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Vážení spoluobčané,

Kromě hmatatelných výsledků na radnici – byť

Občanská demokratická strana se v Praze 5 po posledních

v pozici opoziční strany – zapracovala během uplynu-

komunálních volbách před čtyřmi lety stala opoziční stra-

lých čtyř let „pětková ODS“ i sama na sobě. Nastavili jsme

nou. Situaci, která byla důsledkem rozhodnutí voličů, jsme

si uvnitř strany takové mechanismy, které vedly k opě-

respektovali. Stáli jsme tváří v tvář lidem z nových, poli-

tovnému návratu k té ODS, která si před lety zasloužila

tikou nedotčených hnutí, kteří nás osočovali z „kmotrov-

důvěru občanů. Nyní vstupujeme do volební kampaně

ství“, „dinosaurismu“ a prospěchářství a slibovali, že Pra-

s programem, který čerpá z toho nejlepšího, co se na Pět-

hu 5 konečně nastartují správným směrem. Naším cílem

ce za uplynulých pětadvacet let povedlo. Se sebevědomím

se tak v opozičních lavicích primárně stalo pečlivě dohlížet

i tolik potřebnou pokorou. Nabízíme vám reálný volební

na to, aby reálná politická nevyzrálost a komunální nezku-

program, takový, který vychází pouze z reálných možností

šenost koaličních zastupitelů, zvolených za politické strany

naší městské části. Chceme uklidit Prahu 5 od politických

a hnutí bez historie a ideového ukotvení, nenávratně ne-

experimentů i experimentátorů, od harakiri s veřejnými

poškodily Prahu 5 a její občany. Naše obavy o budoucnost

prostředky, od korupce. Chceme „uklidit“ naši městskou

Prahy 5 nebyly liché, během uplynulých čtyř let se toho sta-

část nejen od hyzdících květníků, ale i od bezdomovců,

lo opravdu mnoho: z kdysi koaličních stran TOP 09, ČSSD,

narkomanů a dalších nepřizpůsobivých občanů bez rozdílu

Věcí veřejných (+ hnutí Uzdravme naši politiku – UNP,

rasy. Praha 5 patří dětem a těm patří budoucnost.

sdružujícího přeběhlíky z těchto stran) uteklo nebo bylo
vyloučeno 18 zastupitelů z celkových 30. Situace byla mnohdy velmi nepřehledná, přesto se nám podařilo prosadit některá zásadní usnesení, a ušetřit tak například každoročně
sto milionů z privatizace převodem do rezervního fondu
či zabránit zástavbě na Vidouli. Křik, který kdysi dopadal
na adresu ODS ze stran „nedinosaurů“, se proměnil v dlouhé mlčení. Na prokazatelné výsledky se totiž křičet nedá.

Váš Lukáš Herold
lídr kandidátky

Nebudeme zadlužovat naše
děti, chceme být pro stát
příkladem

Stromy patří do země,
a ne do betonových truhlíků,
to ví každé malé dítě

Naším cílem je, aby byl rozpočet vyrovnaný bez
zapojení finančních zdrojů z privatizace,
jinak městská část v průběhu následujících let
zkrachuje.

Naším cílem je nastavit principy společenské
odpovědnosti veřejné správy tak, aby naše děti
žily v čisté, zelené a útulné Praze 5.

Co říkáme:
•	NE projídání majetku Prahy 5 na úkor neschopnosti
efektivně a levně řídit městskou část
•	NE zadlužování naší městské části
•	NE bezhlavému rozprodávání majetku z důvodů
hledání finančních zdrojů
•	NE zvyšování počtu úředníků
Co uděláme:
•	Prosadíme vyrovnaný rozpočet bez zapojení
finančních prostředků z privatizace.
•	Ušetříme každoročně v rozpočtu 250 milionů korun
(1 miliardu za následující volební období).
•	Prosadíme snížení počtu uvolněných zastupitelů,
razantní snížení náhrad neuvolněným zastupitelům,
prosadíme snížení počtu úředníků, zamezíme
vyhazování desítek milionů za audity a externí právní
služby.
•	Budeme důsledně postupovat proti neplatičům
nájemného a zefektivníme vymáhání pohledávek.
•	Zavedeme transparentní a přehledné financování
včetně „rozklikávacího“ interaktivního rozpočtu.
•	Zahájíme pravidelné diskuse s občanskými
iniciativami nad sestavováním rozpočtu.
•	Významně zvýšíme finanční prostředky na granty.
•	Využijeme peníze z Evropských fondů pro projekty,
které budou naší městské části a občanům prospěšné.
•	O svěřený majetek se budeme starat s péčí řádného
hospodáře.

Co říkáme:
•
•
•

NE betonovým květináčům
NE špíně a nepořádku
NE sprejerům

Co uděláme:
•	Zvýšíme podíl zelených ploch na území Prahy 5.
•	Rozhodneme o pokračování našeho projektu
„Strom do každé ulice“.
•	Zatravníme tramvajový pás v Plzeňské ulici.
•	Efektivně a tvrdě zasáhneme proti nelegálním
skládkám.
•	Vhodněji rozmístíme síť kontejnerů na tříděný
odpad a dodáme koše na tříděný odpad do centrální
části Smíchova.
•	Budeme pokračovat v našem projektu výstavby
podzemních kontejnerů.
•	Opravdu uklidíme Prahu 5.
•	Spustíme antigraffiti program pro celou naši
městskou část.

Zachováme půvab Prahy 5
i pro naše děti

Naše děti se nesmějí bát
přecházet

Rozvoj naší městské části musí probíhat
s rozmyslem a citlivostí, kterou naše děti
v budoucnu ocení.

Cílem nás, rodičů, je eliminovat nebezpečí,
kterým každodenně čelí naše děti, když
obcházejí auta zaparkovaná na chodníku
nebo přecházejí na nedostatečně osvětleném
přechodu či dennodenně nastupují
do přeplněné MHD.

Co říkáme:
•	NE zástavbě Vidoule, Dívčích hradů, Prokopského
údolí a dalších ploch majících charakter veřejné
zeleně
•	NE bezohledné zástavbě na úkor občanů žijících
v dané lokalitě
•	NE obcházení názoru občanů na developerské
projekty v Praze 5
Co uděláme:
•	Budeme prosazovat zájmy občanů při formulování
a schvalování Metropolitního územního plánu.
Vliv občanů a městské části musí být výrazně
větší než doposud.
•	Podpoříme revitalizaci bývalých průmyslových ploch
území Radlického údolí.
•	Pomůžeme soukromým vlastníkům chátrajících
usedlostí (např. Cibulka) získat evropské dotace
na jejich obnovu.
•	Budeme se aktivně podílet na přípravě obnovy
a rozvoje jižní části Smíchova navazující na již
realizovanou přestavbu centra.
•	Budeme zodpovědně posuzovat rozvoj území
sídliště Barrandov západním směrem.

Co říkáme:
•
NE nebezpečným přechodům
•	NE nekoncepčním změnám MHD v oblasti Košíř,
Žvahova a dalších lokalit
•	NE rozbitým chodníkům
•	NE parkování Středočechů dojíždějících do Prahy
za prací
Co uděláme:
•	Zajistíme bezpečnost chodců na přechodech
a zastávkách MHD, použijeme moderní metody
a typy osvětlení.
•	Zavedeme systém parkovacích zón tak, aby se zajistil
dostatek parkovacích míst pro obyvatele Prahy 5,
a zejména Smíchova.
•	Budeme pokračovat v opravách chodníků a veřejných
prostranství s důrazem na jejich bezbariérovost.
•	Podpoříme a urychlíme realizaci prodloužení
tramvajové trati ze sídliště Barrandov do Holyně.
•	Propojíme území Cibulek v Košířích a Jinonic s cílem
zlepšit dopravní obslužnost, včetně zavedení
linek MHD.
•	Proč se neustále mění jízdní řády MHD?
Zahájíme jednání o zrušení tohoto každoročního
matení občanů.

Nesmíme se bát pustit děti
samotné domů

Co víc můžeme dát našim
dětem než vzdělání

Naším cílem je znepříjemnit život
nepřizpůsobivým občanům bez rozdílu rasy
proto, abychom zpříjemnili život našim dětem
v Praze 5.

Kvalitní vzdělání našich dětí = jejich
spokojená budoucnost.

Co říkáme:

•	NE politiky zmanipulovaným konkurzům
na ředitele škol a školek
•	NE centrálním nákupům do škol
•	NE plíživému omezování právní subjektivity
škol a školek
•	NE zrušení školy v ulici Grafická

•
•
•

NE bezdomovcům a narkomanům
NE nepřizpůsobivým občanům bez rozdílu rasy
NE Sananimu na Skalce

Co říkáme:

Co uděláme:
Co uděláme:
•	Prosadíme, aby městská policie v Praze 5 změnila
priority – tři čtvrtiny přestupků se v minulém roce
týkaly dopravy. Tento trend ve spolupráci s policií
obrátíme, jinak se bezdomovců, narkomanů
a kapsářů nezbavíme.
•	Rozšíříme počty strážníků v naší městské části –
občané musejí znát svého strážníka.
•	Budeme v každodenním kontaktu s Policií ČR.
•	Zlikvidujeme nelegální příbytky bezdomovců.
•	Budeme nekompromisní v boji proti hazardu.
•	Postavíme se razantně proti konzumaci alkoholu
na veřejnosti.

•	Zavedeme třídy pro děti do tří let ve vybraných
mateřských školách.
•	Zaplatíme výuku angličtiny od první třídy
základních škol.
•	Podpoříme výměnné pobyty dětí v zahraničí.
•	Napomůžeme zdravému životnímu stylu v našich
školách například zaváděním automatů na zdravé
potraviny a nápoje.
•	Podpoříme soukromé mateřské, základní, střední
a vysoké školy v Praze 5 – vážíme si toho, že tady
působí. A podpoříme vznik nových škol tak,
aby Praha 5 byla vyhledávaným centrem vzdělanosti.

1+1=2

Praha 5 pro živnostníky
a podnikatele
Naším cílem je zpřístupnit běžné služby lidem
v jednotlivých čtvrtích Prahy 5.

On-line úřad Prahy 5
Naším cílem je zpřístupnit všechny běžné
služby úřadu městské části on-line.
Co říkáme:

Co říkáme:
•	NE neprůhledným výběrovým řízením
u veřejných zakázek
•	NE pochybnému ovlivňování nakládání
s nebytovými prostory
Co uděláme:
•	Vytvoříme interaktivní mapy s volnými nebytovými
prostory pro podnikání dostupné na webu.
•	Vytvoříme transparentní seznam firem, které bude
MČ oslovovat do výběrových řízení malého rozsahu.
•	Schválíme pravidla pro výběrová řízení malého
rozsahu nad rámec zákona o veřejných zakázkách.
•	Podpoříme formou grantu vynikající nápady
v podnikání s dopadem na život občanů v Praze 5.
•	Budeme úzce spolupracovat se zástupci podnikatelů
a živnostníků v Praze 5 na plánu rozvětvení služeb
do jednotlivých částí Prahy 5.
•	Propojíme vzdělání a podnikání.
•	Pomůžeme se zakládáním firemních školek,
připravíme projekt dalšího vzdělávání pro matky
na mateřské dovolené.

•
•
•

NE zbytečným jednáním občanů na úřadě
NE přebujelé administrativě a papírování
NE hledání důvodů, proč něco nejde

Co uděláme:
•	Zlepšíme komunikaci mezi úředníkem a občanem
(úředník je tu pro občany, a ne naopak)
s důrazem na on-line vyřizování všech běžných
žádostí.
•	Občanovi zajistíme informace prostřednictvím
interaktivních map a dalších moderních technologií.

Senioři pomáhají dětem,
Praha 5 se postará o seniory
Adresná pomoc skutečně potřebným je cestou
k dostupnosti sociálních služeb a zkvalitnění
života občanů.
Co říkáme:
•
•
•

NE podpoře těch, kteří o to nestojí
NE plošným dávkám
NE nedůstojnému stáří

Co uděláme:
•	Vybudujeme Centrum pro seniory – centrum aktivního
volného času.
•	Podpoříme setrvání seniorů a osob se zdravotním
postižením v domácím prostředí za pomoci komplexní
a kvalitní pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské
péče.
•	Pomůžeme při zprostředkování zaměstnávání osob
se sociálním a zdravotním znevýhodněním.
•	Budeme pokračovat v procesu Udržitelného rozvoje
sociálních a návazných služeb.
•	Zajistíme nonstop provoz lékárny v centrální
části Prahy 5.
•	Podpoříme budování pozitivního vztahu pacient–lékař.
•	Vytvoříme nabídku bytů pro občany, kteří jsou
v sociální krizi bez vlastního zavinění, a bytů zvláštního
určení pro zdravotně handicapované občany.
•	Podpoříme integraci zdravotně postižených dětí
do předškolních zařízení a do škol a budeme finančně
přispívat na osobní asistenci k těmto dětem.
•	Podpoříme neziskový sektor prostřednictvím
víceletých grantů a zvýšení finančních prostředků.
•	Podpoříme výstavbu komunitního centra v Renoirově
ul. na Barrandově (bývalé misijní středisko).
•	Podpoříme projekt domova důchodců na území Prahy 5.

Kdo si hraje nezlobí
Nejen kvůli „Mozartově“ Bertramce
a Švandovu divadlu je Praha 5 kulturním
fenoménem.
Co říkáme:
•
•

NE nečinnosti na Bertramce
NE dětem bezcílně bloumajícím ulicemi

Co uděláme:
•	Je nezbytné nadále finančně podporovat činnost
Švandova divadla.
•	Zasadíme se o výstavbu víceúčelového sálu
na Barrandově (divadlo, kino, koncertní sál).
•	Prosadíme oživení činnosti na Bertramce.
•	Budeme spoluorganizovat Dny evropského dědictví.
•	Finančně podpoříme činnosti poboček Městské
knihovny.
•	Nadále budeme pořádat prestižní soutěž
„Talent roku“, budeme podporovat ZUŠ a jejich
amatérské orchestry, stejně jako Kulturní klub
Poštovka, podpoříme klubovou scénu.
•	Rozšíříme systém cyklostezek.
•	Podpoříme širší využití stávajících sportovišť při ZŠ
a dětských hřišť pro volnočasové aktivity. Podpoříme
rozvoj pěší zóny Anděl jako kulturně-společenského
centra městské části.
•	Oživíme naše náplavky.

Volby do komunálních zastupitelstev

Kandidáti

10.– 11. 10. 2014

1.

Bc. Lukáš
Herold

Vladan
Brenčič

11.

František
Brabec

14.

JUDr. Ing. Lubomír
Miškovský

17.

Mgr. Karel
Vilím

20.

Jakub
Rybka

23.

podnikatel

důchodce

2.
Ing. Martin
Frélich
ekonom

3.
MUDr.
Michal
Bednář
chirurg,
soukromý lékař

5.
Mgr. Zdeněk
Doležal
výrobní ředitel
nakladatelství

4.
Mgr.
Lucie
Vávrová,
Ph.D.
živnostnice

6.

7.

Mgr. Viktor
Najmon

Vojtěch
Zapletal

personalista

penzista

Štěpán
Dlouhý
account
manager

9.
Ing.
Ludmila
Šejvlová,
MBA
svobodné
podnikání

10.

26.

ekonomka
předpisu správy
domů

29.

Ing. Jaroslav
Fiala

32.

Přemysl
Horký

35.

Mohsen
Alloh

38.

Anna
Janská

41.

Jan
Písecký

44.

živnostník

Miroslav Fuchs

16.

Ing. arch. Jan
Líman

18.

Mgr. Naďa
Ramadani

19.

Mgr. Živana
Vajsarová

21.

Bc. Luboš
Jirout

22.

Gabriela Mašková
Jahodová

24.

Jaroslav
Holeček

25.

Jana
Tinavská

28.

Jana
Martincová

31.

Milan
Císařovský

34.

Mgr. Renáta
Pavlásková

37.

Eva
Zapletalová

40.

David
Pavlásek

43.

státní úředník

OSVČ –
zprostředkovatelská činnost

Bc. Josef
Havlíček

27.

Ing. Milan
Dembowski

30.

Ing. Josef
Kovář

33.

obchodní prodejce

překladatel
technických norem

živnostník

obchodní zástupce

Bc. Lukáš
Doležal

36.

Jakub
Chromý

39.

Filip
Šimoník

42.

Ing. Karel
Šimek

45.

asistentka

zdravotnický asistent

porodní asistentka

marketingový poradce

technical marketing
engineer

revizní technik

zdravotní sestra

knihkupec

studentka

OSVČ, rodinná
elektromontážní firma

podnikatelka

bankovní úředník

soukromý podnikatel

podnikatel

15.

plánovač výroby

Milan
Matura

Lubomíra
Petříková

Ing. Miroslav
Tichý

pedagožka

živnostník

8.

13.

advokát

architekt

student

OSVČ – osoba
podnikající dle
živnostenského zákona

JUDr. Jakub
Blažek

technický manažer

lékárník

Antonín Nekola

12.

projektová manažerka

jednatel společnosti

živnostník

Kateřina
Poláková

elektromontér

Volby do komunálních zastupitelstev
se konají 10.– 11. 10. 2014
ODS si v Praze 5
vylosovala číslo 16

Děkujeme za Váš hlas

www.odspraha5.cz
odspraha5

