
Jako starostka jsem radnici otevřela lidem 
a  pustila se do modernizace těžkopádného 
úřadu. Pětku chci moderní, zelenou a bezpeč-
nou. Společně jsme proto nastartovali stra-
tegii rozvoje městské části, do jejíž přípravy 
jsem zapojila desítky skvělých lidí včetně 
politické opozice i obyvatel z celé Pětky. De-
velopery tlačíme k enormním investicím do 
infrastruktury, striktně bráníme zeleň, rekord-
ně investujeme do rozvoje a výstavby nových 
škol. Pětka konečně nenese zátěž uživatelů 
drog za celou Prahu a ulice jsou bezpečnější. 
Důvěra Pražanů mi umožnila stát se poslan-
kyní, což mi otevírá mnohé dveře, mám daleko 
více možností, jak svému městu pomáhat.

Praha 5 je dynamicky se rozvíjející městská 
část. Proto je více než kdy jindy společným 
úkolem mým i všech zastupitelů naší měst-
ské části pečovat o to, aby Praha 5 vzkvé-
tala a modernizovala se ve všech oblastech 
občanské vybavenosti. Mou vizí je udělat 
z Prahy 5 centrum kulturního života v Praze. 
Kultuře se u nás daří už nyní, stala se pevnou 
součástí života místních. Proto chci nadále pod-
porovat tradiční kulturní akce, ale přinášet na 
Pětku i nové projekty, které mají potenciál při-
spět k našemu společnému setkávání a sdíle-
ní nezapomenutelných duchovních zážitků. Je 
třeba využít také toho, že tu žije spousta skvě-
lých umělců.

Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu 
Univerzity Karlovy, kde jsem se věnoval pro-
jektům ochrany životní prostředí. Na Pětce 
mám nejraději přírodu a zeleň. Jako předse-
da výboru životního prostředí a nyní i radní 
pro územní rozvoj bráním snahám o jejich zá-
stavbu. Přispěl jsem k zavedení transparentní-
ho přístupu Prahy 5 k developerské výstavbě. 
Podařilo se mi zajistit schválení strukturálního 
plánu, díky čemuž chráníme vilové čtvrti a ze-
leň před naddimenzovanou zástavbou. Vyjed-
nali jsme stamilionové investice developerů 
do nové občanské vybavenosti v rozvojových 
lokalitách. Jen v oblasti Barrandova je to čtvrt 
miliardy na nový okružní park, mateřskou ško-
lu a další potřeby místních obyvatel. 

Pětka je mým domovem celý život a mám ji 
opravdu rád, proto se chci podílet na jejím 
rozvoji, podpoře sportu a kultury, aby skuteč-
ně žila. Vystudoval jsem veřejné finance, pro-
to jsem se po zvolení do zastupitelstva zapojil 
do finančního výboru. Zhruba před rokem mě 
zastupitelé zvolili radním pro finance. Své 
zkušenosti se správou financí využívám při 
sestavování rozpočtu a plánování investičních 
projektů. Pečlivou analýzou nákladů všech od-
borů se mi na provozních výdajích úřadu poda-
řilo uspořit 100 milionů korun. Díky tomu nyní 
rekordně investujeme do dostupného bydlení 
pro mladé a seniory, výstavby a modernizace 
škol, údržby zeleně i revitalizace veřejného 
prostoru.

Po magisterských studiích v Amsterdamu 
jsem u nás několik let pracoval jako učitel. 
Celou dobu sleduji, jak Praha 5 láká k životu 
mnoho nových lidí a rychle roste. Proto jsem 
se rozhodl zapojit, podpořit rozvoj našeho 
školství a přitom chránit naši pestrou příro-
du, díky které je Pětka jedinečná. Ve Školské-
mu výboru i Radě Prahy 5 prosazuji výstavbu 
nových škol. Bojuji za to, aby bytová výstavba 
probíhala zejména na brownfieldech, a blo-
kuji snahy developerů o výstavbu na zelených 
plochách. Podařilo se nám, aby se developeři 
aktivně zapojili do rozvoje občanské vybave-
nosti. Nyní přicházíme také s vlastní výstavbou 
dostupného družstevního bydlení pro mladé 
rodiny.

Patnáct let učím na Fakultě financí a účetnic-
tví Vysoké školy ekonomické, kde jsem získa-
la doktorát v oboru finance. Jako doma se ne-
cítím jen ve světě financí a mezi studenty, ale 
hlavně na živém Smíchově, který mi oprav-
du přirostl k srdci. Chci bydlet v moderním 
městě, ve kterém se obyvatelé cítí bezpečně, 
mohou aktivně sportovat a kulturně žít. Proto 
jsem se stala členkou místní kulturní komi-
se a pomáhám Prahu 5 v tomto rozvíjet. Díky 
tomu rozumím fungování samosprávy a vidím 
řešení pro řadu věcí, které na Pětce můžeme 
zlepšit. Veřejnému životu u nás mohu přispět 
bohatými zkušenostmi z oblasti financí nebo 
vzdělávání mladých lidí. Budu moc ráda, pokud 
mě v tom podpoříte. 
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