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MILIARDOVÉ 
RADNICI!

PROČ KOALICE 
VLASTA? 
Protože se o naší 
budoucnosti rozhoduje 
v sídle městské části 
– na VLASTĚ! 

Protože se této VLASTY 
chtějí zbavit a utratit 
1 miliardu korun 
z našich peněz. 

Protože nám v koalici 
VLASTA není jedno, 
co se děje na radnici 
ani s radnicí.

„Jsou to odborně 
zdatní a odpovědní 
lidé na svém místě. 
Pro naši obec správná 
volba,“ říká o VLASTĚ 

Tomáš KLOUČEK
Dobrovolník Prahy 2013

Více podporovatelů 
na str. 2 a 3

PŘIJĎTE K VOLBÁM 
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DOBRÁ  OBEC
DOBRÉ  ÚČTY
DOBŘÍ  SOUSEDÉ
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VOLTE CELOU 
KANDIDÁTKU 

KOALICE VLASTA!

Renata
CHMELOVÁ

KANDIDÁTKA NA STAROSTKU

MÁTE KOHO VOLIT!
Vážení a milí spoluobčané!

Jsme koalice aktivních občanů, 
straníků a nestraníků, kteří se 
rozhodli změnit mimořádně 
nezdravé politické prostředí na 
Praze 10.

Dlouhodobě hájíme vaše zájmy 
vůči radnici naší městské čás-
ti. Zároveň se zapojujeme do 
občanského a veřejného dění.  
Za klíčový problém Prahy 10 po-
važujeme neefektivní a neprů-
hledné hospodaření a malou 
informovanost občanů. Jasným 
příkladem je plánovaná stavba 
nové radnice za miliardu.

Řadu let pro vás pracujeme  
a jsme připraveni převzít od-
povědnost za všechny důležité 
komunální záležitosti, jako je 
důstojné bydlení, dobré ško-
ly, kvalitní zdravotní a sociální 
služby, péče o životní prostředí 
a smysluplný rozvoj veřejného 
prostoru.

Osvědčila se nám jedna věc. 
Když spojíme síly, uspějeme 
všichni. Vlastními silami a na 
vlastní odpovědnost.

Pojďte do toho s námi!
Vaše Renata CHMELOVÁ
a 39 kandidátů a kandidátek
koalice VLASTA

 CO VLASTNĚ CHCEME
Mnohokrát jste nám v září na ulici děkovali za naše NE předražené rad-
nici. Říkali jste: „Víme, co nechcete, a souhlasíme s vámi. Ale co vlastně 
chcete?“ Řadu let jsme pro Vás pracovali mimo politickou sféru: ve spol-
cích, občanských iniciativách, dobrovolných sdruženích, charitě a jinde. 
Co kandidát, to kupa praktických zkušeností. Odpovědnosti za fungování  
a řádnou správu naší Prahy 10 se rozhodně nemusíme bát.  Za každý z našich 
10 příslibů ručíme vykonanou prací. Stavíme na důslednosti, pracovitosti  
a neúplatnosti. Přidejte se k nám!

 NAŠE DESATERO PRO DOBROU PRAHU 10
1. POŘÁDEK V HOSPODAŘENÍ MĚSTA. KONEC OSTUDNĚ DRAHÝCH 
 STAVEBNÍCH ZAKÁZEK. ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

2. DOSTUPNÁ ŠKOLKA, DRUŽINA I VOLNOČASOVÉ AKTIVITY. 
 ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY PRO RODIČE – ZAMĚSTNANCE ÚŘADU.

3. KONEC HEREN, HAZARDU, ŠMEJDŮ, LICHVÁŘŮ A BAZARŮ 
 S KRADENÝM ZBOŽÍM.

4. PÉČE O KAŽDÝ KUS ZELENĚ. ŽÁDNÉ KŠEFTY S DEVELOPERY JAKO 
 V MALEŠICÍCH (U POLIKLINIKY) A NA ZAHRADNÍM MĚSTĚ (OC KVĚT).

5. PŘEHLEDNÝ A PRŮHLEDNÝ ROZPOČET. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
 I NA MENŠÍ ZAKÁZKY A PROJEKTY.

6. ŘÁDNÉ OPRAVY OBECNÍCH BYTŮ. VSTŘÍCNÝ NÁJEM NEBYTOVÝCH 
 PROSTOR. POCTIVÍ SE NEMUSÍ BÁT PŘEZKOUMÁNÍ PRIVATIZACE BYTŮ.

7. DOSTUPNÁ PÉČE O SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ.
 HOSPIC A PALIATIVNÍ PÉČE PRO DŮSTOJNÝ ZÁVĚR ŽIVOTA. 

8. POMOC SPOLKŮM, SDRUŽENÍM, ZÁJMOVÝM A SPORTOVNÍM ODDÍLŮM.

9. PODPORA SOUSEDSKÝCH SETKÁNÍ A BEZPEČNÝCH PLÁCKŮ PRO DĚTI 
 A TEENAGERY. KONEC NÁKLADNÝCH ESTRÁD.

10. PODPORA MÍSTNÍCH ŠKOL, PODNIKATELŮ, TRADIC I PAMÁTEK.

    KOALICE VLASTA KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM PRAHA 10 — 10. A 11. ŘÍJNA



ZMĚNÍME NEZDRAVÉ      POMĚRY V PRAZE 10
Po 16 letech unikátní Prahy 10, jak si ji představují místní  
političtí podnikatelé, chceme úplně obyčejné věci. Aby 
se tu nelhalo, nemanipulovalo, nekradlo a neutrácely 
se naše peníze za to, z čeho mají prospěch jen někteří  
vybraní jedinci.

CO MÁ NA TRIKU
SOUČASNÁ RADNICE?
Zde Vás seznamujeme s nej- 
většími průšvihy současné 
radnice. Léta jsme na ně
upozorňovali zastupitele 
i radní, vysvětlovali a dopo-
ručovali řešení. Představitelé 
koalice a komunisté pře-
trpěli, když jsme na zastu-
pitelstvu zvedli svůj hlas... 
Dobrých zkušeností odjinud 
ani fundovaných rad ale 
nevyužili. Jeli si dál, postaru 
a po svém. 
Pomozte nám to prosím 
ve volbách změnit! Dobrá 
obec pro dobré sousedy 
si zasluhuje dobré účty!
Podrobnosti o kauzách 
www.vlasta10.cz

KEY INVESTMENTS
Radní ODS (s dnešním 
„Nezávislým“ starostou 
Zoufalíkem), ČSSD a SZ 
v roce 2009 prostřednic-
tvím firmy Key Investments 
nakoupili za 200 milionů Kč 
dluhopisy rizikových firem. 
Key Investments zkracho-
val v roce 2011. Dluhopisy 
zkrachovalé Via Chem za 
95 milionů jsou bezcen-
né. Šance, že dluhopisy za 
dalších 117 milionů budou 
v roce 2024 splaceny, je 
téměř nulová.
 

STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
PRO VYVOLENÉ
Od roku 2012 se dělí 
o veškeré stavební zakázky 
na opravy obecního majetku 
4 firmy. Smlouva jim zaruču-
je vyšší, pro Prahu 10 nevý-
hodné ceny stavebních prací 
z r. 2010. Za rekonstrukce tak 
zaplatíme i o desítky procent 
víc, než bylo nutné. Vzhle-
dem k celkovému objemu (2 
miliardy Kč s DPH) jde  
o nehospodárnost v řádech 
desítek milionů korun.

STRAŠNICE,  VINOHRADY

VRŠOVICE

Znásobí po-
tenciál Prahy 
10
Podporuju občanskou spo- 
lečnost a to, když se lidi 

snaží oživit místa, kde žijou. Já sám o totéž 
usiluju ve Vršovicích. Praha 10 potřebuje lidi, 
kteří její potenciál neprohospodaří, ale znáso-
bí. Kandidátka na starostku Renata Chmelová 
(nebo pirátská kandidátka Olga Richterová) 
je pro mě zárukou, že Koalice VLASTA právě 
takové lidi má.

Krištof KINTERA
výtvarník a sochař 

Předkládají 
věcná řešení
Povinností každého poli-
tika je vážit si práce anga-
žovaných lidí. Na VLASTĚ 
je sympatické, že v ní při-

rozeně spolupracují lidé, kteří přišli z nezisko-
vého sektoru a občanské společnosti, se členy 
politických stran. Hlavně ale předkládají věcná 
řešení problémů Prahy 10. U Renaty Chmelové  
a Pavla Mareše máte naději, že tomu tak nebude 
jen během kampaně, ale i po říjnových volbách.

Zuzana ROITHOVÁ
kandidátka na prezidenta

Vědí, 
co zlep-
šit 
Sledoval jsem, 
jak zodpo-

vědně se Renata Chmelová spo-
lu s kandidáty VLASTY učí poro-
zumět  ohromnému potenciálu  
Prahy 10 i tomu, kudy bohužel uni-
kají zdejší zdroje. Mají to tu rádi  
a vědí, co zlepšovat. A pokud si ně-
čím nejsou jistí, vědí, koho se zeptat!

Štěpán ŠKOCH
saxofonista a zpěvák Chinaski

Lucie učí na Vysoké škole ekonomické to, jak mít dobré 
městské rozpočty. Pavel jako první veřejně upozornil 
na nesmyslné plýtvání finančními prostředky (rámcová 
smlouva na stavební zakázky) a požadoval důsledné 
vyšetření kauzy Key Investments. Na co se soustředí po 
11. říjnu?

Díky Olze se na Praze 10 začali propojovat lidé, kte-
ří o sobě snad někdy slyšeli, ale nikdy předtím se 
osobně nepotkali. Milan je vynikající právník a před-
stavitel fanoušků Bohemians. Odhalil řadu leváren 
současného starosty Zoufalíka a těch, kdo mu pomá-
hali. Jaké jsou jejich plány v zastupitelstvu? 

O penězích přehledně a otevřeně 
Srozumitelné a úplné informace o hospodaření, pře-
hledný rozpočet a otevřenost při rozhodování jsou 
spolehlivý způsob, jak co nejlépe využít peníze obča-
nů městské části. Neúplné informace nahrávají par-
tikulárním zájmům na úkor většiny. Ráda bych u nás 
zavedla moderní metody informování veřejnosti, jako 
jsou rozklikávací rozpočet nebo otevřená data.

PhDr. Olga RICHTEROVÁ
Desítka s občanskou společností 
Dobrá obec se opírá o živou a pulsující občanskou 
společnost. Chci přispět k zapojení a lepšímu informo-
vání každého, kdo se zajímá o život v Praze 10 a chce 
přispět k jeho vyšší kvalitě. A co mě trápí ve Vršovicích? 
Všudypřítomné herny, špinavé ulice a sbíječky rušící 
nedělní oběd. Chci víc malých obchůdků a podporu 
místních živnostníků místo bank a velkých center.

Mgr. Pavel MAREŠ
Kvalitní sociální služby a hospic 

Zvládnout dědictví současné radnice a udržet kvalitní 
sociální služby. Těch korupčních injekcí bylo za po-
sledních 16 let tolik…  Děti, které se nedostaly do ško-
lek, teď začnou chodit do škol a v nich bude přetlak. 
Pomůžeme, aby ho bylo co nejméně. Mým přáním je 
také mít v Praze 10 hospic. Koalice VLASTA byla první, 
kdo s ním přišel, a věřím, že se toto dobré dílo podaří.

Mgr. Milan MRAČEK
Důstojné bydlení pro každého 

Vidět, jak plánují a hospodaří pánové Zoufalík a Ekstein, 
mi upřímně působí velké utrpení. Tak se chová predátor 
ke kořisti. Chci, abychom se čestně vypořádali s pro-
blémy kolem Ďolíčku. Na srdci mi obzvlášť leží bydlení 
pro nejpotřebnější – není možné, aby tu bylo přes 500 
prázdných obecních bytů a aby se prodejem prázdných 
bytů vydělávalo na megalomanské projekty.

CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAŠI PODPOROVATELÉ:

Ing. Lucie SEDMIHRADSKÁ, Ph.D.



ZMĚNÍME NEZDRAVÉ      POMĚRY V PRAZE 10
Po 16 letech unikátní Prahy 10, jak si ji představují místní  
političtí podnikatelé, chceme úplně obyčejné věci. Aby 
se tu nelhalo, nemanipulovalo, nekradlo a neutráce-
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Chceme, aby Prahu 10 řídili čestní a kompetentní lidé. 
Jsme učitelé, ekonomové, právníci, urbanisté, odborníci 
na životní prostředí, protikorupční specialisté, živnostníci 
— a především aktivní občané, kteří už své profesní zkuše-
nosti uplatnili při utváření občanské společnosti.
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a po svém. 
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ve volbách změnit! Dobrá 
obec pro dobré sousedy 
si zasluhuje dobré účty!
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KEY INVESTMENTS
Radní ODS (s dnešním 
„Nezávislým“ starostou 
Zoufalíkem), ČSSD a SZ 
v roce 2009 prostřednic-
tvím firmy Key Investments 
nakoupili za 200 milionů Kč 
dluhopisy rizikových firem. 
Key Investments zkracho-
val v roce 2011. Dluhopisy 
zkrachovalé Via Chem za 
95 milionů jsou bezcen-
né. Šance, že dluhopisy za 
dalších 117 milionů budou 
v roce 2024 splaceny, je 
téměř nulová.
 

STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
PRO VYVOLENÉ
Od roku 2012 se dělí 
o veškeré stavební zakázky 
na opravy obecního majetku 
4 firmy. Smlouva jim zaruču-
je vyšší, pro Prahu 10 nevý-
hodné ceny stavebních prací 
z r. 2010. Za rekonstrukce tak 
zaplatíme i o desítky procent 
víc, než bylo nutné. Vzhle-
dem k celkovému objemu (2 
miliardy Kč s DPH) jde  
o nehospodárnost v řádech 
desítek milionů korun.

ZTRÁTY PRAHY 10 
MAJETKOVÉ, a. s.
Praha 10 vlastní neprůhledný 
holding 6 akciových společ-
ností, od kterých nakupuje 
nejrůznější služby. Úhrnná 
ztráta firem přesahuje 25 
milionů Kč. Zato odměny pro 
členy představenstva a do-
zorčích rad dělají 1 milion Kč 
ročně. V polovině září 2014 
nejsou v obchodním rejstříku 
výkazy za předchozí rok – 
firmy tak opakovaně porušují 
zákon o účetnictví!

ZÁMEČEK:1 LŮŽKO
ZA 6 MILIONŮ!
Je skvělé, že po letech chá-
trání je Vršovický zámeček 
opraven a slouží seniorům. 
Ovšem za astronomickou 
cenu: od r. 2006 zaplatila 
MČ za rekonstrukce přes 
470 milionů korun. Domov 
pokojného stáří má kapacitu 
75 lůžek. 
Cena za 1 lůžko tak vychází 
na 6 milionů!  

PRÁZDNÉ BUDOVY
Stará škola ve Strašnicích 
a kulturní dům Eden jsou 
léta prázdné, nevyužité 
a rychle chátrají. Za nezko-
laudovatelnou rekonstrukci 
Kina Vzlet zaplatila Praha 10 
před 2 lety 32 milionů korun. 
Na zprovoznění se zjevně 
nepracuje.

PRÁZDNÉ BYTY
Stovky bytů ve správě Prahy 
10 jsou dlouhodobě prázd-
né a nepronajaté: 545 bytů 
v květnu 2014. V posledních 
2 letech bylo prodáno přes 
200 prázdných bytů v elek-
tronických aukcích. Současně 
se ale buduje téměř 200 ma-
lometrážních bytů v Penzio-
nu Malešice. Vedení MČ tak 
významně zadělalo na vznik 
sociálního ghetta.

ZAHRADNÍ MĚSTO, ZÁBĚHLICE,  BOHDALECSTRAŠNICE,  VINOHRADY

VRŠOVICE MALEŠICE

Znásobí poten-
ciál Prahy 10
Podporuju občanskou spo- 
lečnost a to, když se lidi sna-
ží oživit místa, kde žijou. 

Já sám o totéž usiluju ve Vršovicích. Praha 10 
potřebuje lidi, kteří její potenciál neprohos-
podaří, ale znásobí. Kandidátka na starostku 
Renata Chmelová (nebo pirátská kandidátka 
Olga Richterová) je pro mě zárukou, že Koali-
ce VLASTA právě takové lidi má.

Krištof KINTERA
výtvarník a sochař 

Předkládají 
věcná řešení
Povinností každého politika je 
vážit si práce angažovaných 
lidí. Na VLASTĚ je sympatické, 

že v ní přirozeně spolupracují lidé, kteří přišli z ne-
ziskového sektoru a občanské společnosti, se čle-
ny politických stran. Hlavně ale předkládají věcná 
řešení problémů Prahy 10. U Renaty Chmelové  
a Pavla Mareše máte naději, že tomu tak nebude 
jen během kampaně, ale i po říjnových volbách.

Zuzana ROITHOVÁ
kandidátka na prezidenta

Vědí, 
co zlepšit 
Sledoval jsem, 
jak zodpovědně 
se Renata Chme-

lová spolu s kandidáty VLASTY učí 
porozumět  ohromnému potenciálu  
Prahy 10 i tomu, kudy bohužel uni-
kají zdejší zdroje. Mají to tu rádi  
a vědí, co zlepšovat. A pokud si ně-
čím nejsou jistí, vědí, koho se zeptat!

Štěpán ŠKOCH
saxofonista a zpěvák Chinaski

Chtějí poctivou
správu obce
Přivítala jsem, že vznik- 
la občanská koalice VLAS-
TA. Doufám, že směřová-

ní této velké městské části převezmou lidé, 
kteří nesledují svůj úzký zájem, ale jde jim  
o poctivou správu věcí veřejných. Podporuji 
Milana Mračka, protože vím o jeho schopnos-
tech, zkušenostech a morálních zásadách.  
Takové politiky naše společnost potřebuje.

Eva HOLUBOVÁ
herečka

Jsou
transparentní
Politika jako služba veřejnosti 
nemusí být prázdnou frází. 
Potěšila mě první věta pro-

gramu koalice VLASTA: „Zveřejníme vše, co je 
možné zveřejnit.“ Transparentnost je jediný způ-
sob, jak může mít demokratická společnost kont-
rolu nad politiky, které si zvolila. Oceňuji závazek 
VLASTY zveřejňovat smlouvy i přesto, že to radni-
cím v tuto chvíli žádný zákon nepřikazuje.

Libor MICHÁLEK
senátor

Lucie učí na Vysoké škole ekonomické to, jak mít dobré 
městské rozpočty. Pavel jako první veřejně upozornil 
na nesmyslné plýtvání finančními prostředky (rámcová 
smlouva na stavební zakázky) a požadoval důsledné 
vyšetření kauzy Key Investments. Na co se soustředí po 
11. říjnu?

Renatě se podařilo pro Pražany před čtyřmi lety zachrá-
nit největší zelenou plochu v Praze 10 — Trojmezí. Míla 
zase v roce 2010 obětavě nasbíral podpisy zájemců o 
školku na Bohdalci (otevřela se 1. září). Co vidí aktuál-
ně jako největší problém Prahy 10 a čemu se budou 
věnovat v zastupitelstvu?

Díky Olze se na Praze 10 začali propojovat lidé, kteří 
o sobě snad někdy slyšeli, ale nikdy předtím se osob-
ně nepotkali. Milan je vynikající právník a představi-
tel fanoušků Bohemians. Odhalil řadu leváren sou-
časného starosty Zoufalíka a těch, kdo mu pomáhali. 
Jaké jsou jejich plány v zastupitelstvu? 

Martin bydlí od narození v Malešicích, a tak ho trá-
pí necitlivé zacházení s veřejným prostorem. Podílel 
se na založení kritické platformy občanů Prahy 10 — 
— sdružení Zaostřeno na 10. Milan vede malešické 
ochránce přírody a byl vyhlášen Dobrovolníkem Prahy 10 
za rok 2012. Co vidí jako prioritu nejbližších let? 

O penězích přehledně a otevřeně 
Srozumitelné a úplné informace o hospodaření, pře-
hledný rozpočet a otevřenost při rozhodování jsou 
spolehlivý způsob, jak co nejlépe využít peníze obča-
nů městské části. Neúplné informace nahrávají par-
tikulárním zájmům na úkor většiny. Ráda bych u nás 
zavedla moderní metody informování veřejnosti, jako 
jsou rozklikávací rozpočet nebo otevřená data.

PhDr. Olga RICHTEROVÁ
Desítka s občanskou společností 
Dobrá obec se opírá o živou a pulsující občanskou 
společnost. Chci přispět k zapojení a lepšímu informo-
vání každého, kdo se zajímá o život v Praze 10 a chce 
přispět k jeho vyšší kvalitě. A co mě trápí ve Vršovicích? 
Všudypřítomné herny, špinavé ulice a sbíječky rušící 
nedělní oběd. Chci víc malých obchůdků a podporu 
místních živnostníků místo bank a velkých center.

Ing. Martin MORAVEC
Hospodařme s rozvahou 
Za klíčovou věc nejen u nás v Malešicích považuji efektivní 
pomoc spolkům a různým iniciativám. Občanská sdružení 
umějí leccos dělat levněji a lépe než městská část, a přitom 
jsou podfinancovaná. Hlídat finance a s rozvahou předat 
tam, kde jsou peníze nejvíc třeba. Jako ekonom se zasadím 
o to, aby se Praha 10 chovala jako dobrý hospodář.  
Budu usilovat i o prošetření klíčových kauz z minulosti.

Mgr. Pavel MAREŠ
Kvalitní sociální služby a hospic 

Zvládnout dědictví současné radnice a udržet kvalitní 
sociální služby. Těch korupčních injekcí bylo za po-
sledních 16 let tolik…  Děti, které se nedostaly do ško-
lek, teď začnou chodit do škol a v nich bude přetlak. 
Pomůžeme, aby ho bylo co nejméně. Mým přáním je 
také mít v Praze 10 hospic. Koalice VLASTA byla první, 
kdo s ním přišel, a věřím, že se toto dobré dílo podaří.

Mgr. Milan MRAČEK
Důstojné bydlení pro každého 

Vidět, jak plánují a hospodaří pánové Zoufalík a Ekstein, 
mi upřímně působí velké utrpení. Tak se chová predá-
tor ke kořisti. Chci, abychom se čestně vypořádali s pro-
blémy kolem Ďolíčku. Na srdci mi obzvlášť leží bydlení 
pro nejpotřebnější – není možné, aby tu bylo přes 500 
prázdných obecních bytů a aby se prodejem prázdných 
bytů vydělávalo na megalomanské projekty.

Ing. Milan MARŠÁLEK
Smysluplný veřejný prostor

Jsme čtvrť, která si zaslouží chytrá a smysluplná řešení veřej-
ného prostoru. Ve spolupráci s hl. městem je třeba vyjasnit 
dopravní strategie, zabránit zástavbě další zeleně a dát ob-
čanům jasné informace a jistoty. Poctivé řešení si zasluhuje  
i průmyslová zóna: šanci nesmí dostat projekty, které ohro-
žují zdraví obyvatel. Místní dobře vědí, jaké problémy je trá-
pí. Je třeba o tom s nimi pravidelně mluvit.

CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAŠI PODPOROVATELÉ:

Ing. Lucie SEDMIHRADSKÁ, Ph.D. Renata CHMELOVÁ
Zeleň místo monster
Po více než 10 500 podpisech pod petici proti miliardo-
vé radnici mě rmoutí, jak cynicky se zachovalo současné  
vedení radnice — ODS, Zoufalíkovci, ČSSD, Zelení a ANO  
— k těmto hlasům občanů! Chci, aby se Praha 10 rozvíjela  
v rovnováze s kvalitním životním prostředím a parky.  
Nestavějme další monstra, jako je plánovaná 11 patrová 
přístavba obchodního centra Květ na Zahradním městě.

RNDr.  Miloslav MÜLLER, Ph.D.
Fantastické věci potřebují zázemí
Co vnímám se znepokojením, je rostoucí samota mno-
hých mezi námi. Anonymitu velkoměsta mohou tvoři-
vě narušovat přirozená místní společenství, sousedské 
akce, spolky, kluby a oddíly. Dokážou fantastické věci, ale 
potřebují dobré zázemí. Starost o to považuji za svůj úkol. 
Stejně tak vytváření mostů mezi různými aktivitami a ge-
neracemi: mezigenerační kontakty obohacují všechny.



Investice, ne kšefty!

VOLEBNÍ NOVINY

KOALICE OBČANŮ 
PRAHY 10 | KDU-ČSL | LESŘÍKÁME STOP

MILIARDOVÉ 
RADNICI!

PROČ KOALICE 
VLASTA? 
Protože se o naší 
budoucnosti rozhoduje 
v sídle městské části 
– na VLASTĚ! 

Protože se této VLASTY 
chtějí zbavit a utratit 
1 miliardu korun 
z našich peněz. 

Protože nám v koalici 
VLASTA není jedno, 
co se děje na radnici 
ani s radnicí.

„Jsou to odborně 
zdatní a odpovědní 
lidé na svém místě. 
Pro naši obec správná 
volba,“ říká o VLASTĚ 

Tomáš KLOUČEK
Dobrovolník Prahy 2013

Více podporovatelů 
na str. 2 a 3

PŘIJĎTE K VOLBÁM 

10.  A 11. ŘÍJNA!

603 278 278            www.vlasta10.cz           facebook.com/vlasta10.cz
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DOBRÁ  OBEC
DOBRÉ  ÚČTY
DOBŘÍ  SOUSEDÉ

KOALICE OBČANŮ PRAHY 10        KDU-ČSL  |  LES  |  S PODPOROU PIRÁTŮ

VOLTE CELOU 
KANDIDÁTKU 

KOALICE VLASTA!

Renata
CHMELOVÁ

KANDIDÁTKA NA STAROSTKU

MÁTE KOHO VOLIT!
Vážení a milí spoluobčané!

Jsme koalice aktivních občanů, 
straníků a nestraníků, kteří se 
rozhodli změnit mimořádně 
nezdravé politické prostředí na 
Praze 10.

Dlouhodobě hájíme vaše zájmy 
vůči radnici naší městské čás-
ti. Zároveň se zapojujeme do 
občanského a veřejného dění.  
Za klíčový problém Prahy 10 po-
važujeme neefektivní a neprů-
hledné hospodaření a malou 
informovanost občanů. Jasným 
příkladem je plánovaná stavba 
nové radnice za miliardu.

Řadu let pro vás pracujeme  
a jsme připraveni převzít od-
povědnost za všechny důležité 
komunální záležitosti, jako je 
důstojné bydlení, dobré ško-
ly, kvalitní zdravotní a sociální 
služby, péče o životní prostředí 
a smysluplný rozvoj veřejného 
prostoru.

Osvědčila se nám jedna věc. 
Když spojíme síly, uspějeme 
všichni. Vlastními silami a na 
vlastní odpovědnost.

Pojďte do toho s námi!
Vaše Renata CHMELOVÁ
a 39 kandidátů a kandidátek
koalice VLASTA

 CO VLASTNĚ CHCEME
Mnohokrát jste nám v září na ulici děkovali za naše NE předražené rad-
nici. Říkali jste: „Víme, co nechcete, a souhlasíme s vámi. Ale co vlastně 
chcete?“ Řadu let jsme pro Vás pracovali mimo politickou sféru: ve spol-
cích, občanských iniciativách, dobrovolných sdruženích, charitě a jinde. 
Co kandidát, to kupa praktických zkušeností. Odpovědnosti za fungování  
a řádnou správu naší Prahy 10 se rozhodně nemusíme bát.  Za každý z našich 
10 příslibů ručíme vykonanou prací. Stavíme na důslednosti, pracovitosti  
a neúplatnosti. Přidejte se k nám!

 NAŠE DESATERO PRO DOBROU PRAHU 10
1. POŘÁDEK V HOSPODAŘENÍ MĚSTA. KONEC OSTUDNĚ DRAHÝCH 
 STAVEBNÍCH ZAKÁZEK. ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

2. DOSTUPNÁ ŠKOLKA, DRUŽINA I VOLNOČASOVÉ AKTIVITY. 
 ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY PRO RODIČE – ZAMĚSTNANCE ÚŘADU.

3. KONEC HEREN, HAZARDU, ŠMEJDŮ, LICHVÁŘŮ A BAZARŮ 
 S KRADENÝM ZBOŽÍM.

4. PÉČE O KAŽDÝ KUS ZELENĚ. ŽÁDNÉ KŠEFTY S DEVELOPERY JAKO 
 V MALEŠICÍCH (U POLIKLINIKY) A NA ZAHRADNÍM MĚSTĚ (OC KVĚT).

5. PŘEHLEDNÝ A PRŮHLEDNÝ ROZPOČET. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
 I NA MENŠÍ ZAKÁZKY A PROJEKTY.

6. ŘÁDNÉ OPRAVY OBECNÍCH BYTŮ. VSTŘÍCNÝ NÁJEM NEBYTOVÝCH 
 PROSTOR. POCTIVÍ SE NEMUSÍ BÁT PŘEZKOUMÁNÍ PRIVATIZACE BYTŮ.

7. DOSTUPNÁ PÉČE O SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ.
 HOSPIC A PALIATIVNÍ PÉČE PRO DŮSTOJNÝ ZÁVĚR ŽIVOTA. 

8. POMOC SPOLKŮM, SDRUŽENÍM, ZÁJMOVÝM A SPORTOVNÍM ODDÍLŮM.

9. PODPORA SOUSEDSKÝCH SETKÁNÍ A BEZPEČNÝCH PLÁCKŮ PRO DĚTI 
 A TEENAGERY. KONEC NÁKLADNÝCH ESTRÁD.

10. PODPORA MÍSTNÍCH ŠKOL, PODNIKATELŮ, TRADIC I PAMÁTEK.

    KOALICE VLASTA KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM PRAHA 10 — 10. A 11. ŘÍJNA


