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Volby do zastupitelstva | 10. – 11. 10. 2014

KOMENTÁŘE

Jak už víte, Strana zelených v  Praze 1 vstupuje 
do  komunálních voleb společně s  nezávislými 
kandidáty a  členy spolku Pro Jedničku. ZELENÁ 
PRO JEDNIČKU navazuje na dlouholeté úsilí nás, 
opozičních zastupitelů, a  na  shodnou kritiku ne-
čistých praktik předchozích vedení radnice.
Na kandidátce jsou místní občané, kteří se angažo-
vali v boji proti hlučným provozovnám, necitlivým 
zásahům do historického centra či špatnému na-
kládání s městským majetkem. Naším společným 
cílem je zajistit příjemný a  klidný život v  Praze 1
všem obyvatelům bez rozdílu věku či příjmu.
Na  rozdíl od  ostatních kandidujících subjektů se 
můžeme prokázat tím, že naše práce občanům 
něco přinesla. Podařilo se nám společně prosadit 
znovuotevření pobočky Městské knihovny Praha 
na  Pohořelci, zastavení prodeje domu Václavské 
náměstí 39, více městských strážníků v  ulicích 
Starého Města, vyhlášení referenda o  nulové to-
leranci hazardu v Praze 1, omezení kácení stromů 
na  Střeleckém ostrově či odsun megalomanské 
přestavby Kampy.

Společně jsme se angažovali také v  mnoha dal-
ších kauzách. Bojovali jsme proti zbourání domu 
na  rohu Václavského náměstí a  Opletalovy ulice, 
za  zrušení projektu na  hotelový komplex u  Sta-
roměstského náměstí, za  nastavení pravidel pro 
segwaye na  ulicích, proti hlučným provozovnám 
v nebytových prostorách Prahy 1 a proti netrans-
parentnímu hospodaření radnice. Víme, co je 

na radnici Prahy 1 špatné, zároveň dlouho a srozu-
mitelně říkáme, jak to dělat lépe, a snažíme se vám 
to sdělit i  nyní s našimi omezenými prostředky.
Doufám, že vás od  účasti ve  volbách neodradí 
opulentní reklama, kterou byly schopné zaplatit 
jiné strany, za  kterými stojí političtí podnikatelé 
či developeři, ani ta, kterou si i z obecních peněz 
platila dosavadní koalice TOP 09 a ČSSD. 
Rozsah zneužití obecních prostředků je v  letošní 
kampani bezprecedentní. Na telefonních budkách 
v  centru Prahy se v  srpnu 2014 objevily plakáty 
starosty Oldřicha Lomeckého a  jeho stranického 
kolegy Zdeňka Bartáka (TOP 09). Sama radnice při-
znala, že za ně platí desetitisíce. Za cedule o nočním 
klidu s obličejem radního Ivana Solila (ČSSD) bylo 
z  obecního vydáno nejméně 18 500 korun bez 
DPH. Radniční magazín, který plní především obli-
čeje a názory odcházejícího vedení, stojí obyvatele 
městské části čtvrt miliónu korun měsíčně, tzv. TV 
zpravodajství, které má podobný obsah, nás pak 
přijde na milion dvě stě tisíc za rok. Z veřejných roz-
počtů také vedení radnice zaplatilo inzerát v  Ma-
lostranských a  Staroměstských novinách, v  němž 
útočí na naši kandidátku. Milióny korun vynaložené 
z  obecního rozpočtu na  akce pro seniory, děti či 
spolupořadatelství zneužívají starosta a  radní pro 
svou sebeprezentaci a nákup hlasů.
Noviny, které máte v  ruce, jsou jednou z  mála 
možností, jak můžeme této nerovné soutěži če-
lit. Doufáme, že vy se koupit nenecháte! A  že 
spolu s námi věříte, že v Praze 1 může být lépe. 
Abychom toho společně dosáhli, je ale třeba, aby-
chom se 10. a 11. října sešli u voleb.
 Jde to změnit!

Filip Pospíšil

Oba umělci přitom patří mezi ty, kdo podpořili 
ZELENOU PRO JEDNIČKU. A podpořili ji proto, že 
nejsou s mnoha věcmi v  Praze 1 spokojeni. Ne-
chceme však být protestní hnutí. Práce zastupite-
lů za Stranu zelených – Filipa Pospíšila i Michaely 
Valentové – i  práce moje jsou zjevnými důkazy 
o tom, že se už osm let společně stavíme za zájmy 
obyvatel Prahy 1. Těch posledních Mohykánů. Už 
je nás méně než třicet tisíc! A nese to s sebou i sní-
žení počtu zastupitelů – budeme jich mít místo 35 
o  deset méně. O  to důležitější bude vaše hlaso-
vání, o to důležitější bude vaše rozhodnutí, koho 

v zastupitelstvu chcete mít a na koho se budete 
chtít příští čtyři roky obracet. Sami musíte vědět, 
zda vám radnice v  čele se starostou Oldřichem 
Lomeckým naslouchala – vzhledem k  počtu va-
šich stížností je jasné, že spíše nikoli... Sami musíte 
vědět, zda chcete, aby se Praha 1 dál vylidňovala, 
aby docházelo k  rušení tradičních českých pro-
vozoven jako Zlatá lyra či Cukrárna Simona, aby 
chybělo spravedlivé nastavení privatizace bytů… 
Zda chcete na radnici lidi, kteří si na vaše potřeby 
a přání vzpomenou pouze před volbami.
Nebudu sklouzávat do  laciné volební agitky, 
od toho jsou tu jiní a jiné. Moji práci většina z vás 
zná, výše ji popsal i Filip Pospíšil, s nímž jsme se 
po  letech spolupráce dohodli i na společné kan-
didátce. Praha 1 totiž nepotřebuje vzájemné haš-
teření, ale spojení lidí, kterým opravdu jde o  to, 
v čem a jak budeme žít. Centrum Prahy má být vý-
stavním sálem. Je? Odpověď znáte nejlíp vy sami. 

„Černá veledíra v této galaxii je pětkrát hmotnější 
než podobný objekt ve středu Mléčné dráhy. Nezná-
me způsob, jak vysvětlit, že máme tak velkou černou 
díru v  objektu tak malém,“ řekl časopisu Nature 
utažský astronom a  vedoucí výzkumu Anil Seth 
(zdroj – novinky.cz).
Při čtení této zprávy jsem si vzpomněla na Prahu 1.
Naši malou galaxii, pro mnohé z  nás středobod 
vesmíru – v  němž je ovšem mnoho velkých čer-
ných děr a všichni na ně doplácíme. Pokud vám to 
nevadí, můžete dál volit Lomeckého, Solila, Dvořá-
ka… Nebo nová, neznámá uskupení.
Pokud ale s úrovní Prahy 1, jejími černými dírami, 
nekomunikující radnicí, s  nedostatkem obchodů 
a  s  opilci pod okny, spokojeni nejste, zkuste dát 
hlas nám, které už dobře znáte. Kandidáti ZELENÉ 
PRO JEDNIČKU totiž vědí nejen to, že současný 
stav jde změnit, ale hlavně víme, jak! Je to jenom 
na vás. Kateřina Klasnová

Praha 1, byť je to centrum metropole, je v mnoha ohledech 
vlastně vesnice. A čím nás je tady míň, tím víc se známe. Jako 
třeba když Adéla Pollertová mluví o tom, že ve své Baletní 
Akademii učí děti režiséra Lordana Zafranoviče...

CHCEME
FUNGUJÍCÍ JEDNIČKU!

VE STŘEDU NEJMENŠÍ ZNÁMÉ 
GALAXIE ZEJE ČERNÁ DÍRA

Vážené sousedky, vážení sousedé, předvolební blázinec se 
blíží vrcholu. Omlouváme se, že i my plníme vaše, již tak 
přeplněné, schránky dalším číslem novin. Doufáme ale, že 
v nich najdete užitečné informace.
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V  Praze 1 nejen bydlím, ale mám tady i  svou 
Baletní Akademii. A  jsem přesvědčena, že tato 
městská část potřebuje lidi, které zajímá kultura 
a  to, co se tady doopravdy děje. Praha 1 se vy-
lidňuje, vzniká tady strašně moc kancelářských 
prostor a dalších neosobních míst, obyvatelé se 
pomalu nemají kde setkávat… Pozoruji to u sebe 
v Akademii, jak sem chodí lidi rádi nejen kvůli ba-
letu a cvičení – ale zkrátka proto, že se tady sou-
sedsky potkávají, sdílejí svoje zážitky. 

Domníváte se, že současnou radnici kultura ne-
zajímá?
V  Praze 1 je sice například spousta divadel, ale 
kultura, která mi tady chybí, je právě kulturou 
setkávání. Chybějí mi třeba i příjemné venkovní 
zahrádky. A  mrzí mě, že i  když je krásně, horký 
letní večer, musíte se v půl desáté sebrat a jít do-
vnitř, aby zahrádka mohla být v  deset uklizená. 
Ale přitom ožralý Anglán, a nebo i Čech, vám ha-
leká v noci pod okny a vzbudí celou ulici, ale má 
svou „svobodu projevu“ – zatímco na zahrádce si 
s přáteli po desáté nesmíte popovídat.

A víte, že jsou v Praze 1 i zahrádky, které noční 
klid nerespektují?
Jasně. Některé. A  pak jsou chudáci slušní maji-

telé jiných podniků, ke  kterým přijdou policejní 
hlídky co obden. A ten návrh uzavírat bary v ně-
kterých ulicích ve dvě ráno? Co to je? Mě by to 
jako svobodnou podnikatelku rozčílilo, kdyby mi 
někdo takto přikazoval. Klid v  ulicích tím přece 
zaručen vůbec nebude!

Co vám v Praze 1 ještě chybí?
Víc zeleně. A  taky je snem mým i  mého manže-
la, kdyby byl oplocený park na  Karlově náměstí 
s nočním omezením vstupu – i když to je víc věcí 
Prahy 2, respektive by se jednička s dvojkou měly 
umět domluvit, jak Karlák doopravdy revitalizovat 
a bezpečně zpřístupnit, aby to nebyl noční ráj nar-
komanů a prostitutek. A co se mi taky velice  líbí, 
jsou „dvojkové“ trhy na  náplavce – proč nic po-
dobného nepořádá Praha 1? Karlovu náměstí by 
farmářské trhy moc slušely! I bez romantiky Vltavy.

Rozhodla jste se podpořit ZELENOU PRO JED-
NIČKU. Proč?
Chci v  Praze 1 změnu. Jsem totiž nespokojená. 
Jsem nespokojená s  kulturou, zelení, čistotou. 
Jsem nespokojená s  obchody – podle mě je 
na  jedničce příliš mnoho asijských večerek, pra-
podivných krámků, kde mají všechno a  vlastně 
vůbec nic. Když jdu v  půl desáté večer z  práce, 
nepotřebuju alkohol, ale čerstvý chleba, máslo 
a dobrý sýr. Chápu, že asijské večerky či thajské 
masáže a podobné provozovny platí vysoký ná-
jem, ale to přeci nemůže být jediné měřítko. A vi-
dím to i u majitelky domu, v němž mám Akademii 
– večerku odmítla, přestože jí slibovali hory doly, 
a chce za nájemce něco pěkného a hodnotného. 
Ale je bohužel jedna z  mála. Nicméně, Praha 1 
nepotřebuje další krámky s  blikajícími neony, 
a aspoň v obecních prostorách by to měla umět 
ohlídat. Kateřina Veselá

Začaly jsme zvesela. 
Když jsem s  Martou 
Ljubkovou domlouvala 
rozhovor, navrhla jsem 
setkání na  Vinohradech. 
„Promiňte, ale to už není 
centrum,“ vypadlo z  ní. 
Pak se mi za  tuto větu 
omlouvala, jasné nicmé-

ně je, jak spjatá je Ljubková s Prahou 1. Vychová-
vá zde své děti a má zde i zaměstnání. „Centrum 
je pro mě to, kam můžu dojít pěšky,“ říká dra-
maturgyně. Do  zastupitelstva kandiduje proto, 
že „Praha 1 potřebuje větší angažovanost svých 

obyvatel, lidí, kteří budou schopni ji přetvořit po-
dle svých potřeb.“

Chcete tím říci, že vedení Prahy 1 pro obyvatele 
nedělá dost?
Myslím si, že ne. Možná v nějakých drobných ad-
ministrativních věcech. Ale co se týče komplexní-
ho přístupu k žití na jedničce, vidím veliké rezervy 
jak v (ne)činnosti radnice Prahy 1, tak magistrátu.

TOP 09 je ovšem prý „to pravé pro Prahu“…
No, to tedy rozhodně není. Vždyť si i přivlastňují 
některá témata, se kterými čtyři roky nic nedělali! 
Sedíme kousek od plakátu, kde starosta Lomecký 

hlásá, jak chce chodníky pro chodce, ne pro se-
gway. Co ale udělal proti segway za celou dobu 
svého starostování? A to je jenom jedno z mnoha 
témat, která nechávala radnice léta ležet ladem. 

Co máte v Praze 1 nejraději?
Nejradši tady mám atmosféru velkoměsta. Jsem 
městský člověk a jak není do sta metrů kavárna, 
znervózním (úsměv). Těší mě, kolik je tady diva-
del, galerií… Mrzí mě ale, že si Pražané z  jiných 
městských částí v  podstatě odvykli sem jezdit, 
setkávat se tady. Nesmíme být jen místem pro tu-
risty! Pražané si nedávají schůzky v centru, zdejší 
obyvatelé se naopak stěhují pryč… Znamená to 
naprosté umírání centra. Což nikdo z nás nechce.

Co vám tedy na centru vadí?
Vadí mi právě to, co se v centru Prahy neděje. Ne-
smíme být živoucí destinací jen pro turisty přes 
letní sezonu. Praha 1 taky nesmí být dojnou krav-
kou pro vybranou část politiků, nesmí pronajímat 
své prostory za co nejvyšší cenu, bez ohledu na to, 
co tam bude pro obyvatele. Obecně by mělo cent-
rum Prahy patřit všem Pražanům.  (kav)

Ljubková, to je jméno, jež má mnoho lidí spojené s Divadlem 
Na Zábradlí. Tamější inspektorka hlediště se stala legendou! 
A její vnučka, literární kritička a dramaturgyně Národního 
divadla, jde nyní do voleb za ZELENOU PRO JEDNIČKU. 
„Protože mi vadí, jak Praha 1 nefunguje,“ říká matka dvou 
dětí, Marta Ljubková.

VADÍ MI TO, CO SE V PRAZE 1 NEDĚJE

PENÍZE NESMĚJÍ BÝT 
JEDINÝM MĚŘÍTKEM
Adéla Pollertová je bývalou primabalerínou Národního 
divadla, nyní majitelkou Baletní Akademie. Taky je 
„jedničkovou“ patriotkou a manželkou novináře píšícího 
o kultuře, Honzy Dědka. Nelze se tedy divit, že jí v Praze 1 
chybí kultura. A to hlavně kultura sousedského setkávání.

Adéla Pollertová ve své Baletní Akademii
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1. Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D.
zastupitel, antropolog, Staré Město
Opoziční zastupitel za  Stranu zelených (od  roku 2006), člen fi nančního vý-
boru, prosazoval například transparentní hospodaření radnice. Dlouhodobě 
působil v nevládních organizacích v oblasti lidských práv.  
„Je třeba ukončit arogantní a nekompetentní vládu koalice TOP 09 a ČSSD, která 
upřednostňovala zájmy turistického průmyslu a developerů před obyvateli.“

4. Jana Titlbachová, včelařka, důchodkyně, Hradčany

V letech 2006-2010 opoziční zastupitelka za Stranu zelených, bývalá ředitelka 
galerie. Coby jedna ze zakladatelek spolku Hradčanské včely se aktivně podílí 
na obnově včelaření v Praze 1. 
„Práci zastupitelky znám, mám na co navázat a vím, co by se mělo dít jinak.“

6. Pavel Vandas, 
sportovní 
manažer, 
Petrská čtvrť

Člen spolku Pro Jedničku. Angažuje se přede-
vším v kauze nevýhodné smlouvy spravování 
domů Na Poříčí 36 a 38. 

„Osamělý jedinec toho moc nezmůže. Proto 
jsem se stal členem Pro Jedničku a doufám, že 
jako tým dokážeme některé potřebné věci v Pra-
ze 1 změnit.“

5. Mgr. Štefan 
Kabátek, 
auditor veřejné 
správy,
Staré Město

Člen spolku Pro Jedničku. Angažuje se v ob-
čanských aktivitách proti hluku a alkoturismu. 
Jeden z  iniciátorů memoranda mezi občany 
a  provozovateli (Soho Prague), které bylo 
odevzdáno na radnici. 

„Tlukot srdce velkoměsta nemusí představovat 
jen enormní hluk, vandalství a agresivitu, které 
nutí obyvatele centra města uvažovat nad změ-
nou adresy.“

2. ThDr. Kateřina Klasnová
zastupitelka, konzultantka, Malá Strana

Opoziční zastupitelka (od roku 2006), předsedkyně spolku Pro Jedničku. An-
gažuje se proti prodeji domu na Václavském náměstí 39 a v dalších kauzách, 
vystupovala proti výstavbě podzemních garáží na Klárově, proti odebrání za-
hrady školky v Letenské ulici či proti likvidaci polikliniky v Klimentské.  
„Všichni chceme, abychom si měli kde nakoupit, mohli v centru nerušeně pracovat, 
odpočívat a spát, aby s námi na úřadě jednali jako s lidmi. Praha 1 za to úsilí stojí.“

3. Mgr. Petr Kučera, sociální geograf, Pohořelec

Doktorand na Přírodovědecké fakultě UK. Profesně se zajímá o  témata ob-
čanského soužití, komunikace a řízení veřejných záležitostí. Podílel se na za-
chování knihovny na Pohořelci. 
„Prahu 1 je potřeba zprůhlednit, aby se drzost a  arogance nemaskovala tak 
snadno.“

NEVĚŘME RADNICI JEJÍ POPULISTICKÉ  

Bez oklik – proč jste se rozhodl kandidovat 
do zastupitelstva Prahy 1?
Že se budu občansky angažovat, jsem se roz-
hodl, když jsem zjistil, že radnice mi nepomůže. 
Strany, které Prahu 1 vedou, nemají zájem, aby 
se tady něco měnilo k lepšímu. Jsem jedním ze 
zakládajících členů spolku Pro Jedničku, ve kte-
rém se sešli lidi, kteří se chtějí v  centru Prahy 
v  klidu vyspat, normálně nakoupit, nechtějí 
potkávat bandy opilých turistů, hlučné taxíky 
dlouho po  desáté večer… A  od  angažovanosti 
ve  spolku ke  kandidatuře do  zastupitelstva už 
to byl jenom krok.

Jaké dáváte ZELENÉ PRO JEDNIČKU šance?
Věřím, že šanci uspět máme. Zdaleka nejde jen 
o  těch pětadvacet lidí na  kandidátce, podporu-
jí nás mnozí další, kteří taky nejsou spokojení 
s  tím, co tady strany předvádějí. Naši sousedi, 
kteří vědí, proč jsme vznikli, a kterým vadí totéž, 
co nám. Tu podporu máme a  já pevně doufám, 
že nás lidi nejenom poklepávají po ramenou, ale 
že taky přijdou k volbám a dají nám hlas. A taky 
doufám, že lidi z Prahy 1 neskočí topce, socdem či 
ódéesce na předvolební sliby, protože reálné vý-
sledky toho, co dělají pro občany, ty strany prostě 
nemají.

Lukáš Bech vyrůstal na pomezí Prahy 1 a 2, na jedničku chodil 
do škol a po letech v zahraničí se sem zase vrátil. Pro mnoho 
lidí zůstane tento herec navždy Létajícím Čestmírem. Jakou 
květinu by dopřál radním Prahy 1?
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8. Lukáš Bech, 
herec, lokační 
manažer,
Staré Město

Člen spolku Pro Jedničku. V dětství se prosla-
vil jako hlavní hrdina oblíbeného seriálu Lé-
tající Čestmír. Angažuje se v boji proti hluku. 

„Boj proti hluku, z  provozoven, z  alkoprůvodů 
či  z  řad taxíků, vandalismus – to jsou pro mě 
priority k řešení.“

10. PhDr. Janka 
Šiňanská, 
historička 
umění, 
restaurátorka, 
Staré Město

Členka spolku Pro Jedničku a komise městské 
části pro uzemní rozvoj. Řeší ochranu pamá-
tek, usiluje o stanovení pravidel pro busking. 

„Jsem ráda, že nejsem sama s  pocitem, že je 
nejvyšší čas začít. A že to za nás obyvatele nikdo 
jiný neudělá.“

7. Ing. Ondřej 
Černoš, IT 
specialista, 
Staré Město

Člen Strany zelených. Inicioval úspěšnou 
kampaň za  vyvolání referenda o  hazardu 
v Praze 1.

„Mým cílem je obnova centra města jako místa 
k bydlení, nikoliv jen k vydělávání peněz v turis-
tickém průmyslu.“

9. Michaela 
Valentová, 
zastupitelka, 
referentka, 
Staré Město

Opoziční zastupitelka za  Stranu zelených, 
předsedkyně komise městské části pro život-
ní prostředí. Zabývá se ochranou památek.

„Pohled na  ochranu památkové rezervace 
v  končícím volebním období milovníky Prahy 
nepotěšil. Je třeba to změnit.“ 

11. Mgr. Marta 
Ljubková, 
dramaturgyně,
Staré Město

Kandidátka za Stranu zelených. Působí v Ná-
rodním divadle jako dramaturgyně.

„Praha 1 nesmí být dojnou kravkou pro vybra-
nou část politiků, nesmí pronajímat své prosto-
ry za co nejvyšší cenu, bez ohledu na to, co tam 
bude pro obyvatele.“

12. 
MUDr. Lubomír 
Hruška, lékař, 
Nové Město

Kandidát spolku Pro 
Jedničku. Ortoped 
a  traumatolog nemoc-

nice Na Františku. Usiluje o zachování činnosti 
nemocnice, polikliniky a  zdravotnických zaří-
zení ve správě městské části. 
„Dobrá práce vyžaduje kvalitní personál, dobré 
vztahy s vedením Prahy 1 a spokojené zaměst-
nance. Je to zranitelná složka, je třeba o ni ne-
ustále pečovat.“ 

KROKY
Vy bydlíte v Michalské. Jak vnímáte zákaz vjez-
du segway do  pasáže mezi Malým náměstím 
a Michalskou?
Myslím, že to není krok radnice, ale že je to ini-
ciativa soukromého majitele Richterova domu 
a  já ji samozřejmě vítám. I když je segway rych-
lejší než chodec, nikdy se tak rychle nevyhne. 
Starosta Lomecký se teď sice nechává fotit, jak 
chce chodníky pro chodce, ale kromě naprosto 
nesmyslného a  populistického zákazu vjezdu 
segway na Kampu proti tomu radnice neudělala 
vůbec, vůbec nic.

Vaše Michalská je taky zařazena mezi ulice, 
v nichž Praha 1 navrhuje uzavírací hodinu hos-
tinských zařízení ve dvě ráno…
To je další nesmysl. Mám sice v těsném soused-
ství hned čtyři hlučné podniky, ale takhle se to 
řešit nedá. To se chtěl jen radní Solil zase po-

pularizovat. Jsou podniky, které mají otevřeno 
do  rána, a není s nimi problém, a  jsou podniky, 
které mají otevřeno do dvou, a problém s nimi je. 
Obecně – a že jsem žil v mnoha velkých městech, 
v Amsterdamu, Londýně, Berlíně – je potíž v tom, 
že se do  Prahy prostě jezdí chlastat a  že cizinci 
nerespektují strážníky. Městská policie musí být 
činná, musí mít respekt a vyžadovat dodržování 
zákona, postihovat pití alkoholu na ulici i vyřvá-
vání v  době nočního klidu. Je fajn, že když leží 
na ulici bezvládné tělo, strážníci je nepřekročí…

…bezvládná těla na ulici?
Ano, opakovaně, zrovna nedávno nám ležela 
na ulici dívka, která rozhodně nebyla ve stabilizo-
vané poloze – naštěstí se nakonec ukázalo, že je 
„jenom“ silně opilá, takže se následně na ulici po-
zvracela, jako mnozí jiní, a pak ji kamarádi odtáh-
li. Ale když řve na ulici po půlnoci banda opilců 

a vedle nich stojí strážníci a nedělají nic, je něco 
špatně! Situace v  Michalské je zoufalá od  roku 
2011 a radnice nám nepomohla nikdy. 

Pojďme to na závěr odlehčit. Vím, že to nemáte 
rád, ale pro spoustu lidí zůstanete navždy Léta-
jícím Čestmírem…
…snad jednou přijde role, která ho přebije 
(úsměv). Lidi si to pamatujou, ten seriál byl dobrý, 
udělali ho lidi, kteří byli ve svém oboru naprostí 
profesionálové. Mám na  natáčení krásné vzpo-
mínky. I když musím říct, že není příjemné, když 
na mě někdo na ulici pokřikuje Čestmíre.

Jakou květinu by dal Létající Čestmír radním 
Prahy 1, starostou počínaje?
Kytku chytrosti. Ale bohužel neexistuje. Anebo 
kytku zdraví, aby se jim i nám ulevilo. Tak hodně 
zdraví všem i po volbách! (kav)

Kde se s námi můžete potkat? Dozvíte se na www.zelenaprojednicku.cz.
Pokud chcete co nejvíc našich kandidátů v zastupitelstvu, označte u voleb jedním křížkem
naši kandidátní listinu jako celek. Máme číslo        .
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KAUZY

ZASTUPITELSTVO ZRUŠILO
PRODEJ DOMU NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ
Prodej domu s  36 byty a  1000 m2 nebytových 
ploch si TOP 09, ČSSD a ODS odhlasovaly už v září 
2013, tehdy navíc o více než 150 milionů pod ce-
nou. Proti prodeji od  počátku vystupovali opo-
ziční zastupitelé Kateřina Klasnová, Filip Pospíšil 
a Michaela Valentová.
Okamžitý protinávrh Klasnové, aby se dům nepro-
dával, TOP 09, ČSSD a ODS nepřijaly. Bez odezvy 
pak zůstávaly i její opakované interpelace a hlav-
ně podávané revokace zářijového usnesení. Nyní 
však TOP 09 s  ČSSD navrhly zrušení prodeje. 
Opravdu si radnice myslí, že mají obyvatelé Prahy 1
tak krátkou paměť a  nevědí, kdo prodej domu 
od počátku prosazoval a teď udělal předvolební 
gesto? „Bojím se, že pokud nedojde ke  změně 
ve vedení radnice, najdou si TOP 09 s ČSSD i ODS 
po  volbách způsob, jak se k  záměru dům pro-
dat vrátit,“ říká Jiří Šváb, šéf družstva nájemníků.
Právě s ním a  jeho sousedy absolvovala Klasno-

vá řadu jednání i na magistrátu hlavního města, 
jemuž dům patří, a dosáhla toho, že Praha 1 jako 
správce nemohla prodat svůj podíl menšinové-
mu spoluvlastníkovi za cenu, jež byla o více než 
150 milionů nižší než posudek, který si nechal 
udělat magistrát (radnice by tím zvýhodnila fi r-
mu napojenou zřejmě na Ivo Rittiga). „Od počát-
ku jsme proti prodeji argumentovali tím, že se 
bojíme o střechu nad hlavou, ale i tím, že je cena 
výrazně podhodnocena! Radnice nás mohla po-
slechnout hned a nečekat, až jí prodej pod cenou 
zakáže magistrát. Takže této náhlé snaze dům 
neprodat, notabene prý z  důvodu nejistoty za-
chování bytové funkce, těžko věřit,“ dodává Šváb.
Klasnová také navrhla, aby se Praha 1 o  dům 
starala s  péčí řádného hospodáře. Zastupitelé 
na její návrh schválili závazek pro příští radu, aby 
do  konce tohoto roku předložila harmonogram 
nezbytných oprav na roky 2015-2020.

NADĚJE PRO NÁJEMNÍKY DOMŮ,
KDE SE PRIVATIZACE VLEČE
Samostatným bodem posledního zastupitelstva 
bylo i navýšení příspěvku na opravu domů, které 
Praha 1 sice zařadila do privatizace, ale kde do-
sud privatizace nezapočala. „Do privatizace jsme 
byli zařazeni v roce 1998, stále nic. Praha 1 za tu 
dobu do našeho domu neinvestovala ani korunu 
a podle toho také dům vypadá,“ říká Eva Šimán-
ková z Bolzanovy ulice. 
Dům v Bolzanově 7 patří mezi šestnáct objektů, kde 
privatizace vázne – nejčastější příčinou je pláno-
vaná půdní vestavba. To se týká například i domů 
Na  Poříčí 35 a  37, Jindřišské 23 či V  Kotcích 24.
„Stav těchto domů není ve většině případů uspo-
kojující. Vlekoucí se privatizace, zvyšování nájmu 
a minimální investice do údržby domů způsobují 
další odliv obyvatel naší městské části,“ varuje Ka-
teřina Klasnová, která na  zastupitelstvu promítla 
fotografi e společných prostor domů, které usvěd-
čují Prahu 1 ze zanedbávání svěřeného majetku.
Na  zastupitelstvu také navrhla, aby se k  domům 
přistoupilo dle precedentu ze Štěpánské ulice 55, 

kde privatizaci bránil plán stavby garáží. „Věc vy-
řešilo doplnění smlouvy o  privatizaci, v  němž se 
budoucí nabyvatelé bytů vzdávají předem námi-
tek k budoucí výstavbě. Tento dodatek může být 
vytvořen i pro jiné domy, “ dává Klasnová nájemní-
kům šestnácti domů naději do budoucna. Zastu-
pitelstvo její návrh neodhlasovalo.

NEVÝHODNÁ SMLOUVA NA POŘÍČÍ MOŽNÁ SKONČÍ
Na  návrh zastupitele Filipa Pospíšila se bude 
Praha 1 přece jen zabývat záměrem vypovědět 
nevýhodnou smlouvu se správcem domů Na Po-
říčí 36 a 38, fi rmou EP-SC.  
Smlouvu uzavřel za Prahu 1 v roce 1996 tehdejší 
starosta Jan Bürgermeister, a  to s  fi rmou ACCT, 
jež patřila pozdějšímu vrahovi Václava Kočky 
Bohumíru Ďuričkovi. Od  něj a  jeho společníků 
správcovství odkoupila fi rma EP-SC. Ve vyúčtová-
ní správy domů jsou nejasnosti, Praha 1 nedispo-
nuje veškerými nájemními smlouvami a faktura-

mi. „Z dostupných materiálů za  rok 2013 přesto 
vyplývá, že zatímco příjem z  nájmů činí asi 8,3 
milionů ročně, městská část dostává 2,4 milionu, 
zbytek zůstává správci,“ říká zastupitelka Kateřina 
Klasnová.
Smlouvu znevýhodnil ještě tzv. dodatek č. 2 
z  roku 2009, podepsaný tehdejším místostaros-
tou za ODS Michalem Valentou. Právě na ekono-
mickou nevýhodnost smlouvy pro městskou část 
poukazují již dva roky nájemníci domů Na Poříčí 
36 a  38. Podle nich navíc správce do  domů ne-

investuje. Nevoli u  zaměstnanců úřadu vyvolal 
výrok mluvčího nájemníků Pavla Vandase, že 
vedoucí majetkového odboru Zdeně Tomíčkové 
se po Praze 1 říká Nagyová. „Je velká ostuda, že 
tato žena je mezi podnikateli a  občany Prahy 1 
známější než samotný starosta městské části,“ 
řekl doslova Vandas. Po bouřlivé diskuzi zastupi-
telé odhlasovali, že schvalují záměr ukončit s EP-
-SC Smlouvu o správě, údržbě a opravách domů, 
a to na základě komplexní ekonomické a právní 
analýzy.

ZAVŘOU BARY V 02.00?
Už jednou radní pro bezpečnost Ivan Solil 
(ČSSD) narazil s  návrhem uzavírat problémo-
vé provozovny na  Starém Městě v  deset hodin 
večer.  Nyní předložil uzavření hostinských zaří-
zení ve vybraných ulicích ve dvě ráno. Opoziční 
zastupitelé měli dilema, jak hlasovat. „Uzavření 
restaurací v  určitých ulicích Starého Města po-
važuji za populismus, ale budu-li hlasovat proti, 
budu napadena, že svůj boj proti rušení spánku 
v rezidentské zóně nemyslím vážně,“ řekla Kate-
řina Klasnová. Podle opozice měl hlavně návrh 
přijít mnohem dříve a po důkladné analýze. „Ná-
vrh na  vyhlášku hlavního města Prahy přichází 
ve chvíli, kdy končí  mandát zastupitelstvu Prahy 
1 i magistrátu. Je tedy jasné, že se nestihne včas 
a  za  odpovědnosti současného vedení radnice 
projednat. Navíc nabídka výjimky uzavírací doby 
pro „hodné“ provozovny zavdává prostor pro po-
tenciální korupci,“ shodují se Filip Pospíšil, Micha-
ela Valentová a Kateřina Klasnová. 
A co si o tom myslí obyvatelé dotčených ulic? „Je 
to naprostý nesmysl. Jak přispěje k nočnímu kli-
du to, že se ze všech podniků ve dvě ráno vyvalí 
najednou hordy opilců a  budou se přesouvat 
s  řádným povykem do  ulic, kde zavírací hodina 
neplatí?“  ptá se Gabriela Setničková, iniciátorka 
petice proti hluku. 
Obecně závazná vyhláška, omezující otevírací 
dobu hostinských zařízení, se má týkat ulic: Dlou-
há, Dušní, Jakubská, Kozí, Malá Štupartská, Mas-
ná, Michalská, Rybná a V Kolkovně. 

REFERENDUM PROTI 
HAZARDU BUDE 
V LISTOPADU
O  petici k  vypsání referenda proti hazardu, kte-
rou v  Praze 1 iniciovala Strana zelených, jsme 
podrobně psali v minulém vydání. Starostovi Lo-
meckému (TOP 09) vyšel jeho krok s posunutím 
zastupitelstva na  pozdější termín, referendum 
tak nebylo možné vypsat na stejný termín, jako 
komunální volby. O počtu heren v Praze 1 budou 
moci obyvatelé hlasovat 7. listopadu. „Pokud ov-
šem konání referenda spolu s volbami nepřikáže 
Praze 1 soud, na nějž jsme se obrátili,“ řekl člen 
přípravného výboru referenda Ondřej Černoš. 
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OBYVATELNÉ CENTRUM
Před turistickým průmyslem 
a krátkodobými zájmy developerů musí 
konečně dostat přednost občané. 

PROSADÍME:
Přísné dodržování 
zavírací doby restaurací, 
klubů a předzahrádek 
Kontroly hluku 
pocházejícího z restaurací 
i prodejen 

 Důsledné pokutování za rušení nočního 
klidu a požívání alkoholu na veřejnosti (viz 
alkoprůvody „pub crawl“)

 Pravidelné kontroly problematických 
nočních podniků

 Nastavení podmínek pouliční umělecké 
produkce (busking) 

 Stanovení standardů komerčních služeb 
(například provoz vozítek segway)

 Dokončení první vlny privatizace 
bytů a přezkoumání netransparentně 
vyřazených domů z privatizace

 Dodržování koefi cientů stanovených 
v územním plánu pro bytové funkce 
v nových a rekonstruovaných domech

 Širokou a dostupnou síť služeb 
každodenní potřeby pro místní občany

 Farmářské trhy zpátky na Havelské 
a Malostranské náměstí 

TRANSPARENTNÍ CENTRUM
Chceme, aby občané měli možnost 
spolurozhodovat o záležitostech obce 
nejen ve volbách.

PROSADÍME:
Odstranění bariér 
k účasti na jednání 
zastupitelstva, komisí 
i rady (přehled o hlasování 
členů rady po jménech)

Interaktivní webové 
stránky po vzoru Prahy 2, kde se budou 
moci občané ptát a odbory i radní budou 
odpovídat

 Snadný přístup k obsahu smluv, které 
městská část uzavírá

 Knihu přání a stížností, která umožní 
vyhodnocovat práci úředníků  

 Vytvoření a zveřejnění rozklikávacího 
rozpočtu městské části 

 Vypovězení smluv nevýhodných pro 
městskou část a její obyvatele

 Vymáhání úhrady škod od odpovědných 
osob 

 Radniční noviny, kde bude dostatek 
prostoru pro kritické názory

 Výnosy z privatizace prioritně 
do rekonstrukce bytového a nebytového 
fondu 

BEZPEČNÉ CENTRUM
Do centra města nepatří veřejné domy, 
herny ani nonstop zastavárny. Problémy 

lidí bez domova či drogově závislých je 
nutné řešit nejen represí.

PROSADÍME:
Veřejné domy, herny, 
kasina pryč z centra, 
omezení provozní doby 
zastaváren
Lepší práci městské 
policie v ulicích založenou 

na obchůzkové službě
 Možnost hodnocení činnosti městských 

strážníků ze strany občanů 
 Street workery, kteří jsou při řešení 

problémů osob bez domova efektivnější 
a levnější než městská policie, přímo 
v ulicích

 Spolupráci represivních a sociálních 
služeb pro uživatele drog 

 Posunutí zavíracích hodin Střeláku na 
pozdější čas s ostrahou

 Obnovení dopravních přechodů pro 
chodce „zebra“

ZELENÉ CENTRUM
Ve středu Prahy je nezbytná důsledná 
ochrana stávajících zelených ploch. 
Některé části historického jádra Prahy trpí 
nedostatkem zeleně.

PROSADÍME:
 Podporu ozelenění dvorků a vnitrobloků 

formou dostupných grantů 
 Doplnění chybějící zeleně v Praze 1 

v prostoru u Masarykova nádraží
 Stromy na náměstí a do ulic (např. 

ve Vladislavově, Jungmannově, Štěpánské, 
Žitné)

 Dokončení a úpravu parků a zeleně 
na Klárově, na Alšově nábřeží, Na Porážce aj.

 Systematický úklid ulic především 
splachováním

 Podporu majitelů psů, kteří po svých 
zvířatech uklízejí

 Regulaci restauračních předzahrádek
 

KLIDNÉ CENTRUM
V centru města musí mít přednost způsoby 
dopravy šetrné k životnímu prostředí 
– veřejná doprava, chůze, jízda na kole 
a sdílení dopravních prostředků. 

PROSADÍME:
 Navrácení tramvajového provozu do horní 

části Václavského náměstí 
 Zmírnění dopravy v historickém centru – 

zavedením mýtného pro nerezidenty 
 Podporu cyklodopravy prostřednictvím 

umístění stojanů či úschoven kol
 Zajištění komplexního bezbariérového 

nástupu do tramvají a metra do r. 2025 
 Systém zón placeného stání, který bude 

respektovat především rezidenty 
 Humanizaci Severojižní magistrály, nikoli 

další tunel 
 Další rozšiřování nízkoemisních zón

SOLIDÁRNÍ CENTRUM
Praha 1 musí zůstat místem bydlení 
pro všechny skupiny obyvatelstva. Pro 
mladé rodiny s dětmi i pro seniory. Pro 
zabezpečené i pro sociálně slabé. 

PROSADÍME:
 Rekonstrukci minimálně 50 volných bytů 

na startovací byty pro mladé rodiny 
 Vybudování bezbariérových bytů 

či rekonstrukci stávajících bariérových bytů
 Pomoc nájemníkům soukromých domů, 

kteří nemají na nájem
 Rozšíření nabídky a zvýšení úrovně 

domácí péče, komunitních, docházkových 
a asistentských služeb pro seniory 
a handicapované  

 Funkční síť zdravotnických zařízení
 Mateřská centra a nízkokapacitní zařízení 

pro děti do 3 let 

RODINNÉ CENTRUM
Chceme systematicky podporovat 
předškolní, školní a volnočasová zařízení. 
Rodinám s dětmi musí být zajištěny 
služby v blízkosti bydliště i kvalitní trávení 
volného času.

PROSADÍME:
Zachování dostatečné 
kapacity školek a škol 
Audit školního 
stravování 
Vznik nových hřišť 
ve vnitroblocích tam, kde 

o to bude zájem
 Dokončení rekonstrukce Kampy 

a Vojanových sadů s hřišti a sportovišti 
 Obnovení hřiště na náplavce Na Porážce 
 Změnu statutu tzv. Občanské plovárny – 

pro aktivity dětí i dospělých 
 Vlastní hřiště pro mateřskou školu 

na Národní třídě 

CENTRUM KULTURY
Praha je centrem České republiky s ambicí 
stát se mezinárodně uznávanou kulturní 
metropolí. Budeme hájit historické dědictví 
před bezohlednými developery.  

PROSADÍME:
 Standardní podporu nekomerční kultury 

z veřejných prostředků
 Stálou podporu veřejným knihovnám, 

nekomerčním galeriím a muzeím 
 Podporu živé atraktivní kultury v ulicích
 Odpuštění poplatku za veřejné 

prostranství místní kultuře a sdružením 
 Tradiční podporu mezinárodním soutěžím 

a festivalům 
 Přísný postup vůči spekulantům, kteří 

nechávají chátrat památky
 Aktivní účast městské části ve stavebních 

správních řízeních a hájení zájmů 
rezidentů a principů památkové ochrany
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„ZELENÁ PRO JEDNIČ-
KU je pro mne jasnou 
volbou. Mou plnou pod-
poru má Kateřina Klas-
nová, která, podle mých 
vlastních zkušeností, jako 
jediná vždy ochotně na-
slouchala problémům 
občanů Prahy 1 a co hlav-

ně, problémy aktivně řešila. Je pro mne zárukou 
slušnosti, a  proto všem, kterým není lhostejná 
situace v  Praze 1, bych doporučila podpořit její 
kandidaturu volbou ZELENÝCH PRO JEDNIČKU!“
Eva Děpoltová, Staré Město, operní pěvkyně, 
dlouholetá sólistka opery Národního divadla

„Budeme volit ZELENOU 
PRO JEDNIČKU. Garancí 
slušnosti a  spolehlivosti 
je pro nás zejména Ka-
teřina Klasnová, kterou 
známe už léta, a  která 
na  nás měla jako jediná 
zastupitelka čas, i  když 
ještě byla ve  sněmovně. 

Prahu 1 máme moc rádi a myslíme si, že si zaslou-
ží ve vedení lidi, kteří se budou věnovat hlavně 
zájmům nás, obyvatel, a  nikoli zájmům svým. 
Trápí nás hluk ze stavby, trápí nás mizení českých 
obchůdků. Víme, že nelze všechno změnit za je-
den den, ale současná radnice prokázala, že není 
schopná něco zlepšit ani za čtyři roky.“
Vladěna a  Josef Včelákovi, Petrská čtvrť (Josef 
Včelák  – bývalý zeť slavného Oldřicha Nového, 
Vladěna Včeláková  – dříve Krumlová – zpěvačka, 
mimo jiné působila v divadle Semafor)

„V  Celetné ulici na  Sta-
rém Městě žiji od  koléb-
ky. Pamatuji na  chvíle, 
kdy se u  Týnského chrá-
mu setkávalo v  ranních 
hodinách několik used-
líků s  pejsky, ulicí běžně 
kráčela bláznivá stará 
panna s  kočárkem pl-

ným panenek, v uzenářství v našem domě jsem 
od řezníka dostávala jen tak syrový párek do ruky 
a u staré babičky v bytě Týnské fary jsem poprvé 
viděla v kredenci plechovou krabičku Cacao Tu-
zex. Příslib dálky a neznámého… Všichni se znali, 
zdravili a postávali v hloučku při sdělování klepů. 
Tato starosvětská tvář staré Prahy je však nevrat-
ně pryč. Když si vzpomenu na své dětství, mám 
pocit, jako bych si četla v knize Ignáta Herrman-
na Pražské fi gurky (1884), nikoli se v čase ohlédla 
o  pouhých 20 let. Tradiční historický a  architek-
tonický kolorit Celetné ulice stále více destruuje 
snaha „nových podnikatelů a developerů“ učinit 
z tohoto místa cíl byznysu. Vnímám toto barbar-
ství a pošetilost pouze já?… Naštěstí ne. To jsem 
pochopila při setkání s Kateřinou Klasnovou, kte-

rá se 1) angažuje za ochranu historických pamá-
tek centra Prahy, které 2) není lhostejné, že sta-
rousedlíky vystřídali obchodníci a  turisté, která 
usiluje 3) o návrat autentického života do histo-
rického centra. Její zájmy jsou i zájmy ZELENÝCH 
PRO JEDNIČKU, proto je volím.“
Barbora Půtová,  Staré Město, historička umění, 
kulturní antropoložka 

„Svůj hlas dám sdružení 
ZELENÁ PRO JEDNIČ-
KU. A  to zejména kvůli 
otevřené komunikaci 
s  občany, dostupnosti, 
ochotě řešit problémy 
a  aktivně činit konkrétní 
kroky v  zájmu občanů 
i Prahy 1. “

Lukáš Tvrdík, Nové Město, obyvatel domu na Vác-
lavském náměstí 39 (který opozice ubránila proti 
prodeji fi rmě napojené na Ivo Rittiga)

„Prahu miluji, má v  sobě 
něco z Paříže i Vídně. Vadí 
mi ale, jak se to tu vylid-
ňuje. Vadí mi, že ve  vni-
trobloku našeho domu 
vzniká parkoviště, přitom 
tam mohl být zelený park, 
pro centrum tolik potřeb-
ný. A vadí mi i to, co jsem 

viděl, když jsem se byl podívat na  zastupitelstvu 
Prahy 1.  Nemohu se zbavit dojmu, že někteří  ti 
zastupitelé mají strašnou moc. Mají vliv  na  růz-
né komunální změny, a  proto se mohou dostat 
do korupčních situací. Měla by být zavedena kon-
trola každé smlouvy a každého většího projektu. 
A hlavně by měli na radnici sedět lidé, kterým lze 
věřit. Kteří Prahu 1 milují a chtějí dobro pro ni, ne 
pro sebe. Chci volit lidi, které znám a kterým vě-
řím. Proto podporuji ZELENOU PRO JEDNIČKU.“
Lordan Zafranovič, Nové Město, scénárista, reži-
sér a dokumentarista 

„Praha 1 by si konečně 
po  letech zasloužila, aby 
radnici vedli lidé slušní 
a zároveň profesně zdatní. 
Praha 1 je podobně jako 
Praha 5 proslulá řadou 
škodlivých kauz, netrans-
parentní správou, předra-
ženými zakázkami. Jestli 

se nemá centrum Prahy úplně rozprodat a vylidnit, 
jestli má zůstat místem nejenom pro byznys, ale 
i pro život, pak je zapotřebí razantní změna. A ZE-
LENÁ PRO JEDNIČKU tu potřebnou změnu přinést 
může. Zárukou takové pozitivní změny jsou pro mě 
oba její lídři – Filip Pospíšil a Kateřina Klasnová.“
Václav Láska, advokát, bojovník proti korupci 

„Naše zkušenost – politic-
ké strany ODS, ČSSD a na-
konec i TOP  09 v  Praze 1 
selhaly. Zklamaly, protože 
podlehly klientelismu. Za-
stupitelstvo i celá radnice 
Prahy 1 dnes potřebuje 
hlubokou změnu. Oby-
vatelé Prahy 1 si změnu 

zaslouží a  pro mě je tou změnou ZELENÁ PRO 
JEDNIČKU… stačí jen přijít k volbám.“
Antonín Pařízek, Nové Město, vedoucí lékař pe-
rinatologického centra Gynekologicko-porodnické 
kliniky „U Apolináře“

„ZELENÁ PRO JEDNIČKU 
je pro mne důležitá svým 
důrazem na  životní pro-
středí a  tím, že za  ní stojí 
aktivní lidé na místní úrov-
ni. Podobně to bylo i v po-
litických počátcích Strany 
zelených v  osmdesátých 
letech ve Frankfurtu.“

Milan Horáček, od  poloviny 70.  let se podílel 
na  vzniku Strany zelených v  Německu, mezi roky 
1981 až 1983 byl městským zastupitelem ve Frank-
furtu

„Zoufalá z hluku pod na-
šimi okny, oslovila jsem 
na  jaře 2013 všechny za-
stupitele s prosbou o po-
moc. Zareagovala pouze 
Kateřina Klasnová. Díky 
ní se taky propojili oby-
vatelé Prahy 1, kterým 
se nelíbí, co se z Prahy 1 

stalo. Alkoholový Disneyland a  výnosný byznys 
pro skupinku vyvolených. Tito nespokojení oby-
vatelé Prahy 1 se spojili ve spolku Pro Jedničku, 
s manželem jsme se posléze taky stali jeho členy. 
Můžeme totiž říci, že spolek v čele s Klasnovou je 
jediným uskupením, které se opravdu snaží něco 
pro obyvatele Prahy 1 dělat. A  proto budeme 
jeho kandidáty podporovat i  ve  volbách do  za-
stupitelstva. Nám není jedno, v čem žijeme!“
Gabriela Setničková, Staré Město, iniciátorka pe-
tice proti hluku

„Chci v  Praze 1 změnu. 
Nejsem zde totiž úplně 
spokojená. Jsem ne-
spokojená s  kulturou, 
zelení, čistotou. Jsem 
nespokojená s  obchody 
– podle mě je na  jednič-
ce příliš mnoho asijských 
večerek, prapodivných 

krámků, kde mají všechno a  vlastně vůbec nic. 
Když jdu v půl desáté večer z práce, nepotřebu-
ju alkohol, ale čerstvý chleba, máslo a sýr, který 
nemá po  době trvanlivosti. Současnou radnici 
nic z  toho nezajímá. Proto podporuji ZELENOU 
PRO JEDNIČKU.“
Adéla Pollertová, Nové Město, primabalerina 

PODPORUJÍ NÁS




