Renata do Senátu! Opět jasná volba!
Příběh Renaty Chmelové začal v roce 2008, když zaznamenala, že v krásném přírodním parku Trojmezí chtějí developeři
postavit sídliště. Podílela se na petici, kterou podpořilo 16 tisíc
z vás, desítkových sousedů. Společně jste tak zabránili zničení
obrovské zelené plochy, zelených plic naší Desítky.
Ano, když má člověk podporu svých spoluobčanů, zmůže toho
spoustu. Než se Renata stala senátorkou (2016) a poté i starostkou (2018), říkalo se Praze 10 Zátoka sviní, a tamní politici
měli ke svým občanům na míle daleko. S nestraničkou Renatou
však přišlo zemětřesení!
Vždy chodila mezi vás, otevřela vám politiku. A motivovala vás,
abyste se aktivně spolupodíleli na podobě místa, v němž žijete.
Možná vám přijde, že Senát je z Desítky až moc daleko.
Ale možná zdání trochu klame.
Pokud máte radost, že na ulicích výrazně ubylo autovraků, a že
se vám i díky tomu lépe parkuje, vězte, že se tak stalo především díky Renatině dvouapůlroční práci na novele zákona,
která umožnila rychlejší odtahování autovraků.
Renata také výrazně pomohla občanům, kteří se ocitli v hmotné
nouzi. Iniciovala totiž podání úspěšné žaloby na neústavnost
tzv. „bezdoplatkových zón“. Dlouhodobě se věnuje špatně
fungujícímu Úřadu práce a pomohla tak stovkám z vás –
zejména osamělým seniorům a samoživitelkám.
Renata se dlouhodobě veřejně staví proti rozpínavosti Ruska
a Číny a jejich pronikání do řízení našeho státu. Podporuje svobodnou a prozápadní Ukrajinu. Nezávislá platforma Rekonstrukce státu ji považuje za jednu z nejaktivnějších senátorek
v boji proti korupci.

Přijďte
k volbám
Do Senátu se volí dvoukolově:
první kolo proběhne

23. a 24. září,
druhé pak

30. září a 1. října
(pokud někdo v prvním nezíská
nadpoloviční většinu).

		
Milí desítkoví sousedé,
		
již více než 14 let zasahuji do veřejného dění
		
Prahy 10. Spolu s vámi se mi podařilo zachovat
v Trojmezí přírodní park a pomohla jsem zabránit stavbě nové
radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru.

S vaší podporou jsem se stala senátorkou a mohla jsem začít
chránit přírodu i na celostátní úrovni. Do Senátu jsem si přinesla i další velká témata, na kterých mi opravdu záleží, jako je
obrana demokracie a bezpečí České republiky.
Zároveň už šestým rokem funguji na Desítce jako vaše ombudsmanka. Otevřela jsem dveře své kanceláře a slyšela stovky vašich příběhů. Pomáhala jsem vám s bydlením, s řešením
složité sociální situace, s nespravedlností, s nefunkčními úřady.
Poctivě jsem opravovala chyby v zákonech.
Stěžovali jste si, že nemáte kde parkovat, a ulice přitom lemovaly autovraky. Chytrou změnou zákona jsem se podílela
na jejich rychlejším odtahování, a tak jsem pro vás na Desítce
uvolnila více než 400 parkovacích míst.

Volební lístky do druhého kola
nedostanete do poštovní
schránky, najdete je až ve
volební místnosti.

Snažím se, aby příběhy Desítky, vaše příběhy, měly šťastné
konce. Pevně věřím, že má tvrdá práce, mé pevné postoje
a má každodenní ochota vám pomáhat, debatovat s vámi
a zapojovat vás do rozhodování o budoucí podobě naší městské části, vás přesvědčily.

Renatu najdete
pod číslem 2.

Do příštích šesti let vám neslibuji vzdušné zámky ani to, že za
vás cokoliv vyřeším. Garantuji vám „jen“ to, že budu neúnavně
upozorňovat na chyby, nesmysly a nespravedlnosti v již existujících i nově přijímaných zákonech, a snažit se je napravovat.
A že vám budu stále naslouchat a snažit se poradit a pomoci,
pokud to bude jen trochu v mých silách.

Její domov je v Záběhlicích, má dvě děti, ve volném čase se nejraději stará o zahrádku a květiny.
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Dejte mi svůj hlas!

Vaše Renata Chmelová
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Sousedská výsadba Záběhlické lípy Svobody ke 100 letům naší
Republiky v roce 2018 včetně pamětní desky finančně podpořené
senátorkou Renatou Chmelovou.

Návštěva ukrajinského velvyslance Jevhena Perebyjnise na území
MČ Praha 10 v roce 2022 na pozvání senátorky Renaty Chmelové.

Start kampaně do Senátu s květinovou poradnou, květen 2022.

Program Renaty pro Desítku
Renata Chmelová se bude opět ucházet o vaši přízeň, obhajuje mandát
senátorky. Z horní komory chce bojovat za zdravou zemi, spolehlivý stát
a společnou budoucnost. Jak? To vám představí sama…

ZDRAVÁ ZEMĚ

SPOLEČNÁ BUDOUCNOST

Česká republika čelí globálním zdravotním rizikům,
válečnému konfliktu v Evropě, klimatické změně
a vysoké inflaci. Chci u všech těchto výzev hledat jak
legislativní řešení, tak i místní dohodu.

„

Desítka je
náš společný
a jediný domov.
Chci za něj
i nadále dýchat
ze Senátu.

Naše budoucnost stojí na západních hodnotách,
kvalitním vzdělání, vzájemné solidaritě a na zákonech
ve prospěch občanů. Budu pracovat na tom, aby vše
zmíněné platilo.

SPOLEHLIVÝ STÁT
Důvěra občanů v politiky není samozřejmost, politici si
ji musí zasloužit. Budu obyvatelům i nadále naslouchat
a pokračovat v boji za spravedlnost, transparentnost
a proti korupci.

MÍSTNÍ OMBUDSMANKA RENATA
Zachovám pro vás zelené Trojmezí.

KVALITNÍ PÉČE O ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A ZDRAVÉ KLIMA

Dveře mé kanceláře zůstanou otevřené, každý
týden v určené hodiny.
Budu propojovat - občany, odborníky, zástupce
spolků, sdružení, škol a dalších aktérů.
Budu nadále aktivní občankou.

Budu posilovat roli veřejnosti a přísnější postihy za
ničení přírody.
Budu bojovat proti důsledkům klimatických změn
a budu při tom naslouchat odborníkům.
Budu bojovat proti přebytečnému odpadu – podpořím jeho znovuvyužití, vznik re-use center, zálohování
PET lahví, environmentální osvětu a výchovu.

SVOBODA, DEMOKRACIE A PROZÁPADNÍ
EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE
Česká republika má své pevné místo ve strukturách EU a NATO.
Podporuji „havlovskou zahraničněpolitickou cestu“.
Buďme solidární s ukrajinskými ženami a dětmi,
obětem války je třeba poskytnout podporu.

SYSTÉMOVÉ FINANCOVÁNÍ SPORTU
A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Zasadím se o takové financování sportovních
a volnočasových aktivit, aby si je mohl dovolit každý.
Chci zvýšit dotační příležitosti a investice do
sportovní infrastruktury.
Budu usilovat o snížení administrativní zátěže pro
sportovní kluby, spolky a organizace.

PODPORA MÍSTNÍCH PRINCIPŮ TRVALE
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Dál budu klást důraz na strategické plánování
a zapojovat do něj veřejnost, v Praze 10 už jsem coby
starostka prosadila strategický plán udržitelného
rozvoje na 10 let.
V připravované legislativě budu podporovat
povinné konzultace s veřejností všude tam, kde to má
smysl.
Zasadím se o lepší ochranu památek a vyšší
sankce při porušení pravidel památkové péče.

Mé pozvání na Prahu 10 přijala slovenská prezidentka Zuzana
Čaputová. Společně jsme položily květiny k hrobu Václava Havla.

Jsem tu vždy pro vás ve své senátorské kanceláři
na Kubánském náměstí.

TRANSPARENTNÍ A ŠETRNÉ
HOSPODAŘENÍ OBCÍ, MĚST I STÁTU
Budu usilovat o spravedlivé přerozdělování peněz
pro obce a regiony.
Budu podporovat zveřejňování dat o správě obcí,
krajů i státu.
Zasadím se o efektivní vynakládání národních
a evropských dotačních titulů, aby sloužily veřejnosti, ne
úzkým lobbistickým skupinám.

ŽÁDNÁ TOLERANCE KORUPCI
Budu dál podporovat protikorupční zákony.
Etická pravidla musí být standardem, a to na
všech úrovních státní správy a samosprávy.
Budu chránit konstruktivní kritiky a whistleblowery.

VZDĚLÁNÍ, SOLIDARITA A SOCIÁLNĚ
ODPOVĚDNÁ POLITIKA
Budu se zasazovat o systémové investice do
školské infrastruktury.
Budu dál pracovat na rozvoji dostupného a sociálního bydlení.
Nabízím poradenství a zastání občanům v těžkých
životních situacích.

OPRAVA LEGISLATIVY A PODPORA DOBRÝM
ZÁKONŮM VE PROSPĚCH OBČANŮ
Budu řešit místní problémy na národní úrovni často není jiná možnost, než změnit legislativu.
Zasadím se o to, aby nově připravované zákony
myslely na citlivé skupiny obyvatelstva.
Zasadím se o opravy zákonů k lepšímu.
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Šest let práce pro občany

Renatu jste zvolili senátorkou v roce 2016. Od té doby se nezastavila a dělá vše pro to, aby se vám
v Praze 10, Dubči a Štěrboholech žilo co nejlépe. Podívejme se na její mandát v číslech a datech

2016

2022

2017

2021

2018

2020
2019

2016

»

16. listopadu Renata složila slavnostní slib senátorky

»

stala se členkou
Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí,
členkou Komise pro
sdělovací prostředky
a místopředsedkyní
Mandátového a imunitního výboru

»

hlasovala pro
zamítnutí špatně
připraveného zákona
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

» založila svůj blog
a veřejný kalendář,
kde vás podrobně
informuje o všem
důležitém

» Renatou navrho-

2017

» podpořila a veřejně
obhajovala zákon
o ochraně zdraví
před návykovými
látkami, který mimo
jiné zakázal kouření
v restauracích
» vyslovila se pro
zákaz kožešinových
farem, kde byla zvířata zbytečně týraná
a zabíjená
» kritizovala prezi-

denta Zemana za
výroky, kterými legitimizoval anexi Krymu

» podpořila vznik

Národního úřadu
pro kybernetickou
bezpečnost, jehož
důležitost se ukazuje
stále víc

» iniciovala ústavní
stížnost na asociální
návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi,
který zavedl možnost
„bezdoplatkových
zón“
více než

3 000

2021

2018

2020

» jako první žena
v Senátu, byla zvolená členkou Výboru pro
obranu, bezpečnost
a zahraniční vztahy
a stala se předsedkyní
Podvýboru pro bydlení
Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
» začala se intenzivně

zabývat problémem
s autovraky - o tom,
jak usnadnit jejich
odtah, jednala mj.
s tehdejším ministrem
dopravy

» podpořila zákon

o omezení dopadu
jednorázových plastů
na životní prostředí,
na jejich nadprodukci
škodící lidem i přírodě upozornila také
Evropskou komisi

» platforma Rekon-

strukce státu ji ocenila
jako jednu z osmi
nejaktivnějších senátorů a senátorek v boji
s korupcí

Renatiných
hlasování
v Senátu

30

» v souvislosti s výro-

účastí na pietních
akcích

1 560

2022

čím 100 let od vzniku
Československa spolu
se sousedy znovuvysadila Lípu svobody
v Záběhlicích

schůzek v senátní
kanceláři

65
16

vystoupení na
schůzi Senátu

zpravodajka
zákonů

2019

» zastala se 70 tisíc
rodin, kterým nebyl
navýšený rodičovský příspěvek (zákon
o státní sociální podpoře)
» spolu s kolegy sená-

tory vyzvala tehdejšího ministra průmyslu
k ambicióznější podobě klimaticko-energetického plánu České
republiky

» pozvala nově zvo-

lenou slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou do Prahy 10,
kde společně uctily
památku prezidenta
Václava Havla

» jako předsedkyně

Podvýboru pro bydlení
vedla desítky jednání,
mj. s tehdejší ministryní pro místní rozvoj
o koncepci bytové
politiky; uspořádala
debaty v regionech
(Ostrava, Liberec)
o konkrétních zkušenostech s bytovou
politikou

» spolupracovala na
výrazném zvýšení
bezpečnosti občanů České republiky
před teroristy a špiony v rámci zákona
o zpravodajských
službách
cca

5 000
zodpovězených
emailů

» Renata byla
zvolena místopředsedkyní Výboru pro
územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí a členkou
Komise pro dohled
nad poskytováním
veřejných prostředků a pro analýzu
kontrolních postupů
finanční správy
» prošla novela zá-

kona o pozemních
komunikacích, která
v praxi umožňuje
jednodušeji odtahovat autovraky Renata na přípravě
novely strávila neuvěřitelných 2,5 roku

» podpořila zákaz
klecového chovu,
protože slepice
do klece zkrátka
nepatří

» Renata představila
svůj návrh novelizace zákona o státní
památkové péči,
který měl výrazně
zvýšit tresty za ničení
kulturního dědictví
» Ústavní soud jí dal
zapravdu a jednomyslně rozhodl o neústavnosti „bezdoplatkových zón“
» odhalila přílepek

v zákoně o elektronizaci postupů orgánů
veřejné moci, který
měl Hospodářské
komoře ČR přihrát
možná až miliardu
korun

vané zvýšení pokut
v památkovém zákoně v Senátu neprošlo,
tématu se ale bude
věnovat i nadále (viz
nelegálně zbouraná
rondokubistická vila
Na Šafránce)

» podpořila pozitivní
změny v příspěvku
na bydlení, které
narovnávají některé nespravedlnosti
v systému
» 22. března oznámila, že se bude opět
ucházet o vaši důvěru, a bude obhajovat svůj senátorský
mandát

» podílela se na zamítnutí velmi špatného - a neopravitelného - nového
stavebního zákona

» rodinám pečujícím
o děti s těžkým projevem autismu Senát
významně pomohl
- nově se jim jako
zdravotní pomůcka
přiznává automobil

970

» podílela se na zrušení daně z nabytí
nemovité věci, když
podpořila stejnojmenný zákon

» Senát přidal
novičok, kterým byl
otrávený ruský opoziční předák Alexej
Navalnyj, na seznam
zakázaných látek

1 070

příspěvků na FB

4
nové pomníky
pro oběti okupace
1968 v Praze 10

287
článků na
blogu

10 920
zodpovězených
zpráv

příspěvků na
Twitteru

734
příspěvků na
Instagramu
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Přijďte
za
mnou,
jak jste zvyklí,
každé pondělí
od 16 do 18 h.

Vyluštěnou tajenku pošlete do 20. září 2022 mailem na info@vlasta10.cz nebo poštou: Senátorka Renata Chmelová, Kubánské
náměstí 4, 100 00 Praha 10.
Tři vylosovaní výherci budou pozváni do volebního štábu Renaty Chmelové 24. září 2022.
Uveďte prosím své telefonní číslo nebo e-mail.

do senátní kanceláře
na Kubánské náměstí 4
v Praze 10

POJĎTE SE OSOBNĚ SETKAT

Přijďte si pro květinku či mnou ručně vyrobený dáreček!

6. 9.

7. 9.

10. 9.

12. 9.

Renata do Senátu

Senátorka Renata
v diskuzi s dalšími

Divadélko pro děti

Setkání s Renatou

16.00–19.00

Přijďte na grilování
a pivo / limo,
Kubánské náměstí 4

18.00

kandidáty, moderuje
Jindřich Šídlo, Divadlo
Mana, Moskevská 967/34

13.
9.
17. 9.
Setkání s Renatou
14.00–18.00

8.00–11.00
Poliklinika Zahradní
Město
15.00–18.00 OC Cíl

Zažít město jinak

v Trojmezí, 15.00 Divadélko pro děti, ulice
Za Potokem, bus U Lípy

15.00

před vstupem do
sportovního areálu
Gutovka

15.00–18.00

Moskevská,
před Antonínovým
pekařstvím

19.
9.
21. 9.
Setkání s Renatou
celý den

8.00–11.00
Setkání s Renatou
Poliklinika Malešice
metro Strašnická
15.00–18.00
Zastávka bus Plaňanská

SENÁTORKA RENATA CHMELOVÁ PRO DESÍTKU

Poslechněte si podcasty
senátorky Renaty
Podcast Srdečně s Renatou
najdete i na YouTube!

22. 9.
17.00

Valdštejnská
zahrada

Senátorka Renata Chmelová
srdečně zve na výběr

nejlepších folkových
písní v rámci Kulturního
léta v Senátu
hraje skupina BERENIKA
vstup volný
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