost, sekání trávy v parku. Ne že by sekání trávy nebylo potřebné, 

rozhodně je. Ale víte, co je také potřebné? Je to vize. Vize, kam chceme Desítku posunout společně s vámi, 
našimi sousedy, a jak rozvíjet přirozeně rozdělené části města. A my ji pro vás máme.  

Máme plán pro Desítku, který jsme vytvořili společně s vámi.  
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Vršovická třída

Je to již dávno, co bývaly Vršovice samostatné 
město, poté se staly základním kamenem 

Prahy 10 a dnes patří mezi nejdynamičtěji se 
rozvíjející oblasti Desítky. Většina významných 

urbanistických staveb se soustředí podél 
hlavní Vršovické „třídy“ od Kubánského 

náměstí až po lokalitu Bohemians.  

Náš plán moderní Vršovické třídy počítá 
s přeměnou areálu Koh-i-nooru, s dokončením 

rekonstrukce desítkové radnice a přípravou 
Nového Edenu. Nový park Vlasta tady 

propojíme s Drážní promenádou a celou 
Zelenou tepnou spojující Desítku.  

Celé sídliště Vlasta a okolí mezi Edenem 
a Koh-i-noorkou si zaslouží pozornost. Pojďme 

do tohoto místa vdechnout nový život, 
místním ho tím zkvalitnit a udělat z této části 

Novou Vlastu, na kterou budeme všichni 
pyšní. Podobně se zaměříme i na lokalitu 
Bohemians, kde architektonická soutěž 

rozhodne o podobě bytového domu a poté 
o rekonstrukci městského stadionu Ďolíček, 

zdejší promenáda okolo Botiče již byla 
zahájena.   

Plán pro Desítku myslí i na významná 
veřejná prostranství Vršovic. Spolu s vámi 

a s odborníky připravíme proměnu Čechova 
náměstí a oživíme Tržíček, nezastavěné 

náměstíčko mezi ulicemi Moskevská 
a Krymská. Ostatně projekt jsme společně 

s místními již prodiskutovali.  

A rozhodně jsme v našem plánu nezapomněli 
ani na podporu kvalitních trhů na Kubánském 

náměstí.  

Malešice zítřka

Malešice patří mezi jedno z nejstarších pražských sídlišť, 
které má relativní dostatek zeleně, ale všichni víme, že 

i dlouhodobě nevyhovující veřejná prostranství. Rozhodně 
se vrhneme na revitalizaci veřejných ploch před bývalými 

obchodními centry Oáza a Astra. Další veřejné plochy 
budou následovat dle plánu. Menší zelené plochy, jako 

parčíky a pásy veřejné zeleně, budeme chránit před novou 
zástavbou, která by způsobovala další  nežádoucí oteplování 

města. 

Zvýšenou péči budeme věnovat Malešickému parku. Na 
jeho vršku, kde se konečně po letech podařilo vykoupit 

i zbývající pozemky, dokončíme odpočinkové zóny s letní 
restaurací. Malešický park a les bychom v budoucnu rádi 

spojili zeleným pásem a myslíme tady i na lesní mateřskou 
školu. Rozhodně chceme i moderně zvětšit kapacitu 

Základní školy Hostýnská. Dokončili jsme rekonstrukci 
polikliniky Malešice a v ní do roku 2026 prodloužili nonstop 
provoz lékárny. Všichni víme, jak je obtížné dostat se k lékům 

v čase, kdy je všechno zavřené. Proto tady pro vás chceme 
nonstop otevřenou lékárnu i nadále! 

Chystané zavedení moderní tramvajové trati na 
Počernické ulici zlepší ovzduší místním. Nebojte, postaráme 

se o to, že všechny limity budou tvrdě dodržovány! 
Soustředit se budeme i na vyřešení parkování v oblasti. 

Pro dopravu bude klíčový rok 2030 a co nejdřívější možné 
zahájení výstavby Městského okruhu. Jednoznačně 
podporujeme tunelovou variantu okruhu. Zavřete oči 

a představte si to zklidnění dopravy, zejména pak 
na Malešickém náměstí, které by se tak stalo spolu 

s revitalizovaným areálem Malešického statku a zámku 
novým přirozeným centrem odpočinku a setkávání místních 

obyvatel.  

Zahraďák 
kvete 

Sídliště Zahradní Město a celé 
Záběhlice jsou největší desítkovou 

kombinací města a přírody. 
Chceme toto spojení ještě více 

podpořit! Zkultivujeme veřejná 
prostranství v Záběhlicích. Po 

vydařené úpravě Centra CÍL 
je na řadě i druhé záběhlické 

obchodní centrum KVĚT a jeho 
okolí. I nadále tady budeme proti 

vysoké nástavbě Centra Květ. 

Naopak budeme usilovat 
o získání zdejších veřejných 

prostor do správy městské části. 
Moderní přístavbou navýšíme 
kapacitu ZŠ Břečťanová a po 

opravené tělocvičně 
také zrevitalizujeme školní 

hřiště při ZŠ Švehlova. Šetrně 
upravíme promenádu Botiče ve 

starých Záběhlicích, která 
se zde napojuje na náš 

největší zelený celek – přírodní 
park Trojmezí. Garantujeme, 

že desítkové Trojmezí zůstane 
přírodním parkem celopražského 

významu – jeho přírodní 
a rekreační charakter ukotví nová 
a právě připravovaná krajinářská 

studie, kterou dokončíme ve 
spolupráci s vámi – s našimi 

sousedy. 

Malešice zítřka

Srdce Desítky

Zahraďák 
kvete

Art district

Vršovická třída

Zelená tepna

Letní scéna 
v Heroldových 
sadech 

Drážní 
promenáda  

Vršovice- 
-Bohemians

Přírodní park 
Trojmezí

Centrum Květ 

Malešický 
park

Malešické 
náměstí

Orionka 

Čechovo 
náměstí

Rodinné 
centrum 
Skalka

Korzo 
Skalka

Strašnické 
náměstí se 
starou školou
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Naši kandidáti se představují, seznamte se

Mojí celoživotní kariérou jsou veřejné 
rozpočty: 20 let působím ve výuce 
a výzkumu na Vysoké škole ekonomické 
v  Praze a  poslední 4 roky (až do své 
rezignace letos v červnu) ve funkci radní 
MČ Praha 10 odpovědné za finance. 
I proto dobře vím, že správné hospoda-
ření musí být udržitelné (nemůžeme si 
žít nad poměry) a otevřené (za svá roz-
hodnutí bez obav skládáme účty). 

VLASTA a  STAN s  podporou KDU-ČSL 
budou nadále podporovat digitalizaci 

služeb jak pro občany, tak při chodu 
úřadu. Mojí osobní prioritou je dokončení 
elektronického oběhu účetních dokladů, 
který je ve firmách s obdobným obratem 
naprosto standardní již dlouhé roky. 
Do budoucna se neobejdeme bez 
(1)  kvalitního energetického manage-
mentu, tedy komplexního a  systémo-
vého nakládání s  energiemi ve všech 
objektech spravovaných městskou částí, 
včetně 40 školních budov, a (2) koncepce 
nakládání s  nemovitým majetkem ve 
správě MČ, která zajistí jeho hospo-
dárné a účelné využití, případně prodej 
toho nepotřebného. Rekonstrukce rad-
nice je zcela připravena, nyní musíme 
najít partnera pro její realizaci. Budu 
se zasazovat o to, aby budova radnice 
nezůstala před zahájením stavebních 
prací roky prázdná a aby se služby pro 
občany v  tomto období nepřesunuly 
mimo Prahu 10.

Na Praze 10 žiji od narození, většinu 
života na Vinohradech a poslední dva 
roky ve Vršovicích. Během svých studií 
i těsně po nich jsem tedy názorně viděl, 
jak je pro mé vrstevníky – studenty či 
mladé rodiny s  dětmi  – čím dál těžší 
najít si bydlení. Zároveň dobře vím, že 
pro seniory, kteří na Desítce žijí celý 
život, je nesmírně obtížné si byt udržet. 
A třeba pro samoživitelky na mateřské 
je tržní nájemné leckdy zcela nedo-
stupné. 

Za úspěch považuji, že se nám v Komisi  
bytové politiky podařilo zavést systém 
přidělování obecních nájemních bytů. 

Ten, místo předchozího losování na 
principu náhody, nastavil jasná pravi-
dla. Pravidla, která jsou tu pro to, aby 
byty dostali ti, kdo je skutečně potřebují. 
Bydlení je totiž základní lidská potřeba 
a  nemá být nedosažitelným luxusem. 
Ve spolupráci s  neziskovými organiza-
cemi se nám povedlo dostat tři čtvrtiny 
dětí z ubytoven. 95 % našich nájemníků 
si bydlení dokáže udržet. Zároveň je 
třeba do budoucna pracovat důsledněji 
na tom, aby se řešily problémy, pokud se 
zabydlení ukáže jako nefungující.
Chceme také zlepšit správu městských 
bytů. V  současné situaci nemohou 
žádné byty ležet dlouhodobě ladem 
neopravené. Zapracujeme na efektiv-
nějším rekonstruování bytů a umožníme 
také to, aby nájemníci mohli provádět 
opravy sami výměnou za slevu z nájmu.
Zvláštní důraz pak budeme klást na 
obnovu kulturních památek na území 
naší městské části. Využijeme dostup-
ných dotačních programů i  vlastních 
prostředků, aby kulturní dědictví na 
Desítce nechátralo. 

Lucie Sedmihradská
48 let, vysokoškolská pedagožka, ekonomka, 
radní pro finance Prahy 10 (do 27. 6. 2022)

Adam Šilar
29 let, ministerský rada, zastupitel Prahy 10

LUCIE SEDMIHRADSKÁ

5. 

ADAM ŠILAR

6. 

Za Koalici VLASTA odpovídám na četné
dotazy týkající se bydlení v Praze  10. 
Snažím se nacházet stále lepší řešení 
problémů a hledat nové cesty k dostup-
nějšímu bydlení. Každodenní praxi 
dobře znám jak z pohledu městské části
(po většinu tohoto volebního období, 
až do konce letošního června, jsem 
byla předsedkyní Komise bytové poli-
tiky), tak z vlastní zkušenosti (s rodinou 
a  dvěma dětmi bydlím na Solidaritě 
ve  Strašnicích, kam jsme se přestěho-
vali z vršovického sídliště Vlasta).

Coby předsedkyně Komise jsem se podí-
lela na vytvoření nových spravedlivěj-
ších pravidel nakládání s obecními byty 
na Desítce a  na otevření Kontaktního 
centra bydlení, kam občané chodí řešit 
nejrůznější dotazy související s  bydle-
ním. V něm bych chtěla zřídit dluhovou 
poradnu a propojit jej s dalšími pomá-
hajícími organizacemi. Pro lepší hospo-
daření s  byty máme připravenou kon-
cepci bytové politiky. Už teď můžu říct, 
že především nedovolíme hromadný  
prodej obecních bytů a  majetku.  
Tím jsme v minulých letech přišli o více 
než 2 miliardy, které jsme mohli získat 
pronájmem. Chceme, aby byty nezůs-
távaly prázdné a aby se pomáhalo těm, 
kdo to potřebují: seniorům, středněpříj-
movým a nízkopříjmovým rodinám.

Veronika Žolčáková
38 let, konzultantka pro oblast bydlení, 
zastupitelka Prahy 10

12. Marie Dvořáková
70 let, pracovnice rozvojového charitativního projektu

19. Ladislav Strojil
44 let, IT specialista, vedoucí sportovního oddílu

14. Martin Bahenský
32 let, vedoucí kanceláře starostky Renaty Chmelové

21. Karel Duchek
78 let, živnostník-elektrotechnik, zastupitel Prahy 10

16. Filip Mareš
42 let, IT specialista

23. Matouš Fridrich
35 let, kreativec a marketér

18. Miloslav Müller
46 let, meteorolog a vysokoškolský pedagog 

25. Lubomír Bača
35 let, urbanista, podnikatel

13. Ondřej Ertl
35 let, právník

20. Jan Faltýsek
43 let, projektový manažer, IT a marketingový konzultant

15. Eliška Čepová
33 let, projektová manažerka ve stavebnictví

22. Veronika Francová
40 let, školní psycholožka

17. Olga Škochová Bláhová
46 let, specialistka na kulturní plánování, zastupitelka Prahy 10

24. Ljubica Václavová
81 let, filmová dokumentaristka a režisérka

VERONIKA ŽOLČÁKOVÁ

7. 

Vyrostl jsem ve Vršovicích a již v dobách 
studia na gymnáziu mě začal fascino-
vat koncept bezpečnosti. Pocit bez-
pečí a vytvoření reálného bezpečného 
prostředí jsou totiž jedny ze základ-
ních pilířů fungování a  rozvoje nejen 
obce, ale i  společnosti jako takové. 
Díky úspěšnému absolvování Bezpeč-
nostních studií na Fakultě sociálních 
věd Univerzity Karlovy mám tuto pre-
misu pevně vštípenou. Řídil jsem se 
jí i  během svého působení v  radniční 
Bezpečnostní komisi a  snažil jsem se 
ji vetknout do  desítkového strategic-

kého plánu udržitelného rozvoje, na 
jehož přípravě jsem se podílel.  

V praxi je samozřejmě klíčové mít k dis-
pozici lidi, kteří budou na bezpečnost 
v  naší městské části dohlížet. Stejně 
jako celá Praha i my dlouhodobě čelíme 
nedostatku strážníků, v  poslední době 
jsme však zaznamenali úspěchy. Vytvo-
řili jsme lepší podmínky pro postupné 
naplňování tabulkových stavů naší 
městské policie, a  to skrze byty pro 
strážníky či materiální vybavení. Jejich 
počet se skutečně zvýšil a tímto směrem 
má městská část jít i nadále. S pomocí 
našich strážníků poté můžeme zlep-
šit bezpečnost v  místech, jakými jsou 
například okolí metra Strašnická či 
Skalka. Osobně bych se chtěl v  příštím 
období zaměřit i na bezpečnost v online 
prostoru, a pomoci tak ochránit ty nej-
zranitelnější skupiny obyvatelstva, naše 
starší spoluobčany a děti.

Matěj Štěpánek
30 let, manažer mezinárodního aplikova-
ného výzkumu, zastupitel Prahy 10

MATĚJ ŠTĚPÁNEK

8. 
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Jména, za kterými se skrývají nevšední příběhy a společná snaha 
zlepšovat život na Desítce! To je naše kandidátka do komunálních voleb! 

Jako vystudovaný geograf se prostoru 
okolo nás věnuji nejen lokálně, ale 
i odborně. Na Výzkumném ústavu Silva 
Taroucy a Přírodovědecké fakultě Uni-
verzity Karlovy působím jako výzkumný 
pracovník a  mým hlavním oborem je 
krajinná ekologie. Mám také zkuše-
nosti z architektonicko-urbanistického 
ateliéru. 

Potřeby lidí a hodnoty daného prostředí 
chci propojovat i  v Praze 10. Rád bych 
přispěl k tomu, aby byla zdravou měst-
skou částí, založenou na principech 

udržitelného rozvoje, a aby se o podobě 
města rozhodovalo ve prospěch oby-
vatel, s  přihlédnutím k  jejich názorům 
a také k datům a analýzám. 
Sám mám několik představ o  tom, jak 
by měl vypadat Bohdalec. Chci zacho-
vat mokřad, pomocí Drážní promenády 
zlepšit spojení se zbytkem Desítky a ve 
spolupráci s  Prahou 4 připravit propo-
jení Bohdaleckého lesa do této sousední 
městské části. To pomůže k  vytvoření 
„města krátkých vzdáleností“, kdy vět-
šina služeb bude dostupná pěšky, na 
kole, případně MHD. Genia loci podpoří 
naučná stezka. Zasadím se o  to, aby 
transformace území dle urbanistické 
studie Bohdalec-Slatiny byla citlivá. 
Zároveň bych rád pomohl k  vytváření 
podmínek pro čilý život místních spolků 
a  komunit. Jako vedoucí skautského 
střediska, které na Bohdalci sídlí, věřím, 
že kvalitu života určuje i  sociální pro-
středí okolo nás.

Mým dětským snem bylo stát se novi-
nářkou, ale časem jsem zjistila, že s čísly 
si rozumím daleko lépe než se slovy. 
Proto je ze mě nakonec vystudovaná 
ekonomka, našla jsem se ve finančních 
a  datových analýzách. Praxe v  kor-
porátu, kde pracuji, se sice od veřejné 
správy v mnohém odlišuje, i ona ovšem 
může využívat inovativní přístupy. 
Například centralizovaný nákup pro 
úřad a  zřízené organizace, elektro-
nické aukce, společensky odpovědné 
veřejné zadávání zakázek a další. Sníží 

si tím náklady, zvýší výnosy, zrychlí pro-
cesy… A na zlepšení služeb to v koneč-
ném důsledku poznají občané. 

Kromě finančního řízení radnice mě 
pochopitelně zajímá i  Zahradní Město, 
kde s  rodinou žiji. Představuje pro mě 
bezpečný a klidný domov a chci se podí-
let na tom, aby to tak i  zůstalo. Léta 
zasedám ve  všech volebních komisích 
ve svém okrsku, docházím s  přenosnou 
urnou za sousedy. Jedno takové setkání 
přineslo petici proti stavebním úpravám 
nad OC Květ. Podepsala jsem. Obecně 
potřebná výstavba nových bytů totiž 
nesmí vznikat na úkor stávajících used-
líků, kterým se kvůli megalomanským 
projektům podstatně zhorší kvalita stá-
vajícího bydlení. Chci hledat shodu mezi 
developery a obyvateli a  jsem ráda, že 
se přistoupilo k metodice spoluúčasti pri-
vátního sektoru na veřejných výdajích, 
která vznikla v tomto volebním období.

Tomáš Janík
30 let, geograf, krajinný ekolog, vedoucí 
skautského střediska

Gabriela Kolářová
36 let, finanční analytička

TOMÁŠ JANÍK

9. 

GABRIELA KOLÁŘOVÁ

10. 

Ve sportovním prostředí Prahy 10 se 
pohybuji dlouhodobě, v  posledních 
letech navíc oficiálně. Od roku 2018 až 
do konce června tohoto roku jsem před-
sedal sportovnímu výboru MČ Praha 10 
a vloni jsem byl zvolen členem předsta-
venstva Družstva fanoušků Bohemians. 
Desítku vnímám jako nejsportovnější 
městskou část Prahy, o to větší závazek 
k ní ale cítím. Samo se totiž nic neudělá. 
Nezbytný je rozvoj sportovní infra-
struktury i pohybových vlastností u dětí 

a  mládeže – obzvlášť po dvou letech 
pandemie covidu a distanční výuky.

Za svůj osobní cíl si kladu rozšíření pro-
jektu Trenéři ve škole na všechny základní 
školy v Praze 10. Tato iniciativa zapojuje 
do tělesné výchovy profesionální trenéry 
z  lokálních sportovních klubů a  tělový-
chovných jednot, kteří u dětí bez jaké-
hokoliv tlaku na výkon rozvíjejí správné 
pohybové návyky i  lásku k  aktivnímu 
životnímu stylu. Potřebujeme ovšem 
i  kvalitní sportovní zázemí. Proto se 
budu i  nadále účastnit jednání s  hlav-
ním městem Praha o  rekonstrukci sta-
dionu Ďolíček a výstavbě nové sportovní 
haly u Gymnázia Přípotoční. Novou tělo-
cvičnu by si zasloužila i  ZŠ Solidarita. 
Máme  plán, jak ji vybudovat i dlouho-
době provozovat.

Václav Vlček
31 let, IT analytik, člen představenstva 
Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel

26. Ivana Lokajová
53 let, herečka a dokumentaristka

28. Anežka Klemensová
36 let, analytička bezpečnosti a krizového řízení

38. Zuzana Bruknerová
60 let, spoluzakladatelka souboru Buchty a loutky, organizátorka v Milíčově kapli

30. 
Miroslav Svoboda
45 let, vysokoškolský pedagog, ekonom, iniciátor petice NE překladišti 
Malešice!

40. Štefan Fábry
55 let, referent památkové péče

32. Zorka Holá
76 let, dopravní inženýrka, členka spolku Bezpečný Květ

42. Vendula Popelková
37 let, projektová koordinátorka v oblasti IT

34. Michaela Tůmová
39 let, restaurátorka, učitelka Scioškoly

44. Patrik Suchý
29 let, historik, asistent poslance

36. Pavel Machar
42 let, architekt

27. Ondřej Rechner
33 let, lektor dopravního vzdělávání

Petr Šimůnek
51 let, vrchní ministerský rada

29. 
Jan Baše
51 let, projektant strojně technologických celků

Matěj Mrlina
29 let, právník v oblasti životního prostředí

31. Viktor Bruno Polevoj
23 let, student ekonomie

Marek Pour
30 let, psycholog, výzkumný pracovník

33. Zuzana Hofmannová
42 let, fyzioterapeutka

Marcela Sklenářová
44 let, zdravotní sestra pro intenzivní péči

Vít Pýcha
29 let, software developer

37. 

39. 

41. 

43. 

35. 

45. Tomáš Kropáček
31 let, bankéř

VÁCLAV VLČEK

11. 

HLASOVACÍ LÍSTEK
pro volby do zastupitelstva ve dnech 23. a 24. září 2022

Městská část Praha 10

Do zastupitelstva se volí 45 členů

VLASTA a STAN
s podporou KDU-ČSL

1.  David Kašpar, 45 let, VŠ pedagog, 

      místostarosta Prahy 10 do 27. 6. 2022

2.  Renata Chmelová, 51 let, senátorka  

      Parlamentu ČR, starostka Prahy 10 do 27. 6. 2022

3.  Pavel Mareš, 46 let, šéfredaktor  

      Karmelitánského nakladatelství, zastupitel 

4.  Milan Maršálek, 39 let, krajinný inženýr,  

     vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel

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

Jeden křížek 
za všechny!
Jedním křížkem u názvu 
strany nás podpoříte všemi 
svými hlasy. Moc děkujeme.
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Tak to jsme my!
Nejdřív jsme byli „jen“ nespokojenými sousedy. Díky vašim hlasům jsme dostali 

příležitost pro vás pracovat na radnici. Letos v červnu jsme se stali oběťmi politikaření. 
A nyní se ucházíme o vaši důvěru jako VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL.

„Po 16 letech unikátní Prahy 10, jak 
si ji představují místní političtí pod-
nikatelé, chceme úplně obyčejné 
věci. Aby se tu nelhalo, nemanipulo-
valo, nekradlo a neutrácely se naše 
peníze za to, z čeho mají prospěch 
jen někteří vybraní jedinci.“ Těmito 
větami jsme v říjnu roku 2014 uvá-
děli svá programová východiska do 
našich historicky prvních voleb. Coby 
Koalice VLASTA. 

Byli jsme tehdy skupina občanů 
krajně nespokojených s tím, jak 
funguje vedení Desítky. K tomu, 
abychom byli veřejně aktivní, nás 

doslova vybudila tehdejší politická 
reprezentace, její četné kauzy a roz-
hodnutí činěná proti zájmu zdejších 
obyvatel. Našimi velkými prioritami 
bylo, a stále je, zachování roz-
sáhlého přírodního parku Trojmezí 
bez zástavby a zachování úřadu 
v budově Vlasta. Jak jste se už mohli 
dočíst na předchozích stránkách, 
oboje se daří: Trojmezí je stále krásně 
zelené a bez betonu, nesmyslnému 
stěhování radnice jsme (snad defi-
nitivně) zabránili, namísto toho je 
připravena rekonstrukce stávajícího 
objektu.

Dějství první: 
Skupina nespokojených 
občanů

Dějství čtvrté: 
Dejte nám to opět 
na starost!

27. červen 2022 se stal jedním 
z nejostudnějších dní v politické 
historii Prahy 10. Naši, dnes již 
bývalí koaliční partneři se spojili 
s opozicí a na základě vylhaných 
důvodů odvolali Renatu Chme-
lovou a Davida Kašpara z jejich 
funkcí. Zbylá radní Lucie Sed-
mihradská rezignovala a všichni 
ostatní naši členové rovněž auto-
maticky přešli do opozice. Tímto 
rozhodnutím Piráti, ODS a spol. 
fakticky popřeli výsledky posled-
ních voleb, protože se zachovali 
proti vůli občanů.

Momentálně jsme tedy opět tvrdá, 
ovšem obcetvorná opozice. Nemů-
žeme teď činit rozhodnutí, kterými 
vám přímo pomůžeme, můžeme 

ale – a také to děláme – upozor-
ňovat na zjevné chyby a podiv-
nosti, které se na radnici najednou 
dějí. Za všechny lze zmínit zakázky 
bez otevřené soutěže a smluv pro 
firmu spojenou s panem Nekolou. 
Jeho syn, shodou okolností, pra-
cuje pro místostarostu za ODS 
Martina Sekala...

My jsme pro vás pracovali bez 
skandálů. Ochotně a rychle jsme 
poskytovali běžný servis. O věcech 
trvalejší povahy jsme rozhodovali 
efektivně, transparentně a v kon-
taktu s vámi. Uměli jsme se o vás 
postarat během covidu i uprchlické 
krize. Podpořte nás prosím a dejte 
nám svůj hlas. Dejte nám Prahu 10 
na starost! 

Dějství třetí: 
Pracujeme pro vás 
z radnice 

Do voleb v roce 2018  jsme kandi-
dovali s heslem  „Konec bezradné 
radnice. Dejte nám to na starost!“. 
A stalo se, důvěru měnit věci k lep-
šímu jste nám skutečně dali. Získali 
jsme více než pětinu vašich hlasů 
a skončili první. Koalici jsme vytvo-
řili s Piráty a ODS a velkou energii 
věnovali tomu, abychom léta do 
sebe uzavřený (a mnohdy i zahle-
děný) úřad otevřeli. 

Doslovně otevřenými jsme učinili 
předem určené hodiny, kdy mohl 

přijít kdokoliv z občanů a na coko-
liv se nás radních zeptat. Obnovili 
jsme vydávání informačně nabitého 
měsíčníku, zapojili vás do rozhodo-
vání o budoucí podobě Desítky a ve 
spolupráci s vámi zpracovali strate-
gický plán udržitelného rozvoje na 
deset let. Společně jsme se zdárně 
přebrodili rozbouřenou covidovou 
řekou a systematicky, důsledně 
a důstojně přistoupili k integraci 
ukrajinských obětí války do desítko-
vého prostředí. 

Ve volbách 2014 jsme zaznamenali neče-
kaný úspěch. Jen těsně nám uniklo vítěz-
ství, Renata Chmelová navíc nasbírala 
nejvíc preferenčních hlasů ze všech kan-
didátů. A dlouho to vypadalo, že dosta-
neme příležitost podílet se na vedení naší 
městské části. Nakonec ale měla povo-
lební jednání vlastně nepřekvapivý výsle-
dek – staré struktury vytvořily prapodivný 
spletenec a začaly vládnout spolu. 

My jsme putovali do opozice, kde jsme 
se učili mimo jiné tomu, jak vyzrát na 
důslednou informační blokádu, které nás 

„staronové“ vedení vystavovalo. Přesto 
jsme střádali tu větší, tu menší úspěchy. 
Tím patrně největším bylo zastavení obří 
zakázky na správu IT na úřadě po dobu 
4 let v hodnotě 150 milio nů. Ukázalo se, 
že modernizace se dá vyřešit násobně 
levněji vlastním IT oddělením... 

Kromě tvrdé kritiky jsme ovšem i pod-
porovali věci, které nám dávaly smysl, 
a práci úředníků, jež za nimi stála.  
Pokud byly materiály někdejších  
radních prospěšné pro veřejnost,  
vždy jsme pro ně hlasovali.

Dějství druhé: 
Tvrdá, ale obcetvorná 
opozice

6
SRDCEM
PRO DESÍTKU

1. 9. 
9.00–11.00   
a 16.00–18.00 
Setkání na 
Skalce, Albert 
Skalka

9. 9. a 15. 9. 
7.00–9.00   
a 15.00–18.00 
Setkání u Edenu, 
před knihkupectvím 
Kanzelsberger

3. 9. 
9.00–11.00
Setkání na Kubán-
ském náměstí 
15.00 Divadélko pro 
děti u dětského hřiště 
Rembrandtova, Skalka

16. 9. 
celý den
Setkání na Hamru, 
před kostelem 
u Hamerského 
rybníka

5. 9. 
7.00–9.00   
a 16.00–18.00 
Setkání 
s kandidáty, 
metro Strašnická

20. 9. 
9.00–11.00   
a 16.00–18.00 
Setkání na 
Moskevské, 
před Antonínovým 
pekařstvím

8. 9. 
8.00–11.00   
Poliklinika 
Zahradní Město
15.00–18.00 
OC Cíl

22. 9. 
celý den
Setkání 
s kandidáty, 
metro 
Strašnická

Více termínů k setkání s našimi kandidátkami a kandidáty naleznete 
na našem webu a Facebooku!

Setkejte se s námi


