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Praha 5

Bohuslav Svoboda: Renátě věřím!

Renáta Zajíčková
Bohuslav Svoboda
Prahu 5 mám rád pro její rozmanitost a pestrost. Vždycky mě
ohromí pohled na Prokopské
a Dalejské údolí, rád se procházím
parkem Cibulka. Se zájmem však
také sleduji stavební ruch, který
revitalizuje „zapomenutá“ území

Prahy 5. Pamatujete si ještě, jak
vypadal průmyslový Anděl? Byli
jste se podívat na novou Waltrovku? Viděli jste projekt Smíchov
City, který přemění smíchovské
drážní pozemky, či projekt Zlatého
lihovaru? Na Praze 5 oceňuji, že se

nezakonzervovala, nezahleděla do
svého obrazu, ale byť se dynamicky rozvíjí, velmi pečlivě se stará
o životní úroveň svých občanů
a o jistoty, které k ní neodmyslitelně patří. Zdánlivě se to zdá být
jednoduché. Co běžně občan řeší?

Potřebuje se snadno a rychle dostat
do práce, mít dostupnou školku
a školu pro své děti, mít možnost
pohodlně nakoupit, „zaskočit“ jednoduše k doktorovi, vždy „poblíž“
zaparkovat, zasportovat si i zajít
do divadla či se jen tak bezpečně
procházet čistými ulicemi. Proto
na změny, jež Prahu 5 provázejí,
musí navazovat plán, který minimálně udrží komfort služeb a míru
jistot jejím občanům, ať starousedlíkům, tak novým rezidentům. Je
k tomu třeba strategického myšlení, schopnosti vedení a řízení,
organizačních schopností a empatie vůči potřebám všech generací
občanů. To vše by měli splňovat
lidé, kteří budou následující roky
řídit radnici Prahy 5. Dovolím si
vám dát tip pro letošní volby – paní
Renátu Zajíčkovou. Tato velmi
energická dáma mě přesvědčila o
tom, že je vhodnou kandidátkou
na starostku Prahy 5. Je to žena
s noblesou a schopná manažerka
– založila a vede přes 12 let velmi úspěšné a žádané Gymnázium

mezinárodních a veřejných vztahů. Znám ji jako ženu rozhodnou
a vlídnou, která umí naslouchat
a zná problémy Prahy 5, proto jí
věřím. Chcete-li pomoci po mnoha letech ženě do čela radnice,
chcete-li volit Renátu Zajíčkovou,
pak volte ODS. Jen tak bude mít
paní Renáta dostatek prostoru pro
svou práci ve prospěch vaší Prahy 5.
Prosím, dejte svůj hlas a silný
mandát Renátě Zajíčkové tím, že
zakřížkujete tým ODS Praha 5.
Prosím, dejte svůj hlas i ODS pro
volby do zastupitelstva hlavního
města Prahy, jejíž kandidátku mám
tu čest vést. Jen tak se budou moci
opět realizovat potřebné a dlouhodobě odkládané projekty nejen na
Praze 5, ale také v celé Praze.
V úctě váš
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.,
kandidát na primátora hlavního města Prahy

Proč chci udělat z Pětky jedničku?

Bc. Lukáš Herold, místostarosta MČ Prahy 5

Smíchovská náplavka si zaslouží víc
Jedna z nejkrásnějších míst ve městech jsou náplavky, promenády
podél řek. Ta naše, smíchovská, je však zanedbaná a špatně dostupná.
Na jedné straně končí ještě před železničním mostem, na straně druhé je oddělena tříproudovým Hořejším nábřežím. Proto jsme oslovili architekty, aby se zamysleli nad možným napojením náplavky na
centrum Smíchova. Neříkáme, že přesně takto to má být, chceme, aby
se o smíchovské náplavce mluvilo, dotvářela se a stala se opravdovou
promenádou. Stejně tak věříme, že náplavka bude protažena až za
železniční most a prostřednictvím tolik potřebné lávky na Císařskou
louku zatraktivní a zpřístupní i tuto úžasnou část Prahy 5.

Jak okomentovali svůj návrh
architekti?

Návrh reaguje na nevyužitý potenciál smíchovské náplavky. Současný stav v místě Nábřežní ulice
je zoufalý. Náplavka má kvůli
tříproudové dopravní tepně komplikovaný přístup a je minimálně
propojena s architektonicky cenným Janáčkovým nábřežím. Předložený návrh je tedy reakcí na neudržitelný stav tohoto území. Nově
vytvořená hrana kamenné stěny
dotváří tradiční charakter náplavky
a otevírá možnost k umístění veřejné vybavenosti a toalet. K propojení oživené náplavky s Janáčkovým
nábřežím slouží lávka, která svým
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tvarem soudobě reflektuje pražské
obloukové mosty. Lávka bezbarié
rově propojí náplavku s Pecháčkovou ulicí, v širším kontextu také
s významným náměstím 14. října.
Nejedná se však o pouhou komunikační spojnici; pěším nabídne nové
výhledy na architektonické dominanty – Pražský hrad či Vyšehrad.
Na konci se lávka zvedá nad řeku
a ve svém strmém nástupu je nečekaně ukončena – otevírá výhled
na protější Rašínovo nábřeží a panorama Nového Města a Vinohrad.
Vzájemná poloha nábřeží a lávky
z ní vytváří vstupní bránu smíchovské náplavky.
Pokračování na str. 2

Mgr. Renáta Zajíčková, kandidátka na starostku Prahy 5, ředitelka gymnázia, nestraník za ODS
Protože jsem se tu narodila…

Od komunálních politiků se očekává, že budou dokonale znát
prostředí místa, kde vykonávají
zastupitelskou úlohu. Protože jsem
se v Praze narodila a na Praze 5
také trávím svůj osobní i pracovní život, Prahu velmi dobře znám.
Mám ji také velmi ráda. Vždy když
se odkudkoliv vracím, těším se na
svá oblíbená místa. Také proto mi
záleží na tom, aby se naše Pětka a
celé hlavní město stávaly pro své
obyvatele stále přívětivější, vlídnější a atraktivnější. Způsobů, jak
to udělat, je mnoho.

Protože jsou zde
příležitosti…

Všechny nás trápí zahuštěná doprava, nemožnost parkování, přebujelá výstavba, špatná koordinace

oprav silnic nebo leckdy necitelné
zásahy do životního prostředí. Na
druhou stranu mnoho změn oceňujeme, například opravy památek nebo domů, vkusnější ulice či
rekonstrukce parků. Je ale stále
mnoho témat, která se řeší málo
anebo vůbec. Příčinou může být
i fakt, že je Praha rozdělena na
57 samosprávných obvodů, což
leckdy prosazení a realizaci změn
komplikuje. Přesto jsou oblasti, na
které má městská část zásadní vliv.
Mezi ně patří především školství,
kultura, sport, občanská vybavenost, zeleň a životní prostředí,
péče o seniory a také fungování
úřadu. Jako potenciální zastupitelka bych se chtěla zaměřit právě
na tyto „měkké“ oblasti. Spatřuji
v nich veliký potenciál a příležitost pro
zkvalitnění života obyvatel na Pětce.

Protože jsem máma, kantorka
a ředitelka školy…

Díky své profesi vím, jak učinit
naše školky a školy atraktivní,
kvalitní a přátelské. Rodiče oceňují širokou vzdělávací nabídku,
proto je nutné vytvářet vhodné
konkurenční prostředí, v kterém
by se školy přirozeně profilovaly a zkvalitňovaly. Aby naše děti
chodily do školy rády, je žádoucí
proměňovat klima škol a způsob
výuky. Nenásilná komunikace, pochopení, trpělivost, naslouchání,
podpora každého žáka, to jsou znaky empatické školy. Důraz na rozvoj komplexního myšlení, týmových dovedností, argumentačních
schopností, vnímání souvislostí, to
jsou znaky moderní školy 21. století.
Takové bychom u nás měli mít.
Pokračování na str. 2
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Proč chci udělat z Pětky jedničku?

Smíchovská náplavka si zaslouží víc
Pokračování ze str. 1

ODS chce, aby se radnice
podílela na dotváření
veřejného prostoru

Krom dobudování náplavky budeme usilovat o celistvost náměstí 14. října, které je v tuto chvíli
nešťastně přetnuto parkovištěm.
Chceme v ulicích vytvářet odpočinkové zóny se stromy a lavičkami, chceme nové fontány a pítka.
Samostatnou kapitolou jsou pak
náměstí. Zcela novou podobu by
mělo získat Košířské náměstí, dotvořit se musí Trnkovo či Chaplinovo náměstí na Barrandově.

Bc. Lukáš Herold,

dvojka na kandidátce ODS

Otázka dopravy

a parkování v Praze
Jedním z nejožehavějších témat v Praze se stala problematika dopravy a parkování. Je to téma, které rezonuje ve všech částech metropole již pěknou řádku let, ale odvahu se čelem postavit problému
měla pouze ODS, která spustila projekt tunelu Blanka. V současné
době si však již nikdo z nás nedovede představit Prahu bez tohoto
tunelového komplexu. Od té doby se vedení magistrátu pod křídly
primátorky Adriany Krnáčové (ANO) a radního pro dopravu Petra
Dolínka (ČSSD) řídí heslem – „ kdo nic nedělá, nic nezkazí.“
ODS chce zahájit dobudování
pražského i městského okruhu
a maximálně eliminovat veškeré
případné obstrukce. Je nezbytné
urychleně zadat přípravu projektové dokumentace k vyřešení
křížení některých zatížených dopravních tepen, abychom zajistili
jejich lepší průjezdnost (např.
výjezd ze Strahovského tunelu
na ulici Duškovu s Plzeňskou) a
také vytvořit plán oprav mostů a
ostatních dopravních staveb, aby
se případné opravy realizovaly
v předem plánovaném čase, kdy
budou s předstihem známy náhradní trasy. Na tyto činnosti by
měl dohlížet koordinátor výstavby dopravních staveb.
Parkování se musí řešit komplexně, tzn. že celoměstský systém
parkování je závislý na mnoha
dalších dílčích opatřeních. Samotné parkovací zóny nevyřeší parkování v Praze a problém
se musí řešit centrálně v rámci
MHMP. Problém jedné městské
části nemůže být přesunut na
sousední městskou část. Modré
zóny nemají být další skrytou
daní pro Pražany a rezidenti by
neměli být omezováni. Proč by
například Pražáci z Chuchle či
Radotína, nemohli za lehce zvýšený poplatek využívat parkovací
zóny? Ty nezohledňují ani potřeby Pražana, který bydlí v jedné
městské části a ve druhé pracuje.
ODS proto navrhuje sjednocení
všech stávajících modrých zón
v jednu s výjimkou historické
části Prahy. Dalším opatřením
je vybudování velkokapacitních
parkovacích domů, které by byly
schopny pojmout vozidla hlavně
dojíždějících obyvatel ze střed-
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ních Čech. Je potřeba navýšit výstavbu parkovacích domů, které by
měly posílit parkovací kapacitu v
místě pro Pražany. Multifunkční
parkovací terminály a P+R parkoviště jsou budována jako odstavná
v okrajových částech Prahy, kde je
propojení s PID a je dobrá dopravní obslužnost do centra. Na Zličíně
by měl být vybudován parkovací
komplex Park House o kapacitě
4 200 automobilů, tím by se zásadně ulevilo příjezdovým komunikacím v Praze 5.

Pokračování ze str. 1
Naše školy musí v dnešní dynamické době rychleji reagovat na
nové potřeby dětí i společnosti,
proto je nutná smysluplná a systematická podpora pedagogů, a to
například v oblasti IT dovedností,
finanční gramotnosti nebo v oblasti kritického myšlení, důležitá
je také modernizace materiálního
i prostorového zázemí. Je povinností městské části vytvořit
podmínky pro realizaci takových
změn.
Protože jsem také máma tří synů,
vím, co děti potřebují pro svůj
všestranný vývoj. Kromě jiného je
to prostor pro hraní a sport. Naše
malé děti mají pěkných hřišť celkem dostatek, bohužel se to nedá
říci o náctiletých. Těm často schází
místo, kam si jít zahrát fotbal nebo
volejbal či jinak smysluplně trávit
volný čas. Určitě chci podporovat
vznik míst, kde by se starší děti
nebo dospívající dobře bavili a užili si svá léta dospívání. Proto budu
iniciovat vznik multifunkčních
hřišť nebo sportovních hal (například na Barrandově nebo v Motole), ale třeba také studentský park.

Protože patříme mezi nejzelenější městské části…

Aby naše zeleň byla vitální a životní prostředí kvalitní, musíme
o ně řádně pečovat. Parky, zahrady, lesy, ale i stromy či keře
v ulicích potřebují naši pravidelnou
a odbornou péči. Také zastřihávání
nízkých porostů, prostřihy stromů nebo výsadba květin zkrášlí
naše ulice a náměstí. S tím souvisí i zachování lesoparků a jiných
zelených ploch. Stolová hora na
Vidouli se musí stát oblíbeným
místem k odpočinku a relaxaci,
revitalizované Motolské rybníky
nebo parky s vodními prvky nám
zase mohou zpříjemnit stále teplejší letní dny.

Protože čisté a vkusné
prostředí udělá radost všem…
Ulice a náměstí bez odpadků
a špíny, vyprázdněné koše, vkusný mobiliář, opravené chodníky
nebo schody jsou skvělou vizitkou

každého města. Protože obyvatelé
Prahy 5 spatřují v této oblasti poměrně veliké nedostatky, je nutné
učinit kroky pro zlepšení. Častější
úklid veřejných prostranství, navíc
doplněný pravidelnou kontrolou,
oprava rozbitých chodníků, odstranění graffiti, dostatek odpadkových košů i mimo hlavní třídy jsou
možností, jak zkrášlit naše prostředí. Samostatnou kapitolou jsou psí
exkrementy v ulicích. Ke zlepšení
určitě dojde vznikem psích parků.
Pejskové se budou probíhat na
ohraničené ploše mezi překážkami, jejich exkrementy nebudou
v ulicích tak často vidět. Navíc
děti i dospělí, kteří doma žijí bez
domácích zvířat, se nebudou cítit
tolik ohroženi.

by nemohly naše babičky docházet
do škol a tady s menšími dětmi vyšívat nebo dědové plést pomlázky?
K důstojnému stáří patří i kvalitní
bydlení a pestré služby. V Praze 5
musí vzniknout další domy s pečovatelskou službou či domovy
seniorů a mají být rozvíjeny kluby,
jako jsou Louka či Prádelna.

Protože všichni chodíme na
úřad…

Míst, která by nám nabízela kulturní zážitky, v Praze 5 moc není.
Vlastně máme pouze barokní letohrádek Portheimku, Švandovo
divadlo (a několik malých divadel – Orfeus apod.), dvě multikina, pár základních uměleckých
škol a menší galerie. Chybí nám
koncertní sál nebo důstojné místo
pro slavnostní okamžiky. Mnoho
kulturních akcí probíhá pod širým
nebem, to ale platí pouze pro léto.
Určitě budu podporovat vznik artového kina nebo vznik obřadní
síně citlivě zasazené do zajímavého místa, například v parku Sacré
Coeur. Společenský prostor pro
kulturní akce by měl vzniknout
i na Barrandově, kde takové místo
schází.

Nikdo z nás nechce trávit dlouhé
chvíle čekáním ve frontách na úřadě nebo jednat s nekompetentními
úředníky. Náš úřad proto potřebuje
umožnit lidem vyřizovat si své záležitosti na dálku přes internet tak,
jako to dnes můžeme dělat v bance
nebo v pojišťovně. Také si kladete
otázku, proč musíme stále dokola
vyplňovat údaje, které už úřady od
nás mají? I to se dá změnit a můžeme v této věci jít občanům vstříc.
A když už někdo z nás bude muset
na úřad dorazit osobně, pak by to
nemělo být pro nikoho z nás nepříjemné. Úředník by totiž měl být
občanům pomocníkem, rádcem
i konzultantem. Měl by umět odpovědět na všechny otázky a řešit
rozmanité situace, které mohou
v jeho agendě nastat. Navíc by
vždy měla fungovat zastupitelnost
úředníků a ne jako dnes, kdy často
musíme na dokončení naší záležitosti čekat hodiny, nebo dokonce
dny na konkrétního úředníka, který
je právě nepřítomen. Úřad by měl
být jednoduše přátelským místem
s profesionálním servisem pro své
obyvatele.

Protože zde žijí starší občané…

Dejte mi Pětku na starost…

Protože žijeme kulturou...

Vizitkou každé společnosti je úroveň kvality péče o seniory a handicapované spoluobčany. Protože
v naší městské části žije téměř
15 000 lidí starších 64 let, je naším
přirozeným závazkem jim vytvářet podnětné a přátelské prostředí.
I starší lidé musí cítit svoji důležitost a potřebnost. Z tohoto důvodu je vhodné seniory zapojovat
do občanského života. Příležitost
například vidím ve spolupráci se
školkami a školami. Mnoho seniorů může nabídnout své zkušenosti
i odbornost při výchově dětí. Proč

Protože se považuji za člověka
zkušeného, pracovitého, vnímavého, vzdělaného a s dovednostmi
efektivně řídit, vyjednávat a hledat
různé způsoby řešení, cítím potřebu nabídnout své schopnosti místu,
kde žiji. Myslím, že mohu být lidem užitečná. Ráda budu pro naši
městskou část pracovat.
Mgr. Renáta Zajíčková,

ředitelka školy,
kandidátka na starostku Prahy 5

Veškerá tato opatření by měla být
v úzké spolupráci se Středočeským
krajem, jelikož je to hlavně pro
občany dojíždějící. Čím méně aut
v metropoli, tím lépe. Fungující
doprava není možná bez fungujícího systému řízení za použití
moderních technologií, aby byla
průjezdnost zabezpečena i v dopravní špičce. Toto téma není možné uchopit pouze jedním článkem,
ale věřím, že postupnými společnými kroky budeme jednou na dopravu v Praze hrdí.
Ing. Jan Panenka,

kandidát do zastupitelstva MČ Prahy 5

Náš tým pro Prahu 5
Dejte nám Pětku na starost
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Parky jsou nedílnou součástí

kvalitního bydlení,
dejme je do pořádku
„Srážka“ s úředníkem nebo s úřadem?

Léto se chýlí ke konci a s ním snad i úmorná vedra. Já se pro změnu „zapotil“ při závěrečné kolaudační
prohlídce na počátku září. Takovou kolaudaci, případně předcházející stavební řízení, si můžete představit jako trilogii o pěti dílech Stopařova průvodce po Galaxii. Systém úřadů je nastaven zcela nepřátelsky.
Místo, aby bylo možné podat si žádost na stavebním úřadě a jen čekat na vydání povolení, musí nebohý
občan oběhnout asi polovinu Prahy, aby získal všechny potřebné papíry. Jak by řekl Alois Liškutín ve
filmu Na samotě u lesa: To máte odbor památkové péče, hygienu, požární ochranu, správce sítí (vodovody, kanalizace, plyn), odbor dopravní (kvůli záboru) a nakonec stavební úřad. Pokud byste si zařizovali
třeba zubní ordinaci s rentgenem, musíte mít dokonce vyjádření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Největší gól pak je, že některé z „úřadů“ jsou třeba ve stejné budově, ale stejně je musíte oběhnout samostatně. Člověk aby si vzal týden dovolenou.

Naše městská část je žádanou lokalitou pro bydlení, i pro velké
množství zeleně. Parky nabízí
všem generacím místo pro relaxaci
i aktivní odpočinek, navíc pozitivně působí na okolní klima. Některé
parky a rozmanité zelené plochy
však nejsou dostatečně přístupné
a udržované. Naším cílem je
usnadnit lidem jejich využití a zpříjemnit tím pobyt v přírodě nejen při
nesnesitelných vedrech. V parcích
chybí sociální zázemí, ale i více
volnočasových aktivit a přírodních
dětských hřišť. Proto činíme kroky
k nápravě.
Připravujeme revitalizaci Motolských rybníků včetně existujícího
přírodního koupaliště a okolních
zarostlých zelených ploch. Naším
cílem je rozšíření rybníka o čisticí plochu s vodními rostlinami,
kdy biotop zlepší kvalitu vody pro
koupání, dále pak zkvalitnění přístupových cest a vybudování parku s přírodním dětským hřištěm.
Usilujeme o vykoupení pozemků,
abychom zachránili Vidouli a park
Kavalírka. Postupně revitalizujeme
parky ve správě městské části.
Dalším nedostatkem je neprostupnost jednotlivých parků. Proto pracujeme například na propojení jednotlivých parků Motolského údolí
cestou ve svazích vhodnou pro pěší
i cyklisty a dobře dostupnou z okolí. Lidé se pak dostanou příjemnou
cestou od Motolských rybníků

nebo z Vidoule až na Smíchov. Připravujeme i naučnou stezku Habrová
propojující Barrandov s Prokopským
údolím a Dívčími hrady.
Dostatek zeleně prosazujeme i u
nové rezidenční zástavby. Nový park
byl již otevřen v areálu Waltrovka,
v rámci projektu Smíchov City
vzniknou dva nové parky o celkové
rozloze 22 tisíc metrů čtverečních.
U nové výstavby na Barrandově
plánujeme okružní park včetně sportovišť a volnočasových aktivit, ale
i jezírek. Ty budou mít trvalou hladinu vody a zároveň budou sloužit
k zadržování dešťové vody rozvojového území v krajině místo dalšího
zatěžování nedostatečné kanalizační
sítě.

Při tomto martyriu potkáváte nejrůznější úředníky, s jejichž pomocí
(najdou se bohužel i výjimky, které
moc nepomáhají) se snažíte tento
Mount Everest byrokracie zdolat.
Úředníci jsou také lidé, a tak jsou
někteří milí a pomáhají více, někteří už tak milí nejsou a nechávají
vás napospas byrokratické hydře.
Já měl štěstí. Jak paní úřednice
z odboru památkové péče na Magistrátu hl. m. Prahy, tak i paní
úřednice ze stavebního úřadu si
na mě udělaly čas, poradily mi
a poskytly metodickou pomoc
a příslušná rozhodnutí vydaly bez
jakýchkoliv průtahů. Paní úřednice
na stavebním úřadě byla vstřícná
navzdory asi 35stupňovému vedru
v kanceláři, ve kterém musela pracovat. Má můj obdiv.

JUDr. Jakub Blažek,

kandidát do zastupitelstva MČ Prahy 5

Kultura a památky v našem životě

Mgr. Zdeněk Doležal,

trojka na kandidátce ODS,
zastupitel za ODS P5,
předseda Výboru životního prostředí

Co pro nás znamená kultura
a pamětihodnosti? Vnímám to
jako možnost se při našem velmi
rychlém způsobu života odreagovat, krátce zapomenout nebo
mít možnost příjemně srovnávat. V rámci duchovně plného
způsobu života bylo dříve, a pro
řadu z nás i nadále, potřebou jít
v neděli do kostela, svátečně se
obléknout, sednout si na chvíli do lavice, poslouchat slova,
hudbu, myslet si sám v sobě na
vlastní věci a pak se po bohoslužbě před kostelem chvíli bavit se
svými známými, přáteli.
Většina z nás je dnes každodenně
přetížena povinnostmi nebo kvůli
období svého života žije opuštěně,
a i proto je kulturní vyžití nezastupitelné, včetně návštěvy pamětihodností. Tyto dvě entity, tj. kultura a pamětihodnosti, se vzájemně
doplňují a propojují.
V rámci grantové komise MČ Praha 5 jsme opakovaně přispěli na
restaurování kostela sv. Václava
na Smíchově i kostela sv. Filipa
a Jakuba na Zlíchově, zde společně i s restaurováním barokní plastiky sv. J. Nepomuckého. Díky
tomu máme stále možnost zajít
na koncerty varhanní či brzy opět
vánoční hudby nebo důvod vyrazit
na krátkou vycházku s výstupem
na zlíchovský kopec a podívat se
na protější břeh Vltavy - stojí to
za to. Spolupracujeme rovněž se
Spolkem Malostranský hřbitov,
Plzeňská ulice včetně původní
ohradní zdi hřbitova v této oblas-

www.odspraha5.cz

Systém, jehož jsou úředníci součástí, se však musí změnit. Musíme zjednodušit fungování státní
správy tak, aby si mohl občan jedno povolení zajistit jedinou žádostí
poslanou online z domova. Pokud
pak ke svému rozhodnutí potřebují příslušné úřady stanovisko
jiných úřadů, nechť si tato vyjádření opatří samy a nenutí občana
k vytrvalostním výkonům při obíhání úřadů po Praze. Takový systém by měl být v 21. století samozřejmostí. Život lidí by byl lepší
a práce úředníků jednodušší, protože by mohli více času věnovat
přípravě a vydávání rozhodnutí
a méně času trpělivému vysvětlování nevysvětlitelného bezradným
občanům.

ti je již opravená, a tak v letošním horkém létě byla možnost si
příjemně posedět ve stínu a tichu
vzrostlých korun stromů a restaurovaných plastik náhrobků…
I nedaleká osada Buďánka má již
opět svoji vzrůstající perspektivu
a místní obyvatelé se mohou scházet v objektu původní „mlékárny“
jako ve svém klubu. V září letošního roku začínáme po nezbytných
přípravách restaurovat „Čínský
pavilon“, součást zámečku Cibulka, který si MČ Praha 5 pronajala
v r. 2017 od majitele za 1 Kč ročně
na 20 let.
V rámci grantové politiky MČ
Praha 5 jsme přispívali a budeme
přispívat i nadále na renovaci fasád pamětihodností, význačných
budov, revitalizaci domovních
dveří, původních oken, a tak dnes
při procházce po Janáčkově nábřeží uvidíte opět plně zrestaurovanou fresku s „kněžnou Libuší“.
A máme radost z barevnosti, ozdob
a členitosti „nových“ fasád.

divadelní festival „Aréna“ bratří
Formanů na smíchovské náplavce, v letohrádku Portheimka pak
rovněž Muzeum skla. Milovníci
jazzu mají svoji domovskou scénu
v Jazz Docku na Janáčkově nábřeží s tematickými festivaly „American Spring“ v březnu až květnu
a „Jazz On5“ na podzim každého
roku – zde je již naše spolupráce
zavedená a stálá.
Do budoucna chceme i nadále
posilovat grantovou politiku pro
památky a kulturní aktivity, ať již
v podobě jednorázové akce, či celoročního charakteru. Osvědčilo se
nám to všem velmi pozitivně.
Myslím si, že se máme i nadále na
co těšit. Můžeme mít radost, že bydlíme na „naší“ Praze 5.
MUDr. Michal Bednář,

předseda komise kulturní a obnovy památek,
zastupitel MČ Praha 5

Podporujeme také Švandovo divadlo, naši pilotní scénu, a úzce
s ním spolupracujeme. Je zde bohatá škála činoherních inscenací,
nově možnost pantominy, ale rovněž i návštěvy koncertů. Já sám
jsem byl na Vladimíru Mišíkovi
a Etc včetně spolukoncertu Ivana
Hlase.
Nově opět podporujeme divadlo
Orfeus i kulturní akce ve Winternitzově vile na Malvazinkách či

Dejte nám Pětku na starost

www.renatazajickova.cz
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6. září se uskutečnila komentovaná procházka částí Prahy 5
Byl to dárek pro správné luštitele křížovky otištěné v Pravé 5, novinách ODS. Jsme moc rádi, že tito výherci využili příležitosti a společně s námi se vydali
poznávat zajímavá místa Hřebenek a centrálního Smíchova. Průvodkyně Zuzana Krýzlová (kandidátka do zastupitelstva) nás velmi poutavě vtáhla do historie
naší městské části a ukázala nám, že naším bydlištěm šly dějiny a že máme být na co hrdí.

Zveme vás tímto také na komentovanou vycházku po Praze 5
ve čtvrtek 27. 9. 2018
Sraz na zastávce autobusu číslo 137 U Waltrovky v 16:30 hod.
Předpokládaná doba vycházky 1,5 hodiny. Konec je naplánován v blízkosti zastávky Malvazinky.
Provázet vás bude paní Mgr. Ing. Zuzana Krýzlová.
Předběžnou registraci proveďte prosím prostřednictvím e-mailu: os.praha5@ods.cz

Podpora podnikání
Bezpečnost
nejen
v
Praze
5
je jednou z priorit
V končícím zastupitelstvu jsem
se primárně věnoval oblasti podpory podnikání, kde mám jasné
cíle a vizi. Chci, aby Praha 5 byla
pro podnikatele a řemeslníky
přitažlivá, chci z ní udělat centrum inovací. Její jedinečná poloha, dostupnost, infrastruktura,
členitost a vybavenost nám dávají příležitost vytvořit z Prahy 5 to
nejlepší místo pro podnikatele.
Proto ODS na Praze 5 přistupuje
k podnikatelům s osvědčeným
návodem: „To nejlepší, co může
městská část pro podnikatele
udělat, je nepřekážet.“ Neumíme
zmírnit negativní následky vládních opatření na podnikatele. Co
však umíme a děláme, jsou malé
a konkrétní kroky, které posouvají
naši městskou část mezi vyhledávané lokality pro podnikání.
Podnikatelé vytvářejí neoddiskutovatelné pozitivní hodnoty pro
rozvoj naší městské části. Živnost-

níci, řemeslníci a malí podnikatelé
jsou nenahraditelní a přitom tak
zranitelní. Chtějí jen vymahatelnost práva, rovné podmínky a stabilní podnikatelské prostředí. My
v ODS si jejich práce naopak vážíme a známe hodnotu, jakou pro
společnost představují.

Ing. Martin Frélich,

zastupitel za ODS P5,
předseda Výboru podpory podnikání
a EU fondů na MČ Praha 5

Česká republika a Praha obecně patří mezi nejbezpečnější místa na světě. Přesto mám, a nejenom já,
mnohdy pocit, že bezpečnost nebo udržování pořádku nejsou dostatečné. Stále existují místa, která
nevyvolávají v lidech pocit bezpečí, a nezdá se, že by se vandalismus omezoval.
V oblasti bezpečnosti ale platí,
že ať uděláte opatření, kolik chcete,
nikdy jich nebude dostatečné
množství. Jedním z kroků, který
se nabízí, je zvýšit počet policistů. Ale v tomto případě platí, že
kvantita musí být doprovázena
kvalitou. To znamená, že když budeme mít v ulicích o sto procent
strážníků více než dnes, nemáme
ještě zaručenu o sto procent vyšší
míru bezpečnosti a pořádku. Jde
totiž také o to, jaká je náplň jejich
práce. Stačí se podívat kolem sebe
a zjistíte, že na veřejných prostranstvích abyste je často hledali jako
jehlu v kupce sena. Místo zajišťování bezpečnosti rozdávají pokuty
za marginální přestupky a spíše
jen popuzují občany proti sobě,
než aby si vydobyli autoritu a prestiž u široké veřejnosti.

Kde však vidím největší rezervy,
to je v osvětové práci. I kdyby se
městská policie nakrásně „přetrhla“, nic nepomůže bezpečnosti
tolik jako osvěta mezi lidmi. Například aby dobře věděli, že nemají
chodit sami na opuštěná místa, mají
se zejména v noci vyhýbat určitým
rizikovým lokalitám, střežit si své
osobní věci jako oko v hlavě atd.
S tím vším souvisí i protidrogová
a protialkoholní prevence, především mezi dětmi na školách. Nejde
totiž jen o to, řešit problémy související s těmito nešvary společnosti – mnohem efektivnější (a to
i finančně) je jim předcházet. Když
totiž problém sám o sobě nevznikne, bývá to vždy přínosnější, než
když se ho pokoušíte „hasit“, a to
i sebeúčinněji. V tom je obrovský
dluh, který politici, a to i na komu-

nální úrovni, vůči občanům mají.
A bude potřeba k němu začít přistupovat odpovědně. Nejlépe již
bezprostředně po těchto volbách!
Vladan Brenčič,

kandidát do zastupitelstva MČ Prahy 5

Soutěž s ODS Praha 5

Výsledek tajenky zašlete na os.praha5@ods.cz. Pro úspěšné luštitele jsme na září připravili komentovanou vycházku po Praze 5.
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