


• Chcete platit nižší cenu za služby poskytované městem včetně vodného a stočného?
Upravíme tarify a nastavení místních daní. Pomůžeme tak seniorům, sociálně slabým a matkám sa-
moživitelkám. Méně zaplatíte za vodu i za popelnice. Jdeme snížit cenu vodného a stočného nej-
méně o 20 %. Neslibujeme však nereálné! Vytvoříme e-shop, abyste nemuseli kvůli platbám městu 
a jeho organizacím nikam chodit a vše bylo jednoduché a na jednom místě.

• Chcete spolurozhodovat a mít přehled, kam a kdy se budou investovat peníze města?
Preferujete park, cyklostezku, koupaliště či pokrytí obce wifi signálem? O části rozpočtu budete spolu-
rozhodovat sami. Na radničním webu najdete všechny smlouvy i faktury, budeme publikovat videozá-
znamy z jednání zastupitelů a zveřejňovat zápisy z jednání rady města. Žádné tajnosti před občany!

• Chcete obchvat Rudné? Aby tranzitní doprava neprojížděla městem? Vadí vám hluk z dálnice?
Obchvat, který odlehčí provozu na silnicích 605 (Masarykova) a 101 (Drahelčice – Rudná – Tachlovice), 
a zavedení protihlukových opatření jsou naší prioritou.  

• Chcete zde mít kulturní a společenské centrum?
Pěší zóna v centru Rudné není nereálnou věcí. Konečně bude v našem městě možno přivítat divadelní 
soubory či hudební skupiny z celé republiky, uspořádat farmářské trhy nebo někam večer zajít s přáteli.

• Chcete centralizovaná sportoviště s možností veřejného koupání?
Chceme využít dostatečné zásoby vody v některých z vytipovaných lokalit Rudné. Dostupnost? Po 
cestách pro pěší a cyklisty. Vytvoříme tak prostor pro rozvoj sportovních oddílů s minimalizací jejich 
provozních nákladů i rozvoj turistiky podporující místní podnikání.

• Chcete větší bezpečnost na ulici i na silnici?
Chceme rezidenční zóny a kamerový systém v exponovaných lokalitách. Vaše děti, vy i váš majetek  
budou ve větším bezpečí.

• Chcete, aby Rudná začala být energeticky soběstačným městem?
Budeme realizovat projekty města i občanů v oblasti obnovitelných zdrojů a začneme lépe využívat 
dešťovou vodu a vodní zdroje. Úspory pro lidi a město i soulad s přírodou, to je naším cílem!

Rudná pro život 2013 je jedinou občanskou kandidátkou ve městě. Jde o erudované lidi, 
kteří nejsou závislí na politických stranách ani na městských zakázkách. Zároveň však 
mají bohaté zkušenosti s financováním, projektovým řízením i s veřejnou správou.

DEJME RUDNÉ NOVÝ IMPULS!



Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
největším bohatstvím města jsou jeho obyvatelé. A Rudná je 

v tomto směru rozhodně bohatá! Věděli jste například, že v Rudné 
žije světoznámý skladatel barokní hudby? Rozhodli jsme se, že bu-
deme lidské bohatství našeho města postupně odhalovat a zajímavé 
osobnosti představovat. Začínáme právě dnes!

Podíváme se ale i na klenoty daleko za hranicemi Rudné. Skalná 
a Sazovice - obce, které dokázaly pro své občany vybudovat krásné 
cyklostezky, centralizovaná sportoviště prvotřídní kvality i skvělé kou-
paliště. Když podobné věci dokáží v obcích se 700 či s 2000 obyvateli, musí to jít i u nás! Buďme 
náročnější. Na vedení města i na sebe. A zapomeňme konečně na dělení „starousedlíci vs. nápla-
vy“. Spojme se a nechme se inspirovat. Všichni přece chceme žít v krásném městě. 

Také jste se zkusili třeba krajanů na dovolené zeptat, co se jim vybaví při vyslovení slova 
Rudná? Přál bych si, aby za pár let byla samozřejmá odpověď typu „skvělé koupání“, „procház-
ky do lesa“ a „Hořelické posvícení“. Je nejvyšší čas zbavit Rudnou image milionové krabice 
s vínem a Sametových vrahů! 

Pohodový konec léta!

Ing. Martin Viktora, MBA
šéfredaktor časopisu Rudenský objektiv
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Úvodní slovo šéfredaktora
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EDITORIAL

Základní ceník inzerce 
v časopisu Rudenský objektiv

Pro občany, spolky a neziskové organizace poskytujeme pro propagaci 
jejich neziskových aktivit slevu 50% celoročně! 

Kalkulace ceny a základních formátů:
1/2 strany uvnitř ........................ 1500 Kč
1/1 strana uvnitř ........................ 2500 Kč
4. strana obálky (záda) 1/1 ........ 3500 Kč

AKCE: SLEVA 50% NA INZERCI !!!
při objednávce do 30. září 2018

1/1
148 x 210 mm
+ 3 mm spad

1/2 uvnitř
128 x 84 mm
zrcadlo
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ROZHOVOR S VÝZNAMNOU RUDENSKOU OSOBNOSTÍ

V Rudné je
František Xaver Thuri šťastný

Často je nazýván jediným žijícím skladatelem barokní hudby. Bydlí zde 
v Rudné. Ve vašem sousedství. Většina z nás zná ale spíše jeho manželku 
Helenu, která je známou a oblíbenou učitelkou hudby. Dnes však přinášíme 

exkluzivní rozhovor s jejím manželem, světově uznávaným skladatelem a hudební-
kem, Františkem Xaverem Thurim! O hudbě, o životě a o Rudné...

Pane profesore, co Vás přivedlo k bydle-
ní v Rudné a kdy?

Celý život mě má profese i profese man-
želky více méně nutila žít v Praze, v cent-
ru kulturního života. A tak jsme toužili po 
klidu v menším městě. To se nám podařilo 
v roce 2006, kdy jsme se odstěhovali sem do 
Rudné, kde již několik let žil a stále žije náš 
přítel a spolužák – později i kolega v orches-
tru - Mgr. Bernard Marek. Jsme zde šťastni 
a nikdy jsme nelitovali našeho rozhodnutí 
opustit Prahu a zvolit toto místo.

Složil jste přinejmenším dvě opery, na-
psal desítky samostatných skladeb, které se 
hrají na mezinárodních hudebních festiva-
lech. Vaše hudba zazněla například na Me-
zinárodním hudebním festivale v Českém 
Krumlově k sedmistému výročí založení 
města – Vodní hudba pro Český Krumlov. 
Jak se čerpá inspirace pro takové dílo?

Celý život mne okouzlovala historie, ze-
jména období baroka a klasicismu. Fascino-
valo mne všechno, co souvisí s tímto obdo-
bím: hudba, obrazy, architektura, nádherné 
kostely. Dá se říci, že moje inspirace je právě 
zde. Vím, že i pobídka k napsání Krumlov-
ské vodní hudby, k hudebnímu ztvárnění 
dějinných etap města i zámku, mně způso-
bila radost.

Kolik jste vydal během své tvorby CD? 
Vzniklo nějaké také během Vašeho života 
v Rudné?

Moje první CD vydala umělecká agen-
tura Auviex u příležitosti premiéry Krum-
lovské vodní hudby v roce 1996. Druhé CD 
„Poslední mistr barokní Prahy“ je průřez 
mé tvorby duchovní i světské. Třetí CD 
„Hobojové koncerty“ nahrál můj syn Jan. 
Čtvrté CD „Pinacotheca Pragensis“ vzniklo 

ŽIJÍCÍ BAROKNÍ MISTR
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právě již za mého pobytu v Rudné. Páté CD 
s názvem „Liturgický rok“ vzniklo rovněž 
zde. Kromě toho vydalo město Mariánské 
Lázně malé CD s nahrávkou mé hudby pro 
fontánu.

Opusťme malinko hudební téma... Co 
z pohledu seniora v našem městě nejvíce 
chybí?

Z pohledu velmi nepraktického seniora 
postrádám zdravotní středisko s odborný-
mi ordinacemi a jinými zdravotními služ-
bami na jednom místě. Ale nedokáži po-
soudit, zda je dostatek prostředků k tomuto 
projektu.

Jak se Vám líbí místní kulturní život?
Mám pocit, že je co dohánět. Za kulturou 

se jezdí hlavně do Prahy, která naštěstí není 
daleko.

František 
Xaver Thuri 
český hudební skladatel, cembalista, 
varhaník, hobojista, hudební vědec 
a pedagog.

Absolvent pražské konzervatoře (varha-
ny) a brněnské JAMU (hoboj). Pracoval 
jako hobojista v Československém roz-
hlase, působil i v Pražském komorním 
orchestru. Od roku 1965 působil ve 
funkci uměleckého šéfa komorního sou-
boru Čeští madrigalisté, kde hrával také 
na anglický roh a na cembalo. Působil 
jako profesor hobojové hry na Pražské 
konzervatoři. Je považován za experta 
na raně barokní až raně klasicistní hud-
bu, což je styl, který výborně ovládá také 
jako soudobý hudební skladatel.

Je něco, co byste díky svým životním 
zkušenostem vzkázal dětem a mládeži vy-
růstající v dnešní době?

Žijeme v uspěchané době, která vede tak 
trochu k povrchnosti. Takže někdy zvolnit 
tempo, sundat z uší sluchátka a vnímat více 
svět kolem nás.

Už víte, koho budete volit v komunál-
ních volbách?

S Radkem Prokopem se známe mnoho 
let. Znám jeho názory i hodnoty, které vy-
znává. Vím, že se obklopuje skvělými lid-
mi, proto do volební urny, dovolí-li mi to 
mé zdraví, vhodím právě kandidátní listinu 
Rudná pro život 2013. Jde také o jedinou 
občanskou kandidátku. Politické strany mé 
sympatie nemají.

Děkuji za rozhovor!
Martin Viktora
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Malý experiment. Jsou 4 hodiny odpoledne. 
Teploměr venku ukazuje 28°C, dlážděná cesta 
je rozehřátá na 42°C, dlažba dokonce na 50°C. 
Trávník na přímém slunci 35°C! Okrasné ka-
mínky, zdobící záhony, vyhřáté na 38°C. Stačí 
však najít strom se širokou korunou a teplota 
na trávníku ve stínu pod stromem je příjem-
ných 22°C. Jo, to by šlo...

To je to, co dává chorvatským, italským i fran-
couzským městečkům kouzlo - vzrostlé stromy, 
které dělají stín a přirozeně ochlazují ulice a ven-
kovní prostor. Pokud máte na výběr hospůdku 
s posezením pod obřím kaštanem, nebo stolek 
na rozžhavené dlažbě - kam zamíříte?

Listnaté stromy mají obrovskou výhodu 
proti jehličnanům - jsou levné, rostou rychle, 
v létě stíní a v zimě, kdy opadají, naopak dovo-
lí slunečním paprskům, aby hřály. Padá z nich 
sice listí, ale to se dá snadno mechanicky po-

Horko, horko, horko...
aneb nebojte se stromů

Rozpálená dlažba 
nebo stín pod stromem?

Horká léta posledních let nám dávají jasný signál. Je potřeba se připravit na 
to, že horko bude spíš standardem než výjimkou. Při cestách do jižních zemí 
mě vždy překvapuje, že v městečkách je i v horku příjemně. Naši předkové 

přišli na spoustu návodů, jak snížit teplotu v domech i ve městech. Pojďme se podívat, 
co z toho můžeme použít a jak může s horkem bojovat město.

STROMY DĚLAJÍ STÍN

Pokud (tak jako já) nemáte klimatizaci, nabízím pár vyzkoušených a fungujících rad, 
které vám pomohou snížit teplotu v domě:

 přes den zavřete okna, zatáhněte žaluzie nebo záclony. Cílem je nedovolit slunci, 
 aby prohřívalo pokoje. 

 večer, když se ochladí, okna otevřete a intenzivně větrejte. 
 hodně horka se dostává střešními okny - ne příliš drahým řešením je předokenní 

 roletka, kterou vyrábí Velux a přijde vás na cca 1000-1500 Kč. Přes léto je natažená 
 na okně, v zimě se sroluje do okna. Sníží teplotu v pokoji na snesitelnou.

 “jižanské” babičky a hospodyně dávají do oken mokrá prostěradla, ale přiznám se, 
 že se mi je nikdy nepovedlo přichytit, takže tento tip nabízím bez záruky úspěchu.

 a pokud máte zahradu, vysaďte si listnatý strom, třeba javor. S minimem financí si 
 vytvoříte krásný a příjemný prostor.

Co můžete udělat sami pro sebe?
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sbírat. Jako malí jsme listí hrabali a nemohu 
říci, že by nám to nějak ublížilo.

Kolem ulic v Rudné je tolik místa, kde je 
možné stromy vysázet. I kolem Masarykovy 
ulice a v centru. Jen chtít. Doplnit je vhodně 
keři, aby se v jejich stínu udržela vláha. Beto-
nový prostor metr na metr skutečně není pro-
středí, ve kterém budou stromky prosperovat. 
V Čechách to vidíme často, ale není to šťastné 
řešení. Chápu, dlažba je relativně levná, ale kdo 
chce žít v betonové poušti? Není lepší investo-
vat nějaké prostředky do zeleně a její údržby 
a mít pěkné prostředí, kde se neuvaříme a kde 
si můžeme sednout ve stínu na lavičku a pozo-
rovat svět kolem? Nejen senioři by toto uvítali. 

Koncepce rozvoje města by to měla zr-
cadlit. Měli bychom se dívat dopředu a při-
pravovat se na horká léta. Strom nevytvoří 
korunu hned, začněme na tom tedy pracovat 
co nejdříve. 

Markéta Veigertová
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Připravujeme 
VOLEBNÍ SPECIÁL 

 Kdo kandiduje v Rudné?
 Sliby chyby
 Volební humor
 Rozhovory, analýzy a další

Rudenský objektiv č. 1
stručně z obsahu: 

 Střípky o vodě
 památné výroky ředitele TS Rudná 
 a našich zastupitelů na téma drahé 
 vody v Rudné

 Jak probíhají zasedání zastupitelstva? 
 překvapivé statistiky hlasování našich 
 zástupců

 Energetická soběstačnost? Ano!
 Cyklotoulky
 Koncepce vs. antikoncepce
 Rekreační zóna v Rudné
 Rudná může být pěkná
 Křížovka

Všechna čísla časopisu ke stažení na:
rudnaprozivot.cz/objektiv

Časopis

ZDARMA
ke stažení

!!!



NEZÁVISLÝ KANDIDÁT
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Ahoj Cyrile, můžeš se představit našim 
čtenářům a občanům v Rudné? Řekni nám, 
odkud pocházíš a jak jsi se ocitl v Rudné?

Pocházím z Prahy, takže jsem „naplaveni-
na“. Ale jen částečná, protože otec mé ženy 
pochází z Rudné. Narodil se a žil v domě, ve 
kterém nyní bydlím s rodinou. Začali jsme 
sem jezdit před mnoha lety v podstatě jako 
na chalupu. Trávili jsme zde víkendy na za-
hradě i u táboráku s přáteli. Pak jsme se roz-
hodli, že tady zůstaneme a zrekonstruovali 
jsme si přízemí domu po babičce. No a dnes 
tady žiji s rodinou už patnáct let.

Co ty a politika?
Politika mně nikdy nebyla lhostejná. Již 17. 

listopadu 1989 jsem byl ve 14 letech s tátou na 
studentské demonstraci na Albertově a došel 
až na Vyšehradský hřbitov. Ale pozor, nebyli 
jsme žádní disidenti. Jen jsme byli velká rodina 
- mám 4 sourozence a naši nás od mala učili, že 
komunismus je svinstvo a skaut nás učil pomá-
hat slabším, chovat se čestně a mít rád přírodu.

O politiku jsem se nikdy nepřestal zajímat, 
byť jsem jí až do této chvíle aktivně nevěno-
val. V businessu, ve kterém se pohybuji již 15 
let, je to svým způsobem také politika, ale tro-
chu odlišná. Stát ani město se jako firma řídit 
nedá, ale některé fungující procesy lze vyu-
žít dobře v obojím. V posledních letech jsou 
vidět první vlaštovky v podobě obcí a měst, 
které umí dobře zapojit občany a efektivně 
hospodařit a ještě se o svoji zkušenost rádi 
podělí. Vedou radnici transparentně, aby lidé 
věděli, za co se utrácí a proč. 

Nabízíme
rudeňákům alternativu

Jak jsi se dal dohromady se spolkem 
Rudná pro život?

Potkal jsem se s Martinem Viktorou nad 
peticí za snížení vodného a stočného v Rud-
né, kterou jsem podepsal bez sebemenšího 
zaváhání. Výdaje za vodu se v našem rodin-
ném rozpočtu staly během 10 let z bezvý-
znamné položky druhou nejvyšší hned po vy-
tápění. Měl jsem štěstí, že jsem potkal lidi, se 
kterými máme podobný pohled na to, jak by 
měla fungovat efektivní místní samospráva, 
aby se lidé cítili ve svém městě dobře a byli na 
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ně pyšní. Máme za sebou zkušenosti a jsme 
připraveni je využít ve prospěch našeho měs-
ta. Chceme nabídnout občanům alternativu 
k současnému složení zastupitelstva.

Jakou alternativu máš konkrétně na 
mysli?

Nechci být jenom kritický. Jsou věci, kte-
ré se podařilo za poslední období rozhýbat. 
Opravují se třeba chodníky, do školy a školky 
se také hodně investuje a oboje se rozšiřuje. 
Máme sice jako spolek připomínky k výbě-
rovým řízením, ovšem tyto investice budou 
občanům jistě sloužit. Nejsou ale tyto inves-
tice na dnešní dobu a město velikosti Rudné 
trochu málo? Chod-
níky a školou přece 
nemůže rozvoj města 
končit... My z Ho-
řelice určitě nemů-
žeme být pyšní na 
naše „náměstí“, jest-
li se tomu vůbec dá tak říkat. To samé platí 
o Havlíčkově náměstí, které je relativně hez-
ké, ale spí jak zakletý zámek. Je velká škoda, 
že radní si schovali jeho revitalizaci až jako 
své letošní volební téma. Ano, vybudovalo se 
nové náměstí s Lidlem, kde máme možnost 
rychle a dobře nakoupit, ale dnes je zde místo 
funkčního náměstí s kašnou, stromy a lavič-
kami jedno velké parkoviště. Je to škoda, pro-
tože jsme si přímo ve středu města postavili 
parkoviště a natáhli do něj navíc další dopra-
vu z širokého okolí. Nešťastné mi přijde nově 
vystavěné hřiště v ulici K Brance. Samotné 
hřiště je dobrý počin, ale na špatném místě 
a zcela bez úvahy, komu a jak má sloužit. 

Co od zapojení do komunální politiky 
očekáváš?

Již jen aktivita, kterou jsme společně vy-
vinuli pro možnost ucházet se v podzimních 

volbách o přízeň voličů, mi dala strašně moc. 
Posbírali jsme stovky podpisů občanů Rud-
né, abychom se mohli do voleb zaregistrovat. 
Chodili jsme mezi lidmi a diskutovali jsme, 
co je i nás trápí a jak bychom si představovali 
řízení města. Za každým podpisem je osobní 
kontakt. Potkal jsem mnoho lidí, které jsem 
neměl možnost potkat za celou dobu, co tady 
žiju. Bez naděje, že to jde dělat lépe, bych do 
toho nešel. A naději jsem cítil i od lidí, se kte-
rými jsme se potkávali.

A jaké jsou tedy vaše priority?
Nabízí se mnoho nápadů pro zlepšení. 

Ať je to již zmíněná revitalizace zpustlých 
náměstí, vybudová-
ní cyklostezek nebo 
zklidnění dopravy 
v Rudné. A není 
to jen o masivních 
investicích. Je to 
o nalezení chytrých 

řešení, kde udělat jednosměrky a nakreslit 
cyklostezky, aby se Rudná propojila bezpeč-
nými trasami pro cyklisty, a také o využití 
aktivity samotných občanů. V tom je zá-
klad fungujícího města, že dokáže podpořit 
a propojit místní podnikavé občany, kteří 
chtějí něco vytvářet. 

I mě trápí nadměrný provoz v našem 
městě. Z jedné strany nám hučí dálnice 
a středem Rudné prochází velmi frekven-
tovaná Masarykova ulice. Kromě značky se 
zákazem vjezdu kamionů se v této věci nic 
významného nestalo. Je jasné, že to je složitá 
oblast, ale vzhledem k neustále narůstající-
mu provozu je nutné vyvíjet trvalý tlak na 
kraj i stát, jinak se tu nebude dát za pár let 
sedět večer na zahradě. 

Děkuji za rozhovor
Simona Majerová

Ing. Cyril Tůma
rodinný stav: ženatý a dvě děti

zájmy: hudba, hra na klavír a kytaru,
plážový volejbal, cyklovýlety a příroda
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ROZHOVOR RUDENSKÉHO OBJEKTIVU S CYRILEM TŮMOU
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Z RUDNÉ DO PRAHY AUTEM, VLAKEM NEBO NA KOLE

Volným pádem
ke skládačce
Auto

Probudit se v Rudné do pondělí je ob-
čas jako probudit se v rušném obchodním 
nákupním centru hned vedle fastfoodu. 
Otevřeným oknem nám ke snídani hraje 
dálnice a soupeří tak se „Snídaní s Novou“. 
Ranní káva je horká, a tak stačím vypít půl 
hrnečku. Každá minuta u kávy doma navíc 
znamená dalších pět v kolonách v Praze. 
Popadnu tašku a mažu si to k autu. Pojedu 
po staré, rozhodnu se. Dálnice je občas past. 
Rozjedu si to ulicí V Aleji, pak šup na Masa-
rykovu, ouvej!! Kolona. Nejede to! To bude 
dobrý, asi závory u přejezdu... Není to popr-
vé a nelepší se to.

Vlak
Hned vedle je vlakové nádraží. Přátelské 

místo, odkud mě vozí moje oblíbená ma-
šinka na pivko za kamarády směr Smíchov. 
Rozhodnu se hned, odbočím na nádraží.

Kolo
Myšlenka na pořízení nového praktic-

kého dopravního prostředku ve mně právě 
dozrála, jedu si koupit kolo. A ne ledaja-
ké! Koupím si konečně skládačku značky 
Tern. Tak trochu si připadám jako Michael 
Douglas ve filmu „Volný pád“, akorát řešení 
mého problému je poněkud mírumilovnější.
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Z RUDNÉ DO PRAHY AUTEM, VLAKEM NEBO NA KOLE

Skládačka
Další ráno. Úterý. A já mám v garáži čer-

stvě novou americkou skládačku. Tak tedy 
popojedeme tam, kde nás plechový špunt z 
aut nezastaví. Ne, že bych už na kole do práce 
nejezdil. Ovšem skládačka je jiná váhová kate-
gorie! A tak vyžaduje nový přístup v kombinaci 
auto, hromadná doprava a vlastní síla.

Rudná - Stodůlky
Rozhodl jsem se jet do Stodůlek na metro a následně podjet Prahu krtkem. Skládačka je 

obratná, vejde se všude, nikomu nepřekáží ani v kufru mého auta. Cesta přes Jinočany do Tře-
bonic bývá volná. Tam nechávám auto a vytahuji svého „amíka“ z kufru. Na metru Stodůlky 
kolem polí a s výhledem na kostelík jsem jako blesk. Paráda, vejdu se jednoduše všude. Do 
metra, tramvaje i kufru svého auta. Velký kopec dám tramvají i v obleku. A cestou zpět to jede 
samo. Není to paráda být tak svobodný mimo sevření kolony aut?

Alexej Bátor

7 km příjemné jízdy ranní krajinou
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INSPIRACE PRO NAŠE MĚSTO - JAK TO DĚLAJÍ JINDE

Sazovice
malá obec velkých projektů

Sazovice je malá obec na Moravě čítající pouhých 760 obyvatel.  Již dříve zde 
měli starý sportovní areál přímo v centru. Ani tady ale nebyl v dobrém stavu 
a postupně chátral. Jeho střídající se nájemníci neinvestovali ani do údržby, na-

tož do dalšího rozvoje. Areál se tak stal postupně ostudou obce.  Investice do zchátralého 
objektu se jevila jako plýtvání peněz a obec by ani z ročního rozpočtu nemohla zajistit 
budoucí provoz. A tak se zrodil nápad přeměny na multifunkční moderní sportovní areál.

Obec neměla prostředky na rekonstrukci 
a ani nechtěla vystavovat obecní pokladnu 
podnikatelskému riziku neúspěchu. Proto 
zastupitelé přišli s jednoduchou myšlenkou. 
Darujme (prodejme za jednu korunu) celý 
areál tomu investorovi, který přijde s nejzají-
mavější vizí rekonstrukce areálu a zárukami 
realizace. To se také stalo.

SPORT A ODPOČINEK

BEZ PROSTŘEDKŮ NA
REKONSTRUKCI
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INSPIRACE PRO NAŠE MĚSTO - JAK TO DĚLAJÍ JINDE

A jaký je výsledek? 
Přesvědčit se můžete sami, stejně jako 

jsme to udělali letos my. Dříve téměř nevy-
užité sportoviště se změnilo k nepoznání. 
Multifunkční hřiště, ovál, velkorysý bazén, 
badmintonová hala, indoor cycling, fitness, 
sauna, tenisové kurty, vyhlášená restaurace. 
To vše s komfortním příjezdem i parková-
ním. Promyšlené, fungující 365 dní v roce, 
neboť jedině to je předpoklad ekonomické-
ho úspěchu. 

Martin Viktora

Pokusíme se o něco podobného i my?

•	 piva	vyrobena	z	exkluzivních	surovin	
	 z	české	i	zahraniční	produkce
•	 různé	druhy	ležáckých	piv	a	svrchně	
	 kvašených	piv	typu	ALE,	IPA,	APA,	STOUT	atd.
•	 Originální	ovocné	limonády	bez	chemie	
	 a	konzervantů:	citrónová,	malinová	a	bezová

DOMÁCÍ	PIVOVAR	specializovaný	
na	výrobu	neopakovatelných	piv.	
Co	várka,	to	originál!

PAVEL	ROKOŠ
člen	Cechu	domácích	pivovarníků	

Majitel a provozovatel rodinného pivovaru v Rudné   
Na Výsluní 1026/68, 252 19, Rudná

Identifikační číslo provozovny: 1011601524

Kontakt: tel.: +420 725 807 799, e-mail: pavel.rokos@volny.cz
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VĚCI VEŘEJNÉ - KRITIKA, POLEMIKA, DISKUZE

Co je a není koncepce 
rozvoje města
Koncepce

V případě rozvoje města se jedná o promy-
šlený záměr realizace výstavby či přijetí opatře-
ní, které logicky navazuje na již existující, nebo 
existující vhodně doplňuje. Tolik definice. 
Nejde ani tak o to, co děláte, ale jak to děláte. 
Pojďme být ale konkrétní…
Co považujeme v Rudné za 
koncepční řešení?

Za koncepční můžeme považovat vybudo-
vání vlakové zastávky Rudná – zastávka, která 
vhodně doplnila dvě mezi sebou vzdálená ná-
draží Nučice a Rudná u Prahy, čímž umožňuje 
lepší využití vlakového spojení mezi Prahou 
a Berounem (zastávku vybudovala Správa že-
lezniční dopravní cesty v roce 2014). 

Jako koncepční se rovněž jeví rozvoj ško-
ly, kde se řediteli daří velmi dobře reagovat 
na rozvoj města. Zejména chválíme zdařilou 
modernizaci venkovních sportovišť a moderní 
vybavení učeben. 

Tím bohužel výčet koncepčních řešení 
v Rudné končí, protože nejzásadnější problé-
my nejsou dobře řešeny. Nebo nejsou řešeny 
vůbec, strkáme před nimi hlavu do písku.
Co se koncepčně nepovedlo?

Řešení dopravní situace v souvislosti s rozvo-
jem okolních obcí a našeho města považujeme 
za zcela nezvládnuté a velkou prohru pro obča-
ny. Město nepracuje na obchvatu, chybí páteřní 
cyklostezka, chybí lepší usměrnění dopravy, 
chybí stezky pro pěší a cyklisty, které by umož-
ňovaly bezpečný přesun uvnitř města a navazo-
valy na páteřní cyklostezku a okolní obce. 
Vyhozené miliony

Mohli bychom pokračovat problematikou 
hospodaření s vodou, které nepočítá s výstav-
bou retenčních nádrží, vlastních zdrojů pitné 
či užitkové vody ani se zadržováním dešťové 
vody v krajině, vlastní výrobou elektrické ener-
gie nebo v hospodaření s městskými budova-
mi, které jsou nahodile rozesety, nevyhovující 
a navíc nefunkčně provázané po celé 4km dél-

PARK V BRANCE - RUDNÁ

PARK - SKALNÁ
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VĚCI VEŘEJNÉ - KRITIKA, POLEMIKA, DISKUZE

ce města, vyhozenými miliony do městských 
parků a hřišť, které vznikají tam, kde nikdo 
nebydlí či kudy nikdo nechodí, navíc jsou za-
loženy neodborně, takže je velice problematic-
ká jejich údržba a vzhledově jsou v žalostném 
stavu. Ale bylo by toho příliš mnoho, aby to 
člověka bavilo číst...
Chybí urbanistická studie 
a nepočítá se

Rudné chybí urbanistická studie rozvo-
je, nikdo ani netuší, co zde vlastně chceme 

mít, jak to má být správně funkčně prová-
zané a jak by Rudná za desítky let mohla 
a měla vypadat. Protože navíc nepočítáme, 
nepřipravujeme pro projekty business plány, 
rozhoduje se o investicích na základě emocí, 
nikoliv faktů, nevolí se optimální varianty 
řešení.  

Nelze věci řešit takto chaoticky, nebo pro-
blémy neřešit vůbec. Městu ani jeho obča-
nům to neprospívá. 

Radek Prokop

Příkladem zcela nekoncepčního plýtvání ve-
řejnými penězi je pořízení domu bývalé gyneko-
logie v Karlovotýnské ulici č.p.106. Jedna věc je 
cena pořízení, kdy si město nechalo zpracovat 
posudek, který říkal, že dům má hodnotu 6,5 
milionu korun, a přesto zaplatilo 8,3 milionu ko-
run, ale daleko více zarážející je způsob. Město 
koupilo nemovitost o téměř 2 miliony dráž bez 
znalosti toho, co tam vlastně chce provozovat! 

Vy byste jen tak svoje peníze investovali do 
něčeho a nevěděli, proč to děláte, zda se vám 
to vyplatí? A to se skuteč-
ně stalo. Citujeme slova 
pana starosty Kocmana, 
kterými přesvědčil ostatní 
zastupitele: „Záměrem je 
využít objekt na rozšíře-
ní MŠ, případně využít 
pro jiný záměr města (nízkoprahové centrum 
pro mládež, stanoviště Policie ČR, stanoviště 

záchranné služby atd.), v nejhorším případě 
na sociální byty. Nejsme schopni udělat za 1,5 
měsíce odhad ceny rekonstrukce, jestli v bu-
doucnu dostaneme dotaci, neumím říct.“ Tohle 
postačilo k tomu, aby 13 přítomných zastupitelů 
jednomyslně schválilo nákup starého zchátralé-
ho objektu! 

Jak bychom to řešili my? Nekupovali by-
chom nemovitost za peníze občanů bez jasného 

záměru a znalosti následné ceny rekon-
strukce. Pokud by využitím měla být 
školka, prosazovali bychom výstavbu 
nového objektu na přilehlém městském 
pozemku za Domovem pro seniory, kde 
mohla vzniknout moderní dřevostavba 
za cenu do pěti milionů korun a byla zde 

možnost využití veškerého zázemí stávající MŠ. 
Ušetřené peníze by se daly použít jinde, třeba 

na revitalizaci náměstí nebo cyklostezku. Děti 
mohly do nové školky nastoupit už letos 1. září...

ZE SLIBU ZASTUPITELE: „Slibuji na svou 
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykoná-
vat svědomitě, v zájmu obce (města, městy-
se) a jejích (jeho) občanů…“

ZÁKON O OBCÍCH: „Majetek obce musí být využíván 
účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vy-
plývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je po-
vinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.“ 

Kterak musel opět občan zaplatit za 
nesmyslné rozhodování zastupitelů
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FAUNA A FLÓRA POHLEDEM RUDENSKÉHO OBJEKTIVU

Žije tu s námi... ježek!

Ježek je samotář
Ježci nežijí v páru. Samec je pro těhotnou 

samičku konkurence v hledání potravy, takže 
ho vykáže ze svého území. Každý ježek si tak 
musí najít svůj vlastní životní prostor. O to víc 
potřebují v našem betonovém světě trochu té 
džungle. Ježci se trochu druží až v zimě, a to 
z pragmatického důvodu - víc ježků v hnízdě 
= větší teplo, větší šance přežít zimu.  
Co vlastně ježek jí a čím je užitečný?

Každé zvíře přispívá 
k biodiverzitě a je nějak 
užitečné. Ježek vám na 
zahradě vysbírá housen-
ky, slimáky, šneky, ale také 
pomůže s podzimním 
úklidem některého popa-
daného ovoce. Ježek sám 
však ovoce téměř nejí. Je 
hmyzožravec. Nejčastěji na jeho “talíři” končí 
brouci, larvy motýlů a brouků, žížaly a škvoři. 
Někdy si dá mravence, šneka, komáry, mouchy 
a stonožky. Vaší zahradě tedy neuškodí.
Co ježkům škodí?

Široké silnice, nepřekonatelné ploty, ne-
dostatek místa pro úkryt. A paradoxně teplo 
v zimě, kdy se probudí ze zimního spánku 
a zesláblý nemůže najít jídlo.
Jak můžeme pomoci ježkům? 

Ježek se o sebe umí postarat sám, takže mu 
jen zkusme neznepříjemňovat život. Ocení 

Je 10 hodin večer. V křoví se ozývá funění. Pokud budete tiše sedět a pozo-
rovat, tak kolem vás proběhne malý bodlinatý váleček. Ježek vyráží na svou 
pravidelnou obchůzku. Prozradíme vám na něj něco, co možná nevíte.

křoví, nějaké to listí, prostě trochu materiálu 
aby si mohl udělat hnízdo. Na vzorně uklize-
né zahradě se nemá kam schovat. Ten “náš” 
si našel svůj úkryt ve svídách, vajgeliích, pod 
kalinou a v bobkovišních.  

Na podzim a na jaře můžete ježkovi pomoci 
s potravou. Ježci se rodí v létě a do zimy se “musí 
vykrmit”, aby přežili hybernaci. A na jaře po pro-
buzení zase obtížně hledají potravu. V tomto ob-
dobí můžete přikrmovat. Existují speciální směsi 

a konzervy pro ježky, ne-
jsou drahé a jeden z mála 
internetových obchodů, 
který je prodává, dokonce 
sídlí v Rudné. 

V létě, v období hoj-
nosti, je přikrmování 
zbytečné, ale ježek ocení 
pití. Miska s vodou vás 

téměř nic nestojí a malému zvířátku pomůže. 
Udržujte ji v čistotě.
Našli jste malého ježka?

Nikdo z nás není expert na záchranu ježků, 
a pokud jste našli malého nebo nemocného 
ježka, kontaktujte záchranné centrum. V Rud-
né bydlí také jeden pán, který se o malé ježky 
stará. Je to lepší, než nějakou neznalostí malé-
mu pichláči ublížit. 

Markéta Veigertová
(čerpáno z vlastních zkušeností a z knihy Ježek 
v zahradě, Monika Neumeier, Grada Publishing)
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NAPSALI O NÁS - MY REAGUJEME

Již titulní stránka 
letního vydání Života 
v Rudné napovídá, 
že toto číslo bude 
tak trochu jiné. 
Kladívka, základ-

ní kámen, usmě-
vaví politici… 
To by napo-
vídalo, že se 
bude stavět 

nové Národní divadlo nebo 
metro. Až na stranách 20-21 vaše radost skončí 
a zjistíte, že celá tato show slouží pouze k předvo-
lebnímu zviditelnění místních politiků.

Druhá stránka je reklamní, ale pak to začí-
ná. Slovo starosty, Zápisník starosty, Informa-
ce z radnice („sebechvála“ starosty), Rudenská 
voda v předvolebním období (snaha přeměnit 
problém drahé vody na předvolební boj) a ná-
sleduje pochvalný volební inzerát Nezávislí 
kandidáti Rudná, za které nekandidoval nikdo 
jiný, než pan starosta. Tak máme takový pocit, 
že v našem městě nežije 5500 obyvatel, ale jen 
pan starosta se svou družinou.

Odmítáme se vyjadřovat k obsahu jednotli-
vých článků, neboť to je pokračování dlouhodo-
bé manipulace, demagogie a žonglování s čísly. 

Věděli jsme, že tento měsíčník již dávno není 
médiem rudenských občanů, ale spíš nástrojem  
pro manipulaci s nimi. Ale překvapilo nás, že se 
to ukázalo tak rychle po vydání našeho prvního 
čísla. Využít městský časopis, vydávaný za pení-

ze všech občanů, na vlastní politickou kampaň 
považujeme za nepřípustné. 

Kdo chce znát například pravdu z diskuze 
o vodě na zastupitelstvu, má možnost zhléd-
nout nesestříhané video, které jsme pořídili 
a umístili na našem webu. Ředitel TS Rudná 
o vodě prostě opět nemluví pravdu.

Nervozita, která mezi zastupiteli a starostou 
zavládla po spuštění petice Stop zdražování 
vody v Rudné, potvrzuje jediné: jsme na správ-
né cestě. Zastupitelé, kteří hlasují o něčem, 
o čem nemají podklady, nejednají ve prospěch 

lidí, kteří je zvolili. Nechtějí navrhovaný fo-
renzní audit hospodaření, který jediný může 
ukázat, zda akciová společnost vlastněná měs-
tem hospodaří s městským majetkem zodpo-
vědně a zda čísla vstupující do výpočtu ceny 
vodného a stočného nejsou zbytečně přemrš-
těná. Nechtějí to, protože neznají rozdíl mezi 
auditem hospodářských výsledků a forenzním 
auditem, nebo vědí, čeho se bojí? 

Co říci závěrem? Žádný starosta nemůže 
současně tvrdit, že je zástupcem občanů boju-
jícím za jejich zájmy a zároveň obhajovat zá-

jmy akciové společnosti, jejímž cílem 
je dosahování zisku taháním peněz 
z kapes těch samých lidí. Žádný sta-
rosta nemůže zneužít tiskovinu pro 

občany financovanou z peněz občanů ke svým 
osobním a politickým zájmům. 

Anebo může, ale chceme vážně takového 
starostu ve městě mít?

Rudná pro život

Život v Rudné aneb svět 
podle starosty

Návod na správné fungování městského 
časopisu: rudnaprozivot.cz/navod

Videozáznam z diskuze o vodě: 
rudnaprozivot.cz/voda
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POHLEDEM STAROUSEDLÍKA

Pan Jiří Háblt není seniorem v pravém smyslu slova. Je stále aktivní, 
pracuje, cestuje, zahradničí a ani věci veřejné v naší obci mu nejsou lho-
stejné. Přijal nabídku kandidovat jako nezávislý kandidát za sdružení 

RUDNÁ PRO ŽIVOT 2013. Je také nejstarším kandidátem tohoto sdružení a prav-
děpodobně také nejstarším kandidátem letošních rudenských komunálních voleb 
vůbec. V rozvoji města by se rád soustředil právě na oblast života seniorů. 

Starousedlíci vs. náplavy
rozhovor s Jiřím Hábltem

Starousedlíci vs. náplavy – velké téma diskuzí v Rudné! Jak se mění jejich vzájemné vzta-
hy? Jaký mají názor na rozvoj města? Na naše otázky odpovídá starousedlík Jiří Háblt.

Jak dlouho žijete v Rudné?
V Rudné žiji celý svůj život, tedy 67 let. 

Naše rodina zde žije po mnoho generací. 
Co je výhodou či nevýhodou bydlení 

v Rudné z pohledu člověka zralejšího věku?
Blízkost Prahy a její celkem dobrá dostup-

nost umožňuje návštěvu kulturních a spor-
tovních podniků, pro nemocné je výhodou 
dostupnost lékařské péče v Praze. Nevýhodou 
je, že zanikají drobné obchůdky, které nestačí 
konkurenci. Dramatický je i nárůst dopravy, 
který není dostatečně řešen. Přitom by to mělo 
být jednou z hlavních priorit vedení radnice.

Vzpomenete si, jak jste jako staroused-
lík reagoval na silný rozvoj výstavby Rud-
né na jejím počátku?

K rozvoji jsme byli my starousedlíci dost 
skeptičtí. Zmizela nám místa, kde jsme 
si jako děti hráli. Narostl objem dopravy 
a s ním přišly i nepříjemné doprovodné jevy, 
zejména hluk. Ale rozvoj se nedá zastavit, 
musí se však správně usměrňovat.

Co jste na začátku jako dlouholetí oby-
vatelé očekávali a co se naplnilo? Ať už ne-
gativního nebo pozitivního.

Rozvoj obce přinesl i do staré zástavby 
vodovod a plynovod, což je samozřejmě po-
zitivní. Ale také se rozmohla silně doprava 
vlivem bytové zástavby a komerčních hal. To 
tenkrát asi nikdo nedomyslel a řešení mně 
připadají trochu polovičatá.

Problém dopravy nás trápí stále a je nej-
podstatnějším problémem Rudné. Dopravu 
ale musíme řešit ve spolupráci s okolními 
obcemi, kterých se to též týká a které se také 
prudce rozvíjejí. Zatím se to však neděje.

V Rudné chybí parčíky, oázy klidu na po-
sezení, sednout si někam pod strom do stínu... 
Není zde kam jít. Jen se zastavěla pole. Je pro-
blém, kam jít na procházku se psem. Pošta ne-
zvládá nárůst obyvatel. Dříve jsme tu měli kou-
paliště, v tomto parném létě by se opravdu šiklo!

Myslíte, že je stále citelná hranice mezi 
starousedlíky a tzv. náplavami?

Ve městě přibylo hodně nových obyvatel. 
Přiznejme si, mluví se o nich jako o nápla-
vách. Ale myslím, že je to špatně. Můj názor 
na ně se změnil. Ze začátku mě to štvalo, ale 
dneska se na nové obyvatele dívám tak, že při-
nášejí jiný úhel pohledu na život na vesnici. 
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Pravda, na vesnici už formálně nežijeme, 
řadíme se už nějaký pátek do kategorie měs-
to... Jenže jen podle počtu obyvatel, určitě ne 
způsobem života, vzezřením či způsobem 
řízení radnice. Ono jde spíše o to, jaký má 
každý člověk k místu, kde žije, vztah, jak se 
každý chová k lidem kolem sebe, k přírodě 
a co chce pro město sám udělat. 

Možná někteří starousedlíci neradi vidí 
velké změny v rozvoji a raději by vše necha-
li při starém. Ale to nejde. Přibývá mladých 
lidí a dětí, musíme do nich investovat, ro-

zumně modernizovat město, chránit okolní 
přírodu, aby se jim zde líbilo a měli zájem 
zde žít.

Rozumím, že téma seniorů je Vám blízké. 
Co by mělo podle Vás město podporovat?

Jsem také senior, a tak se dovedu vžít do 
jejich problémů. Pro staré lidi je nejdůležitější 
cítit to, že jsou potřební, a to chci prosazovat. 
Člověk chce umřít doma v kruhu svých blíz-
kých a nestojí o to být odložen do Domova 
pro seniory či jiného ústavu. Podpořme tedy 
jako město domácí péči o seniory.

Co Vás motivovalo k tomu začít se vy-
jadřovat veřejně, zapojit se do obecní po-
litiky? Jak jste se dostal ke sdružení Rudná 
pro život 2013 a jejím nápadům?

Mám zahradu vedle pana Prokopa a jeho 
názory mě vždy připadaly rozumné, doká-
zali jsme se vždy jako sousedi dohodnout 
a společně věci řešit. Jednoho dne mě oslo-
vil, seznámil s tím, co chce sdružení nezá-
vislých kandidátů dělat a proč. Zeptal se mě, 
zda bych se nechtěl veřejně věnovat tématu 
život seniorů v Rudné. A já souhlasil. 

Třeba téma drahé 
vody je další oblast, 
každý o ní ví a nikdo ji 
neřeší. Až teprve lidé ze 
spolku Rudná pro život 
toto téma zvedli a za-
čali zjišťovat pozadí, 
proč tomu tak je. Voda 
je a bude nadále aktu-
ální téma, ale k tomu 
je potřeba si sednout, 
zamyslet se, mít k tomu 
podklady a spočítat, co 
je možné hned a jak to 
řešit do budoucnosti. 
Stávající strategie měs-

ta se mi nejeví správná. Rád bych znal prav-
du. Tu ale neznají ani stávající zastupitelé.

Co byste čtenářům vzkázal?
Rád bych, aby naše město obnovilo dří-

vější místní tradice, které upevňují sounále-
žitost mezi lidmi. Kdo z vás ví, kdy se konalo 
Hořelické posvícení? Dnes ho ani nemáme 
kde udělat, ale snad jen prozatím. Chceme 
zde takové místo vytvořit a místní tradice 
začít obnovovat...

Děkuji za rozhovor
Simona Majerová
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Realizovat cyklostezku 
není těžké

Jak obtížná byla realizace cyklostezky 
ze Skalné?

Od nápadu po realizaci počítejte zhruba 
se dvěma roky. Začali jsme na příslušném 
krajském úřadě na odboru Dopravy a re-
gionálního rozvoje s člověkem, který má 
v rámci kraje rozvoj cyklostezek na starosti. 
Následovalo zadání studie proveditelnosti, 
během které se již jednalo s majiteli dotče-
ných pozemků. Tím jsme předešli kompli-
kacím v rámci územního a stavebního ří-
zení. Výstavba kilometrového úseku trvala 

přibližně 3 měsíce. Zvýšení bezpečnosti pro 
rodiny s dětmi v návaznosti na regionální 
cyklotrasy a návštěva historických památek 
byl hlavní akcent při vzniku cyklostezky 
Skalná – Nový Rybník.

Co bylo nejtěžší?
Nejtěžší je vždy sehnat potřebné peníze. 

Zhruba 1 milionem korun přispěl kraj, zby-
tek hradil Státní fond dopravní infrastruk-
tury a město. Z celkových nákladů jsme 
formou dotací získali 80% financí.  Dotační 
tituly jsou vypsané i v letošním roce. 

Cyklostezky v Rudné stále nemáme. A je to škoda, protože na jejich bu-
dování lze získat až 85 % financování z dotačních titulů. Podívejme se 
tedy do města, kde cyklostezky zařídit umí. O problematice cyklostezek 

jsme se bavili se starostkou malého města Skalná u Chebu, Ritou Skálovou.

MĚSTO SKALNÁ U CHEBU
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Skalná u Chebu
Vesnice roku 2017

Obec Skalná (necelých 2000 obyvatel) 
získala ocenění Vesnice roku 2017. Hod-
notící komise ocenila především to, že se 
obec věnuje komplexně všem oblastem. 
Žije bohatým spolkovým, společenským 
a kulturním životem. Veřejná prostranství 
poskytují dostatek prostoru pro setkávání 
obyvatel a volnočasové aktivity a jsou kva-
litně navržena, vkusně vybavena a je o ně 
řádně postaráno. Péče o životní prostředí 
je dle komise též mimořádná. 

Zajímavosti: škola, mateřská školka, 
přírodní koupaliště, 2x fotbalové hřiště 
s novými kabinami (hrají zde i mezinárod-
ní soutěže, hřiště využívají i ligová muž-
stva), dětské hřiště, 3x cyklostezka, hrad, 
zřícenina, 2x muzeum (hradní a hasičské), 
2x kostel, zámek, plánuje se golfové hřiště. 
V obci je velké množství restaurací, cukrár-
na, muzeum, dále hotel, penzion, několik 
obchodů, 2x kadeřnictví, masáže, pošta, 
čerpací stanice, lékárna, trafika, knihovna, 
dětský i praktický lékař i zubař. V obci vy-
růstal a s fotbalem začal Pavel Nedvěd, kte-
rý se tam dodnes rád a často vrací.

Když se podíváte zpětně, je něco, co bys-
te doporučila udělat jinak?

Určitě bych doporučila připravovat pro-
jekty dopředu i tzv. do šuplíku, i když mo-
mentálně dotační programy vypsané nejsou. 
V momentě vypsání dotace či získání peněz 
z jiných zdrojů pouze projekt zaktualizujete 
a pustíte se ihned do realizace. A čas jsou pe-
níze. Jakákoliv výstavba musí jít ruku v ruce 
s územním plánem, ten je třeba promyšleně 
připravovat.

Děkujeme za rozhovor
Peter Bittó
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Podnikový ekonom
Rodinný stav: ženatý, dvě děti
Pracovní profil: auditor a poradce na ministerstvech, ředitel obchodování 
s dluhopisy a deriváty (Erste Group, Vídeň)
Vzdělání: VŠE Praha - podniková ekonomika, Gymnázium
Záliby: fotbal, golf, cyklistika a běh, historie a cestování na motorce

Šéfredaktor finančního magazínu
Rodinný stav: ženatý, dvě děti
Pracovní profil: organizátor finančních konferencí, šéfredaktor finančního 
portálu, projektový manažer, obchodní ředitel
Vzdělání: DePaul University Chicago - finance (MBA), Vysoká škola 
ekonomická - mezinárodní obchod (Ing.), Gymnázium
Záliby: hra na kytaru, nové technologie, automobilismus, běh

ING. MARTIN VIKTORA, MBA

IT specialistka
Rodinný stav: vdaná
Pracovní profil: specialista a analytik v oblasti IT, vedoucí týmu a projektů 
ve finančním sektoru, obchodní manažer 
Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta chemické 
technologie, Střední průmyslová škola chemická
Záliby: zahrada, příroda, turistika, fotografie a design, sport (běžky, golf)

ING. MARKÉTA VEIGERTOVÁ

ING. RADEK PROKOP
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Investiční specialista
Rodinný stav: ženatý, dvě děti
Pracovní profil: člen představenstva Renocar a.s. (prodejce vozů BMW),
místopředseda představenstva investiční skupiny RN Solutions, 
Vzdělání: MBA - ČZU (Scottish Agriculture College Aberdeen), 
ČVUT - Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky, SPŠE
Záliby: historie, mezinárodní politika, víno, sport (basketbal, squash, golf)

ING. PETER BITTÓ, MBA

Právnička
Rodinný stav: rozvedená, jedno dítě
Pracovní profil: právnička a produktová manažerka v pojišťovnictví,
specializace náhrady škod
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Gymnázium Beroun
Záliby: vaření, pečení, alternativní medicína, cestování

MGR. SIMONA MAJEROVÁ
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