Volby v Praze 5 se konají 10.– 11. 10. ODS má číslo 16. Děkujeme za váš hlas!

Pravá 5
V o l e b n í

Vážení a milí občané Prahy 5,
obracím se na Vás se zdvořilou žádostí –
přijďte prosím k volbám, které se konají
v pátek 10. a v sobotu 11. října. Rozhodněte o budoucnosti Prahy 5, o tom, zda
bude i nadále rájem lobbistů, developerů
a dalších pochybných existencí vysávajících rozpočet Prahy 5, nebo se zde bude
konečně seriózně a zodpovědně rozhodovat a hospodařit v zájmu všech občanů.
Vážných témat, která mohou do budoucna
nenávratně poškodit Prahu 5, je opravdu
mnoho, rozhodujte prosím o svých zastu
pitelích s tímto vědomím. Úkolem nové
ho zastupitelstva bude semknout se a bez
ohledu na politickou příslušnost společně
zabránit plánovanému řádění developerů
v přírodním parku Vidoule. Společnou řeč
ovšem zastupitelé musí nalézt i v dalších
otázkách, zejména však v totální rekon
strukci rozpočtu městské části, který už
neodpovídá reálným možnostem městské
části a nereflektuje na budoucnost. Věřím,
že noví zastupitelé budou vstřícní k odbor

ným diskusím s občany, zvláště pak na téma
Metropolitního územního plánu. Mimo
pozornost nesmějí zůstat kriminálníci, nar
komani a bezdomovci, kteří se na našem
území nebezpečně shlukují. Musíme rov
něž hledat způsoby, jak zajistíme dostateč
nou péči o památky v majetku městské části
a podpoříme snahu soukromých vlastníků
rekonstruovat chátrající památkově chrá
něné objekty.
Praha 5 nepotřebuje nové křiklouny a le
nochy, jejichž jedinou starostí po čtyři roky
bude nárokování si náhrad za neuskute
čněnou práci. Potřebujeme takové zastupi
tele, kteří budou ochotni a schopni praco
vat pro rozvoj naší městské části. Podpořte
prosím ODS a tým lidí, kterým na Praze 5
opravdu záleží.
Váš

Lukáš Herold
lídr kandidátky ODS pro Prahu 5
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Jak volit

Mechanismus komunálních voleb je poněkud
jiný než u voleb parlamentních. V této souvislosti si vás dovolujeme informovat, jak při
volbě postupovat, aby váš hlas skutečně připadl vámi podporované straně a kandidátům.
Voliči obdrží jen jeden volební lístek, na kte
rém budou uvedeny všechny kandidující stra
ny a jejich kandidáti, přičemž každý volič má
k dispozici celkem 45 hlasů. K volbě je možno
přistoupit vícero způsoby.
Chcete volit ODS?
Zakroužkujte jen políčko u naší strany a všech
ny vaše hlasy připadnou automaticky nám.
Kroužkování jednotlivých kandidátů nemá
v tomto případě smysl, pořadí kandidátky stej
ně neovlivní. A nezapomeňte, že v případě, že
volíte celou stranu, nemůžete již zakroužkovat
žádnou další. V takovém případě by byl váš lís
tek neplatný.
Chcete podpořit ODS, ale k některým kandidátům máte výhrady?
Nekřížkujte tedy ODS jako takovou, ale zakříž
kujte všechny naše kandidáty s výjimkou těch,
ke kterým máte výhrady.
Chcete své hlasy rozdělit mezi ODS a kandidáty ostatních politických stran?
V takovém případě zakroužkujte ODS jako
stranu a na kandidátkách ostatních stran jen
vybrané kandidáty. Získáme sice méně vašich
hlasů, ale podporu nám tak vyjádříte.
Chcete podpořit jinou stranu, ale i vybrané
kandidáty ODS?
Potom zakroužkujte vámi zvolenou stranu
a zbylých až 44 hlasů můžete věnovat přímo
našim kandidátům.
Chcete podpořit vybrané kandidáty napříč
politickým spektrem?
Můžete svých 45 hlasů rozdělit mezi kandidáty
libovolných politických uskupení.
Doporučení:
Mechanika tzv. křížkování kandidátů není
v případě komunálních voleb zcela šťastná,
vždy totiž oslabí stranu, kterou preferujete.
Tím, že stranu zakřížkujete, jí dáte 45 hlasů.
Když zakřížkujete jen svého preferovaného
kandidáta, strana dostane pouze jeden hlas
proti 45 možným. Aby mohl volič ovlivnit po
řadí kandidátky, musí jím preferovaný kandi
dát překročit kvótu 10 % preferenčních hlasů
z celkového počtu hlasů pro stranu (v parla
mentních volbách platí kvóta 5 %). ODS a její
kandidáti jsou tým a jen jako tým jsme schop
ni prosadit náš volební program, proto pokud
nám chcete vyjádřit svou podporu, křížkujte
naši stranu, ne jednotlivé kandidáty.

Jsem tu pro Pražany
Pane docente, lidé často v různých anketách
a průzkumech vyjadřují svou otrávenost
politikou a politiky, kteří na ně hrnou své
nápady. Nemělo by úkolem politiků být především naslouchání občanům a reagování
na jejich skutečné potřeby?
Máte pravdu, častým problémem lidí, kteří
působí v politice, je jejich proměna na spasite
le zejména všeho. Stane se to dříve či později,
že najednou nejsou schopni rozumně reagovat
ani na své nejbližší okolí. Bohužel je jen hrstka
těch, kteří umějí využít získanou moc jako ná
stroj ke spravování pouze těch věcí, které jim
doopravdy přináleží. Smyslem politiky, zvláště
v pak v komunálním teritoriu, je vytvořit pod
mínky ke kvalitnímu životu a dál už se lidem
do života neplést. Politici by se měli chovat
transparentně a odpovědně hospodařit s veřej
ným rozpočtem, ale neměli by denně lidi otra
vovat svými neuskutečnitelnými plány. Toto
téma jsem otevřel nedávno v rámci diskuse
s občany a shodli jsme se na tom, že politika je
umění, které je člověku dáno, anebo ne. Pokud
to volič včas nerozezná, budou za něj po čtyři
roky rozhodovat neumětelové.
ODS přežila období otřesů a problémů. V čem
bylo třeba se nejvíce poučit a s čím předstupujete před voliče a žádáte je o důvěru?
Mám za to, že ODS velmi prospělo působení
v opozici. Došlo k určitému zkulturnění, a to
ve všech směrech. Propad, který ODS zasáhl,
jsme využili k očistné kúře a tolik potřebné
regeneraci nejen strany, ale i lidí v ní. I od
chod některých členů, kteří nám byli koulí
u nohy, nám pomohl k tomu, abychom se na

investovali do obnovy a regenerace velkých
pražských parků (Letná, Stromovka, Riegrovy
sady) či konečně opravili Šlechtovu restauraci
a zrekonstruovali plavecký areál v Podolí.
S kým byste dokázal spolupracovat v koalici?
Nedokážu si představit spolupráci s komunis
tickou stranou a se stranami, které v Praze ve
dou bývalí příslušníci Státní bezpečnosti, kteří
donášeli a udávali své spoluobčany. Tím jsem
jasně naznačil, s kým si spolupráci dokážu
představit a s kým nikoliv.

Bohuslav Svoboda – kandidát na primátora

dechli a s entuziasmem se pustili do utváření
nové etapy života ODS. Je to tvůrčí, voní to
budoucností a baví mě to. Se stejným elánem
přistupuji i k Praze. Společně se svými život
ními zkušenostmi si nesu pokoru, trpělivost
a houževnatost, které jistě při realizaci své vize
budoucnosti Prahy 5 využiji. Nikdy neustou
pím od svých zásad a neznectím své hodnoty
a ideály.
Na co se chcete v případě úspěchu ve vedení
Prahy soustředit?
Ústředním bodem našeho programu je ote
vřený úřad, který musí umožnit nahlížení

Náš program = naše výsledky
a
tramvaj n

tělocvična ZŠ Radlická

do veškerých dokumentů, které se jich osob
ně týkají. Praha musí mít rozklikávací rozpo
čet, musí zveřejňovat smlouvy, které uzaví
rá, od jejich vzniku až po zaplacení poslední
faktury, a o vítězích výběrových řízení musí
rozhodovat elektronickými aukcemi. Stejné
podmínky transparentnosti a otevřenosti musí
dodržovat i všechny příspěvkové organiza
ce a akciové společnosti, které do smluvního
vztahu s městem vstupují. Město by mělo hos
podařit efektivněji, což dokazujeme na úspo
rách v provozu úřadu, a urgentně investovat
peníze a práci úředníků do přípravy výstavby
vnitřního okruhu města, rovněž bychom rádi

Co konkrétního by se podle vás z pozice
hl. m. Prahy mělo změnit v Praze 5?
První krok je jasný, okamžitě zastavit akti
vity, které ohrožují přírodní park Vidouli
zástavbou. Za zvrácené považuji už to, že se
k zástavbě přírodního parku vůbec připustila
diskuse. Praze 5 chci podat pomocnou ruku
zejména při ochraně památkově chráněných
objektů, na jejichž péči rozpočet městské části
nestačí. Totéž se týká revitalizace parků. Co
považuji za nejdůležitější, a týká se to všech
městských částí, je uzákonění rozšíření je
jich pravomocí. Rád podpořím autonomii
městských částí. V záležitostech, které potře
bují součinnost městské části a hl. m. Prahy,
budu se starosty jednat jako s rovnocennými
partnery bez ohledu na jejich politickou pří
slušnost. V prvé řadě jde přece o občany. To,
co se událo ve sporu primátora Tomáše Hu
dečka s Lukášem Heroldem o Vidouli, pova
žuji za nepřijatelné a věřím, že Lukáš Herold
svůj boj o Vidouli dotáhne jednou provždy
do vítězného konce.
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Program
ve zkratce
Rozpočet, úřad
Vyrovnaný rozpočet bez finančních prostřed
ků z privatizace; každoroční úspora 250 mil.
Kč; snížení počtu uvolněných zastupitelů
a náhrad neuvolněným zastupitelům; trans
parentní financování včetně rozklikávacího
interaktivního rozpočtu; diskuse s občany nad
sestavováním rozpočtu; zlepšení komunika
ce mezi úředníkem a občanem s důrazem na
on-line vyřizování všech běžných žádostí; in
formace z interaktivních map
Bezpečnost, doprava
Spolupráce s městskou policií při řešení pro
blémů s narkomany, bezdomovci a kapsáři;
rozšíření počtu strážníků; vymýcení hazar
du; zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti;
NE Sananimu na Skalce; bezpečnost chodců
na přechodech a zastávkách MHD; parkovací
zóny; opravy chodníků a veřejných prostran
ství s důrazem na bezbariérovost, zlepšení do
pravního propojení území Cibulek a Jinonic
včetně zavedení linek MHD
Vzdělání, podnikání
Jesle; podpora výuky AJ od prvních tříd zá
kladních škol; podpora výměnných pobytů dětí
v zahraničí; zdravotní životní styl ve školách; NE
zrušení školy v ulici Grafická; interaktivní mapy
s volnými nebytovými prostory; pravidla pro vý
běrová řízení malého rozsahu; grantová podpo
ra vynikajících nápadů v podnikání s dopadem
na život občanů v Praze 5; propojení vzdělání
a podnikání; podpora zakládání firemních ško
lek; projekt vzdělávání pro matky na MD
Územní rozvoj a životní prostředí
NE zástavbě Vidoule, Dívčích hradů, Prokop
ského údolí a dalších ploch veřejné zeleně; po
sílení vlivu občanů a prosazování jejich zájmu
při formulování a schvalování Metropolitního
územního plánu; revitalizace bývalých průmy
slových ploch Radlického údolí, spolupráce
se soukromými vlastníky při získávání evrop
ských dotací na chátrající usedlosti; obnova
a rozvoj jižní části Smíchova; NE betonovým
květináčům; projekt „Strom do každé ulice“;
zatravnění tramvajového pásu v Plzeňské uli
ci; zničení nelegálních skládek; efektivní roz
místění kontejnerů na tříděný odpad, koše
na tříděný odpad do centrální části Smíchova
a výstavba podzemních kontejnerů; antigraffiti
program pro Prahu 5; opravdový úklid Prahy 5
Sociální služby, volný čas
Centrum pro seniory; komplexní pečovatelské
služby a domácí ošetřovatelská péče; nonstop
lékárna na Andělu; byty pro sociálně potřeb
né a pro zdravotně handicapované občany;
víceleté granty pro neziskový sektor; podpora
Švandova divadla; výstavba víceúčelového sálu
na Barrandově; kultura na Bertramce; podpora
hudby a klubové činnosti (Poštovka); podpora
cyklostezek; oživení náplavek

Lukáš Herold

kandidát na starostu, který má důvěru
Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.

Leoš Svárovský

čestný předseda Akademie věd ČR

dirigent, docent
Akademie múzických umění v Praze

Velice mne povzbudila zpráva o kandidatuře Lukáše
Herolda do Zastupitelstva MČ Praha 5. Důvody mého
povzbuzení jsou tyto: Jde o muže cti, o člověka rozsáhle
vzdělaného a velmi pracovitého. Muže neliknavého,
který dotahuje úkoly, jež přijal, vždy do samého konce.
Právě takoví by měli obsazovat zastupitelstva. Praze 5,
k níž mám vztah, přeji, aby měla v čele sestavu mužů
a žen s vlastnostmi pana Herolda.

S Lukášem se znám
již téměř 30 let. Sezná
mili jsme se díky
hudbě, hrál na klavír
a na hoboj a svět hudby se prolíná celým
naším přátelstvím.
Vím, že mu na Praze 5
velmi záleží. A mám-li
sám za sebe podpořit
tradici vážné hudby
a kulturní akce
v Praze 5, musím dát
svůj hlas Lukášovi.
Jeho práce má smysl
a věřím, že v ní bude
nadále pokračovat.

Marie Tykalová

tajemnice Českého svazu bojovníků za svobodu
S Lukášem Heroldem se setkávám již řadu let. Během
společných diskusí si vždy oddychnu, že se mezi politiky
najdou i tací, kteří mají dar porozumění, smysl pro humor, schopnost vystihnout meritum věci a mít potřebný
nadhled. Obdivuji ho za jeho smysl pro rodinu a vím,
že miluje svých šest dětí. Pro to všechno ho podporuji
ve volební kampani do Zastupitelstva MČ Praha 5.

Prof. ak. mal. Rostislav Vaněk
S Lukášem Heroldem se znám pracovně déle než pět
let, kdy jsme s mými studenty UMPRUM připravovali
soutěž na logo a vizuální styl Prahy 5. On byl v celém
tom kolotoči schvalování jediný, se kterým bylo možné
konstruktivně jednat. Jeho klidná a vstřícná povaha
byla bohužel v kontrastu s jeho okolím. Proto mi
nedělá žádnou morální újmu připsat těchto pár vět
k jeho jménu.

Momentky z kampaně

Jan Koukal
15ˣ mistr ČR
ve squashi

Jsem přesvědčen, že
fair play se má prolínat
všemi oblastmi našeho
života. Proto podporuji
Lukáše Herolda.
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Lukáš Herold
Martin Frélich
Michal Bednář
Lucie Vávrová
Zdeněk Doležal
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