
• Nejsme političtí nováčci. Naše kandidá-
ty a vize můžete sledovat dlouhodobě.

• Byli jsme tvrdou opozicí hající veřejný zá-
jem. Koaličním stranám jsme připomínali 
každé pochybení, ať už to byla neférově 
schválená stavba nové radnice, blamáž 
s parkovacími zónami, podpora heren, 
nezájem rozvíjet síť tras pro cyklisty či 
ustrašené nadbíhání developerům.

• Respektujeme názor občanů. 
Pracujeme ve váš prospěch, a hájíme 
vás při sporech s úřadem. Stavíme se 
za vás ve chvíli, kdy to potřebujete.

• Máme připravené plány na obnovu 
Prahy 8. Karlín, Libeň, Kobylisy, 
Střížkov, Čimice, Troja nebo Bohnice 
si zaslouží lepší budoucnost. Zajistíme 
školy a školky pro všechny děti.

• Rozumíme potřebám rodičů s dětmi, 
seniorů a znevýhodněným. Závislým 
a lidem bez domova, je třeba pomoct 
zpět do společnosti prevencí a dosta-
tečnou sítí sociálních zařízení. Umíme 
bojovat proti bariérám – v ulicích, v bu-
dovách i v hlavách lidí. 

praha8.zeleni.cz
facebook.com/szpraha8
praha8@zeleni.cz
tel.: 602 807 082 (zastupitel Petr Vilgus)

MgA. Petr Vilgus, Ph.D.
kandidát na starostu Prahy 8
opoziční zastupitel 2006–2014

a předseda klubu zastupitelů
vysokoškolský učitel
„Moje vize: Moderní město, ve kterém 
politici naslouchající názoru občanů.“

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.
kandidátka do Zastupitelstva Prahy 8
opoziční zastupitelka 2010–2013

ekonomka, vysokoškolská učitelka
„Praha 8 má obrovské rezervy 
v hospodárnosti v nakládání s veřejnými 
prostředky. Mou prioritou je omezení 
zbytečně vysokých výdajů.

Ing. Tomáš Průša
kandidát do Zastupitelstva Prahy 8
místopředseda Strany zelených
ekonom, podnikatel v gastronomii
„V dobré restauraci bývá vidět do 
kuchyně. Ekonomicky dobře řízená 
radnice také nemá co tajit a vítá 
případnou veřejnou kontrolu.“

Ing. Hana Matoušová
kandidátka do Zastupitelstva Prahy 8
kandidátka do Zastupitelstva hl. m. Prahy
iniciátorka petice 8 bez hazardu
bankovní analytička
„Místo, kde žijeme nás ovlivňuje víc, 
než si myslíme. Chci společně s vámi 
rozvíjet veřejný prostor. 
Zrušení heren je první krok.“

…podrobné profi ly kandidátů na webu.

Praha 8

Proč volit zelené do zastupitelstva?
Volby do Zastupitelstva městské části Praha 8 proběhnou 10.–11. října 2014.
Současně proběhne referendum o důsledné regulaci heren, kterou prosazujeme.



Jde to i bez korupce
Ve Straně zelených jsme protikorupční opat-
ření zavedli velmi rychle a na Praze 8 to do-
kážeme také.

Poté, co jsem v  roce 2009 jako jediný 
z  oslovených politiků odmítl úplatek jeden 
milion korun za změnu zákona o  hazardu, 
uvědomil jsem si, že je potřeba změnit sys-
tém fi nancování politických stran, protože 
právě u nich začíná korupce. Již několik let se 
tomuto tématu věnuji. V době, kdy se dané 
téma ve společnosti téměř neřešilo, jsem 
upozornil komisaře Rady Evropy, že přes po-
litické strany lze v ČR jednoduše prát špina-
vé peníze. Za několik měsíců tuto skutečnost 
komisaři potvrdili ve své hodnotící zprávě. 

Spolu se Stranou zelených jsem v  roce 
2010 spolupřipravil nový zákon, který tomu 
měl zamezit. Bohužel dodnes se díky velkým 
stranám nepodařilo nic prosadit. Nečekali 
jsme ale jen nový zákon. Jeho principy jsme 
dobrovolně zavedli do naší vlastní strany 
a  snažíme se naše principy šířit i  do jiných 
politických stran. 

Obdobně to půjde i v naší městské části. 
Víme, že zprůhlednit politiku jde. Jen se musí 
chtít. Zavést účinná a  rychlá protikorupční 
opatření není složité. Chce to jen vůli, know 
how a  nemít svázané ruce. My vůli i  know 
how máme a  ruce nám nikdo nesvazuje. 
Pojďme změnit Prahu 8 k lepšímu!

Ing. Tomáš Průša
3. kandidát do zastupiteltva

praha8.zeleni.cz
facebook.com/szpraha8
praha8@zeleni.cz
tel.: 602 807 082 (zastupitel Petr Vilgus)

Pomůžeme učitelům
Pomůžeme učitelům vytvářet ve školách to-
lerantní a svobodné prostředí plné podnětů. 
Školou den pro děti nekončí, proto budeme  
podporovat i zájmové a  neformální vzdělá-
vání všech dětí. Pomůžeme školám se psa-
ním žádostí o granty, umíme to.

Budeme prosazovat začleňování dětí žijí-
cích s handicapem do předškolních a škol-
ních zařízení – počínaje stavebními úprava-
mi škol a vzděláváním pedagogů.

Mgr. Petr Nečina
5. kandidát do zastupiteltva

Vejchodská: Posvítila jsem si na hospodaření
• Uspořila jsem několik desítek miliónů korun městské části: V investičním plánu Prahy 8 

na rok 2012 se objevil návrh na rekonstrukci ulic. Obchůzkou jsem zjistila, že narozdíl 
od jiných tyto ulice rekonstrukci nepotřebují. Při dodání fotodokumentace mi bylo 
dáno za pravdu. Návrh na zbytečnou rekonstrukci ulic byl stažen a uvolněné fi nanční 
prostředky byly využity přínosnějším způsobem.

• Dokázala, že jsem, že v politice nejde o osobní prospěch, ale o veřejný zájem: Centrum 
Palmovka a. s. potřebuje více než jiná organizace dohled nad hospodařením. Opako-
vaně jsem prohlašovala, že je ochotna působit v dozorčí radě této akciové společnosti 
zadarmo, přestože členové rady za tuto funkci pobírají několik desítek tisíc Kč měsíčně. 
Členství v dozorčí radě bylo zamítnuto, přestože předčí v odbornosti její mnohé členy. 

• Bojovala jsem proti výstavbě Centra Palmovka,navázala jsem spolupráci s architektem 
s jehož odborností se podařilo prokázat předražení zakázky. Tato aktivita vyústila v po-
dání trestního oznámení, výstavbě se však nepodařilo zabránit. 

• Hájila jsem právo občanů na neomezený přístup k informacím a na korektní jednání ze 
strany města. Příkladem může být má spolupráce s občanskými iniciativami ze sídliště 
Střížkov. 

Ing. & Ing. Eliška Vejchodská – 2. kandidátka do zastupiteltva

Mluví za nás naše činy

DOST BYLO HAZARDU

PŘIJĎTE K 2. REFERENDU 
(spolu s komunálními volbami Prahy 8)

10.–11. října 2014
  ANO zákazu heren.

VOLTE STRANU ZELENÝCH 
10.–11. října 2014
  Strana zelených.

Ing. Hana Matoušová
 organizátorka petice 8 bez hazardu 

kandidátka do zastupitelstva

„I před odpor občanů povolila radnice Prahy 8 
vedená TOP 09 a ODS nejvíce heren z celé 
Prahy, povolila dokonce herny v bezprostřední 
blízkosti škol. Zelení podporují referendum 
o zákazu heren v naší městské části.“

Zelení jsou po říjnových komunálních volbách připraveni převzít odpovědnost za fungování Prahy 8. 
ODS zde vládla mnoho volebních období a přivedla tuto městskou část do hluboké krize. 
Zelení nabízejí kandidátku s vyrovnaným zastoupením mužů a žen, kteří ve své profesi dosáhli řady úspě-
chů a v komunální politice hledají prostředek, jak prospět občanům Prahy 8.

— MgA. Petr Vilgus, Ph.D., kandidát na starostu Prahy 8

V rámci iniciativy 8 bez hazardu jsem posbírala více než 
10 tisíc podpisů občanů Prahy 8 a donutila tak radnici vy-
hlásit na referendum na komunální volby. Reagovala tak 
na dlouho neřešený problém heren, který radní Prahy 8 
do té doby ignorovali. Referendum bylo vyústěním mých 
aktivit v rámci sdružení Občané proti hazardu, které zor-
ganizovalo veřejné debaty o hazardu na Praze 8 a které se 
podílelo na připomínkování pražské vyhlášky o hazardu.


