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městské části

Co dál
Po povodních v srpnu 2002 jsem se začal 
více zajímat o komunální politiku. Přemýš-
lel jsem, co se od té doby ke dnešku změnilo. 
Například se změnil starosta. Byl zvolen 
mladý starosta, který na radnici přivedl další 
mladé lidi. Říkal jsem si, to je dobře. Přijdou 
razantní změny v myšlení a rozhodování. 
Ó, jak jsem se spletl! Začal jsem se zúčast-
ňovat téměř pravidelně veřejných zasedání 
zastupitelstva. A tam mi začalo docházet, že 
se vůbec nejedná o změny, které jsem jako 
občan předpokládal.

Zjistil jsem, že mládí není přednost, 
když mu chybí moudrost věku. Byl jsem 
svědkem mnoha rétorických cvičení, která 
ukrádala jenom čas a nic neřešila. Byl jsem 
svědkem mnoha arogantních a necitlivých 
vystoupení některých zastupitelů. Viděl 
jsem, jak mladý starosta nezvládá vedení 
těchto veřejných schůzí. Jeden příklad za 
všechny. Při interpelacích občanů, kdy se 
jeden zdravotně postižený občan pokoušel 
vysvětlit svůj problém, byl ze strany zastupi-
tele (jemuž nebylo starostou uděleno slovo) 
okřikován a dalo by se říci i slovně šikano-
ván. Kterého zastupitele se to tejká, by mělo 
být v záznamu jednání. Viděl jsem „nacvi-
čená“ hlasování, kdy ti mladí zastupitelé 
snad ani nevěděli, o čem hlasují. Pochopil 
jsem, že nejde o lidi, že nejde o politiku. Šlo 
především o politikaření a partajničení.

Občané, máme jedinečnou možnost pro-
vést defenestraci. Proveďme volební defe-
nestraci, vyžeňme ty, kteří nechtějí pra-
covat pro nás, občany!
� Vladislav�Biskup,�Lahovičky

Navštivte 7. října Přednáškové� odpoledne�
Zbraslav� královská, které se koná v aule 
budovy původní měšťanské školy – školy 
Vladislava Vančury v sobotu 7. října od 
14 hodin.

•  Veřejná přednáška: Obraz�Václava�III.�ve�
Zbraslavské�kronice

•  Přednášející:�Kateřina�Charvátová
•  Veřejná přednáška: Význam� posledních�

Přemyslovců�v�evropském�kontextu
•  Přednášející:�Josef�Žemlička
•  Závěrečný kulatý stůl Co�víme�o�olomoucké�

vraždě?
•  Účastníci:�Kateřina�Charvátová,�Josef�Žem-

lička,�policejní�detektiv

„Když pak král Václav přitáhl do města Olo-
mouce a bydlel v domě děkana hlavního 
chrámu, zabránil mu politováníhodný osud 
a žalostná sudba pokračovati, bohužel, 
v započatém pochodě. Neboť tento Václav, 
dosud mladičký český král a dědic zákonití 
a poslední, jediná naděje českého národa, 
zřítelnice, jež měla být s veškerou péčí opa-
trována, onen květ nachový, kvítek, pravím, 
žádoucí a líbezný, násilně je podťat, uschl, 
klesl a zhynul. Neboť tento král, ozdoba 
vlasti, jediná útěcha národů zůstavená, 
světlo a kořen Čech, proklán smrtelnými 
ranami zahynul a zhasl…

Ó jak hustou temnotou zahalilo mysli 
lidské tak neočekávané neštěstí! Ó na jak 
křehkých základech spočívalo štěstí celých 
Čech! Na všechen způsob musíme déle opla-
kávati tebe, mladistvý králi, ozdobo kve-
toucího mládí, a převelice želeti proto, že 
ses tak krutě, tak strašně zhroutil s vrcholu 
své slávy, poražen ne mezi kmitajícími meči 
nepřátelskými v nebezpečném zápase, nýbrž 
u domácího krbu a uprostřed svých…

Silný královský rod byl přemožen ušk-
nutím smrti zcela, neb potomek mužský tu 
žádný na světě nezbyl.“
� Zbraslavská�kronika
� úryvky�vybíral�Jiří�Ryba

700 let od vymření PřemyslovCů
Připomeňte si spolu s námi výročí dotýkající se 
podstaty Českého státu!

BBkurzy na Zbraslavi
kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, 
italštiny a ruštiny pro dospělé i děti ve 
všední dny • mini-kurzy • individuální 
výuka • možnost hlídání dětí • sobotní 
lekce v ulici U Lékárny 592 (proti poště)
Více informací na tel.: 603 868 460 nebo 
na: BBkurzy@seznam.cz
• skvělé�ceny • přátelský�přístup • kla-
sické�kurzy�i�konverzace

1. Co vás na Zbraslavi zaujalo, že se do ní 
opakovaně vracíte?
Především to je její malebnost, líbí se mi 
také podzimní jízda automobilových vete-
ránů, mám rád vilu Růže a legendu kolem 
ní, samozřejmě i zámek a jeho skvostnou 
církevní architekturu. Zdá se, že je to jedno 
z center české kultury a české historie. Cel-
kové klima Zbraslavi se podobá pocitu, 

který člověk získává při čtení známých čes-
kých autorů. V průběhu let pozoruji celko-
vou obnovu, která započala po roce 1989. 
V posledních letech se mi však zdá, že město 
ztrácí dech, některé veřejné prostory na mne 
působí opuštěně – například kolem Vanču-
rova pomníku, který tolik město proslavil, je 
situace bídná. Chybí mi také orientace pro 
turistu. pokračování�na�další�straně…

náš rozhovor
Položili jsme tři otázky polskému profesorovi Ryszardu Paradowskému, kterého jsme zastihli 
při návštěvě Zbraslavi. Profesor Paradowsky přednáší na Varšavské univerzitě a na univer-
zitě v Poznani. Jeho poslední kniha se jmenuje Církev a moc. Jak sám říká, Zbraslav má 
opravdu rád.

Poslední�Přemyslovci�–�vyobrazení�z�kroniky

 naše téma: 
 Komunální volby 
 Kandidátka nová Zbraslav 



1.  Koalice ODS a SNK navrhla a zvolila za 
starostu a místostarostu „mladé muže“ 
bez praktických i životních zkušeností, 
kteří pro tuto funkci neměli dostatečné 
předpoklady a výkon funkce nezvlá-
dali. Starosta navíc v průběhu volebního 
období Zbraslav mediálně „proslavil“ 
v různých kauzách.

2.  Koalice po dobu své vlády nepřed-
ložila žádný plán své práce. Potvrdilo se 
základní manažerské pravidlo, že když 
není plán, není ani možné kontrolovat 
jeho splnění.

3.  Projekty ad hoc, kterým se věnovala 
(např. městská zahrada), byly nákladné 
a jejich realizace nepřiměřeně dlouhá. 
Byla vynaložena značná investice do 
nových drahých úklidových strojů, ale 
stav pořádku veřejných prostranství je 
stále neutěšený.

4.  Koalice nebyla schopna řešit přednostně 
a komplexně popovodňové problémy 
Lahovic a Lahoviček.

5.  Koalice nebyla schopna předložit reálný 
plán, jak privatizovat obecní byty. Nako-
nec byly byty privatizovány podle zásad, 
která navrhla opozice a pravidlo v nich 
obsažené stanovující povinost získané 
prostředky použít na jeden významný 
projekt je porušováno – peníze jsou 
„projídány“.

6.  Převod Domu s pečovatelskou službou 
na provozovatele doprovází stále nevy-
jasněné otazníky.

7.  Koalice se často chovala vůči občanům 
arogantně, v místních novinách nedá-
vala dostečný prostor vážným problé-
mům a na kritiku reagovala hystericky 
(viz reakce na 1. číslo Listů�městské�části�
Zbraslav).

8.  Koalice ODS a SNK nepřijala zodpověd-
nost za urbanistickou podobu města, 
zablokovala možnost vzniku druhého 
městského centra, nepohnula ani o kou-
sek s rekonstrukcí náměstí, dovolila (ač 
obec vlastní pozemky), aby Sluneční 
město bylo díky navýšení koeficientu 
zastavěnosti předimenzováno.

9.  Při hledání provozovatele nového nákup-
ního centra, na který čeká zbraslavská 
veřejnost již velmi dlouho, nenaplnila cíl 
poskytnout občanům za dobrou cenu co 
nejvyšší kvalitu.

10.  Koalice navrhla a odhlasovala zrušení 
názvu škola Vladislava Vančury. Tímto 
politickým rozhodnutím předvedla, že 
není schopna chránit a rozvíjet místní 
tradici.

11.  Koalice se řídila nepsaným zákonem 
„kde není žalobce, není soudce“. Tímto 
stylem zdegradovala možnosti místní 
samosprávy na vládu úzké skupiny lidí. 
Zbraslav pod jejím vedením se dále pro-
padá do regionální a republikové nevý-
znamnosti noclehárny hlavního města.

Koalice ODS a SNK hlasovala ve složení:
ODS – Valenta, Ott, Han-
zelka, Stieber, Jung-
bauer (od zač. r. 2004)
S N K  –  To u š e k , 
Nedoma, Tejkal, 
Háněl (od konce 
r. 2004)
Většinu�z�těchto�jmen�
naleznete�opět�na�kan-
didátkách� pro� letošní�
volby…

2. Jaký je vztah Poláků k české kultuře 
obecně?
Česká kultura je silná a osobitá, o tom se 
v Polsku ví. Léta se u nás vydává česká kla-
sika v celých edičních řadách. Osobně si 
vysoko cením český humor a pojmem je pro 
mě český film (filmy z 60. let jsou pro Poláky 
kultovní záležitostí). Podle sympatií a při-
jetí u nás se může zdát, že Hrabal je polský 
autor. Objevují se české divadelní hry a lidé 
na ně chodí. Legendou, která stále žije, je 
divadlo Semafor. Televize přináší český pop, 
který je u nás populární. Nevím ovšem, jak 
je to opačně – co ví Češi o polské kultuře.

3. Jste filosof a politolog, jaký je tedy 
podle vás hlavní problém mladých demo-
kracií, ať už je to ta vaše polská či naše 
česká?
Hlavní problém vidím v tendenci k „sa-
močinné redukci“, k jakémusi zapouzdření 
demokracie, a to mne jako demokrata velmi 
znepokojuje. Z jedné strany se zdá, že Česká 
republika podléhá této tendenci méně než 
Polsko, Slovensko či Maďarsko, ale z druhé 
strany se bojím, že tento dojem vzniká jen 
proto, že v Čechách není antidemokratický 
autoritativní faktor, jakým je katolická cír-
kev. Přitom je ale třeba upozornit na skuteč-
nost, že vliv církve jako instituce není jedi-
ným činitelem posilujícím tendence k tota-
litě. Je tu ještě jeden antidemokratický 
faktor, kterým je technokratický přístup 
k politice a k veřejným problémům svázaný 
s neoliberální orientací. Na jeho základě 
se utváří něco jako technokratický autori-
tarismus. Nejdůležitějším prvkem procesu 
ústupu od demokracie ve formě religiózně 
ideologické či technokratické se jeví nepo-
chopení role či dokonce plánovitá likvidace 
opozice.
� ptala�se�Hana�Maříková

P.�S.�Rádi�bychom�ke�Slavnostem�Elišky�Pře-
myslovny� přizvali� i� polskou� stranu,� neboť�
Eliška�byla�i�polskou�královnou.�Snad�se�nám�
to�díky�tomuto�kontaktu�podaří.

• koalice upřednostňuje zákulisní dohado-
vání před veřejnou diskusí, asi ze strachu 
z kritického názoru – za 4 roky nebyla jediná 
anketa, veřejné slyšení či prezentace (např. 
na městskou zahradu, úpravu Belvederu či 
Centrál! park) • koalice nezajistila požada-
vek občanů na variantní řešení protipovod-
ňové ochrany • bez zásahu opozice by pro-
jekt rekonstrukce Zbraslavského náměstí 
do budoucna počítal zase jen s křižovatkou 
• slíbená prezentace dálničního okruhu se 
nekonala • obecní pozemky pro Bohemia 
Real Invest jsou prodávány za cenu nižší než 

obvyklou • objekty jsou pronajímány spřá-
teleným firmám na 25 let (viz bývalá klu-
bovna) • koalice mění veřejné stavby na 
stavby komerční (viz též klubovna) • koa-
lice připustila, aby místo sportoviště, které 
mohlo sloužit Zbraslavanům, vznikla curlin-
gová hala pro minoritní sport s minimálním 
potenciálem využití pro běžného občana 
(až na tu hospodu…) • zbraslavské škol-
ství stále stagnuje a mění koncepci (sloučení 
škol, změna názvu) • koalice neměla poten-
ciál „přitáhnout“ na Zbraslav instituci regio-
nálního významu (například střední školu) 

• a tak dále… (další hříchy si mohou občané 
doplnit dle své vlastní zkušensti)

***
Výčet�malých�hříchů� ilustruje,� co�zazlíváme�
současnému�vedení�obce�a�stylu�jeho�politiky.�
Při� neideologické� spolupráci� všech� zastupi-
telů�a�přihlížení�k�názorům�občanů�nemusel�
takovýto�seznam�vůbec�vzniknout.�O�takový�
styl�spolupráce�chce�usilovat�hnutí�Nová�Zbra-
slav�–�volba�pro�město.�Seznam�jsme�pro�Vás�
připravili�na�základě�došlé�redakční�pošty.

Jedenáct zásadních chyb  
dosluhující koalice ods a snK
Takzvané velké hříchy volebního období

tak zvané malé hříchy koalice ods a snK

…pokračování�rozhovoru



1. Ing. věra Kovaříková
na r o z e n a  19 5 8 , 
m a t k a  t ř í  d c e r, 
manžel je ředitelem 
ZŠ ve Velké Chuchli. 
Na Zbraslavi žije 
téměř dvacet let. 
samostatně podni-
kala v oblasti účet-
nictví do roku 2004, 

nyní je zaměstnána v Diakonii ČCE jako eko-
nomka. v zastupitelstvu pracovala jako 
předsedkyně Kontrolního výboru. Při této 
práci prokázala, že jí jde o prospěch Zbra-
slavi a jejích občanů. V novém zastupitelstvu 
chce spolupracovat se všemi konstruktivně 
uvažujícími zastupiteli bez ohledu na jejich 
politickou příslušnost. Jejím hlavním cílem 
je starost o Zbraslav – o její občany, o její cel-
kový vzhled a další rozvoj. Její dosavadní 
profesní kariéra a finanční nezávislost 
jsou garancí nezávislosti v rozhodování. Je 
kandidátkou nové Zbraslavi – volba pro 
město na starostku, neboť má dostatečný 
rozhled a zkušenosti. Její krédo zní: Správa 
obce musí být profesionální a vstřícná 
k potřebám občanů!

2. Bc. Filip Gaspar
narodil se v Praze v roce 1981 a na Zbraslavi 
žije již 23 let. Vystudoval gymnázium Jana 
Keplera a Fakultu dopravní ČVUT. Pracuje 
jako pilot ČsA již dva roky – o této práci 
snil od dětství, díky ní se naučil, že cesta 
k dosažení cíle není vždy přímá a jednodu-
chá. Potřebný je opravdový zájem a plné 
nasazení! Pomáhal při organizaci několika 
mezinárodních akcí pro studenty, při sená-
torské volební kampani Ing. Edvarda Ou-
traty a dalších veřejných prospěšných akcí. 
na Zbraslavi stál u zrodu občanského 
sdružení AULA REGIA, které organizuje kul-
turní a společenské akce pro občany Zbra-
slavi. vadí mu nedořešená koncepce škol-

ství a zdravotnictví, nedořešená rekon-
strukce náměstí a nedostatky v dopravní 
obslužnosti. Vadí mu, že se „projídají“ 
peníze z privatizace bytového fondu a uza-
vírají se smlouvy nevýhodné pro Zbraslav. 
Členem zbraslavského zastupitelstva byl 
poslední dva roky a rád by v práci pro Zbra-
slav pokračoval – chce se zaměřit na oblast 
dopravy, kultury a financí. Chtěl by změnit 
styl jednání zastupitelstva, aby se občané 
cítili na jednáních vítáni. Doufá, že budoucí 
zastupitelé budou více spolupracovat na 
jednotlivých projektech a jednání nebudou 
končit bez diskuze jen „silovým hlasová-
ním“. Je připraven pracovat pro Zbraslav 
i v Radě MČ – je pro jasné rozdělení kom-
petencí a osobní zodpovědnost. věří, že 
volby potvrdí potřebu změny ve stylu jed-
nání a povedou i ke změně ve vedení obce. 
Rozvoj městské části potřebuje nový vítr do 
plachet!

3. Roman dostál
narozen 1973, na Zbraslavi žije více než 20 
let. Pracuje v obchodním oddělení firmy 
Secar Bohemia, dříve pracoval ve firmě Kos-
com na Zbraslavském náměstí. Vykonává 

funkci místopředsedy bytového družstva. 
Jeho krédo je: Na Zbraslavi chci nejenom 
bydlet, ale i žít! Je připraven k aktivní čin-
nosti v zastupitelstvu a případně i v radě 
MČ Praha-Zbraslav. Je časově flexibilní, 
finančně nezávislý. Chce se věnovat pře-
devším problematice dopravy a školství. 
Je pro zachování zahrádek na Baních. Je 
pro rozvoj občanské vybavenosti a služeb. 
Je proti dalšímu masovému zahušťování 
Zbraslavi bytovou zástavbou. Podporuje 
výstavbu nových sportovišť pro veřejnost 
a dokončení cyklostezky do Modřan. Pod-
poruje nový styl spolupráce v zastupitel-
stvu, bez arogance a upřednostňování osob-
ních zájmů.

4. Jindra Weisová
narodila se v Příbrami, na Zbraslavi žije 
9 let. Profesí je asistentka, pracovala 
v zahraniční firmě, její angličtina je velmi 
dobrá. na Zbraslavi se ji líbí, neboť byd-
lení zde vhodně propojuje výhody malého 
města s výhodami velkoměsta. vadí jí 
hlavně nekoncepčnost ve školství a nedo-
statek možností vyžití pro děti. Anagažo-
vala se v petiční akci rodičů proti slučo-

Kandidátka nová Zbraslav – volba pro město 
představuje svých pět statečných
Čas komunálních voleb je časem velkého 
rozhodnutí. Rozhodnutí o tom, jak bude 
vypadat naše Zbraslav za čtyři roky, jak bude 
fungovat a sloužit mi „moje“ samospráva. 
Komunální volby jsou o výběru lidí, kteří se 
ucházejí o čest sloužit svému voliči. Rozbité 
chodníky a neupravené náměstí není pro-
blém levicový ani pravicový, ale problém 
k vyřešení.

Do letošních voleb na Zbraslavi kan-
diduje neuvěřitelných 133(!) kandidátů. 

Pro většinu voličů představují převážně 
neznámá jména. Lidé pak často hlasují pro 
tu svou stranu, kterou volí ve velké poli-
tice. Tím se však nezdravě politizuje činnost 
zastupitelstva. Koaličně-opoziční handrko-
vání je brzdou při řešení denních problémů 
obce.

Proto je tu kandidátka Nová Zbraslav – 
Volba pro město. Tým lidí, kteří již pro obec 
a své spoluobčany mnohé vykonali, mají vizi 
a chuť udělat více než jejich předchůdci, pro-

sadit nový styl spolupráce v zastupitelstvu.
Představujeme Vám pět lídrů kandidátky 

Nová Zbraslav – Volba pro město. Pět stateč-
ných, kteří mají předpoklady a jsou ochotni 
převzít nelehkou práci v zastupitelstvu 
s podporou ostatních členů kandidátky.

Čas komunálních voleb je časem velkého 
rozhodnutí. Dejte důvěru Nové Zbraslavi! 
Nezklameme Vás. Slibujeme.
Náš�podrobný�program�„Zbraslav�si�zaslouží�
více!“�naleznete�na�http://zbraslav.info/

Čtyři�z�pěti�statečných:�zleva�Jindra�Weisová,�Roman�Dostál,�Filip�Gaspar�a�Jiří�Ryba.

více kultury • více sportu • více pořádku • méně problémů • více úsměvu! seznamte se s 5 kapitolami našeho volebního programu!
tento program podporuje místopředseda senátu Ing. edvard outrata, Ing. František Kadleček, Petr Rudolf manoušek a občan-
ské sdružení AUlA ReGIA



vání škol. Je aktivní i ve sporech občanů na 
Baních proti lomu. V zastupitelstu nepraco-
vala, ráda by se v něm zaměřila na škol-
ství – byla by ochotná aktivně pracovat ve 
školské komisi. Chce vnést do zastupitestva 
nový styl spolupráce nad řešením daných 
problémů, odmítá účastnit se zbytečných 
politických sporů. věří, že letošní volby 
povedou k ustanovení takové místní „vlády“, 
za kterou se nebudeme muset stydět! Chtěla 
by na čele obce vidět lidi s odpovídajícím 
vzděláním, zkušenostmi i vystupováním.

5. Phdr. Jiří Ryba
narozen 1958. Na Zbraslavi žije více jak 
dvacet let. Profesí je učitel, po roce 
1989 se stal nakladatelem a vysoko-
školským pedagogem (přednášel na 
pražské Fakultě architektury). Soci-
ologické nakladateství (SLON), 
které spoluvlastní, již patnáct let 
úspěšně působí na trhu s odbor-
nou literaturou. V posledním 
období pracoval v porotě Českého 
literárního fondu. organizátor 
nejrůznějších kulturních akcí – 
několika ročníků Zbraslavského�
varhanního� podzimu a kultur-
ního cyklu Zbraslavské� Babí�
léto. Zahájil tradici Zbraslav-
ských� vánoc, organizoval jed-
nodenní Naučnou�stezku�Rozmarné�léto a má 
připraven projekt její stabilní podoby. Letos 
nově pořádal malý mezinárodní hudební fes-
tival Zbraslavské�jaro. Jeho hlavní akcí jsou 
Slavnosti�Elišky�Přemyslovny, pro které našel 
podporu u místopředsedy senátu edvarda 

outraty a pana Pierre-Louis Lorenze, velvy-
slance Lucemburského velkovévodství. Třetí 
ročník Slavností se stal fakticky celopražskou 
záležitostí. V roce 2005 založil občanské 
sdružení AUlA ReGIA. Zorganizoval pro-
fesionálně vedenou anketu Za� Zbraslav�
krásnější. sponzoroval zbraslavské rene-
senační varhany – neprávem opomíjenou 
kulturní památku – a vydal v jejich propěch 
CD. Dvakrát zorganizoval veřejnou sbírku ve 
prospěch Dětského domu Charlotty Masary-
kové. Pracoval v zastupitelstu, ale odstou-

pil po polovině volebního období. 
Po odstoupení zahájil vydávání 
Listů�městské�části�Zbraslav. do 
místní politiky se dostal díky 

tomu, že vznesl připomínky 
k projektu obnovy ulice U Národní 
galerie – většina jeho návrhů byla 
akceptována (viz projekt Přátelská�

ulice). Dále předložil projekt Revita-
lizace�Zbraslavského�náměstí, se kte-
rým neuspěl� (realizována byla jen 
přeměna „obecní váhy“ na občerst-
vení). Zbraslav chce vrátit tam, kam 
odjakživa patřila – mezi významná 
územní, historická a kulturní cen-
tra! Pro budoucí období sestavil 
komplexní rozvojový program 
Zbraslav�si�zaslouží�více!,�pro který 

získal podporu i mimo Zbraslav. má 
zájem o aktivní práci v radě MČ, bude pro-
sazovat shodu na základě programových pri-
orit. svobodné povolání mu umožní věno-
vat práci pro Zbraslav potřebný čas. Jeho 
finanční nezávislost je garancí, že bude 
rozhodovat vždy jen podle svého nejlepšího 

přesvědčení a v zájmu obce a jejich občanů. 
Jeho krédo je: Je čas pro změnu – Zbraslav 
si zaslouží více!

další kandidáti za novou Zbraslav:
• 6. JUDr. Dana Kořínková, 39 let, právnička 
• 7. Petr Klička, 25 let, student • 8. Bohu-
mír Švestka, 60 let, živnostník • 9. Mgr. 
Oldřich Vlček, 67 let, herec • 10. Petr Kubec, 
25 let, pracovník správy portfolií • 11. Karel 
Čmejla, 29 let, státní zaměstnanec • 12. Ing. 
Roman Havránek, 71 let, cestovatel • 13. Eva 
Čápová, DiS, 50 let, projektová manažerka • 
14. MUDr. Gabriela Dostálová, 27 let, lékařka 
• 15. PhDr. Hana Maříková, 45 let, socioložka 
• 16. Ing. Petr Štolc, 33 let, dispečer • 17. Ing. 
Jan Jurenka, 58 let, projektant • 18. Ing. 
Ladislav Janík, 60 let, podnikatel • 19. Ing. 
František Král, 49 let, státní zaměstnanec

nová Zbraslav – volba pro 
město: Předvolební seriál 
Tváří v tvář
• setkání kandidátů s voliči nad voleb-
ním programem Zbraslav�si�zaslouží�více! – 
přijďte vyzkoušet naše kandidáty, přijďte 
debatovat o možnostech místní politiky – 
úterý 17. 10. v aule školy Vladislava Vančury 
od 19. hodin.
• beseda s místopředsedou senátu 
Ing. edvardem outratou a předsta-
vení kandidáta do senátu svatopluka 
Karáska – středa 18. 10. v aule školy Vladi-
slava Vančury od 19. hodin.

sedmkrát napověz:
malý�průvodce�pro�zbraslavského�voliče

1. strana zelených 
Jedná se o „nové lidi“ ucházející se o dobro-
volnou práci pro město, nezatížené místní 
politikou. Zelení přinášejí nový dynamis-
mus do zaběhaných poměrů, jejich šance na 
úspěch u voličů mohou být značné. Lídr této 
kandidátky ing. Hofmeister má zkušenosti 
s prací v minulém zastupitelstvu.
2. snK-ed 
Tradičně silná strana na Zbraslavi – letos 
poprvé kandiduje bez bývalého starosty 
Františka Kadlečka a navíc ve spojení s ED. 
Někteří její zastupitelé v právě končícím 
zastupitelstvu nebyli veřejností vnímáni 
pozitivně.
3. Kandidátka nová Zbraslav –   
volba pro město 
Skupina nezávislých kandidátů, kteří se 
dlouhodobě o život na Zbraslavi zajímají 

a něco pro něj dělají. Jejich volební program 
Zbraslav�si�zaslouží�více!� je příkladem uce-
lené koncepce rozvoje městské části, pro-
gram má podporu i mimo Zbraslav. Záleží 
nyní na množství voličských hlasů, kolik se 
z něj podaří splnit.
4. ods 
Na Zbraslavi je ODS dlouhodobě slabá při 
porovnání s volebními výsledky v soused-
ním Radotíně či Lipencích. Je to dáno struk-
turou malé členské základny, ve které pře-
važují zájmové skupiny, pro něž není vždy 
prioritou jen zájem obce. Je otázka, jak na 
to bude reagovat pravicový volič a jak se při 
volbách zachová.
5. Čssd 
V Praze má ČSSD slabou pozici, ne však 
natolik, aby se nemohla prosadit. ČSSD na 
Zbraslavi se snaží, jak může. V končícím 
volebním období působila ČSSD ve zbra-
slavském zastupitelstvu jako konstruktivní 
opozice.

6. KsČm 
Komunistická strana na politické scéně 
představuje v Čechách dlouhodobou nemoc. 
Kromě komunistů je tu však i problém s neo-
chotou zbavit se komunistického stylu myš-
lení, jenž se vyskytuje napříč politickým 
spektrem.
7. KdU-Čsl 
Tato strana v minulých volbách na Zbraslavi 
nekandidovala. Kandidáti zapsaní na kan-
didátce KDU-ČSL se v posledním období na 
místní politice nepodíleli. V čele kandidátky 
stojí matka právě končícího starosty, opět 
kandidujícího za ODS.

***
Letošní� předvolební� nabídka� je� opravdu�
bohatá.�Ani�ve�snu�nás�nenapadlo,�že�o�přízeň�
voličů� v�místních� volbách� se� bude� bít� celých�
133� kandidátů!� Redakce� LISTU� fandí� Nové�
Zbraslavi.�Jak�jste�na�tom�Vy?
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