
Ing. Roman Havránek (68)
cestovatel, nezávislý

Naše cesta není snadná ani 
krátká – pokud se však po ní 
nevydáme, nikam nedojdeme!

1. Měli bychom se otevřít Praze, nehrát si 
na vlastním písečku, stát se kulturní sou-
částí Prahy. Pokud se vydáme po této cestě, 
zajistíme návštěvnost Zbraslavi, tomu pak 
musí odpovídat i restaurační zařízení a ob-
chody ve městě. Tím si ale také vylepšíme 
možnosti i sami pro sebe. Snad pak vznikne 
i nějaká kavárna s celopražským věhlasem. 
Vždyť dříve lidé také běžně jezdívali na vý-
let na Zbraslav…

2. Jeho ekologickou část.
3. Protože máme dobrý program.

Zdeněk Rosenberg (22 let)
student VŠ, nezávislý

Pryč s nudou ve městě!

1. Měla by být dobrá informovanost o tom, 
kde který úřad sídlí a co se kde dá vyřídit. 
Rozhodně nejsem spokojen s akcí „úřad 
blíže k lidem“ – zdá se mi, že se nějak nepo-
vedl. Proč mají lidé stále jezdit za vyřizová-
ním úředních věcí někam jinam?

2. Modrý program – vybudování cyk-
lotrasy podél Vltavy a její napojení na exis-
tující trasu podél Berounky (malý a velký 
Zbraslavský okruh, jak navhuje Marcela Ja-
níková).

3. Protože mnozí z nich chtějí to co já.

Ing. Vladimír Štěpán, CSc.  (74 let)
poradce ve stavebnictví, nezávislý

Neptej se, co pro tebe udělala 
obec, ptej se, co ty můžeš 
udělat pro ni…

1. Naše město musí mít svoji koncepci roz-
voje a jí se řídit. Finance města musí být 
průhledné. To jsou dle mého názoru velmi 
důležité věci.

2. Zvýšení profesionality při vedení obce 
– například ve stavební komisi musí zasedat 
stavaři, technici a architekti.

3. Rozhodnutí nechávám na voličích, na 
jejich soudnosti a citu.

Mgr. Rudolf Valenta (51 let)
farář, nezávislý

Chci vidět dál než na jeden 
krok dopředu.

1. Na Zbraslavi mi chybí místo, které bývá 
v jiných městech a nazývá se pěší zóna.

2. Ochranu kulturního dědictví. Na veřej-
ném hřbitově je zdevastovaný hřbitovní kos-
tel, který si zaslouží péči. 

3. Protože na rozdíl od mnoha jiných 
o volbu nestojím, a to podle starozákonní 
zásady: Biskupem nechť je ten, kdo o volbu 
nestojí.

Jan Gmuzdek (40 let)
restauratér, nezávislý

Na úrovni celé Prahy je třeba 
propagovat Zbraslav, její tra-
dici i současnost.

1. Měla by obnovit tradici výletního místa, 
více se zviditelňovat v rámci Prahy. Zbraslav  
by měla více přitáhnout návštěvníky, což je 
nepřímá podpora drobného podnikání.

2. Kokrétní opatření na podporu drobného 
podnikání – to tu chybí.

3. Je snad lepší alternativa?

RNDr. Štěpánka Hrdá (29 let)
bioložka, nezávislá

Buďme svým dětem vzorem 
v péči o město, ve kterém spo-
lečně žijeme.

1. Srovnám-li Zbraslav s podobně velkými 
českými městy, musím konstatovat, že nemá 
problémy s dopravní obslužností a zdravot-
nickým zázemím. Bohužel, ve většině ostat-
ních oblastí, na které by místní úřad měl mít 
vliv, vidím hluboké nedostatky. Mnoho věcí 
lze dle mého názoru řešit lepší organizací 
(např. pořádek, zklidnění tranzitní dopravy 
přes město). Řešení některých nedostatků je 
sice přímo závislé na množství peněz (např. 
opravy silnic a chodníků), ale zastupitelé by 
měli být schopni tyto peníze zajistit využívá-
ním různých dotací a grantů. 

2. Jsem na mateřské dovolené, a tak trá-
vím v našem městě naprostou většinu času. 
Proto je pro mě a moji rodinu důležité pro-
středí, ve kterém žijeme, a budu prosazovat 
kroky, které povedou k jeho zlepšení. Měli 
bychom zlepšit obecný pořádek ve městě, 
obnovovat a udržovat dětská hřiště, parky 
a další místa sloužící k oddechu a v nepo-
slední řadě chránit, udržovat a obnovovat 
přírodu v okolí města.

3. Budu se snažit, aby se prostředí na Zbra-
slavi jen zlepšovalo, protože zdravé životní 
prostředí není luxus, ale nutnost.

PhDr. Hana Maříková (42 let)
socioložka, nezávislá

Chci lepší Zbraslav

1. Jsme vlastně malé město, ve kterém by 
mohla panovat sousedská blízkost a vzá-
jemnost lidí. Stačí jen málo a může být pří-
jemné tady žít.

2. Červený program – zvelebit zanedbaná 
zákoutí města.

3. Protože přemýšlíme o tom, co by pro 
naše město mohlo být nejlepší.

JUDr. Marcela Janíková (49 let)
právníčka, nezávislá

Zbraslav musí vylepšit svou 
pozici mezi 52 městskými 
částmi Prahy.

1. Zbraslav by měla na sebe celopražsky 
upozorňovat, vybojovat si fi nancování svých 
projektů a fi nance účelně vynakládat. Chybí 
tu jasná koncepce rozvoje, využívání odbor-
níků, ale i iniciativy občanů.

2. Budu podporovat modrý program – bu-
dování cyklotras. Myslím, že musíme chtít 
maximum, a tím je ekologická alternativa 
dopravy do centra. Dále je možné napojit 
se na program občanského sdružení „Mladí 
zelení“ či „Zelený kruh“, kteří prosazují cyk-
lotrasy nejen po Praze, ale i dálkovou trasu 
Praha–Vídeň.

3. Od roku 1990 spolupracuji se zbraslav-
skými fi rmami, přáteli a známými. Mám po-
cit, že se všichni přesvědčili o tom, že umím 
pro zvolenou věc udělat maximum.

Veronika Křížová (38 let)
sociální pracovnice, nezávislá

Proč nezřídit klub pro mládež 
na soukromé bázi s podporou 
města?

1. Chybí mi tu více možností pro běžné spor-
tovní aktivity „nesportovců“. Chybí mi klub 
pro mládež, ve kterém by mohla kvalitně 
a s odborným vedením trávit volný čas, ale 
také více klidných míst k odpočinku a po-
tkávání se s lidmi.

2. Podporu pro služby. Je třeba udržet je-
jich spektrum alespoň v dosavadní šíři, 
aby občané Zbraslavi nemuseli nakupovat 
vše v Praze. Bylo by skvělé domluvit akci 
„dlouhý čtvrtek“ a prodloužit v tento den 
otevírací doby obchodů, ale třeba i pošty či 
spořitelny.

3. Protože si pro ně i pro sebe přeji to nej-
lepší a věřím, že má cenu se o to snažit.

Ing. Věra Kovaříková (44 let)
ekonomka, nezávislá

Zbraslav byla vždy lepší než 
Radotín. Dnes je Radotín o tři 
koňské délky před Zbraslaví – 
to se musí změnit!

1. Celkový vzhled a úprava města se musí 
rozhodně změnit. Zbraslav by měla být při-
tažlivá pro vlastní občany, ale mohla by být 
i zajímavým a oblíbeným cílem výletů oby-
vatel centra Prahy. S tím ovšem souvisí ře-

Tři otázky pro kandidáty 
za Novou Zbraslav
Ptají se: Jakub Konopásek a Marcela Nová

1. V čem by se podle Vás mohla a měla Zbraslav stát lepší?
2. Co budete prosazovat z volebního programu Vy osobně?
3. Proč si myslíte, že by Vás občané měli volit?

Petr Kubec (22 let)
fi nanční analitik, člen US – DEU

Jsem pro profesionální řízení 
obce

1. Chybí tu jasná představa o rozvoji Zbra-
slavi. Musíme přesvědčit Prahu i sami sebe, 
že nejsme pouze neznámá „vesnička“ na 
okraji velkoměsta. To neznamená, že si 
nezachováme i jistou samostatnost, kte-
rou v současné době Zbraslav má. Měla by 
se urychleně dobudovat infrastruktura, je 
třeba vypracovat program podpory drob-
ného podnikání.

2. Hlavním bodem programu pro mne 
osobně je nová koncepce města, koncepce 
jeho obnovy a rozvoje. Samozřejmě mi jde 
i o fungující státní správu a samosprávu, 
která bude svědomitě plnit to, co si předse-
vzala, a bude sloužit občanům Zbraslavi.

3. Protože jsem schopen a ochoten nabíd-
nout své vědomosti a organizační schop-
nosti ve prospěch obyvatel Zbraslavi – budu 
naslouchat názorům občanů, diskutovat 
s nimi o možnostech jejich realizace.

šení dalšího problému dnešní Zbraslavi, 
a to je šíře a kvalita poskytovaných služeb. 
Jedna předražená, poloprázdná a vůbec po-
divná Zbraslavanka pro celou horní Zbra-
slav nestačí… Kdysi proslavené městečko se 
později stalo centrem jižního okraje Prahy, 
nyní je však jen nezajímavou a šedou pe-
riferií. Stačí se podívat na sousední Rado-
tín, který se z dříve továrnami zaplněné ob-
lasti stává hezky upravenou městskou částí 
Prahy: cyklistické stezky, zóny pro pěší, ši-
roká síť obchodů, fungující kino a kulturní 
středisko, celý břeh Berounky upravený 
k rodinným procházkám a vyjížďkám na 
kole, ale najdete tam i zájem o staré lidi (viz 
nový pečovatelský dům). Touto cestou by se 
měla co nejrychleji vydat i Zbraslav!

2. Osobně chci prosazovat rozšíření sítě 
obchodů – hlavně potravin a základního 
spotřebního sortimentu – a podporovat ak-
tivity lidí směřující k rozvoji sportovní a kul-
turní oblasti života obce. Chybí kvalitní 
sportoviště i širší nabídka kulturního zá-
zemí – společenský sál, kino a hlavně hřiště 
a plácky pro děti. Budu prosazovat, aby 
péče o vzhled Zbraslavi byla prováděna sys-
tematicky, profesionálně a s určitou vizí – 
aby každý chodník nebyl jiný nebo dokonce 
žádný. Buď dělat věci pořádně, nebo raději 
nic nedělat – příkladem za všechny byl je-
den napůl a jenom z jedné strany rozsvícený 
vánoční strom na náměstí!

3. Například proto, že všechno to, co mě 
v současné Zbraslavi štve, chci svoji účastí 
v místním zastupitelstvu účinně ovlivňovat 
a měnit k lepšímu.


