
Filip Gaspar (22 let)
student VŠ, člen US-DEU

Můžete na sebe prozradit, jak jste se vlastně 
dostal k politice?
O politiku a věci veřejné jsem se zajímal 
vždycky, ale aktivně jsem se zapojil až na 
začátku roku 1999, kdy jsem se vrátil po 
roční stáži z USA. Viděl jsem, jak u nich fun-
guje státní správa, sociální či zdravotní sys-
tém apod. a srovnával jsem s českou rea-
litou. Vstoupil jsem do jedné mládežnické 
politické organizace, navštěvoval a posléze 
i organizoval semináře a přednášky poli-
tiků i odborníků. Zjistil jsem, oč je cennější 
setkání a diskuse s politikem v úzkém kruhu 
než novinový článek či televizní reportáž. 
Podobné diskuse měnily mé názory a po-
stoje. Právě taková otevřená, smysluplná 
diskuse probíhá v Unii svobody. To byl dů-
vod mého vstupu do této strany.
Co vás nejvíce láká a přitahuje na možnosti 
angažovat se veřejně?
Asi každý člověk je přesvědčen o správnosti 
svých názorů, o tom, že právě jeho řešení 
je nejlepší ze všech. To je v pořádku v pří-
padě, že má dobré argumenty. Já si nejen 
stojím za svými názory, ale mám k nim ar-
gumenty prověřené mnoha diskusemi s od-
borníky. To je důvod, proč kandiduji do za-
stupitelstva. Chci mít možnost prosadit náš 
program Nová Zbraslav, podílet se na zlep-
šení života Zbraslavanů.
Jak by podle vás měl vypadat pravicový po-
litik?
Jednou jsem slyšel zajímavé dělení poli-
tiků a politických stran na etické a ne etické. 
Správný pravicový politik by měl být pří-
kladem dodržování etických zásad. Měl 
by uznávat konzervativní hodnoty, proli-
berální ekonomiku, měl by být velkým za-
stáncem svobody a demokracie ve všech je-
jích projevech.
Co přinášíte do veřejného prostoru nového – 
myslím, jakou vlastní myšlenku?
Již zmíněnou schopnost porovnávat situ-
aci s jinými městy, ať už v Čechách nebo 
v zahraničí, a vybírat nejlepší možné ře-
šení, které však nemusí být vždy to nejjed-
nodušší.
V čem spočívá Vaše kritika současné situace?
Myslím, že Zbraslav si zaslouží více. Za-
slouží si hezčí náměstí, lepší dopravní si-
tuaci, více péče a pozornosti památkám – 
měla by se stát příjemnějším městem. Zbra-

slaváci si zaslouží více informací z radnice, 
otevřenou diskusi o veřejných záležitostech 
i méně strachu z opakování letošních zá-
plav. Za poslední volební období nepozoruji 
žádný velký pokrok v práci radnice – věřím, 
že se nám to podaří změnit.
Na závěr něco zcela osobního – proslýchá se, 
že máte odvážné koníčky.
Narodil jsem se v letecké rodině a na letišti 
jsem trávil spoustu času už od mala. Není 
tedy divu, že hned, jak jsem mohl, jsem za-
čal létat, a to nejprve na větroních a nyní 
i na motorových letadlech. Létat bylo mým 
snem již od první třídy a dnes je to i obor 
mého studia na dopravní fakultě ČVUT. 
A řeknu vám: kouknout se na Zbraslav 
z ptačí perspektivy stojí za to.

Ing. Ondřej Hofmeister (31 let)
stavební projektant, nezávislý

Řekněte mi něco o svém osobním vztahu ke 
Zbraslavi.
Na Zbraslavi mám kořeny. Narodil jsem se 
zde, vyrostl a založil vlastní rodinu. Histo-
rie rodu, ze kterého pocházím, je spojena 
s tímto městem již čtvrtou generaci. Díky lé-
tům stráveným na vodě mám velmi blízký 
vztah k Vltavě a jejímu okolí. Vždy jsem se 
cítil být více člověkem z malého města než 
Pražanem.
Čím se zabýváte ve svém profesním životě?
Studoval jsem fakultu architektury, absol-
voval jsem stavební fakultu ČVUT. V součas-
nosti vedu spolu se svou ženou, která je ar-
chitektka, malý projekční atelier. Věnujeme 
se především bytové výstavbě. Zajímá nás 
problematika individuálního a kompakt-
ního bydlení. Velkými tématy jsou pro nás 
vztah nového a starého, vztah architektury 
k přírodě a příroda ve městě.
Proč jste se rozhodl kandidovat do místní sa-
mosprávy?
Na tuto myšlenku mě přivedla práce ve sta-
vební komisi při místním úřadu. Na Zbra-
slavi jsou prováděny velké investiční akce, 
které jsou řízeny z Magistrátu hlavního 
města. Jednotlivé stavební práce jsou dota-
ženy do konce po technické stránce. Stránky 
funkční a estetická jsou však často potla-
čeny. Naše městská část, bohužel, nemá jed-
notnou vizi budoucího rozvoje, nemůže tedy 
vůči centru vystupovat jako partner. Podle 
mého názoru je potřeba připravit plán roz-

voje a obnovy města. Dále je třeba zpracovat 
studie na jednotlivé vytypované oblasti ve 
spolupráci s profesionály (architekty, eko-
nomy). Akce menšího rozsahu lze řešit vý-
běrem osvědčených architektů a význam-
nější zakázky pak formou veřejných soutěží. 
Tyto studie je možné předkládat magistrátu 
s požadavky na fi nanční prostředky, pří-
padně hledat zdroje mimo státní sektor. Dů-
ležitou úlohu při tvorbě a posuzování studií 
by měla hrát dobře informovaná a aktivní 
část veřejnosti. Proto by se také měl výrazně 
zlepšit informační servis pro občany.
Máte na mysli nějaké konkrétní příklady?
Velmi aktuální a významnou akcí je připra-
vovaná obnova Zbraslavského náměstí. Asi 
mi dá každý rozumný člověk za pravdu, 
že náměstí je vizitkou města a mělo by být 
jeho chloubou. Samozřejmě musí, vedle 
funkce reprezentační, plnit i funkce další – 
dopravní, shromažďovací, obchodní, rekre-
ační, informační… Podle mého názoru musí 
být uspořádána veřejná soutěž, aby z od-
borné i laické veřejnosti vzešly nové pod-
něty a nápady. Z nich je pak třeba vybrat za 
spolupráce s odbornou porotou ty nejlepší. 
Na základě výsledků soutěže je možné za-
dat zpracování kvalitní dokumentace. Je-
dině pak budeme moci prohlásit, že jsme 
pro naše náměstí udělali maximum.
Nelze předpokládat, že úředníci na magis-
trátu mají ke Zbraslavskému náměstí stejný 
vztah jako my, kteří zde žijeme. O jeho bu-
doucnost, stejně jako o budoucnost spousty 
dalších oblastí našeho města, se musíme po-
starat my sami.
Dá se nějak jednoduše vyjádřit to, co je pro 
Vás v životě podstatné?
Ano. Nebát se a nekrást.

PhDr. Jiří Ryba (44 let)
nakladatel a vysokoškolský učitel, nezávislý

Co to je Nová Zbraslav, co tím vlastně mys-
líte?
Nová Zbraslav je programem pro lidí, kteří 
se chtějí spolupodílet na zvelebování obce, 
ve které žijí. Kdo by nechtěl žít v ještě hez-
čím městě, v příjemném klidném prostředí 
s rozvinutou místní kulturou? Ne každý 
však chápe, že je to výsledek společné práce 
– řada lidí má pocit, že to má být starostí ně-
koho jiného. Nová Zbraslav je skládání jed-
notlivých, i těch nejmenších dílů v nový, tro-

chu lepší celek. Samozřejmě, že tento trend 
na Zbraslavi existuje, nyní jde o to jej pro-
hlubovat a posilovat. Nová Zbraslav proto 
usiluje změnit přemýšlení o své obci, aby 
se posunuly hranice domova od vlastního 
prahu na konec ulice, na nejbližší veřejnou 
plochu a potažmo na celé město. Chceme 
se opřít o silný lokální patriotismus a dát 
mu přirozené vyústění zvelebováním obce. 
Jsem přesvědčen o tom, že ruku v ruce s „fy-
zickým“ vylepšením prostředí se posiluje 
i přátelská atmosféra života ve městě.
V oblasti veřejné správy by orgány města 
měly být více aktivní a ohlídat si všechny 
stavby, které probíhají na jeho území, bez 
ohledu na to, zda město je či není investo-
rem. Jde o to usilovat o co nevyšší kvalitu 
prováděných prací, při samotné realizaci 
stavby o ohleduplnost ze strany prováděcí 
fi rmy atp. V případě, že se jedná o úpravy 
ulic, je nutné propojit projektanta s lidmi, 
kteří v dané lokalitě žijí, společně se shod-
nout na detailech projektu. Jde tu o soubor 
standardních postupů, které v prostředí na-
šeho města můžeme nazvat nové.
Proslýchá se, že chcete kandidovat na sta-
rostu.
Ano, chci. Jen tak pro zajímavost – dozvě-
děl jsem se o tom podobnou cestou jako Vy 
– doslechl jsem se o tom. Byl to silný podnět 
pro moje vlastní uvažování o tomto kroku. 
Dalším podnětem byl tlak lidí, kteří mi věří 
a sází na mě, sami jsou velmi vytížení, ale 
nechtějí věci veřejné nechat běžet jakýmsi 
samospádem. Pokud máte jasnou před-
stavu, co chcete – kterou já mám – nezbývá 
Vám, než se o její realizaci přičinit, i když si 
tím třeba komplikujete život.
Myslíte si, že máte dostatečné profesní vyba-
vení pro tuto funkci?
Není žádná speciální škola na starosty. Pře-
sto si myslím, že moje dosavadní praxe a to 
co jsem, jak se říká, v životě dokázal, mi 
může být ku pomoci. Začínal jsem jako uči-
tel na zbraslavské škole a nyní vedu seminář 
aplikované sociologie na fakultě architek-
tury ČVUT. Mám praxi ze soukromého sek-
toru – přes deset let se účastním řízení So-
ciologického nakladatelství, které má celo-
republikovou působnost a ve svém oboru 
i jistý věhlas. Uměl jsem se postarat o svůj 
dům, který byl doslova zříceninou. Mám 
určité zkušenosti, co je a co není možné, 
z doby, kdy jsem se tak trochu „ilegálně“ 
staral o podobu rekonstrukce ulice U Ná-
rodní galerie nebo připravoval plán změn 
na Zbraslavském náměstí.
Jak si představujete svoji pozici za situace, 
kdy vše rozhoduje magistrát?
Odpovím vám oklikou, představuji si, jak by 
to asi vypadalo, kdybychom zakládali Novou 
Zbraslav na americkém středozápadě: vyko-
líkovali bychom pozemky pro jednotlivé ro-
diny a pak bychom zvolili šerifa a starostu. 
Tím by jim byly předány pravomoce, nespo-
léhali bychom prostě na žádnou vrchnost, 
na žádného císaře či prezidenta. Jde tedy 
o to, jak mne lidé přijmou jako starostu, ko-
lik opory mi poskytnou – takovým i budu.
Přesto – jak vidíte pozici Zbraslavi v rámci 
velké Prahy?
Pozici pro Zbraslav chci vydobýt ne na zá-
kladě její fyzické velikosti a počtu obyvatel, 
ale prosazováním a propagací jejího kultur-

ního významu jako místa, kde je možné kva-
litně bydlet i trávit volný čas. Jde o to, že se 
Zbraslav zapojila do rozšiřování velkoplošné 
bytové výstavby dle mého soudu za velmi 
nízkou cenu – za to, že se u nás pro Prahu 
staví, musí se výměnou významně investo-
vat do veřejných prostor, do parků, do in-
frastruktury…
Otázka na závěr – máte nějaké životní krédo?
Samozřejmě. Přej a bude ti přáno!

Eva Čápová (46 let)
manažerka vzdělávacích programů Diako-
nie Českobratrské církvě evangelické, ne-
závislá

Do místního zastupitelstva kandidujete už po-
třetí. Ještě vás to baví?
Jak se to vezme. Nejspíš si říkám do třetice 
všeho dobrého i zlého. Zatím se Zbraslav ze 
strany vedení radnice – a to již od dob sta-
rosty Krámka – ničeho kloudného nedo-
čkala. Jde to s ní s kopce. Asi chci mít čisté 
svědomí, že jsem se snažila něco změnit, 
protože jsem přesvědčená, že hodně toho 
změnit k dobrému jde. 
Zbraslav patří k chudým obcím. Nemyslíte, 
že bez peněz jsou všechny snahy o nápravu 
marné a sliby falešné?
Bez peněz se možná nemá lézt do hospody, 
ale život obce nelze měřit hospodským me-
trem. Řeči o nedostatku peněz v souvislosti 
s neschopností současného vedení obce mě-
nit věci k lepšímu považuji za obyčejný ali-
bismus. Abych pravdu řekla, už mě o tom 
nebaví ani mluvit. Slov je moc, skutků málo. 
Moc si neumím představit, jaké činy – a bez 
peněz – máte na mysli.
Správné věci bývají kupodivu docela jed-
noduché, jen mít odvahu, trpělivost a vy-
trvalost je uvádět v život. A pořád nefňu-
kat, nevymlouvat se, a také docela obyčejně 
makat. Takže pokud jde o ty činy: pořádný 
a důstojný život se od peněz neodvíjí. Pokud 
k pracovitosti, pořádku a čistotě přimícháte 
otevřenost, velkorysost a nějakou tu vizi, 
vznikne určitě lepší koktejl, než momen-
tálně musí Zbraslaváci polykat. 
Chcete něco vzkázat voličům?
Říká se hezky česky, že když nejde o život, 
jde o … Takže já bych všem svým spoluob-
čanům chtěla říct, že mám pocit, že o život 
jde. Já přežívání za život nepokládám.

Volební rozhovory

VOLEBNÍ NOVINY
Zbraslav – říjen 2002 volební program kandidáti US-DEU a nezávislí

předkládáme Vám k posouzení volební pro-
gram Nová Zbraslav, který vychází ze situace, 
kdy je sice třeba město po ničivé povodni ob-
novovat, ale již i myslet na jeho další rozvoj. 
Jsme toho názoru, že obnova může přinést ce-
lou řadu významných pozitivních změn – fy-
zickou obnovou počínaje a rozvinutím měst-
ské komunity konče. Jejím cílem musí být 
účinná pomoc postiženým rodinám, obnova 
domů, komunikací, stejně tak jako celkový 
rozvoj města. Musí přijít poučení ze selhání 
při podávání varovných informací a změna 
povodňového plánu.

Program Nová Zbraslav předpokládá změny 
v místní politice: namísto pasivity a čekání, 
až co Praha, je nutné usilovat o aktivní pří-
stup; namísto obvyklého „nejsou peníze“, ří-

káme, že peněz není nikdy dost a o to více 
bude třeba o ně bojovat – bude třeba získá-
vat peníze na obnovu i rozvoj, využívat státní 
i nestátní zdroje. Namísto předpovodňového 
„nejde to“, říkáme „víme co chceme, a tak to 
musí jít!“ V pomyslném koncertu městských 
částí ukončíme současnou situaci, kdy Zbra-
slav hraje dobrovolně poslední housle.

Abychom mohli prosadit své požadavky 
a svůj program, chceme co nejvíce využít 
politické podpory pražské Unie svobody 
a senátora Eduarda Outraty, který se o dění 
ve svém volebním obvodě živě zajímá. Dále 
chceme využít ochotu a aktivitu představitelů 
programu Nová Zbraslav, jejich profesní 
vybavení i osobní kontakty. Takto vzniklý 
„kapitál“ naplno a zcela investujeme ve 
prospěch města. Jsme připraveni pracovat 
v orgánech obce.

Na radnici vytvoříme názorově sladěnou sku-
pinu, která se v obecných otázkách přidržuje 
hodnot, jež jsou tu odedávna (starost o rodinu, 
majetek, svou profesi i o svou obec) a jsou zcela 
přirozené. Jsme rozhodnuti spolupracovat 
s ostatními kandidáty a ukončit období roz-
tříštěnosti, neboť je třeba usilovat o profesiona-
litu na všech úrovních řízení obce.

Program Nová Zbraslav se opírá o občany 
města, o jejich názory a aktivitu. Povodně 
jasně prokázaly, že se občané umí sami zor-
ganizovat a být navzájem solidární. Tím 
končí neblahá praxe neúcty k občanské inici-
ativě, ale také doba občanské bezmoci. Inicia-
tiva občanů musí být dlouhodobě využívána, 
každý občanský podnět musí být kvalifi ko-
vaně projednán. Řada bodů programu roz-
voje bez opory v přirozené občanské angažo-
vanosti zůstane jen myšlenkou na papíře.

Program Nová Zbraslav se obrací jak na pa-
mětníky starých časů vzkvétající obce, tak na 
ty, kteří se přistěhovali nedávno, myslí na 
mládež i na staré lidi, obsahuje program roz-
voje i jasnou koncepci města. Naším progra-
mem je obnovit obec, zvelebit ji a přetvořit na 
bezpečný domov pro všechny!

Nabízíme Vám k posouzení volební pro-
gram a je jen na Vás, zda se přikloníte na naši 
stranu. Nenabízíme žádná jednoduchá řešení, 
ale nesnadnou cestu k nové Zbraslavi, k ob-
nově řádu a smyslu věcí. To je cíl, který za ně-
jakou tu námahu stojí.

Udělejte to, co považujete za moudré. Vě-
říme Vám, věřte i Vy nám.

V   N Z

Milí spoluobčané, Sedm důvodů proč 
volit US-DEU Zbraslav
1. Ví, co chce!
2. Má odborníky, kteří si ví rady!
3. Nabízí rozvojové programy!
4. Má sociální i ekologický 

program!
5. Prosadí změnu stylu práce 

místního úřadu!
6. Nabízí program 

protipovodňových opatření!
7. V jejím čele stojí známá 

osobnost!

Rozhovory vedl Jakub Konopásek
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