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Na kandidátní listině koalice stran ODS a TOP 09 pod názvem 
Společně pro Prahu 7 je celkem devět žen. Dlužno říci, žen aktivních 
a podnikavých, zaměstnaných rozličnými plány. Přesto se podařilo 
je téměř všechny dostat v jeden okamžik na jedno místo a udělat 
první společnou fotografii. A navzdory prázdninovému režimu 
se povedlo do uzávěrky magazínu uskutečnit i osm rozhovorů, 
které si nyní můžete přečíst v tomto kapesním magazínu. 

Jsou všude kolem nás. 
Okouzlující, silné, obětavé, empatické, ŽENY. 

Navzdory dějinné emancipaci, jsou stále místa, kde ženy za svá práva 
bojují nebo kde genderové stereotypy předurčují jejich role. Jedním 
z takových míst je právě politika. Na počátku 90. let byste u nás jen 
těžko hledali ženy ve vrcholné politice. Ačkoliv jejich absence i zde 
vymizela, stále jich může být více. Přitom si už snad všichni velice 
dobře uvědomujeme nutnost jiného pohledu na svět, toho ženského.

Historie jim často upírala jejich postavení, nemohly studovat, volit 
či pracovat v mužských profesích. Přesto to dokázaly. Být ženami, 
matkami, které vychovávají děti, starají se o domácnost, chodí 
do práce, mění dějiny. 

(Rozhovory jsou v pořadí, v jakém najdete ženy na kandidátce Společně pro Prahu 7.)

Kateřina Veliká, Marie Curie-Skłodowská, Božena Němcová, Margaret 
Thatcherová, Zuzana Čaputová a mnohé další napříč všemi 
profesemi.

Dámy a pánové, dovolte, abychom Vám představili “novou vlnu”, 
která se uchází o vaši přízeň. Ženy Prahy 7.

Zdeňka Polterová

Helena Ziková

Pavlína Lacková

Simona Šonová

Zuzana Kulíšková

Sabina Krchová

Jana Topolová

Šárka Vyhlídalová
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Pavlína Lacková (48 let)

ŽENY PRAHY 7 / STRANA 3

Narodila se v Praze a posledních 
15 let bydlí v Praze 7. Pracuje 
ve školství, bydlí s manželem a třemi 
dětmi na ulici Milady Horákové. 
Miluje svou rodinu, ale také hory 
v zimě i v létě. S přibývajícím věkem 
ji baví zahrádka a politika. Členkou 
ODS je od roku 2004, působí 
v dámském klubu strany 
a spolupracuje s programovým 
týmem ODS pro vzdělání. V budoucnu 
by ráda prosadila do škol nové 
principy. Je přesvědčená, 
že důležitou součástí vzdělávání 
má být „well-being“ žáků i učitelů - 
péče o duševní zdraví obou těchto 
skupin.

Co ve vás evokuje slovo korupce?

Lež a podvod.

Proč kandidujete?

Řekněte mi tři věci, proč by Vás měli 
lidé volit?

Jmenujte jednu věc, kterou byste 
v případě svého zvolení chtěla 
udělat, dotáhnout do konce?

Ve volném čase jsem samozřejmě 
hlavně se svou velkou rodinou, která 
je nedílnou součástí mého života, miluji 
je a jsou pro mě vším. Děti jsou ještě 
malé, takže se opravdu raduji 
z každého jejich úspěchu a toho, 
co se naučí. Vedle rodiny teď trochu víc 
utíkám do politiky. Chtěla bych být 
prospěšná, dělat dobré věci nejen pro 
rodinu, ale pro další lidi kolem mě. Vzít 
nápady, které mám v hlavě 
a uskutečnit je.

No a jak nakládáte s volným časem? 

A proč ne? Věřím, že mohu být lidem 
v městské části přínosem. Vždy jsem 
s lidmi pracovala a vnímám to jako 
takové své poslání. Naslouchat, 

Pracuji tady v Praze 7 a práce je pro 
mě důležitou součástí života. Musí mě 
nejen bavit, ale hlavně naplňovat. Mít 
vize a přivádět je k životu, to mě 
opravdu dostává a dává mi to smysl. 
Znamená to, že pak člověk prací tráví 
nejen pracovní dobu, ale navíc vždy, 
kdy je potřeba. Zůstává mu v hlavě, 
není tu žádné tlačítko vypnout 
a zapnout.

Hned? Chci bezpečné chodníky pro 
občany - usměrnit cyklisty 
a koloběžkáře, aby neohrožovali lidi 
a pejskaře na chodnících v ulicích nebo 
parcích.

Co pro vás znamená práce? Kde 
pracujete?

Zaprvé dokážu naslouchat druhým 
a umím hledat vhodná řešení, zadruhé 
neumím vůbec lhát, zatřetí vidím svět 
očima ženy, což je jistě 
nezanedbatelným přínosem ve spíše 
mužském světě.



Šla bych postupně od menších kroků 
k těm větším. Zaprvé individuálně 
u každého jednotlivě prověřit, jak mají 
nastavené smlouvy, zadruhé je určitě 
možné připravit návody a otevřít 
poradnu včetně individuální pomoci při 
získání příspěvku na bydlení. Zatřetí 
bych se snažila najít možnosti 
mimořádného příspěvku z rezerv 
městské části. A začtvrté je třeba 
se podívat na řešení v delším 
horizontu. Například pokračovat 
v zateplování budov nebo instalovat 

Ta možnost přímo ovlivnit místo, kde 
žiji. Udělat ho ještě hezčí a příjemnější 
k životu, a to nejen pro mne, ale pro 
všechny. Zachovat a rozvinout krásu 
naší městské části a ukázat 
ji i ostatním. Odměnou je radost 
z dobře vykonané práce a spokojenost 
lidí kolem vás. 

Jako žena, která má sama tři děti, vím, 
jak je velmi náročné koordinovat čas 
pro rodinu a práci. Samoživitelky 
se neobejdou bez pomoci svého 
nejbližšího okolí, ať už rodičů, nebo 
třeba nejbližších sousedů. A proč 
by s voděním do školy nemohli pomoci 
například starší spolužáci? Musíme 
si pomáhat a zároveň vytvářet 

v mladých lidech smysl pro 
zodpovědnost a sociální chování. Další 
možností, jak pomoci, jsou pak 
například bazary dětského oblečení, 
knih, pomůcek do školy. Důležité 
je také podpořit účast dětí na školních 
aktivitách, zajistit jim letní tábory nebo 
vstupenky na kulturní a jiné akce, aby 
nedocházelo k jejich sociálnímu 
vyloučení. 

Co byste udělala pro lidi, kteří 
si z důchodu nejsou schopni zaplatit 
energie?

zamyslet se a přijít s návrhem řešení. 
A dotáhnout to do konce. Mám také 
radost z možnosti být součástí příběhu 
naší doby.

Co Vás na komunální politice 
přitahuje?

Co byste udělala pro matky 
samoživitelky?
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fotovoltaiku na budovy v majetku 
města. 

Ta otázka mě velmi trápí, protože jsem 
sama maminkou dítěte, které využívá 
služeb dětského psychiatra. Dětských 
psychiatrů je jako šafránu a situace 
spíše zhoršuje, na vyšetření se čeká 
několik měsíců. Přitom děti mohou mít 
spoustu potíží, které by díky této 
lékařské pomoci mohly lépe a rychleji 
zvládat. 

V poslední době se hodně mluví 
o nedostatku dětských psychiatrů. 
Máte nějaký nápad, jak zajistit lepší 
přístup k dětským psychiatrům, 
kterých je zoufalý nedostatek?

Co by pro vás, jako zaměstnanou 
ženu, mohla udělat městská část, 
a co vy můžete udělat pro ni?

Je to tak spíš otázka pro centrální 
vládu, pro Ministerstva zdravotnictví 
a školství, aby nějakými lukrativními 
pobídkami podpořila studium dětské 
psychiatrie na lékařských fakultách 
a obecně rozvoj a modernizaci celého 
oboru. Obce mohou nabízet levnější 
nájmy a být jinak všestranně vstřícné. 
Ale jaký má smysl přetahovat dětské 

psychiatry odjinud, když jich je tak 
málo, že za nimi pacienti budou stejně 
dojíždět z jiných měst?   

Ráda bych se zde cítila bezpečně, 
stejně tak celá moje rodina, kamarádi, 
kolegové. Chtěla bych přijet a mít kde 
zaparkovat, a když jdu po chodníku, 
nechci uskakovat před cyklisty. 
Očekávala bych, že by tyto dvě věci pro 
mě městská část udělat mohla. 
A co já naopak pro ni? Kandiduji 
ve volbách, tak snad mohu přispět 
svými nápady, pracovitostí 
a vytrvalostí. 
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Zdeňka Polterová (65 let)

Vyrostla v Praze, bydlí v Osadní, 
pracovala jako interní auditorka, 
v neziskové organizaci nebo 
v advokátní kanceláři. Má dvě 
dospělé děti a vnučku. Jako 
dobrovolník čte dětem pohádky. 
V TOP 09 je sedm let, a pokud bude 
zvolena, tak se poprvé může 
do veřejného života zapojit jako 
zastupitelka městské části. 
Je to čestná a bezprostřední žena. 
A jak se dozvíme z rozhovoru, také 
oblíbená babička… 

Co jsi dělala předtím, jaká je tvá 
profese?

Zapojujeme se i do jiných programů, 
různých slavností, jako je mikulášská 
nebo zakončení školního roku, kde 
pomáháme vyučujícím s programem. 
Děti k nám přistupují jinak, přece jen 
jsme babičky a máme tam dokonce 
i jednoho dědu. Zdraví nás „čau babi“, 
berou nás jako svou rodinu. Chovají 
se k nám jinak než k učitelkám.

Jsem v důchodu… (smích) Jinak pořád 
něco dělám. Mám kosmetické studio, 
ale je to spíš takový koníček, 
podstatnou část času trávím 
dobrovolnickou činností v organizaci 
Mezi námi. Jde o tzv. mezigenerační 
skupiny, tedy setkávání lidí mezi 
generacemi. V mém případě jde 
o propojování seniorů a dětí. Tady 
působím minimálně už čtyři roky 
a každou středu například čtu dětem 
pohádky v mateřské škole na Ortenově 
náměstí.

Kde pracuješ, co děláš?

To zní dobře. A co děláte dál? A jak 
to přijímají děti?

Hlavně administrativní činnost, účetní, 
interní auditorku, pracovala jsem 
v neziskové organizaci, v advokátní 
kanceláři. Mám to pestré, ale většinou 
to byla práce v kanceláři. Teď je to 
velká změna.

Pojďme ke komunální politice… 
Jmenuj jednu věc, kterou bys 
v případě svého zvolení chtěla 
udělat?

Zajímá mě sociální problematika, 
zejména péče o seniory. Podle mého 
názoru tady nefunguje optimálně 
komunikace mezi obvodními lékaři 
a sociálními službami. To bych chtěla 
změnit.

Komu se podle tebe městská část 
věnuje nejméně?

Myslím, že ženám samoživitelkám. 
Nájmy a energie jsou drahé, mámy 
někdy nemají na jídlo pro děti, i když 
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A co pro ně může udělat městská 
část?

Co v tobě evokuje slovo korupce?

pracují. Vidím to, jak jsem ve styku 
se školkami. Honem do školky, pak 
rychle do práce a odpoledne po práci 
další směna doma. 

Třeba speciální návštěvní hodiny 
na úřadě, odpoledne, po pracovní době. 
A komunikovat diskrétněji, aby 
se maminky neostýchaly a mohly říct, 
co je trápí. Některé se stydí za to, 
že jsou matky samoživitelky nebo 
že nemají na jídlo pro děti. Pomohlo 
by více sbírek na potraviny, 
zaměřených právě na pracující matky 
s dětmi. Je potřeba, aby spolupracoval 
a komunikoval celý systém: školka, 
lékaři, neziskový sektor, městská část.

Bohužel s ní mám hodně osobní 
zkušenost. V rámci interního auditu 
jsem našla nějaké nesrovnalosti, 
a když jsem na to upozornila, přišla 
do 14 dnů výpověď. Pět let jsem se pak 
soudila, abych zjistila, že i když jste 

v právu, nemusíte vyhrát. Ale pro 
mě bylo důležité se angažovat 
v potírání korupce. A i když jsem 
nevyhrála, mám čisté svědomí 
a nelituji toho. Člověk by měl vždy 
udělat, co je v jeho silách. Cítila jsem 
to tak, i když mi všichni okolo říkali, 
že jsem blázen.

Jednak Prahu 7 znám dost dlouho, 
bydlím tu přes 30 let. Děti tu chodily 
do školky i do školy, znám tu spoustu 
lidí, je mi to tu blízké a jako dobrovolník 
jsem chodila do denního stacionáře 
k seniorům. Odtud mám blízko 
k sociálním věcem. A doufám, 
že ke mně mají lidé důvěru, protože nic 
nepředstírám, ale jsem taková, jaká 
jsem.

Myslím si, že ano.

Jaké jsou další důvody?

Myslíš si, že to je jeden z důvodu, 
proč tě volit?
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Simona Šonová (32 let)

Doktorka filozofie, svobodná, 
bezdětná, ve Šmeralově ulici v Praze 
7 bydlí se svým přítelem již 11 let. 
Pracuje jako vedoucí pobočky 
realitní kanceláře pro Prahu. Podle 
jejích slov je pro ni práce koníčkem, 
klienti se vrací, často jim pomáhá 
řešit celkově finanční situaci (dluhy, 
exekuce, prodej nebo pronájem 
nemovitosti). Mimo práci ji baví 
cestování, turistika, vaření, kultura, 
čtení, bikram jóga, zdravý životní 
styl. Volný čas tráví s přítelem a 
svým yorkshirským teriérem. V ODS 
je pátým rokem.

Zlepšila bych podmínky pro pejskaře. 
Například více míst, kde by se mohli 
psi napít.

Myslím, že se výrazně zhoršila péče 
o seniory. Změny v pečovatelské službě 
a neustále střídání pracovníků, kteří 
sociální služby dělají, našim seniorům 
rozhodně neprospívá.

Co ve vás evokuje slovo korupce?

Které skupině je na Praze 7 
věnována nejmenší péče a co byste 
v tomto směru změnila?

Nečisté jednání, zvýhodnění někoho 
za úplatu. 

Napište tři věci, proč by Vás (nás) 
měli lidé volit?

Jsem přímá, pracovitá a nebojím 
se nových výzev.

Řekněte mi, co vás charakterizuje 
jako komunální političku? Nebo jako 
ženu...

Snaha se dostat k podstatě problémů. 

Jmenujte jednu věc, kterou byste 
v případě svého zvolení chtěla 
udělat?

Proč kandidujete?

Ráda bych zlepšila situaci v Praze 7. 
Chci normálně zaparkovat, když 
potřebuji, chci jít normálně nakoupit 
a ve volném čase se projet 
po bezpečné cyklostezce. Chci 
přátelské a normální bydlení na našem 
vltavském poloostrově. 

Co Vás na komunální politice 
přitahujete?

Co byste udělala pro matky 
samoživitelky?

Lepší informovanost o možnostech 
podpory a péče.

Možnost prosadit své nápady a vize 
a tím zlepšit život lidem v naší městské 
části.
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Jak zajistit přístup k dětským 
psychiatrům, kterých je zoufalý 
nedostatek?

Chci, aby mě městská část 
neobtěžovala nejrůznějšími 
nesmyslnými příkazy a zákazy, ale 
vytvářela smysluplný servis pro 
občany. 

To je spíš systémový problém. 
Nejdůležitější úlohu vidím ve škole 
a jejich přístupu, prevenci proti šikaně, 
možnost psychologických intervencí 
u výchovných poradců na školách.

A já ji takovou chci mít.

Zde je nutný individuální přístup. 
Pomoc městské části je pak nejen 
správná ale také potřebná.

Co byste udělala pro lidi, kteří 
si z důchodu nejsou schopni zaplatit 
energie?

Co by pro vás, jako zaměstnanou 
ženu, mohla udělat městská část, 
a co vy naopak můžete udělat pro ni?
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Zuzana Kulíšková (45 let)

Pracuje v pojišťovnictví a Praha 7 
je jejím domovem od narození. Žije 
tu v Korunovační ulici se svým 
manželem a dvanáctiletým synem. 
Ráda sportuje, snowboarduje, běhá, 
jezdí na kole, cestuje, vydává 
se na horské túry. Členkou ODS 
je dlouhých 25 let. Vidí v ní tradici, 
značku a dobré jméno. 

Říkala jste, že ráda běháte. Jak 
často? A kde?

Rychlý nekorektní výdělek. Bohužel 
je to slovo spojeno s politikou. Pro 
mnohé lidi je politika synonymem 
korupce.

Pracují i z domova?

Mladým je věnováno hodně - kavárny, 
parky … to nám mohou jiné městské 
části závidět. Naopak pro seniory není 
bezpečno na chodnících. Rovněž mám 
pocit, že škola u mého syna nezvládla 
úplně distanční výuku, nevím ale, jak 
u ostatních škol?

Co pro Vás znamená slovo korupce?

Pracuji v České podnikatelské 
pojišťovně, vedu obchodní tým 
sedmnácti operátorů, který jsem 
si vybudovala. Prodáváme pojistky. 
Začínala jsem s třemi lidmi. Bylo 
to náročné. Před covidem tuto práci 
už nikdo nechtěl dělat. V době covidu 
přišli mladí lidé, z letišť, cestovek 
a jiných profesí většinou do třiceti let. 

S covidem jsme zavedli i home office. 
Jsme vysoce operativní. Mám holčinu 
na mateřské dovolené a dělá pro nás 
z domu na zkrácený úvazek. Z toho 
mám velkou radost. 

Doprava, parkování … to trápí všechny. 
Dle mého názoru priorita, která hoří.

Kde pracujete?

Které skupině obyvatel Prahy je 
věnována nejmenší péče? 

Snažím se o víkendu a někdy se mi 
podaří i ve všední den. Podle práce 
dvakrát třikrát do týdne. Chodím 
na „oválek“. 

Jmenujte jednu věc, kterou byste 
v případě svého zvolení chtěla 
udělat?
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Co Vás přitahuje na komunální 
politice? 

Právě možnost něco změnit. Mám 
kolem sebe spoustu lidí, kteří chodí 
volit, ale tam to končí. A o tom to je, jít 
dál, pak tu možnost máte…

Zkuste říct několik věcí, proč 
by „vás“ jako stranu měl někdo volit?

Konzervativnost, tradice, značka, jsme 
tu dlouho. Dokázali jsme se vytáhnout 
v dobách, kdy jsme na tom jako ODS 
byli bídně. Strana padla na kolena, 
obměnila se, špatní lidé odešli. 

Bojíte se, že nebudete mít 
na energie?

Nebojím, ale s respektem. Jsme 
připraveni snížit o dva stupně v zimě 
teplotu. Pro seniory by měla být 
sociální pomoc, aby tu situaci zvládli. 
Nejhůře na tom budou sportovní kluby 
a sportoviště, tam bude třeba zásadní 
pomoc. 
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Situace je teď jiná díky astronomické 
inflaci a cenám energií. Teď se musíme 
soustředit na to, aby zejména 
ti nejslabší, jako jsou právě matky 
samoživitelky, nebo například senioři, 
kteří žijí sami, v zimě doma nemrzli. 
Vláda poskytuje základní nástroj 
v příspěvku na bydlení, který se musí 
lidé naučit brát ne jako nějakou 
almužnu, ale jako další zdroj příjmu. 

Je výjimečně těžká doba a musíme 
to tak přijmout a něco s tím dělat. A jak 
tady může pomoci městská část? 
Proč by třeba nemohl každý úředník 
na městském úřadě vzít telefon, nebo 
se zvednout ze židle a jít za lidmi domů 
a dotazníky na příspěvek s nimi 
vyplnit? Ale jinak, zvlášť co se týká 
maminek samoživitelek, má představa 
je, že potřebujeme získat malé, levné, 
ale hezké byty, které poskytuje 
městská část za rozumný nájem těm, 
kdo to potřebují.

Jmenujte jednu věc, kterou byste 
v případě svého zvolení chtěla 
udělat?

Jak zajistíte matkám samoživitelkám 
dostupnější bydlení?

Jako jednotlivec nezměním nic. 
Vy to víte, já to vím… Je to možné 
pouze tehdy, když se spojí více lidí, 
nebo ještě lépe, když dostanete 
mandát ve volbách a můžete věci 
ovlivňovat přímo z radnice. Pro mě 
je důležité téma dostupnějšího bydlení, 
zejména pro maminky samoživitelky. 
To bude moje parketa, kde bych chtěla 
věci měnit.

Nevím, jestli nejméně, ale určitě 
by se dalo dělat více pro lidi skutečně 
sociálně slabé a lidi s mentálními 
poruchami. Chtělo by to ve spolupráci 
s neziskovým sektorem iniciovat 
programy péče a pomoci pro extrémně 
sociálně znevýhodněné lidi, poradnu 
pro lidi, kteří spadnou do dluhové pasti, 
právní servis pro maminky 
samoživitelky, které se nemohou 
domoci alimentů atd. Není 

Komu se podle Vás městská část 
věnuje nejméně?

Sabina Krchová (36 let)

Vystudovala práva, věnuje 
se ochraně práv zvířat, podpoře 
ženských práv, podniká. Kandiduje 
poprvé. Na rozdíl od svých kolegů 
a kolegyň na kandidátce, 
je v komunální politice nováčkem. 
Do TOP 09 vstoupila v loňském roce. 
Přivedla ji k tomu covidová 
pandemie. „Tím, že člověk trávil více 
času doma, tak se začal rozhlížet 
kolem sebe, co funguje, co zase moc 
ne. Začnete mít chuť to změnit,“ říká. 
A když chcete něco změnit, tak 
je nejlepší jít mezi lidi, kteří 
se na to dívají stejně. A tím je pro 
ni TOP 09.
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to o penězích, ale o komunikaci 
a propojení těch správných lidí. 

Co Vás napadne, když slyšíte o korupci?

Korupce ve mně evokuje, že se někdo 
dá na politiku ze zištných důvodů nebo 
se na této dráze nechá zlomit „dobrou“ 
nabídkou. Vím že se najdou lidé, kteří 
z těchto důvodů do politiky vstupují, ale 
věřím, že je to jen menšina. Do politiky 
by měli jít lidé, kteří mají altruistické 
sklony a chtějí dělat něco pro ostatní, 
protože ten všechen čas, který tomu 
věnujete, vám nikdy nikdo nezaplatí.

Jdu do toho se srdcem, čistými úmysly 
a ohromným elánem a touhou pomáhat. 
V Praze 7 žiji devět let, vím, co se tu děje, 
jaké jsou každodenní problémy. Zvlášť 
třeba, když máte pejsky a chodíte je každý 
den venčit a musíte se zlobit na cyklisty 
nebo koloběžkáře, kteří nerespektují 
vymezené cyklostezky. Určitě mám lidem 
co nabídnout, ženy v mém věku v politice 
chybí, a to je trochu škoda.

Proč by Vás měli lidé zvolit?

ŽENY PRAHY 7 / STRANA 13



Šárka Vyhlídalová (48 let)

Miroslav Kalousek a Karel 
Schwarzenberg pro ni byla stěžejní 
jména TOP 09, která ovlivnila její 
rozhodnutí pro vstup do této strany. 
Říká: “Když člověk chce nějak žít, 
dobře žít, musí se o to sám snažit, 
podílet se na tom...” Zajímá ji jak 
komunální, tak celostátní politika. 
Bydlí v Tusarově ulici, s Prahou 7 
je úzce spjatá, zná tady každý vchod, 
každý dům z dob, kdy roznášela 
poštu. 

Jak dlouho žijete na Praze 7?

Dlouho jsem bydlela na Letné, teď 
už asi pět let v Holešovicích. Stejně 
dlouho v Praze 7 pracuji; a teď to mám 
do práce prakticky jen přes ulici. Jsem 
tu zvyklá, je to strategicky umístěná 
městská část. Je tu blízko do centra 
Prahy, na autobus, když někam jedu, 
do práce chodím pěšky. 

Co konkrétně děláte?

Jsem v kanceláři na poště. Dříve jsem 
ale roznášela poštu a důchody. 
Zaskakovala jsem za kolegy v terénu, 
tzv. „střídač“. Znám tu tak všechny 
ulice, mám to tu křížem krážem 
prochozené. 

Není práce na poště, díky internetu 
a elektronické komunikaci, postupně 
odsouzená k zániku? 

Klasických dopisů sice ubylo, hlavně 
v době, kdy začaly SMS zprávy, ale 
třeba pohledy se posílají stále dál. 
Hlavně cizinci. A Češi také posílají 
pohledy, z dovolené, přání. Řekla bych, 

že se to vrací. A samozřejmě se pak 
hodně posílá velká pošta: katalogy, 
letáky, nabídky… papír pořád hraje 
velkou roli.

Jaké máte koníčky, to děláte 
ve volném čase?

Vytvořila bych jim lepší podmínky. 
Místa ve školce pro jejich děti, půl 
úvazky. Nora Fridrichová tu pro ně má 
šatník. To si myslím, že je velmi dobrá 
věc, která funguje. Je tu i azylový dům. 
Je třeba stále co zlepšovat.

Hovořila jste o rodině, máte děti?

Nemůžu se tak nezeptat, co byste 
udělala pro matky samoživitelky?

Chodím ráda do divadla, na koncerty, 
do galerií, na křty knížek. Mám ráda 
procházky a hlavně čtu to, co mě baví… 
vlastně pořád čtu.

Mám tři děti, dospělou dceru a dva 
syny školního věku. Jsem matka 
samoživitelka.
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Kdybyste měla tu moc, co byste 
v městské části změnila?

Tady je toho na změnu (smích). 
Parkování, cyklopruhy, čistota 
chodníků. Když jsem se sem 
přestěhovala, nemohla jsem 
si zvyknout. Místo, abych se dívala 
na krásy budov a architektury, dívala 
jsem se pod sebe, abych do něčeho 
nešlápla. To asi pálí všechny. Určitě 
bych chtěla více zeleně mezi domy, 
vodní mlžítka, pítka, fontány. Zvlášť 
tady v Holešovicích, kde bydlím.

Co Vás láká na komunální politice?

Líbí se mi, že je viditelnější, 
hmatatelnější, lépe uchopitelná.

Co Vás vedlo k tomu vstoupit 
do strany TOP 09?

Kdysi jsem chtěla vstoupit do Unie 
svobody, ale než se to stačilo 
zrealizovat, tak zanikla (smích). TOP 09 
jsem podporovala od začátku. Jelikož 
v té straně mám spoustu známých 
a je mi blízká svými názory, stala jsem 
se členem. Žiji tu a považuji za důležité 
se politicky angažovat. 
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Jana Topolová (79 let)

Je jí 79 let a většinu svého 
profesního života byla bankovní 
úřednicí. Její věk byste ji rozhodně 
nehádali. Vitální, křehká, přitom 
energická dáma, která má velmi 
dobrý přehled nejen o politickém 
dění kolem sebe. Do ODS vstoupila 
v roce 2006. Pojily jí zde přátelské 
vazby a stejné názory. 

Je mi 79 let, jsem aktivní, rozhodně 
nekončím (smích). Mohu prosazovat 
potřeby právě naší generace a řešení 
jejích problémů, protože ji sama žiji. 

Co byste přála matkám 
samoživitelkám?

Jak to říct slušně? „Naházet je do pytle 

a zbouchat.“ Úplatky a úplatky. 
Je to smutné, když vidíte, co si za ty 
nakradené peníze koupí. Za deset let 
tu není korupce stále vyřízená. 

Proč by Vás měli lidé volit?

(smích) Celý svůj život. Narodila jsem 
se tady. Nebudete tomu věřit, ale nikdy 
jsem se nechtěla stěhovat. V naší době 
to tak i bylo - kde se člověk narodil, 
tam většinou i zůstal. Mám to tady 
hrozně ráda, líbí se mi tu. Moje babička 
i moji rodiče žili na Praze 7, moje děti 
už jsou ale každé jinde. Tak to je, dnes 
není problém se stěhovat. 

Aby měly jednodušší život, aby si každá 
našla nějakého partnera. Ale pozor 
na matky samoživitelky, co žijí 
s partnerem a dávky jen zneužívají. 
Je třeba dávky účelně rozdělovat. 

Co ve Vás evokuje slovo korupce?

Jak dlouho žijete v Praze 7?

Co se Vám nelíbí na Praze 7?

Doprava, nesmyslné značení, některé 
cyklostezky, např. ve Veletržní ulici. 
Cyklisti, co terorizují chodce 
na chodníku a jsou bezohlední, včetně 
pana starosty (smích). Mám vnuka, 
co chodí naproti do školy, tak to mám 
z první ruky. 

Ceny za energie se navýšily o tři sta 
procent. Zálohy jsou vysoké a to máme 
své topení. Ještě, že jsme s manželem 
dva. Kdyby člověk zůstal sám, tak bude 
opravdu na sociálních dávkách. Pak 
musí chodit a prosit na úřadech. Zatím 
se mě to netýká. S manželem 
se snažíme zdravě žít, abychom tu byli 
co nejdéle spolu. Jsem aktivní, ale 
to víte, obálka je jiná než přístroj, sem 
tam se už něco objeví (smích).

Co pro Vás jako pro seniorku dělá 
městská část? A jak zvládáte 
energie?
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Helena Ziková (71 let)

Noblesní dáma, která žije na Praze 7 
skoro čtyřicet let. Jak sama říká: 
„Jsem s tím místem srostlá, mám 
to tu strašně ráda.“ Profesně má 
blízko k informatice, reklamě 
a umění. Sama provozovala krásné 
dva roky galerii v Heřmanově ulici. 
Jejími koníčky je tvorba loutek, 
zahrada, zvířata a její rodina. 
Je členkou TOP 09. 

Možná pro bezdomovce, je to velice 
problematické. Jsou to často nemocní 
lidé, fyzicky i psychicky nemocní. 
Rovněž pro staré a špatně pohyblivé 
lidi, ti potřebují pomoc vždy. 

Mám jednu dceru a dvě vnoučata. 
Vnučka je nevidomá, je jí pět let. 
Je to velmi náročné. Obdivuji všechny 
maminky, které se starají o takové dítě 
a obdivuji svoji dceru. Dcera teď bydlí 
u Řitky, ale vyrůstala tady.

Mě tady baví, že tu člověk zná spousty 
lidí, že mu to kolikrát přijde jako 
vesnička. Jdu do Alberta nakoupit, 
zapovídám se tam se třemi lidmi. Bydlí 
tu muzikanti, pejskaři, různí lidé… 
Lidi mě zkrátka baví.

Jmenujte jednu věc, kterou byste 
v případě svého zvolení chtěla 
udělat?

Vodotrysk nebo fontánu tady 
na Řezáčově náměstí. Zkrátka více 
vodních prvků, které by ochladily v létě 
vzduch. 

Jak jste se dostala do Topky?

Kolik máte dětí?

Co se Vám tady v místě Vašeho 
bydliště líbí?

Pro koho si myslíte, dělá městská 
část nejméně?

Něco velmi nepříjemného. Nevím, jak 
se s tím dá bojovat, těžko to vymýtit. 
Boj s korupcí bohužel ale lidé také 
zneužívají, aby se vytáhli k moci.

Zkuste říct několik věcí, proč by 
„Společně“ měl někdo volit?

V TOP 09 je spousta kvalitních lidí, 
kterým věřím. V ODS také. Pokud jsou 
lidi solidní a nechtějí zneužívat moc, 
dá se pak udělat mnoho dobrého. 

Co ve vás evokuje slovo korupce?

Já jsem si myslela, že bych mohla 
něčemu pomoci, a kam jinam než 
do Topky. Její zakladatelé mi přišli 
opravdu chytří a bezvadní. Pořád tyto 
pány obdivuji. Pan Kalousek a pan 
Schwarzenberg mi mluví z duše… 
Chtěla bych, aby Topka byla víc vidět. 
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Zkoušela jsem různé výstavy, muziku, 
kreslení na den dětí. Pamatuji si, když 
jsem dělala v roce 2006 ve Stromovce 
hudební festival s názvem „Konec 
vokurkové sezóny“ (pozn. paní Helena 
se za svobodna jmenovala Vokurková). 
Krásné počasí, obrovská radost, lepila 
jsem po Praze 7 tisíc plakátů.  

Co byste udělala pro matky 
samoživitelky?

Také jsem byla matka samoživitelka. 
Někdy to bylo těžké a jednu dobu jsme 
měli pořád zelí a brambory. Pak se na 
mě usmálo štěstí a začala jsem 
pracovat v reklamě. Partnera jsem 
si našla až v padesáti a vdávala jsem 
se v pětašedesáti (smích). Myslím, 
že se dnes pro matky samoživitelky 
dělá daleko více. 

Co ženy a politika?

Chlapi se rádi strefují do žen. Vidí 
krásnou ženu, na kterou nemají, tak 
jí řeknou něco ošklivého. Přitom ženy 
mají obrovský potenciál, který 
se zbytečně ztrácí nebo potlačuje. 
Je to myšlení, které to mužské doplňuje.

Velkou zálibou Heleny 
je výroba loutek. 
Na snímcích je (1) Babička, 
(2) Policjat a (3) Matador.
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tobě!
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Chcete tričko I  Praha 7? 
❤

Bydlíte v Praze 7? Není nic 

jednoduššího, než si ho nechat 

donést domů. Objednávejte 

na našich stránkách.

CHCI
TRIČKO I  PRAHA 7❤
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