
slibem nezarmoutíš

budeme povinně jezdit na kole

buzerant se neříká?

Planetu z Prahy  
neochladíme



Volební hesla, 

3

Ze všech stran se před 
volbami v osmé městské části 
začala valit hesla a sliby stran 
a spolků. Vysadíme stoletou 
lípu, postavíme novou halu, jít 
o volby v Praze 3, možná někdo 
slíbí, že vrátí Žižkovi vystřelené 
oko. 

Toto ode mne nečekejte. Po 
panování sociálnědemokratického 
starosty Romana Petruse je 
kasa Prahy 8 totálně vybra
kovaná, zato úředníků přibylo. 
Šuplíky přetékají různými studie
mi o udržitelnosti světového míru 
a záchraně oceánů, což má za
jistit eskadra odborníků ze Strany 
zelených. Ta své působení na rad
nici využila opravdu velkolepě. 
Máme psí louku za 12 milionů 
a lavičku na jiné psí louce za  
130 tisíc korun, údržba zeleně se 
propadla tak, že se bude dávat do 
pořádku mnoho dalších let. Nikdo 
přitom neví, z čeho bude Praha 8 
fungovat dál. 

Jaký tedy máme pro následu
jící čtyři roky plán? Zoufale jedno
duchý a těžký zároveň. Chceme, 

aby „osmička“ fungovala tak, jak 
má. O zeleň je třeba zase začít 
pečovat, nepořádek uklízet, psí 
hovínka z ulic luxovat. Budeme 
blokovat všechny snahy 
různých aktivistických bojůvek 
o další zásahy do dopravy. Už 
žádná omezení dopravy ve jmé
nu démona cyklodopravy. Prostě 
se budeme snažit, aby se tady 
dalo žít. Normálně žít! 

Radnice tady není od 
toho, aby hledala způsoby, 
jak lidem život komp
likovat, ale je zde pro
to, aby ostražitě hlída
la a odstraňovala vše, co 
by mohlo pohodu a život 
většiny lidí narušit. 

Následující texty 
Vám ukážou, jak si ten 
„normální svět a život 
v Praze 8“ představuji já 
a moji kolegové. n

Vladimíra ludkoVá 
číslo 1 na kandidátce  
ODS Praha 8 + Svobodní

Zadavatel a zpracovatel: ODS

 

aneb slibem nezarmoutíš... 



Co s městským  

vedrem? 

Výsadby vhodných stromů jsou 
jedním ze základních pilířů, jak 
může Praha přispět ke snižování 
nesnesitelných vlivů tepla na svo
je obyvatele. Není třeba dělat sáho
dlouhé studie, stačí se obrátit na 
jakéhokoliv dendrologa (dendrolo
gie v užším slova smyslu je součástí 
systematické botaniky), a ten vám 
vyjmenuje, které dřeviny jsou su
chu odolné. Stačí jen chtít. A  pak 
jen sázet, sázet a sázet všude, kde 
je to možné. U tohoto bodu je třeba 
si uvědomit, že stromy, které dnes 
dáme do ulic, budou plně funkční 
za několik let. V  lesnictví platí, 
že stromy sice sázíme pro svoje 
vnuky, ale nezanedbatelný pozi
tivní vliv mají takřka okamžitě.

Zelené střechy jsou dalším 
prvkem, který je schopen ve svém 
součtu výrazně přispívat ke kvalitě 
života v  Praze. Snižují nebezpečí 
mechanického poškození hydro
izolace důsledkem vnějších vlivů, 

chrání proti sání větru, jsou ochra
nou proti sálajícímu teplu, zlepšují 
izolaci proti hluku, zvyšují tepel
nou ochranu v zimě, a především 
také v létě, příznivě ovlivňují odtok 
srážkové vody a zvyšují její akumu
laci. Jako bonus pak můžeme říct, 
že domy se zelenou střechou jsou 

ve svém výsledku i ekonomickým 
přínosem pro majitele nebo pro
vozovatele nemovitosti, protože 
vyžadují menší náklady na teplo 
v zimě a na klimatizaci během léta.

Jaká Je současná praxe?
Více než tristní. Praha si sice 
schvá lila „Strategii adaptace na 
klimatickou změnu“, ale aktuál
ní návrh Metropolitního plánu jde 
opačným směrem. Parky zbavuje 
ochrany před zástavbou, ruší pásy 
izolační vegetace a drobnější zelené 
plochy vymezuje jako zastavitel
né pozemky. Neobsahuje tlak na 
budoucí developery k  potřebným 
výsadbám nebo zeleným střechám. 
Autorem zmíněné strategie je ta 
samá instituce (Institut plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy), která varu
je před vznikem tepelných ostrovů. 
Pravá ruka neví, co dělá levá? No 
hlavně že máme ty strategie za hro
mady peněz, že!? n
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Boj s globálním 
oteplováním je 

kšeft. S výjimkou 
těch, kteří jedou 

v byznysu biopaliv 
a alternativních 

zdrojů energie, v něm 
všichni prohráváme. 
Dělají se plány na boj 
s klimatem, počínaje 

celým světem a konče 
poslední radnicí 

městské části v Praze. 
Jaký je výsledek? 

martin Cibulka

nevyžaduje žádné velké stu die 
za miliony, stačí jen použít hla
vu. Nikoliv na nošení slaměného 
kloboučku, byť ten před žárem také 
částečné chrání, ale k  přemýšlení 
v  intencích selského rozumu. 
Ten návod je jednoduchý: výsad
ba stromů (především těch su
chu odolných), tlak na developery, 
aby na domech používali zelené 
střechy, a „šetřit“ novými plocha
mi betonu a asfaltu. 

Zdá se vám to jasné a moc jed
noduché? Ano, taková je ale reali
ta a  řeč čísel. Bohužel za posled
ních x let se vedení města raději 
utápí v  utrácení peněz za různé 
strategie, studie a plány, ale v reá
lu využije každou možnost někde 
něco vyasfaltovat, o  změnách 
směrem k  developerům nemůže 
být na tomto poli ani řeč.

Klasickým příkladem budiž 
cyklostezka v  Žernosecké uli
ci. Hory betonu a  asfaltu, cyklis
tu na ní nepotkáš. A  pokud ano, 
tak jen v  hrůze sledujete, zda ne
srazí dítě jdoucí z  tamní školy 
nebo seniora z  nedalekého domu 
s  pečovatelskou službou. Vliv na 
životní prostředí? Jen negativní! 
Žádná výsadba, jen poničené 
trávníky kolem. 

Za pár stránek o  strate
gickém rozvoji zaplatila MČ Praha 8 
(daňoví poplatníci) nehorázný 
milion korun, přitom dokument 
neříká nic (s  výjimkou okopíro
vaných citací o  ochraně plane
ty a  světových oceánů). Povinně 
přimíchávaná biosložka do pa
liva nám ničí motory a  z  aut 
uniká ještě více karcinogenních 
látek než dřív. Krajina, osázená 
řepkou a kukuřicí, nezadrží vodu 
po deštích, ve městě se partičky 
zelených aktivistů snaží donu
tit normální lidi přesednout na 
kola tím, že komplikují dopravu 
dalšími a dalšími „opatřeními“. 

Tu ve prospěch démona cyklo
dopravy, jinde se zaštítí heslem, 
že město je pro lidi, a ne pro auta. 
Jako by v těch autech lidé neseděli. 
Skutečné problémy životního 
prostředí se neřeší. 

oteplování planety  
v praze nezabráníme
Jedna z  věcí, která Pražany trápí, 
je extrémní letní horko. Přes den 
nesnesitelný žár, který se přenáší 
do noci a  nedává organismu 
odpočinout. Město ale můžeme 
přizpůsobovat. Přizpůsobení je 
skryto v jednoduchých opatřeních, 

VliV stromů  
na okolí
  Snižování teploty 

(Evapotranspirace)
  Zvlhčování vzduchu  

(50–80 l/den)
  Zadržování srážek
  Zadržování slunečního svitu  

a tvorba stínu
  Hustý porost s velkou 

dřevní hmotou snižuje hluk  
(cca 30 m/1 dB)

Prašné Cesty  
a možnost záChytu 
částiC
Depozice PM 10  
Cowboard et al. 2006

Travní porost 10–50 %
Vysoké jehličnany 45–67 %
Vysoké listnáče 41–50 %

výsadby vhodných 
stromů jsou jedním 
ze základních pilířů, 

jak může praha 
přispět ke snižování 

nesnesitelných 
vlivů tepla na svoje 

obyvatele.
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Praha  
volá o pomoc.  
Neškrťte mě

Odvaha a drzost
Obecní kompostéry 
versus čisto v ulicích.  

Vyberte si! 
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Dům, před kterým je zcela klid
ná ulice bez aut, ve které děti mohou bez rizika 
skákat přes švihadlo nebo si hrát na schovku. Pro 
někoho symbol ideálního bydlení. Já bych jenom 
ráda upozornila, že až všichni dosáhneme to
hoto cíle, bude z Prahy mrtvé město. Konečně 
zažijeme město jinak. Vytáhneme na chodník 
židličku a můžeme v poklidu bafat fajfku jako 
děda Lebeda.

Toto je dobré si uvědomit. Jsme součástí 
města, součástí organismu, když zaškrtíte jeden 
prst, dá se žít dál. Když zaškrtíte dva, tři, čtyři, 
už se v té koloně ani nebudete moc nudou dlou
bat v nose. Když ale utáhnete zelené škrtidlo 
dostatečně pevně na více místech, tělo zezelená, 
přijde odumření. Pak už je to jenom o tom sedět 
doma, koukat z okna a těšit se, ale úplně nevím 
na co.

Jak by to mělo být správně? Především si 
uvědomit, že „řidič“ není sprosté slovo. Namís
to neustálých omezení, zužování vozovky ve 
prospěch cyklopruhů apod. začít budovat P+R 
parkoviště, pracovat na vybudování severní části 
okruhu kolem Prahy. Nechovat se k MHD jako 
doposud, například omezovat počet přestupů 
nutných k cestě z jednoho konce města na druhý. 
Nekouskovat Prahu na zóny, ale umožnit plat
nost parkovacích karet napříč Prahou. Karty 
výrazně zlevnit, pakliže nemají být zadarmo. 

Radnice Prahy 8 a magistrát mají takřka iden
tické složení. Přesto, nebo právě proto, se nic 
z toho za poslední roky neudělalo, ani nezačalo 
připravovat. Pak přichází další krok, při volbách 
myslet i pomocí motoru, převodovky a brzd. n

Vladimíra ludkoVá

ten, kdo chce řádně spravovat obec,  
potřebuje odvahu. Odvahu dělat velké věci,  

které nemusejí být po chuti všelijakým aktivistům, 
ale je třeba je udělat. Postavit most, okruh, 

parkoviště. Je to však nejen o odvaze,  
ale i o cílevědomé práci, u které vždy hrozí,  

že ji za čtyři roky volebního období nestihnete. 
Pokud vám jde o místo, kde žijete, odvahu 

je třeba najít. musíte jít s kůží na trh a věřit.

Sorry jako, ale poslední 
čtyři roky jsou symbolem přímo 
neurvalé drzosti. Proč? Protože 
se o  makání a  práci hodně mluví, 
ale skutek utek. A  tak se nám po 
čtyřech letech magistrátní vlády 
ANO, ČSSD, Zelených, lidovců 
a STAN uzavírají mosty a na hlavu 
padají lávky, peníze na jejich opra
vu někam zmizely. Vznikají stovky 
studií a  projektů, které končí 
v  šuplíku, ale za které se utrácejí 
desítky a  stovky milionů z  našich 
kapes. 

Taková „humanizace“ magis
trály je toho zářným příkladem.  
Praha 8 má třeba krásný a  před 
ražený projekt park Žernosecká. 
Ale ono to vlastně nikomu ne
vadí, že? Vše se totiž vždy zahalí do 

Obchod a demagogická ideologie. Asi tak 
by se dnes dal definovat význam slova ekologie. Do
pady jsou často sporné, neřkuli negativní. Řepková 
pole ubližují zvěři, degradují půdu a ve výsledku 
přírodě škodí. To je už známý fakt. Ale co naplat, do
tace jsou dotace. Biopaliva poškozují spalovací moto
ry, elektroauta jsou ve výsledku k ničemu, město dusí 
„ekologičtí“ aktivisté, kteří nás chtějí na cestu do práce 
posadit na kola. 

Životní prostředí nesmí být důvodem dogmatic
kého omezování normální existence Pražanů a fun
gování města, jako tomu bylo v posledních letech. Mís
to uklizených ulic, posekaných trávníků a výsadby 
nové zeleně se tady pod záminkou zlepšování života 
budují nesmyslné cyklostezky, na kterých je cyklis
ta vidět stejně často jako bájný jednorožec. Ještě horší 
je boj proti řidičům. Vznikají cyklopruhy a všelijaká 
zúžení, která ve výsledku znamenají kolony a ještě 
větší produkci exhalací ze stojících a popojíždějících 
aut. 

Naprosto jasně se tento přístup ukázal právě 
v Praze 8. Za poslední čtyři roky se nám tady množí 
komunitní zahrádky a obecní kompostéry. Přitom je 
všude neposekaná tráva, psí exkrementy ani prostory 
kolem popelnic se neuklízejí. Jsem si jist, že na prostá 
většina Pražanů ocení spíše ty čisté ulice a péči o zeleň 
než radnicí podporovaný záhonek s mrkví. 

Pokud mám tedy vyjádřit, co Praha 8 potřebuje, 
tak říkám, že je to péče o současnou zeleň a její rozvoj. 
Jeden vzrostlý strom pomůže všem lidem ve svém 
okolí víc než nesmyslná cyklostezka, jakou nám za 
strašidelné peníze postavili třeba v Žernosecké. Víc 
stromů a udržovaný trávník zadržují dešťovou vodu, 
ochlazují svoje okolí, zachytávají prach a zvlhčují 
 vzduch.  n

martin Cibulka

vládnout

krasodušských slovíček o  lepším 
městě. Než věnovat čas a  ener
gii na koordinaci rekonstrukce 
Zenklovy ulice, tak aby se opra
vy dělaly třeba v létě a na několik 
částí, to raději pan starosta... Co 
vlastně dělal pan starosta? A to je 
právě ona drzost. Drzost plivat na 
své předchůdce, obviňovat je ze 
zlodějin a  přitom sám nedělat nic 
užitečného, a  pokud náhodou už 
něco dělat, tak za cenu, za kterou 
by šel před pár lety politik od válu. 

Heslo „Bude líp“ už tady máme 
více než čtyři roky. Jen doufám, 
že heslo „Město bude normálně 
fungovat“ se stane realitou po 
nynějších komunálních volbách. n

martin Cibulka

Lavička Ferdinanda Vaňka  

 za 850 000 Kč

Lavička na Libeňské psí louce  

 za 130 000 Kč

Libeňský most 

 k nezaplacení



Ze všeho nejvíce  
si cením své rodiny

si vydělá peníze na přikoupení polí, 
dobytka, na stavbu dalších stodol 
nebo chlévů, popř. mechanizaci 
a vrátí se zpět domů. Plán se zalíbil 
i jeho kamarádovi, jejich manželky 
také souhlasily. Začali se proto 
pilně učit anglicky, a  jak řekli, tak 
i udělali. Po příjezdu do německých 
Brém však byli nuceni změnit svůj 
plán, a přestože neuměli ani slovo 
španělsky, odpluli do Argentiny, 
nejbohatší země Jižní Ameriky.

zlaté české ruce 
v rozvíJeJícím se santa Fe
Začátky byly těžké, ale praděd Jan 
se práce nebál a  začal pracovat 
na stavbách, kde uplatňoval ne
jen své tesařské dovednosti, ale 
i organizační schopnosti. 

Argentinu prakticky krize 
nezasáhla, země byla ve všem 
soběstačná, měla všechny suroviny, 
zdroje, proudily sem statisíce 
Evropanů a  pokračoval její celko

vý hospodářský rozmach. V  této 
době se stala jednou z nejbohatších 
a  nejvyspělejších zemí světa. 
Z Buenos Aires se praděd přesunul 
do Rosaria, hlavního města provin
cie Santa Fe. 

Zde již pracoval jako stavbyve
doucí a začal posílat domů peníze, 
za které prababička přikupovala 
pole, takže šlo vše podle plánu 
a  rodině se začalo dařit výrazně 
lépe. První snahu o  pradědův 
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Osobnost každého 
z nás utváří jednak 
to, co nám bylo při 
narození dáno do 
vínku, ale také to, 

jak nás od malička 
a celé dětství 

vychovávala a celkově 
„formovala“ naše 

rodina a prostředí, ve 
kterém jsme vyrůstali. 

rodiče, prarodiče 
i praprarodiče silně 
ovlivnili moje názory 

a od nich jsem převzal 
jejich konzervativní 

hodnoty. tyto hodnoty 
nepovažuji za ideologii, 

ale za životní postoj. 

milan Golas

sňatku s  Janem Macharou spo
lu s  ním převzala i  starost o  malé 
hospodářství. Zemědělstvím se 
v této části Valašska živila většina 
lidí. Grunty však byly malé a půda 
většinou málo úrodná. Její otec 
si proto ke svému hospodaření 
přivydělával koňskou dopravou, 
dělal takzvané formanky a rozvážel 
skleněné výrobky z  nedalekých 
 skláren do Vídně a okolí. 

změna plánu. místo  
do usa směr argentina
Praděda Jan se narodil v roce 1890 
ve Štítné nad Vláří a  byl vyučený 
tesařem. Podle prababičky 
i  pamětníků to byl velmi inteli
gentní a charizmatický muž. Navíc 
se uměl postavit ke každé práci. Do 
Jestřabí se přiženil v roce 1916. Brzy 
na to se narodila babička Ludmila 
a  o  šest let později syn, také Jan. 
Doba byla už tak zlá, navíc začala 
celosvětová hospodářská krize. 

Rozhodl se proto, že vezme 
osud do vlastních rukou a  odjede 
za prací do Chicaga ve Spojených 
státech amerických, kde už žila 
značná část rodiny z  předchozí 
vlny vystěhovalectví a  spousta 
dalších československých krajanů, 
z nichž někteří odešli natrvalo, jiní 
se za nějakou dobu vrátili. Tam že 

S úctou a  láskou pro
to vzpo mínám na moje předky, 
kteří mezi námi již dávno nejsou, 
a za vše jim vždy, když stojím u je
jich hrobu, děkuji. Díky nim proto 
jsem, jaký jsem, neboť některé věci 
a události se mi vryly do srdce na 
celý život. 

Jako malý chlapec jsem často 
pobýval u  dědečka a  babičky 
z máminy strany v Jestřabí, v malé 
vesničce v  podhůří Bílých Kar
pat na Valašsku. K  mému štěstí 
jsem tam měl babičky dvě, „sta
rou a  mladou“. Obě byly skvělé 
vypravěčky různých pohádek a za
jímavých příběhů. 

Stará babička, prababička 
Anna, měla pochopitelně na toto 
vyprávění více času. Některé její 
příběhy byly humorné, některé 
vážné či poučné a  nesměly 
pochopitelně chybět ani historky 
strašidelné. Byť si někdy nemo
hu vzpomenout, co se událo před 
pár dny, tato vyprávění si pamatuji 
dodnes, i když už od nich uplynula 
spousta let. Prababička se narodi
la v roce 1891 jako nejmladší z pěti 
sourozenců. 

Byla silně věřící, velmi pracovi
tá a také bytostně svázána s místem 
a  domem, ve kterém se narodi
la. Vyslyšela přání svého otce, 
zůstala v rodném domě a po svém 

majitelé půdy 
s velkým úsilím 
a mnohdy i za cenu 
rozdělených rodin 
marně bránili svá 
hospodářství, 
jediné opravdové 
bohatství, které 
nabyli svojí tvrdou 
prací. jedině 
v tom viděli svoji 
budoucnost, 
protože zde 
pracovali všichni 
jejich předkové 
už od nepaměti, 
a nástupníci si půdy 
opravdu vážili jako 
památky svých 
předků.

Tesaři z Jestřabí, první zleva můj pradědeček Jan Machara (1890–1960)  
před odjezdem do Argentiny.

Mládež z chudého Valašska na počátku 20. století.

ZaDavatel a ZPraCOvatel: ODS
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zákazy, příkazy, 
povinnosti.  

Na každého z nás  
se nezadržitelně valí 

stále více ze všech 
stran. Armádě 

úředníků přibývají další 
a další divize, prapory, 

roty, čety... 

milan Golas

neříct neomarxistickým tendencím 
říkat NE. Děti mají sportovat, 
poznávat svoji zemi a  ve škole se 
učit počítat. NE poslouchat nesmys
ly o tom, že si mohou zvolit pohlaví, 
jaké chtějí mít. Proto kandiduji do 
Senátu. Už mě unavuje tlak všech 
těch, kteří s  pocitem intelektuál
ního povýšení postupně boří svět 
takový, jaký ho známe a jaký chce
me předat i našim dětem.

Co je to normální život, je těžké 
přesně definovat. Po přečtení 
předchozích řádků snad každý po
chopí, co je to „normální život“, 
který chci hájit. n

Čím dál tím více se snaží 
prosadit různí podivní aktivisté, 
kteří z  našich peněz chtějí řídit, 
co si máme myslet. Vztah k vlast
ní kultuře je vydáván za xeno
fobii. Oprávněné obavy z  přílivu 
lidí s cizími zvyky a bez respektu 
k  našim základním hodnotám je 
vydáván za rasismus. I za tím opět 
často stojí lidé placení z veřejných 
peněz. Je až komické, že si spon
zorujeme jedince jdoucí proti 
našim zájmům. 

To všechno musí skončit. Tomu 
všemu je třeba vzdorovat. Je třeba 
se nebát těmto aktivistickým, proč 

Obhájce normálního 
života

Kvůli kontrolnímu 
hlášení, kterým musejí 
podnikatelé pravidelně 

oznamovat Finanční 
správě údaje o svém 

podnikání, padají 
pokuty ve výši desítek 

tisíc korun. 
 Pro některé  

malé živnostníky  
to znamená likvidaci.

www.echo24.cz/a/iJmjc/az-50-tisic-korun-za 
-kontrolni-hlaseni-padaji-nesmyslne-vysoke-pokuty

Od drobného živnostníka  
po velkého podnikatele se 

ztrácíme v pelmelu nařízení, 
vyhlášek či dotazníků,  

které musíme vyplňovat.  
Za drobnou nesrovnalost, 
mnohdy  i nezaviněnou, 

následují často  
drakonické tresty.  

Třeba za nevystavenou  
účtenku v hodnotě  

15 korun a nezaevidování 
platby dostanete pokutu  

15 tisíc korun.

www.echo24.cz/a/SWzQR/nevydala-uctenku- 
na-15-korun-trafika-dostala-pokutu-15-tisic

návrat zhatila druhá světová válka. 
Argentina zůstala neutrální a  její 
úroveň dále rostla, neboť země bo
hatla na rozhodujících dodávkách 
Spojencům. Stejně tak se čím dál 
lépe dařilo pradědovi. 

Každá mince však má dvě stra ny. 
Za války měl velké výčitky svědomí 
a strach o rodinu. Tím spíše, že jeho 
jediný syn se přidal k odboji a přes 
nesouhlas matky utekl v roce 1944 
k  partyzánům. Po válce sledoval 
se znepokojením zprávy z  Anglie 
a  hlavně z  USA, které informova
ly o  rostoucí snaze SSSR obsadit 
většinu jím osvobozených zemí 
včetně Československa. Praděda 
v  obavách píše prababičce a  prosí 
ji, aby hospodářství prodala a celá 
rodina odjela za ním do Argenti
ny, kde bude pro přestěhování vše 
připraveno. V této době v do pisech 
ještě připouští i  svůj případný 
návrat. 

silné sepětí s domovem 
neumožnilo setkání
Dramatický obrat však přinesl ko
munistický převrat v  únoru 1948. 
„Všechno tam nechejte a okamžitě 
přileťte!“ V  rekordním čase staví 
nedaleko svého domu v  Capi
tán Bermúdez, nedaleko od Rosa
ria, další dům a připravuje příjezd 

rodiny. Marně. Sepětí prababičky 
a babičky, která se mezitím provda
la a  měla dvě malé dcery, s  jejich 
rodným domem a půdou, na které 
po mnoho generací jejich předci 
hospodařili, bylo silnější. 

Ve stejném roce začala nucená 
kolektivizace vesnic a  za kládání 
JZD. Majitelé půdy s velkým úsilím 
a mnohdy i za cenu rozdělených ro
din marně bránili svá hospodářství, 
jediné opravdové bohatství, které 
nabyli svojí tvrdou prací. Jedině 
v  tom viděli svoji budoucnost, 

protože zde pracovali všichni je
jich předkové už od nepaměti, 
a nástupníci si půdy opravdu vážili 
jako památky svých předků. Pod 
nátlakem podepsala přihlášku do 
JZD i  moje prababička. Život mu
sel jít dál. 

Některé věci se však malým 
dětem neříkají. Proto jsem se ce
lou pravdu o  posledním pokusu 
o  návrat praděda domů dozvěděl 
až o  pár let později. Anna a  Jan 
se navzdory dlouhým rokům 
odloučení nepřestali nikdy milovat 
a v rodině nepadlo o pradědečkovi 
v  Argentině žádné špatné slovo. 
Až v  důchodovém věku se totiž 
rozhodl svůj život v krásné a boha
té Argentině vyměnit za setkání se 
svými blízkými, po kterém celé roky 
toužil, a  chystal se proto k  návra
tu domů. Dopis s  touto skvělou 
zprávou obletěl tehdy celou ro dinu. 
Jak se všichni na shledání těšili, 
nelze slovy ani popsat. Setkání jim 
ale nebylo souzeno. Dne 12. srp  
na 1960 zasáhla městečko Capi
tán Bermúdez zpráva o  loupežné 
vraždě. Obětí byl Juan Machara.

svoboda umožnila plnit 
cestovatelské sny
Moje dětství považuji za šťastné. 
Založilo a  utvářelo cenný zdroj 
mé motivace držet se svých ideálů 
a hodnot. Vyprávění podněcovalo 
touhu přijít věcem na kloub. Ovliv
nilo také můj zájem o historii a ces
tování. Toužil jsem poznat zajíma
vá místa a navštívit země, o kterých 
jsem slyšel. 

Naštěstí jsme znovu naby
li svobodu a  mohli si začít plnit 
a  uskutečňovat svoje sny. Moje 
první cesta mimo Evropu v  de
vadesátých letech proto vedla do 
Argentiny, kam mě to léta táh
lo jako ten nejsilnější magnet. Od 
té doby jsem tam byl mnohokrát 
a stále se tam vracím. Proč? To vám 
řeknu příště. n

Z Jestřabí přes Brémy do Buenos Aires.

moje dětství 
považuji za šťastné. 
založilo a utvářelo 
cenný zdroj mé 
motivace držet 
se svých ideálů 
a hodnot. vyprávění 
podněcovalo  
touhu přijít věcem  
na kloub. 

ZaDavatel a ZPraCOvatel: ODS 



Dočkáme se ještě někdy
osmičkového derby?

Fotbalový fanoušek 
v Praze 8 je již 

několikátý rok ochuzen 
o atraktivní derby mezi 
meteorem a Admirou. 
Od sestupu obou klubů 

z ČFL na jaře 2015 
se ve stejné divizní 

skupině už nesetkaly. 
A připomeňme, že na 
jejich vzájemná utkání 
přišlo vždy okolo šesti 

stovek diváků.

ondřej Gros

zonu marně čekáme na ostrý zá
pas mezi Admi rou a  Meteorem, 
na Rakovnicku proti sobě nehrají 
místní SK a Tatran, a tak by se dalo 
pokračovat.

Fotbal není jen první liga, 
řada fanoušků, i  když ne v  tisíco
vých počtech, zajde ráda i na mače 
v  nižších soutěžích. Jenže na ně 
„bafuňáři“ tak trochu zapomína
jí. Je to škoda. Nezbývá nám než 
doufat, že se snad již za rok opět 
dočkáme. Zatím musíme vzít za 
vděk alespoň malými divizními 
derby, jako Aritma vs. Admira, Me
teor vs. Motorlet... n

Na mysl se vkrádá otáz
ka, jakou logiku sleduje Řídící 
komise pro Čechy při rozdílení 
týmů do jednotlivých skupin di
vize. Informovaní vědí, že prvním 
kritériem je rozdělení regionál
ní. Zjednodušeně – skupina A  má 
účastníky především z  jižních 
a  západních Čech, béčko pak se
ver, severozápad a  v  céčku pak 
nalezneme týmy především ze 
severovýchodu a východu. To jistě 
dává smysl, pražské týmy se pak 
dají zařadit vlastně kamkoliv.

Jenže co by funkcionáři měli 
brát jistě v  potaz, je také atrak
tivita soutěže, kterou bezespo
ru dělají tradiční derby. A  tady 
evidentně není úplně všechno 
v  pořádku. A  tak už čtvrtou se

Zelená je tráva,  

fotbal je prý h
ra…
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Buzerant
Přišla mi zpráva od Facebooku, že byl 
odstraněn můj komentář „Jako děti jsme takovým 
lidem říkali buzerant“. Ano, opravdu jsme jako děti 
tak říkali lidem, kteří neměli odvahu, nebo nás neu
stále buzerovali nebo se nám prostě jen nelíbili. 
Dodnes si pamatuji, že největší buzerant byl pán, 
co nás buzeroval na zastávce autobusu Krakov. Hrá
li jsme si tam v podloubíčku s tenisákem fotbal, než 
přijede autobus, co nás odveze do školy v Čimicích. 
A často přišel pán s aktovkou, seřval nás, dokonce 
jednou dvakrát padl i  pohlavek. Pán byl pro nás 
největší buzerant na světě, my jsme pro něj byli par
ta grázlů, co si nic jiného než pár facek nezaslouží. 
My jsme měli pravdu, ten pán taky. Dneska si 
pravděpodobně nikdo netroufne partičku hajzlíků 
z  bohnického sídliště, jako jsem byl já, Tomáš K., 
Dalibor M., Tomáš P. či Michal M., usměrnit. Dneska 
by totiž podobného „buzeranta“ za to čekal nějaký 
postih. Stejně tak se dnes neříká buzerant. 

Neříká se ani Cikán. Říká se Rom. Co na tom, že jsem 
se zeptal pana Šenkiho, cikánského barona z Karlí
na, co si o tom myslí. Řekl: „Já nejsem žádný Rom, 
já jsem Cikán.“ Tím, 
že jsme přestali říkat 
„Cikán“, jsme my (bílí) 
odstranili předsudky. To 
dá přece rozum. Nebo 
ne? A šílenství pokračuje 
dál. Teď se z chodeb jed
né univerzity odstraňují 
portréty zakladatelů. 
Jsou moc bílí, a  nebílí 
studenti (mohu napsat 
barevní?) by mohli mít 
ujímání. 

Ve výčtu takových ko
rektních nesmyslů by
chom mohli pokračovat 
donekonečna. Pod rouškou 
ochrany přírody ničíme 
naše pole pěstováním 
řepky a  kukuřice. Podporu

jeme elektro auta, i  když jejich celkový dopad na 
zeměkouli je pravděpodobně horší než u těch kla
sických. Ta baterie se totiž musí vyrobit a  potom 
i  zlikvidovat. Pod rouškou prapodivné rovnos
ti muže a ženy řešíme reklamu na pivovar a poma
tenci chtějí zavést společná WC pro holky a kluky. 
Pod pláštíkem svobody a  rovnosti nemůžete říct, 
že se vám nelíbí islámská věrouka, ale musíte mít 
porozumění, že oni nemají toleranci k vám. Pokud 
ne, jste xenofob a nácek. 

Aby toho nebylo málo, všechny tyhle korektní, 
přitom však agresivní lidičky, podporujeme z peněz, 
které jsme odvedli na daních. 

Je to v pořádku? V roce 1989 jsem i  já, jako mladý 
desperát, poskakoval s transparentem „Pravda a lás
ka zvítězí nad lží a nenávistí“. Aby bylo jasno, ten 
pán, co je autorem tohoto výroku, byl bílý, kouřil, 
měl rád holky a jezdil ve voze značky Mercedes. Teo
rii relativity vypočítal Žid. Evoluční teorii vymyslel 
Darwin, běloch s vousy k nerozeznání od některých 
buditelů našeho národního obrození, ale i  císaře 

Františka Josefa. Jo, a  holky 
a kluci si jsou možná rovni ve 
své důstojnosti a právech, ale 
kluci budou vždycky běhat 
rychleji, zvedat ve fitku větší 
váhy. Opravdoví muži budou 
chodit oblečení jako muži, 
opravdovým ženám budou 

dávat ve dveřích přednost. A opravdová žena bude 
za galantnost ráda, protože ke kadeřnici a na kos
metiku šla nejen kvůli sobě, ale i kvůli tomu, aby 
se tomu opravdovému muži líbila. Fakt chceme 
svět, kde se budeme za svou normálnost, historii, 
za svoje touhy a strachy stydět, že se budeme bát 

za normální projev našeho 
přirozeného lidství? Budeme 
dál podporovat tyhle...? Já 
tedy ne. n

martin Cibulka

www.martincibulka.cz 
www.facebook.com/cibulkajede/

se neříká?

Já s „cikánským 
(nebo romským?) 
baronem“ Šenkim  
na jednom  
z prvních Karlínských 
farmářských trhů.



Strach, náš vrah!
v našich myslích, vychází z ge neze 
národů, civilizací a  z  jejich boje 
o lepší místo na slunci. 

mediální zamlčování rizik
A teď si představte, že emoce stra
chu z imigrantů se šíří po stejných 
drahách, jako je ten nejobyčejnější 
dětský strach ze tmy a  strašidla 
pod postelí. Budete se svému 
malému dítěti vysmívat a  urážet 
ho jako hlupáka a sraba za to, že ta
kový strach projevilo? Budete ho 
vylučovat ze skupiny slušných lidí 
a od jídelního stolu? 

Pokud jste jenom trochu nor
mální rodič, tak to samozřejmě 
neuděláte. Půjdeli o  nějaký ryze 
dětský strach jako ten ze tmy, 
prostě to s  potomkem proberete 
a  dáte mu čas. V  případě, že se 
bude jednat o  strach z  něčeho 
složitějšího, zkusíte s ním tuto oba
vu rozebrat, a to i s rizikem, že se 
nakonec začnete bát oba. 

Budu strachu čelit, řeknete 
si. Ano, to můžete. Ale rozhodně 
to nepůjde zamlčováním rizik, 
na které strach upozorňuje. A  to 
bohužel zkoušela a  stále zkouší 
velká většina médií. Tím média 
strach nejenom zvyšují, ale v době 
sociálních sítí podkopávají svo
ji důvěryhodnost, a  naopak dáva

jí prostor alternativním zdrojům 
informací. Díky sociálním sítím se 
totiž stala z  našeho světa vesnice 
a snaha zamlčet neblahé důsledky 
imigrace prakticky nemožnou. 

Všichni viděli obrázky vli
vu imigrantů na svoje okolí dříve, 
než se začaly nesměle objevovat 
i  v  našich hlavních informačních 
kanálech, ale mluvit o  těchto ri
zicích se nesmí. Došli jsme pro
to do situace, kdy se o všeobecně 
známých faktech mluvit nesmí, re
spektive se o nich jenom šeptá. A to 
strachu jenom prospívá.

nebát se a mluvit
Tomuto tlaku podlehla i  většina 
klasických politických stran, resp. 
jejich stranických lídrů. Oba
va (a  jsme zase u  toho strachu) 
z  označení sebe sama za popu
listu z  úst některého z  politic
kých komentátorů a aktivistů ved
la k tomu, že se k danému tématu 
raději vůbec nevyjadřují. 

A  tak jedno z  hlavních témat 
všech rozhovorů v hospodách a res
tauracích zůstalo volně k  použití. 
Tradiční strany svým strachem 
vytvořily prostor pro lidi typu Oka
mura. Ten umně využívá toho, že 
je zde velká skupina lidí, kteří svůj 
strach z  celé situace chtějí řešit 

jednoduše a rychle, a to i za pomo
ci metody vyhánění čerta ďáblem. 

Jak strach zmizí? Úplně zmizet 
nemůže. Stejně jako nemůže zmizet 
smutek a  radost. Můžeme strachu 
čelit a  sebrat ho z  rukou lidí, jako 
je Okamura. Předtím ale musejí 
tradiční politické strany zvítězit nad 
svým strachem z nálepky populistů 
a xenofobů. Pokud to politické stra
ny neudělají, budou po dalších vol
bách čelit rostoucím řadám malých 
Hitlerů a Goebbelsů. A měly by se 
toho strachu zbavit dřív, než se 
v Česku začnou objevovat podobné 
problémy jako ve Francii, Němec  
ku nebo Švédsku. n
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Nesmíš se bát, 
protože tím jenom 

dokazuješ svoji 
nevzdělanost. A to 
je ta lepší varianta, 

kterou se dnes dozví 
každý, kdo vyjádří 

svou obavu z přílivu 
migrantů do Evropy. 

takový strach je těmi 
poučenými, moudrými, 

správnými lidmi 
okamžitě vydáván 

za cosi nízkého 
a zavrženíhodného. 

martin Cibulka

námi samotnými. Vývojová nut
nost z důvodů přežití. Samozřejmě 
tato emoce nefunguje jen v modelu 
prvních okamžiků, ale v rámci epi
genetické informace se z pokolení 
na pokolení předávají i další vzorce 
chování na různé druhy podnětů.

Strach je tedy přirozenou 
reakcí, a  přiznejme si, je to právě 
tato emoce, která nám brání udělat 
spoustu chyb. A také nás může ke 
spoustě chyb přivést. 

obavy z lidí Jiného kmene
Otázka imigrace je krásnou ukáz
kou, jak strach funguje i  ve 
společnosti v  delších časových 
úsecích. Obava, strach z  něčeho 
nekontrolovaného a  tolik jiného, 
jako jsou statisíce lidí z jiné kultury 
a vlastně i jiného století, je napros
to přirozenou reakcí. Strach z  lidí 
jiného kmene je hluboce ukotven 

Samozřejmě ti samí lidé 
uznávají za odůvodněný strach 
z  jiných příčin. Nejčastěji je tím 
správným strachem obava z Ruska. 
Tato prapodivná bipolárnost tak 
v  poslední době odlišuje správné 
od špatných, moudré a  vzdělané 
od hloupých. Bohužel tuto ne
smyslnou bipolárnost vytvořila 
především média.

Strach zabíjí myšlenky. Jak je 
to možné? Strach patří do skupiny 
tzv. základních emocí. Byl tu dříve, 
než jsme začali myslet. Jako emoce  
má své sídlo v  hlubinách mozku, 
kterým se říká limbický systém. 
V něm si přinášíme základní vzorce, 
které umožňovaly našim předkům 
rychle reagovat na vzniklou situa
ci a pomocí základních tří reakcí – 
útěk, ustrnutí a útok – nám dáva
ly větší šanci na přežití. Emoce 
prostě někdy přebírá vládu nad 

strach je tedy 
přirozenou reakcí, 
a přiznejme si, je to 
právě tato emoce, 
která nám brání 
udělat spoustu chyb. 
a také nás může ke 
spoustě chyb přivést.
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Sledujte Vladimíru Ludkovou na

Způsob, kterým se volí do 
našeho zastupitelstva, je poměrně 
složitý, fakticky může volič vybrat  
jeden ze tří postupů.

Každý volič může křížkem  
označit až 45 kandidátů z různých 
stran či označit stranu a několik 
kandidátů z jiných stran. Volič však tak
to svoje hlasy tříští, svým vyvoleným 
kandidátům ke „skoku“ na vyšší mís
to také příliš nepomůže, jelikož hranice 
pro posun vzhůru je v komunálních vol
bách desetiprocentní. 

Nejjednodušším způsobem  
je označit křížkem celou kandidátku 
ODS + Svobodní. V tom případě získá 
tato kandidátka všech 45 hlasů, kterými 
každý volič fakticky disponuje. 

Velmi se, vážení voliči, za takto pro
vedenou volbu přimlouvám, jelikož tak 
mi nejvíce pomůžete v mojí snaze učinit 
Prahu 8 opět dobrým místem k žití. 
Primárně se totiž počítají hlasy jednot
livým volebním stranám a podle nich se 
pak vypočítá počet křesel v zastupitel
stvu.

Tým, který je se mnou na kandidát
ní listině, je složen z lidí kvalitních 
a zkušených, kteří znají problémy  
Prahy 8 a zaslouží si Vaši podporu jako 
celek. n

Za Vaše hlasy děkuje 

Vladimíra ludkoVá 
číslo 1 na kandidátce ODS + Svobodní

Jak hlasovat  
 v komunálních volbách? Mojí hlavní parketou jsou 

sociální služby, v  nichž působím 
celou svoji profesní dráhu. So
ciální služby jsou příkladem, kdy 
stát hraje nezastupitelnou roli při 
vytváření podmínek pro jejich fun
gování. Profese mě přivedla k  mé 
velké vášni, kterou je tvoření. 
Tvořím s  dětmi a  seniory. Mými 
tvořivými dílnami prošlo mnoho 
lidí, s  nimiž jsem navázala krás
ný vztah a  rovněž jsem mohla 
spoustě lidem pomoci. Tvoření je 
nejen o předávané radosti, ale také 
o prostoru pro rozhovor nad vším, 
co nás tíží. 

Díky svému synovi jsem se zce
la přirozeně začala intenzivně za
jímat o české školství a našla jsem 
si cestu k  lesním školkám. Nyní 
mě čeká hledání základní školy, 
a protože české školství trápí řada 
problémů, není to jednoduché 
rozhodování. Nejenom školství, 
ale celý náš normální život je v po
sledních letech pod silným tlakem 
těch, kteří nám říkají, co je pro nás 
dobré, a  jak bychom měli žít. My 
sami víme, co je pro nás a naše děti 
nejlepší. A jak se říká, pokud někdo 
chce jíst zrní, je to jeho věc. Ale ať 
mě ho nenutí jíst také. n

•  vystudovala Univerzitu 
Palackého Olomouc

•  pracovala na Sociálním 
odboru ÚMČ Praha 8

•  v letech 2006–2014 
místostarostka MČ Praha 8

•  působila jako koordinátorka 
osobní asistence 
Gerontologického centra 
v Praze 8

•  zakladatelka Center 
aktivizačních programů  
pro seniory a dětských klubů

•  iniciátorka vzniku pomníku 
Operace Anthropoid

www.ludkova.cz 
www.tvorihratky.cz

Takto 
zaškr

tněte
  

hlas 
pro 

NORMÁLNÍ  

Prahu
 8

Představujeme: 
Mgr.  Vladimíra 

Ludková



K Praze 8 mám silné pou
to více než čtyřicet let. V podstatě 
začalo v Základní škole Glowac
kého a poté i v Libčické ulici 
v Čimicích. 

Věrnost mi zůstala i v do spě  
losti. Mým prvním zaměstna 
vatelem byla, ať už to zní jakko
li komicky, Psychiatrická léčebna 
Bohnice. 

V letech 2003 až 2012 jsem 
pracoval jako vedoucí odboru 
životního prostředí Prahy 8. V té 
době Vaše radnice každým rokem 
sázela tisíc stromů ročně, bu
dovala dětská hřiště a sportoviště. 
Ten zmar posledních čtyř let, kdy 
koalice ANO, ČSSD, Zelení a KSČM 
předvádí spíš „miliardový tanec 
smrti“ s obecní kasou, při kterém 
zadupává do země i kvalitu péče 
o zeleň a úklid, mě donutil jít do 
toho a kandidovat do zastupitel
stva.

Každý kout osmé městské části 
znám dokonale. Za ty roky jsem 
bydlel v Bohnicích, v dolní v Libni, 
na Invalidovně i u Ládví. 

sport a koníčky
Sport je součástí mého života již 
od dětství, ale pokud vynechám 
jízdu na kole (ale nikdy ne na sil
nici, natož na chodníku!), tak je to 
dnes sportovní šerm kordem. Když 
je čas, tak na chatě za Prahou rád 
přečtu dobrou knihu. V poslední 
době je to především celá dlouhá 
série románů Duna. n 

www.martincibulka.cz 
www.facebook.com/cibulkajede/

o mně
•   Rodilý Libeňák, narozený v roce 1975 

na Bulovce, který v Libni vychodil 
základní školu i gymnázium. 

•   V letech 2006–10 předsedou bytové 
komise, 2010–14 zástupcem starosty, 
který měl na starosti především priva
tizaci domů do rukou nájemníků. 

•   V současnosti předsedou opozičního 
klubu zastupitelů a kritikem (ne)čin
nosti současného vedení libeňské rad
nice, které je v rukou koalice ANO, 
ČSSD, KSČM a Zelených.

 •   Členem ODS od května 1997. 

sport
Mou vášní je fotbal, zelený trávník  
jsem okusil poprvé v libeňském  
Me teoru, v jehož barvách jsem strávil  
10 let. V mužích jsem pak hrál od kra
jského přeboru po „pralesní ligu“ ve 
středních Čechách.

Od velkého fotbalu byl pak kousek 
k „hanspaulské“ lize, kterou stále 
aktivně hraju. Vedu tým, který v roce 
2017 oslavil 25 let existence. Zdraví mi 
zatím dovolilo provozovat kopanou jak 
mezi mladými, tak i ve veteránech.

rodina
Od roku 2014 ženatý, vzal jsem si 
skvělou ženu Ivanu, v dubnu 2016 se 
nám narodila krásná dcerka Cecílie.

koníčky
Mimo sport mám opravdu rád cestování, 
nejraději za volantem. Se ženou jsme 
procestovali Evropu od poloostrova Gal
lipoli v Turecku po Nordkapp v Norsku. 
Rád čtu o historii, o svých oblíbených 
politicích, jako jsou Winston Churchill, 
Margareth Thatcherová či Ronald Rea
gan. Velmi rád sáhnu i po politickém 
thrilleru z pera Fredericka Forsytha. n

Mgr.  Martin 
CibulkaOndřej Gros Představujeme: Představujeme: 

1918



Ztracené roky  
Nové Palmovky
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Když nová garnitura ve 
složení ANO, ČSSD, KSČM a Zelení 
nastoupila na libeňskou radnici 
v listopadu 2014, byla Nová Pal
movka v nadějném stadiu. Stavělo 
se s časovým předstihem, prak
ticky všechny nebytové prostory 
v komerční části projektu byly již 
předpronajaty. Bylo už téměř jas
né, že v dubnu 2016 otevře brány 
veřejnosti. Ano, již více než dva 
roky měla Nová Palmovka sloužit 
jako přirozené a dopravně skvěle 
dostupné místo, kde si občané 
vyřídí vše potřebné. 

Co se však poté odehrálo, ne
jde normálnímu člověku na rozum. 
Několik měsíců se ještě stavělo, 
potom vedení radnice znenadání 
přestalo platit faktury a pustilo se 
do neuvěřitelných právních sporů 
tu o pozemek, tu o zaplacení dluhů. 
Jak mohly tyto spory dopadnout? 

Soud s dodavatelem skončil po
tupnou porážkou, soud o vlastnict
ví pak ušmudlaným smírem, který 
však znamená, že se celý projekt 
bude muset obejít bez komerčních 
prostor, které měly radnici, tedy 
všem občanům, vydělávat desítky 
milionů korun ročně.

Náklady na advokáty a soudy 
jdou do milionů, Nová Palmov
ka je stále torzem. Vedení radnice 
vymýšlí Potěmkinovy vesnice, aby 
„zlepšilo tvář oblasti kolem Pal
movky“. Jak se říká, to nevymyslíš.

Inu, tady platí staré známé „kdo 
nechce, hledá důvody, kdo chce, 
hledá způsoby“. A jak jsme v pos
ledních letech viděli každodenně, 
například na neúklidu chodníků 
nebo nesekání trávy, v hledání 
důvodů, proč něco nejde, máme 
na Libeňském zámku opravdové 
přeborníky. n

Je čas, abychom to  
společně změnili.  
Už v říjnu!
ondřej Gros

Záměry, studie, vyhozené miliony...  

Začněme už něco dělat!
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 Jak by
 tady  

bylo
 krá

sně,  

kdyby 
tu  

NevLÁ
dLi  

...

Pražská doprava je 
jedna velká katastrofa. 

Nic se nestaví, pouze 
se slibuje. Utrácejí 

se miliony za studie, 
projekty, právní 

poradenství.

tomáš mrázek

slávou otevřela cyklodálnici, na 
kterou by se pohodlně vešly vedle 
sebe dva automobily. No a  končí 
na rušné křižovatce a  nikam dál 
nevede…

Městský okruh? Paradoxně 
poslední, kdo našel odvahu stavět, 
byl primátor Bém. Od té doby nic. 
Jen strach politiků rozhodnout, 
obavy, že by o  nich zle napsa
li ekoteroristé. Městský okruh má 
vést pod zemí. Nic není více eko
logické. Jediní, kdo to nechápou, 
jsou zelení fanatici. Ale to je spíš 
diagnóza.

Každá velká metropole má oko
lo sebe dálniční okruh. Jen Pra
ha ne! Naposledy se prodlužoval 
v  roce 2010. Od té doby žádné 
stavební stroje nevyjely. Zdá se, že 

to nikomu nevadí. Stát papírování 
nezvládá, nebo nechce. Proč se 
nestaví úsek mezi D8 a D10, který 
by Praze 8 ulevil? Připravuje se 
vůbec jeho výstavba? Slyšeli jste 
o tom? Já ne.

Rusové jsou schopni po
stavit 19kilometrový most přes 
Kerčský průliv za dva roky. Zenk
lova ulice dlouhá necelý kilometr 
se bude opravovat skoro rok. To 
nepotřebuje žádný další komentář.

Pojďme vzít rozum do hrsti. 
Začněme rozhodovat o  dopravě 
odvážně, racionálně, ve prospěch 
většiny. Nenechme se zastrašit 
ukřičenou menšinou, která stejně 
myslí jen na sebe. Nebo se nejen 
v Praze 8 ustojíme v kolonách a na
konec se udusíme. n

Všichni horují, aby lidé 
více využívali městskou hromad
nou dopravu. Její rozvoj se však 
úplně zastavil. Poslední úsek metra 
do Motola se otevřel v dubnu 2015. 
Od té doby se nekoplo. To se ni
kdy v historii nestalo, ani komunis
té si to nedovolili, až současní ma
gistrátní vládci. Začátek výstavby 
trasy D se neustále posouvá 
a  například prodloužení „céčka“ 
do Čakovic je spíše scifi než reál
ná představa.

Tramvajové tratě jsou na tom 
stejně. Poslední prodloužení sítě se 
datuje rokem 2011, a to do Podbaby. 
Od té doby nula. Opět pouze různé 
záměry. 

Ale cyklisté, ti mají pré. Na 
osmičce nedávno radnice s velkou 

Všichni to známe...



Kandidát ODS do Senátu  
Milan Golas je správný chlap

křížovka

Zaprvé si pevně sto
jí za svými názory a postoji, které 
můžeme v  pravém slova smys
lu nazvat konzervativními. Milu
je svoji vlast, zakládá si na rodin
ném životě, vždyť vychoval pět 
dětí. Odmítá náznaky postupné 
likvidace našich svobod, hlavně 
pak svobody slova. Nemění jako 
korouhvička své názory podle toho, 
co především média chtějí slyšet. 
Ve svém šatníku nemá pláštík po
litické i  jiné korektnosti, chorobu 
zahlazující realitu dnešního světa. 
Nazývá věci pravými jmény. Bez 
toho nelze řešit a vyřešit problémy 
současné společnosti. 

Zadruhé má pevné nervy, 
protože je podnikatelem. A  to 
v  tak krásném oboru, jakým víno 
a vinařství nepochybně je. Přiznám 
se, že v  době neustálého bobt
nání příkazů, zákazů, nařízení, 
oběžníků a dalšího byrokrati ckého 
balastu bych to asi vzdala. Pro
to držím palce do dalších let ne
jen Milanovi Golasovi, ale i  ostat

ním podnikatelům a živnostníkům. 
Jsou totiž solí nejen naší země. 
Vytvářejí hodnoty, zaměstnávají 
lidi. Milan Golas jako senátor zce
la jistě přispěje k  nápravě výše 
zmíněného.

Zatřetí je to laskavý a otevřený 
muž, který dokáže naslouchat a po
moci druhému. Vyzařuje ze sebe ja
kousi lidovost, vlastnost, které ve 
stále se zrychlujícím světě peněz 
a kariér po hříchu ubývá. 

Milana Golase nyní už znáte. 
A  já Vás prosím o  jeho podporu. 
O podporu normálního života. n

Vladimíra ludkoVá

A hned  
vám řeknu 

proč
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Milan Golas a Vladimíra Ludková. 
Protagonisté normálního života

V tajence se dozvíte, jak bývalý  
americký prezident ronald reagan  
vtipně formuloval strategii pro studenou válku.
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