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Občané politicky aktivnější si dozajista všimli
účasti Lucie Vávrové na kandidátce ODS do
Parlamentu ČR. Číslo pořadí má téměř dokonalé, dvě jedničky. Lucie Vávrová je dlouholetou členkou ODS a působí už řadu let
v Radě městské části Prahy 5 jako odborník a garant problematiky sociální a školství. Zkušeností z komunální politiky má na
rozdávání a i to byl jeden z důvodů, proč se
rozhodla vyměnit radniční křeslo za tvrdou
poslaneckou lavici. Další člen ODS Praha 5,
Daniel Ebel, doprovází kandidaturu Lucie
Vávrové z 24. místa.

Proč volit Lucii?
Třeba proto, že je naše, z Prahy 5. Nebo
proto, že není zkorumpovaná a zkorumpovatelná. Nebo také proto, že ke své práci
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Proč nevolit Lucii?
Vy byste volili kandidáty jiné? Svěřili byste
naši zem mladým experimentům, protože

Volební program ODS pro Prahu

Jsme Pražané a zodpovědně vám nabízíme
program, který je cestou k úspěchu. Víme,
že pravicová politika není pouhou ideologií
ani nerealistickou představou, nýbrž
nástrojem, který se v Praze historicky
osvědčil a který z Prahy učinil ekonomický
motor České republiky.
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přistupuje se vší zodpovědností a s typicky
ženskou razancí i citem pro detail. Může se
vám také zamlouvat tím, že ctí konzervativní
hodnoty a pravicový politický směr. Nebo
také to že je to žena, která má co říci. Není
to žádná naivka, která se umí profilovat a
zviditelnit pouze způsobem, jakým by usilovala o roli v Pobřežní hlídce – po vzoru některých žen z konkurenčních politických stran.
Je to vzdělaná a sebevědomá žena s vyzrálým pohledem na život, velmi dobře ví, co
chce, a dokáže dosáhnout svého. Takových
žen je v politice jako šafránu, a přitom je potřebujeme jako sůl.

jsou neokoukané, či socialistickým cestám
do pekla, anebo poctivým lidem s životními
zkušenostmi a pokorou, těm, kteří se celý
život vzdělávají, jsou zodpovědní, plní elánu
a zdravého optimismu, jsou spolehliví a nelžou? Kéž by alespoň něco z toho splňoval
Paroubek či John. Paroubek v Česku plodí
jen nenávist a John jako předseda politické
strany netuší, co obsahuje program (ne)vlastní strany, která se za pár populárních
měsíců dokázala ztrapnit a zprofanovat.
…ale proč nevolit Lucii?

Naše volba je jasná. Jaká je ta vaše?
Ať už bude jakákoliv, přijďte k volbám
v termínu 28.– 29. května 2010. Váš
hlas rozhodne!

Daniel Ebel

Nová tvář
na kandidátce ODS
do Poslanecké
sněmovny
Parlamentu ČR

Rozhovor
na straně 7

PŘIJĎTE

Editorial

24. 5. 16.00 – 18.00
Setkání příznivců ODS
zahrada Besední restaurace
Hlubočepy

Vážení přátelé,
držíte v rukou nový měsíčník Oblastního
sdružení ODS Praha 5. Kromě zpráv a aktualit z centrální „pětky“ budete mít každý
měsíc možnost získat nové informace také
z Radotína, Slivence, Zbraslavi, Lochkova,
Lipenců a Velké Chuchle. Těšit se můžete
na rozhovory se zajímavými lidmi, pozvánky
na různé akce a na spoustu dalších informací.

25. 5. 16.00 – 19.00
Setkání s kandidáty ODS
do Parlamentu ČR
prostor u ZŠ V Remízku
Barrandov
25. 5. 16.00 – 18.00
Simulátor F1 (pro děti)
pěší zóna Anděl

26. 5. 17.30 – 19.00
Setkání s Pavlem Bémem a dalšími
kandidáty ODS do Parlamentu ČR
Fotbalové hřiště Lipence
26. 5. 16.00 – 19.00
Odpoledne pro děti i rodiče
Zbraslavské náměstí
Zbraslav
26. 5. 18.30 – 20.30
Setkání s kandidáty ODS
do Parlamentu ČR
Hostinec U Václava
Velká Chuchle

Jak všichni jistě víte, na konec měsíce
května vyhlásil prezident Václav Klaus volby
do poslanecké sněmovny. Ve volebním kraji
Hl. město Praha bylo pro tyto volby zaregistrováno celkem 21 volebních stran. Při rozhodování je dobré vědět, že při těchto
volbách může volič vložit do úřední obálky
pouze jeden hlasovací lístek, na kterém
může vyznačit přednostní hlas zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u čtyř kandidátů.
Je důležité, aby se občané Prahy 5 zúčastnili voleb v co největším počtu a aby si znovu uvědomili, že rozhodnutí, které politické straně, kterému politickému hnutí nebo koalici udělí
svůj hlas, je nejen výsostně na nich, ale že je i nesmírně zodpovědné, neboť výsledek
voleb nám určí směřování našeho státu na další čtyři roky. Je třeba větší diskuze, jestli je
možné to či ono, a také přemýšlet, jaký dopad by to které rozhodnutí přineslo za nějakou
dobu, myslím třeba za pět sedm let. Vezmu-li například populistická tvrzení, že se někde
vezme deset miliard z jednoho rezortu a přerozdělí se jinam, kde je to jistě potřebné, tak
už neslyšíme, zda i bez těch deseti miliard korun bude ten resort dělat stejnou práci,
stejně kvalitně a dodržovat minimálně stejné závazky vůči smluvním partnerům země. Dalším příkladem čirého populismu je zvyšování zadlužení země apod. Lidé by se měli rozhodovat podle svého zdravého rozumu.
V této souvislosti všem voličům přeji šťastnou a pevnou ruku.
S úctou

27. 5. 15.00 – 19.00
Závěrečný koncert
pěší zóna Anděl
JUDr. Milan Jančík

27. 5. od 19.00
Závěrečná party na pláži
Smíchovská pláž (u botelu Admirál)

Předseda Oblastního sdružení ODS Praha 5

Smajlíci pro Věci veřejné
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Policejní stát pod taktovkou VV

Starostovské starosti podle VV

Podle jakýchsi průzkumů to vypadá, že
v Praze bude více kamer než psích exkrementů na chodnících. Oko Věcí veřejných
vás totiž hodlá sledovat na každém rohu.
Stačí zaplatit desítky milionů z vašich kapes. A je jedno, zda nastavený operační systém naší policie je v současné době na
další nápor kamer nastaven. Sliby VV jsou
šílené, bohudíky jde v době ekonomické
krize o neškodné plácání, které je lépe přehlížet. Jen v Praze 5 chtějí počet kamer zdvojnásobit a k tomu chtějí přidat kamer y do
tramvají (možná proto, že se jedna z místopředsedkyň VV projela tramvají a vylekala
se exoticky vyhlížejících lidí). Netušíte, kolik
to bude stát? Nic si z toho nedělejte, VV
zase netuší, z jaké rozpočtové kapitoly ty
desítky milionů vezmou.

Co si to zase VV na nás vymyslely. Podle nich
se o seniora musí postarat jeho starosta.
Primárně se však o seniora musí postarat
jeho rodina, to je přece základní princip fungování rodiny a zdravých rodinných vztahů.
Jsou situace, kdy se senior na pomoc rodiny
obrátit nemůže, ocitne se bez pomoci a dostane se do nouze. „Záchranný a ochranný“
systém v naší městské části je pro tyto případy dobře a efektivně nastaven a je zcela
v souladu s moderními trendy. Praha 5 vedená ODS o své seniory pečuje!

Smlouva hlídek VV na dobu určitou
do 31. 5. 2010 nevydržela pod
tlakem občanů!
Hlídky VV nebyly určeny pro pomoc občanům, ale byly pouze předvolebním nástrojem. John přiznal, že hlídky měly na území
Prahy kooperovat pouze do konce předvolebních bojů. Občanům však došla trpělivost mnohem dříve a dotlačili VV k tomu,
aby šikanu připomínající hlídky VB (Veřejná
bezpečnost) s okamžitou platností zrušily.
Vlna nevole občanů si od nás zaslouží velký
respekt a věříme, že hlídací psi demokracie
si na VV došlápnou i v dalších jejich aktivitách.
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LUCIE
VÁVROVÁ
Lucie, na svých stránkách máte motto: Politika s sebou přináší úskalí v tom, že
„Všechno jde a vše je možné, záleží jen na velké projekty jsou během na dlouhou trať
nás, co jsme pro to ochotni obětovat“. Co a může se stát, že to, co zaseje jeden, sklíjste byla ochotna obětovat pro splnění zí druhý. Navíc politická cesta není zrovna
svých přání a snů v dětství a nyní?
vystlaná růžemi. Berete svou práci vždycky
Život mne naučil, že nic není zadarmo. Po- s optimismem a elánem?
kud chci něčeho dosáhnout, někam dojít, Nad vodou mě drží vždy má rodina, která je
musím se hodně snažit a nepolevit. Člověk báječná, podporuje mě a fandí mi. Samozje od přírody lenivý a musí proti tomu bojo- řejmě v prvé řadě moje maminka, která mi
vat. Nebyla jsem jiná, ale rodiče dbali na to, drží palce a mám u ní stále tu krásnou otevabych měla kvalitní přípravu do života – dali mne
na jazykovou školu, takže
hlasovací lístek č. 26
jsem někdy místo her s kamarády šprtala slovíčka.
Vysokou školu jsem si vybrala sama, už jsem byla
zaměstnaná a tehdy jsem
Mgr. Lucie Vávrová, PhD.
opravdu neprožívala ten
bezstarostný život studenta. Musela jsem skloubit
Váš kandidát č. 11
plno věcí dohromady, učila
do Poslanecké sněmovny PČR
se po večerech a víkendech a místo dovolené seVolby do Poslanecké sněmovny PČR 28. – 29. května 2010
děla na přednáškách. Ale
úspěch se dostavil a s odstupem času bych do toho šla znovu.
řenou náruč, když mě něco bolí a trápí. Také
mám po svém boku manžela, a to doslova,
Zůstává pro vás výzvou každé nesplněné protože vím, že mne podporuje v mé práci
přání?
a umím od něho přijmout kritiku, kterou
Na základě zkušeností, které člověk během sice nerada slyším, ale nutí mne to podívat
života získává, má i svá přání. Pak si může se na problém i z jiné strany. Je nejen mým
říci, zda se dají splnit, či nikoliv. Takže ta mužem a partnerem, ale i kamarádem do
přání, která mám já, protože se snažím stát nepohody. Samozřejmě, že mám momenty,
rovnýma nohama na zemi, se pro mne zdají kdy mne slovo politika spíš dráždí – a na
splnitelná. Ale samozřejmě mám v koutku komunální úrovni, kdy je člověk hodně blízduše i svá tajná přání a ráda se nechám pře- ko lidem, kteří potřebují pomoct či poradit,
kvapit, zda vyjdou. To já už neumím ovlivnit. by žádná stranická knížka neměla být na

Andrea volí Lucii

www.odspraha5.cz

prvním místě. Zabývám se sociální oblastí
a školstvím, tak velmi dobře vím, o čem teď
mluvím.
Prozraďte čtenářům, jaké tři priority budete mít jako poslankyně? Co od vás mohou čekat?
Předně je důležité připomenout, že práce
v Poslanecké sněmovně je týmová. I tak
jsem připravená jednat s razancí, abych dosáhla změn, které
jsou velice důležité
pro naše občany.
Určitě bych chtěla
vrátit do poslaneckých lavic slušnost
a solidnost. Co se
týká mé oblasti práce, se kterou mám
zkušenosti z komunální politiky, tak to
budou otázky rodinné politiky a školství. Žena, která
w w w. v a v r o v a . c z
plní své mateřské
poslání a chce se
vrátit do zaměstnání, by měla mít takové
podmínky, aby mohla bez problémů sladit
péči o dítě a práci. Pro naše děti je velmi
důležité kvalitní školství, které je základním kamenem pro celou naši společnost.
V základních školách výuka jazyků, nabídka dobr ých středních odborných škol
s možností dalšího vzdělávání, výhodné
studijní půjčky a spoření. Určitě je třeba
otevřít otázku o rozsahu a podobě finanční
spoluúčasti studentů na vysokoškolském
studiu.
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MÍSTNÍ SDRUŽENÍ
www.odspraha5.cz/mistni-sdruzeni

Místní sdružení (MS) je základním článkem struktury ODS.
Projednává zájemce o členství (každý člen ODS je členem
MS), schvaluje nominaci kandidátů pro komunální volby,
navrhuje kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny a Senátu, do zastupitelstva kraje a kandidáty do všech orgánů
strany.

Barrandov
Místní sdružení ODS Barrandov–Hlubočepy bylo založeno v roce
1995. Jeho pr vním a zatím posledním
předsedou je finanční expert PhDr. Pavel
Fabini.
Místní sdružení nemá vliv na rozhodování
Oblastní rady ODS, jelikož nemá v tomto
orgánu hlasovací práva. Má 40 členů a
územně pokrývá oblast sídliště Barrandov
s cca 25 000 obyvatel.
Předseda: PhDr. Pavel Fabini
Kontakt: fabini@cmail.cz

Hlubočepy
Místní sdružení Hlubočepy vzniklo již v roce 1997. Z původních několika zakládajících členů, kteří byli většinou občany Hlubočep
a kteří jsou členy dodnes, se sdružení
rozrostlo na současných 45 členů. Předseda sdružení Vojtěch Zapletal je místopředsedou oblastní rady ODS a členem
Rady Městské části Praha 5. Nejdůležitějším úspěchem pro místní sdružení
však byla volba místopředsedkyně sdružení JUDr. Andrey Češkové poslankyní
Evropského parlamentu v minulém roce.
Předseda:
Vojtěch Zapletal, radní MČ Praha 5
Kontakt: vojtech.zapletal@praha5.cz

Jinonice
Jinonické sdružení patří k těm později „narozeným“. Vzniklo v roce
2004. Důvodem byl záměr přivést do ODS další nové lidi a to se
podařilo. Sešla se tu skupina lidí, kterou nespojují pouze podobné
politické názory. Místní členové jsou ochotni věnovat svůj volný
čas i politice aktivně, něco dělat, nejen o tom mluvit. Předsedkyní je
Lucie Vávrová, zástupkyně starosty, a jedním z členům rady je i senátor Miroslav
Škaloud.
Předsedkyně: Mgr. Lucie Vávrová. PhD.,
zástupkyně starosty MČ Praha 5
Kontakt: lucie@vavrova.cz
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výsledky místo slibů

Klamovka
Park Klamovka a stejnojmenná sokolovna s restaurací byly po dlouhá léta centrem kulturního i společenského dění. Proto si zakládající členové našeho sdružení, kteří bydlí
v této lokalitě, vzali za své pozvednout
tuto tradici. Zájmem sdružení je oslovit
občany z lokalit Hřebenka, Císařka a širšího okolí ulice Podbělohorská a získat
je pro nové občanské aktivity. Předsedou
sdružení je Petr Horák (www.petrhorak.cz),
který zároveň vykonává funkci 1. zástupce starosty MČ Praha 5.
Předseda: Ing. Petr Horák, 1. zástupce
starosty MČ Praha 5
Kontakt: petr.horak@praha5.cz

Košíře–Motol
Košíře a Motol jsou díky lesoparku Cibulka a přírodnímu parku
Košíře–Motol považovány za plíce Prahy 5. Odmítali jsme a ani
v budoucnu nebudeme souhlasit s dalším bezbřehým zastavováním zelených
ploch bez jasné koncepce pro život obyvatel a vyřešení dopravní infrastruktury
i sociálních služeb. Naše sdružení má ve
svých řadách slušné, vzdělané a poctivé
lidi, kteří politiku vnímají jako možnost
ovlivnit spravování věcí veřejných ve prospěch občanů a místa, kde žijeme.
Předseda: Ing. Martin Frélich
Kontakt: martin@frelich.cz

Lipence
MS Lipence získalo licenci v roce 2002. V současnosti má deset
členů, z toho sedm v zastupitelstvu městské části. Michal Popek je předsedou
od roku 2004. Motto pro volby do PSP
zní Lipence podporují kandidáty Prahy 5
v květnových volbách, protože znají problémy a potřeby přidružených městských
částí a zodpovědně se věnují jejich řešení!
Předseda:
Michal Popek, starosta Lipenců
Kontakt: popek.michal@seznam.cz

Radlice
Místní sdružení Radlice vzniklo v roce 2004. Za dobu své existence nejen prokázalo svou životaschopnost (nyní má již 70 členů), ale
snaží se především pomáhat v řešení palčivých otázek spjatých
s touto významnou částí Prahy 5. Jsme rádi, že se podařilo prodloužit tramvajovou trať k centrále ČSOB,
jsme pyšní na výstavbu tělocvičny u základní školy. Budeme i nadále prosazovat výstavbu radlické radiály, která by
významně ulehčila dopravě v této lokalitě. Předsedou sdružení je od jeho vzniku
Lukáš Herold, kter ý se svým kolegou
Herbertem Heisslerem působí na smíchovské radnici.
Předseda: Bc. Lukáš Herold, zástupce
starosty MČ Praha 5
Kontakt: lukas.herold@praha5.cz
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Slivenec

Velká Chuchle

Místní sdružení působí v městské části
Slivenec, která sestává z částí Holyně
a Slivenec. Vzniklo v roce 1991 z iniciativy Aleše Rozehnala a je důležitou politickou složkou v místě svého působení.
Předseda: Ing. Robert Paul
Kontakt: ropaul@seznam.cz

Místní sdružení Velká Chuchle vzniklo
v roce 1996. Od té doby je stabilním článkem naší oblasti. Jeho předseda Stanislav
Fresl pracuje v komunální politice 16 let,
z toho 14 let ve funkci starosty MČ Praha–
Velká Chuchle.
Předseda:
Stanislav Fresl, starosta Velké Chuchle
kontakt: info@chuchle.cz

Smíchov

Zbraslav

Místní sdružení ODS Smíchov bylo založeno v roce 1991 a bylo
prvním sdružením v rámci oblasti Prahy 5. Impulzem pro vznik MS
Smíchov byl zájem řady občanů zapojit se
do veřejného života na území Prahy 5
standardní demokratickou cestou, a to
prostřednictvím tehdy nově vzniklé Občanské demokratické strany. Místní sdružení Smíchov je největší v naší oblasti,
pravidelně nominuje své kandidáty do
všech úrovní veřejného života (zastupitelstvo MČ Praha 5, ZHMP, PSP ČR), ale
i politického světa v rámci struktur ODS.
Předseda: JUDr. Milan Jančík, starosta
MČ Praha 5
Kontakt: milan.jancik@praha5.cz

Místní sdružení Zbraslav aktivně působí na území městské části
Praha–Zbraslav. Členská základna místní organizace čítá průměrně
okolo 30 členů a aktivně se podílí na veřejném životě v městské
části. Již osmým rokem zastávají členové místního sdružení funkce
starosty a radních v místní samosprávě. Dlouhodobě se snažíme
o rozvoj městské části jako místa pro život, práci a odpočinek našich občanů stejně jako dalších návštěvníků Zbraslavi. Naše místní organizace je
plně otevřená diskuzi s občany městské
části, příznivci ODS či potenciálními zájemci o členství v naší straně. Věříme, že
tato otevřenost dlouhodobě pomáhá kvalitnímu nastavení programových priorit
a jejich realizace pak rozvoji Zbraslavi,
Lahovic a Lahoviček.
Předseda: Ing. Michal Stieber
Kontakt: michalstieber@seznam.cz

Újezd
Místní sdružení Újezd je druhým nejstarším místním sdružením
v Praze 5. Pokrývá část centrálního Smíchova a Malé Strany mezi mosty Palackého a Legií. Jeho prvním předsedou byl
Doc. Ing. Emil Pollert, který je i členem
současné místní rady. Nynějším předsedou Újezdu je JUDr. Martin Fott, LL.M.,
který působí od roku 2006 v Zastupitelstvu Městské části Praha 5, kde se věnuje především oblasti bezpečnosti.
Předseda: JUDr. Martin Fott, LL.M.
Kontakt: martinfott@yahoo.com

www.odspraha5.cz

5

PROGRAM ODS PRO PRAHU
Pravicová politika pro všechny
Jsme Pražané a zodpovědně vám nabízíme program, který je cestou k úspěchu. Víme, že
pravicová politika není pouhou ideologií ani nerealistickou představou, nýbrž nástrojem, který se v Praze historicky osvědčil a který z Prahy učinil ekonomický motor České
republiky. Věříme, že pravicová politika není jen pro vyvolené, nýbrž cestou k ekonomické prosperitě všech. Soukromé vlastnictví a svoboda jsou hodnoty, které vedou k rozvoji země, sociální stabilitě a ekonomické prosperitě celé společnosti. Věříme, že sníží-li
se administrativní i daňová zátěž kladená na občany, ti se v rámci nabytého prostoru
budou realizovat efektivněji a zodpovědněji. Věříme, že pokud si lidé důvěřují, zvyšuje se
kvalita jejich soužití a společenských vazeb. Věříme, že důraz na individuální občanskou
odpovědnost je nejefektivnější cestou ke spokojenosti a štěstí jednotlivců i jejich rodin.

Vizualizace – Tilleho náměstí na Barrandově

K životnímu prostředí
přistupujeme jako k dědictví
pro naše děti
Za životní prostředí, které nás obklopuje,
neseme odpovědnost. Odpovědnost k přírodě je zároveň odpovědností k našim
dětem a budoucím generacím. Nelze žít
na úkor budoucnosti, ať už tím máme na
mysli devastaci přírody či nešetrné čerpání
jejích zdrojů. Ochrana a rozvoj životního
prostředí není samoúčelný cíl, jde o nutnou
součást všech ostatních politik. K těmto
problémům nepřistupujeme ideologicky,
ale racionálně – s rozumem hledáme řešení, která jsou ku prospěchu lidem dnes
i v budoucnosti. Významnou součást tvoří
péče o životní prostředí i moderní energetická politika založená na úsporném
hospodaření a čisté, bezpečné a dostupné
energii, včetně energie jaderné.

ODS v Praze
• se zasadí o další snižování emisí, prašnosti i hlukové zátěže obyvatel v nejzatíženějších lokalitách města
• bude nadále zdokonalovat infrastrukturu
odpadového hospodářství, které musí odpovídat přísným ekologickým požadavkům
• prosadí jednoduché, srozumitelné
a účelné ekologické předpisy
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• dokončí odstranění starých ekologických
zátěží města
• zefektivní a dále rozvine systém recyklace odpadů, které mohou sloužit jako
zdroj pro druhotné použití
• bude iniciovat daňové zvýhodnění energetických úspor v bytových domech
• bude dále chránit a rozšiřovat městskou
zeleň, veřejné parky, uliční stromořadí
a kultivovat veřejný prostor města
• bude pokračovat ve výsadbě příměstských lesů a rozšiřovat zóny pro relaxaci
a trávení volného času

Dokončíme obchvat kolem Prahy
a pomůžeme městu s výstavbou
dalších tras metra
Kvalitní a komfortní městská hromadná
doprava řadí Prahu na 4. místo v Evropě.
V systému městské hromadné dopravy se
denně přepraví více než 1 200 000 osob.
Praha patří pouze k několika evropským
městům, která stále pokračují ve výstavbě
metra. Jelikož je Praha turistickou, kulturní
i ekonomickou metropolí ČR, tvoří značnou
část přepravovaných osob mimopražští
občané a turisté. Přesto Praha hradí téměř
výhradně z vlastních zdrojů další výstavbu
nových tras metra, tramvajových tratí či

autobusových linek, a dokonce dotuje
z téměř 75 % vlastní provoz celého systému
MHD. Kvalita a rozsah veřejné dopravy jsou
jednou z výjimečných přidaných hodnot
české metropole.
Díky své poloze je Praha zároveň jedním
z center evropské silniční dopravy. Nezodpovědné vedení dopravních tepen přes
centrum města v době minulého režimu je
komplikací, kterou usilovně napravujeme
výstavbou městských okruhů.

ODS v Praze
• bude podporovat lepší dopravní propojení s městy v okolí Prahy
• prohloubí zapojení železnice při obsluze
vnitroměstské dopravy
• bude prosazovat adekvátní investiční
spolupráci města Prahy a státu při výstavbě trasy metra A
• zahájí stavbu nové trasy metra D a pro
tyto účely využije nové formy financování
včetně modelu PPP
• dokončí výstavbu Městského okruhu
a bude usilovat o co nejrychlejší dokončení celého nadřazeného dopravního
skeletu města
• zklidní severojižní magistrálu, funkčně
propojí budovu Národního muzea
s Václavským náměstím a zajistí celkovou
regeneraci této centrální části města

Pravicová politika ODS je
politika dobrého hospodáře.
Praha je toho důkazem!
Hospodářskou krizi nikdo v ČR nezavinil,
má globální charakter. Je však naší povinností odstraňovat její důsledky. Právě
Praha díky své výjimečné ekonomické roli
v ČR je schopna efektivně čelit jejím tlakům. Bez důsledného vedení městského
rozpočtu k hospodárnosti a snižování dluhu by to ale nešlo. Stejně tak i nová vláda
bude muset omezováním schodku efektivně čelit důsledkům krize pro hospodářství ČR.
Hospodářská krize postihuje zejména
nepřipravené. Pravicová politika řádného
hospodáře je vůči krizi mnohem odolnější.
Vyrovnaný rozpočet je nejen základem zodpovědné a racionální politiky, ale také perspektivní budoucností. Hl. m. Praha v posledních čtyřech letech hospodařilo dokonce s rozpočtem přebytkovým, a bylo tak
schopno splácet své historické závazky,
udržet dynamiku rozvoje a dobře se připravit na současnou celosvětovou hospodářskou krizi.
Cílem programu ODS pro Prahu je zajistit, aby práce v Praze měla vysokou přidanou hodnotu, aby investice do nových podniků byly trvalé a zabránilo se jejich následnému odchodu do jiných zemí. Praha
musí využít svůj potenciál dobře umístěné
evropské metropole.
ODS chce, aby se investicím v Praze dařilo, aby podmínky pro práci a podnikání
květen 2010

byly na světové úrovni. Tím se vytvoří podmínky pro vznik a dlouhodobé udržení nových pracovních míst zejména pro kvaliﬁkované a vzdělané lidi.
Další premisou odpovědné politiky je
nízká nezaměstnanost, která je již tradičním atributem Prahy, a to nejen v rámci ČR,
ale i v rámci regionu střední Evropy.

ODS v Praze
• bude bránit neustálému zadlužování ČR
• bude prosazovat systémovou změnu při
motivaci k zaměstnání – pracovat se
musí vyplatit
• bude prosazovat účinnou podporu malých a středních podnikatelů
• zasadí se o větší ﬂexibilitu pracovního
trhu a bude iniciovat novelu zákoníku
práce
• bude v době krize usilovat o podporu
vědy a výzkumu a jejich uplatnění v moderní tržní ekonomice
• bude nadále podporovat rozvoj cestovního ruchu, a to jak propagací města,
tak zlepšováním služeb a turistické infrastruktury

ODS má vztah ke všem generacím
Praha je a musí zůstat místem, kam přicházejí mladí lidé. Město z nich čerpá
svou dynamiku a sílu k dalšímu rozvoji.
Mladí lidé a mladé rodiny pak potřebují
podmínky k životu, studiu a budoucí práci.
Praha musí být městem 21. století, musí
poskytovat vše, co je potřebné pro jejich
kvalitní seberealizaci. Město v posledních
desetiletích postihuje trend vylidňování

Vizualizace – stanice metra Motol

centra, stále více rodin odchází do nově
budovaných satelitních rezidenčních oblastí. Místa, kde stovky let žili lidé, si musejí uchovat svůj jedinečný charakter.
Daňové i sociální podmínky pro rodiny nemohou stát na bezhlavém rozdávání vypůjčených peněz, které jednou bude muset
někdo splatit. Rodina a její podpora potřebují takový systém, aby se vyplácela poctivá práce, aby její výsledky nemizely
v soukolí daňového systému a aby děti,
které se dnes rodí, měly jistotu, že o své
budoucnosti budou rozhodovat samy.
Významnou část obyvatel metropole
tvoří senioři. Mnozí z nich prožili v metropoli celý život nebo jeho podstatnou část,
mají k ní vztah a svou prací v minulosti pomohli vybudovat naši současnost. Praha
na ně nesmí zapomínat. Praha chce být
městem otevřeným a městem bez bariér,
které je vstřícné ke všem občanům s hendikepem.

ODS v Praze

• bude nadále odstraňovat překážky
a komplikace pro seniory v každodenním životě
• bude podporovat aktivní stáří nabídkou
společných programů, podporou spolků
a zapojováním seniorů do života
a bude dále rozvíjet sportovní a rekreační areály pro všechny věkové kategorie Pražanů
• připraví balíček výhod pro studenty žijící
v Praze
• bude podporovat rozvoj moderních komunikačních technologií
• aktivně podpoří seniory při zmírnění dopadů deregulace nájemného
• podpoří realizaci programů otevřené
a bezbariérové Prahy pro hendikepované občany
• bude i nadále garantovat dostupnost lékařské služby první pomoci a lékárenské
pohotovostní služby v Praze a podpoří
její fungování zákonem
• bude nadále rozvíjet následnou a domácí péči a bude usilovat o změnu systému
financování péče následné, domácí
a hospicové, a to například daňovým
zvýhodněním poskytovatelů péče
• bude pokračovat v restrukturalizaci
pražské nemocniční lůžkové kapacity
za účelem postupné přeměny lůžek
z akutních na ošetřovatelská
• při zachování principu solidarity chceme
výrazně zvýšit možnost svobodné volby
individuálního důchodového pojištění
v rámci povinného odvodu

• při rozvíjení infrastruktury a služeb
bude i nadále preferovat zájmy jejich uživatelů – občanů

DANIEL EBEL
Daniel Ebel je novou tváří na kandidátce ODS
do Poslanecké sněmovny.
Danieli, jaká je vaše původní profese?
Má původní profese je i současnou. Politika
mě neživí. Jsem restaurátor movitých i nemovitých památek, které jsou zhotovené ze
dřeva. Svou práci mám moc rád a nemám
důvod ji kvůli politice úplně opouštět.
Praha prošla za poslední léta obrovskou rekonstrukcí, přímo rozkvetla. Je však nějaká památka, na kterou se „zapomnělo“,
které byste věnoval vlastní představu
o novém „kabátě“?
Přímo s chlapeckým nadšením bych se podílel na začínající rekonstrukci Klementina,
dále Národního musea a Wilsonova nádraží.
Mám to štěstí, že se vracím na místa, kde
jsem před 20 a více lety začínal. Mám na mysli ateliér Fr. Bílka a Strahovskou knihovnu,
www.odspraha5.cz

kde působím jako vedoucí restaurátor při rekonstrukci
a restaurování Filosofického sálu.
Jaká jsou hlavní úskalí restaurátorské práce?
Současný stav, kdy restaurátorské práce spadají
většinou pod gesci stavebních firem, je nešťastný
jak pro investora, tak pro památku samotnou.
Specifikum restaurátorských prací může být jen
obtížně zastřešeno ryze technicistním přístupem
stavbařů. V současnosti „stavební kolečko“ s betonem válcuje odbornost restaurátora. To bych chtěl
jako poslanec změnit.
Jak byste charakterizoval sám sebe? Dám vám jako
limit pět vystihujících přídavných jmen.
Požadujete po mně něco, co se obvykle píše do seznamovacích inzerátů. Dobrá. Hodný, duchaplný, milý, krásný, vtipný… Necháte se přesvědčit o navýšení limitu?
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MATEŘSKÁ CENTRA

VTIP MĚSÍCE

MC Barrandov
Werichova 981, 152 00 Praha 5
- Hlubočepy, tel.: 251 816 686
kmc@centrum.cz
www.mcbarrandov.cz

Art - DUO, s.r.o.
Švejcarovo náměstí 2660/2,
155 00 Praha, tel.: 739 769 445
veseleprsticky@seznam.cz
www.veseleprsticky.com

Mateřské centrum Archa
Na Neklance 1952/3, 150 00 Praha 5
- Smíchov, tel.: 251 550 155
milos.padevet@seznam.cz

Mateřské centrum Prokůpek
V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5
- Nové Butovice, tel.: 776 713 219
veronika@veget.cz
www.mcprokupek.cz

Občanské sdružení
Mateřské centrum Stonožka
U Santošky 1007/1, 150 00 Praha 5
- Smíchov, tel: 257 212 431

RODINNÁ CENTRA
Rodinné centrum PEXESO
K Nové škole 1297, 156 00 Praha 5
- Zbraslav, tel.: 721 518 248
recepce@pexeso.org
www.pexeso.org/default.php

Rodinné centrum Andílek
Štefánikova 12, 150 00 Praha 5,
- Smíchov, tel.: 775 101 242
jana.liskova@rcandilek.cz
www.rcandilek.cz

Na houpacím koni:
centrum pro rodiče a děti
Na bělidle 27, 150 00 Praha 5 - Anděl,
tel.: 777 139 123
Tereza Havrdová Kováříková
www.nahoupacimkoni.cz

DIVADLA Praha 5
Švandovo divadlo na Smíchově
Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
- Smíchov
www.svandovodivadlo.cz

Divadlo Orfeus
Plzeňská 76, 150 00 Praha 5 - Košíře
www.orfeus.cz

Divadlo Rity Jasinské
Janáčkovo nábřeží 39/478,
150 00 Praha 5 - Smíchov
www.drj.cz

Měsíčník Pravá 5 vydává Oblastní sdružení ODS Praha 5, Janáčkovo nábřeží 11, 150 00 Praha 5 - Smíchov.
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