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Editorial

Vážení přátelé,
držíte v rukou povolební Jedničku speciál. Jedná se tak
trochu o provizorní zmenšené
vydání. Poté, co jsme v průběhu září a října vydávali
náš časopis jako týdenník,
abychom vám podrobně představili naše kandidáty i priority
ODS Praha 1 pro nacházející
čtyři roky, jsme se rozhodli
nechat vás trochu odpočinout.
Nicméně sluší se poděkovat
všem voličům, kteří přišli k volbám a podpořili ODS. Díky
vašim hlasům jsme získali tři
mandáty v novém zastupitelstvu a dohodli se na účasti
v koalici s TOP 09 a ČSSD. Ve
vedení Prahy 1 se budeme
snažit prosadit maximum z našeho volebního programu a
splnit klíčové sliby, které jsme
vám před volbami dali, byť
v rámci koalice bude nezbytné v řadě záležitostí hledat
styčné plochy a dohodnout
se na všestranně přijatelném
kompromisu. Chceme vám
proto představit naše tři zastupitele, jejich budoucí pozice
a priority, které budou v nadcházejícím volebním období
hájit. Pevně věřím, že budeme
v našem úsilí úspěšní a nezklameme důvěru, kterou jste
nám dali. Velmi si jí vážíme
a je pro nás všechny v ODS
Praha 1 závazkem. Pracovat
začínáme bezodkladně, proto
se již v následující Jedničce
budeme věnovat problematice
minibusové linky, jejíž realizace je zatím bohužel daleko od
naší původní myšlenky a přináší více problémů než užitku.
Příští Jednička vyjde až v roce
2015, proto mi dovolte popřát
vám všem krásné Vánoce,
pevné zdraví a mnoho štěstí
v Novém roce. Zároveň vás
všechny chceme pozvat na
tradičního Mikuláše ODS Praha 1, který se uskuteční v pátek 5. prosince v Haštalské
22. Pro děti i dospělé bude
připravena spousta zábavy,
soutěží i sladkých odměn.
JUDr. Jaroslava Janderová
předsedkyně ODS Praha 1
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Aktuálně Jednicka

Jednicka Rozhovor

ODS chce prosadit maximum ze svého volebního programu
Řadu programových priorit se občanským demokratům
podařilo prosadit i do těch kapitol koaliční smlouvy, které nebudou pod přímou správou radních za ODS.

Richard Bureš

Eva Špačková

Martin Skála

Občanští demokraté se po čtyřech letech vracejí do vedení Prahy 1. V říjnových volbách získala ODS 12% hlasů, což v přepočtu přineslo tři zastupitelské mandáty. V povolebních vyjednáváních se občanští demokraté dohodli na vytvoření koalice s doposud vládnoucími stranami TOP 09
a ČSSD. V Radě Městské části Praha 1 tak usedne Richard Bureš, který
bude zároveň zástupcem starosty, a nováček v řadách zastupitelů za ODS
Eva Špačková. Třetím zastupitelem za ODS bude Martin Skála, který bude
v nadcházejícím volebním období vykonávat funkci předsedy Finančního
výboru. „Budeme se snažit prosadit maximum z našeho programu a slibů,
které jsme před volbami dali voličům. Vzhledem k volebním výsledkům a vyjednané koalici tří stran je však evidentní, že u řady bodů nás čekají složitá
jednání a hledání přijatelného kompromisu. Pevně však věřím, že výsledná
rozhodnutí, byť třeba nebudou úplným ideálem, budou ku prospěchu občanů Prahy 1,“ říká budoucí zástupce starosty Prahy 1 Richard Bureš.
ODS získala při vyjednáváních dvě pozice v Radě městské části. Richard Bureš bude mít na starosti oblasti dopravy, informatiky a úklidu, Eva Špačková
se bude věnovat školství, rozvoji hřišť a rovněž spolupráci se spolky a občanskou společností. Oba radní se chtějí zaměřit na priority z programu ODS.
Koaliční smlouva obsahuje naše priority
Většinu z nich se podařilo zařadit i do textu koaliční smlouvy. Pro Richarda
Bureše je klíčové, že v oblasti dopravy se nové vedení Prahy 1 zavázalo preferovat rezidenty před tranzitní dopravou, aktivně řešit problém s nedostatkem
parkovacích kapacit a rovněž zabránit podivným experimentům, které poškozovaly občany Prahy 1. „Jsem rád, že koaliční smlouva obsahuje správný
směr, kterým se vydáme. Ted však přejdeme od teorie do praxe a zásadní roli
budou pochopitelně hrát finanční možnosti městské části. Nicméně věřím,
že pro projekty, které budou užitečné pro občany, najdu podporu u koaličních
partnerů,“ uvádí Bureš, který je spokojen rovněž s tím, že se do textu koaliční
smlouvy podařilo prosadit návrat k systematickému úklidu ulic tzv. od fasády
k fasádě. Tento systém zavedla ODS zhruba před pěti lety a nyní se k němu
Praha 1 opět vrátí. S textem své kapitoly koaliční smlouvy je spokojena rovněž Eva Špačková. Jejím cílem je modernizace výuky ve školách na území
Prahy 1, a to jak z hlediska využívání nových technologií, skladby výuky, tak
i z hlediska personálního zajištění. „V našem programu jsme uvedli, že chceme vrátit školství v Praze 1 zpět na špičkovou úroveň. K tomu je důležité využívat technologie, které 21. století nabízí, ale možná ještě důležitější je mít
kvalitní učitele, kteří budou chtít a umět moderní metody používat. K tomu
samozřejmě musejí být náležitě vyškoleni a motivováni,“ vysvětluje budoucí
radní Eva Špačková, která chce velký důraz klást rovněž na doplňkové aktivity škol. Jejím snem totiž je přispět k tomu, aby se školy staly jedním z pilířů
občanské společnosti v Praze 1 a žáci se do nich rádi vraceli i v dospělosti.

Občanští demokraté chtějí zpětnou vazbu
Na jejich plnění bude z pozice předsedy Finančního výboru dohlížet třetí ze zastupitelů ODS Martin Skála. Ten
se stal tzv. neuvolněným předsedou, což znamená, že
za svou práci nebude pobírat plat. Skála je připraven
přispět k dobrému hospodaření městské části a zároveň aktivně spolupracovat v oblastech, kterým se v již
v minulosti věnoval. „Kdo mě zná, tak ví, že jsem v minulosti často kritizoval vyhazování veřejných prostředků za nesmysly. Ve finančním výboru chci pracovat tak,
aby k takovému plýtvání nedocházelo. Zároveň se budu

i nadále věnovat oblasti školství, kde jsem připraven
maximálně pomoci kolegyni Evě Špačkové, se kterou
jsme společně vytvořili program této kapitoly. Velkou pozornost si zaslouží i oblast zdravotnictví, kterou je třeba
ekonomicky stabilizovat,“ nastiňuje své priority Martin
Skála. Občanští demokraté jsou připraveni své působení ve vedení Prahy 1 průběžně konzultovat s občany.
„Budeme rádi, když nám občané budou své podněty,
dotazy či případné kritické poznámky psát na adresu
podnety@odspraha1.cz, zároveň jsme samozřejmě otevřeni osobnímu jednání. Ještě zvažujeme, zda budeme
organizovat pravidelné dny otevřených dveří, nebo se
budeme s občany setkávat ad hoc. Záležet bude především na jejich zájmu a přání,“ zakončuje Richard Bureš.

Jaroslava Janderová
Chci přispět ke zlepšení spolupráce magistrátu s Prahou 1
Po dlouhých letech budou mít občanští demokraté z Prahy 1 znovu svého
reprezentanta v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Bude jím předsedkyně
oblastního sdružení ODS Praha 1 Jaroslava Janderová, která se po důkladném
rozvážení a konzultaci s kolegy z ODS
Praha 1 i vedením pražské ODS rozhodla napřít veškeré síly k práci zastupitelky hlavního města Prahy, kde je situace
velmi složitá a nepřehledná. Z těchto
důvodů rezignovala na svůj zastupitelský
mandát v zastupitelstvu MČ Praha 1. pozici zastupitelky chce mimo jiné na magistrátu hájit zájmy naší městské části.

Paní doktorko, na rozdíl od Prahy 1 jde ODS na magistrátu do opozice. Jaká by měla být role občanských demokratů v Zastupitelstvu
hlavního města?
Chceme být velmi tvrdou, ale konstruktivní opozicí. Praze bude vládnout slepenec de facto pěti stran, což je mimořádně složitá situace, zejména když jde o subjekty s poměrně odlišnými programy. Jsem velmi
zvědavá, zda bude tento model funkční. Pro Pražany je však důležité,
zda bude fungovat město. Je naší povinností k tomu pomoci i z opozice,
a to zejména prací ve výborech.
V jakém výboru můžeme očekávat Vás a čeho chcete dosáhnout?
Jednání stále ještě probíhají, nicméně usiluji o pozici v kontrolním výboru a ve vedení Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví,
cestovní ruch a zahraniční vztahy. Chci pracovat v tomto výboru jednak proto, že se celý svůj život pracovně i zájmově v těchto oblastech
angažuji, ale tato oblast je významná rovněž pro Prahu 1. Na území
naší městské části se totiž nachází obrovské množství kulturních institucí, v cestovním ruchu hraje naše městská část primární roli a rovněž
je zde nejvíce památek z celého území celé Prahy. Všechny tyto oblasti
mají řadu nevyřešených problémů a mým úkolem je pomoci je řešit
nejen ve vztahu k mé mateřské městské části, ale k celé Praze.
Na Prahu 1 tedy zapomínat nehodláte?
To v žádném případě, naopak jsem si za jeden z cílů svého působení
na magistrátu vytkla zlepšení spolupráce s Městskou částí Praha 1,
která v posledních letech nebyla vůbec ideální. I proto jsem se rozhodla rezignovat na mandát zastupitelky Prahy 1 a soustředit v nadcházejícím volebním období na práci na magistrátu. Budu i nadále
v intenzivním kontaktu s kolegy z jedničky i s radnicí naší městské části. Z mého pohledu i z pohledu mých kolegů je velmi důležité včasné
předávání informací, aby bylo vždy možné adekvátně reagovat. Zároveň budu trvat na tom, aby každé opatření, které se bude dotýkat
občanů Prahy 1, s nimi bylo nejprve konzultováno. Nechci, aby se například opakovala situace se zavíráním Smetanova nábřeží.
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Přejeme krásné Vánoce a šťastný Nový rok!
I v nadcházejícím roce pro vás bude ODS Praha 1 vydávat časopis Jednička. I nadále se tak můžete těšit
na rozhovory se zajímavými osobnostmi, novinky ze
života Prahy 1, jednání Rady i Zastupitelstva městské
části, glosy a komentáře k aktuálním tématům a názory představitelů ODS Praha 1. Vzhledem k tomu,
že se předsedkyně občanských demokratů z Prahy 1
Jaroslava Janderová stala členkou Zastupitelstva
hlavního města Prahy, budeme větší pozornost věnovat i problematice magistrátu, a to zejména v oblas-

tech, které s Prahou 1 úzce souvisejí. Chybět nebude
samozřejmě ani populární křížovka. Věříme, že nám
i nadále zachováte přízeň a budete se na obsahu
časopisu Jednička podílet svými podněty a dopisy
čtenářů.

ODS

Praha 1

Mikuláš se blíží
ODS Praha 1 vás znovu srdečně zve na tradiční
Mikulášské odpoledne v Haštalské 22.
Na malé i velké návštěvníky budou čekat Mikuláš,
čerti i andělé, spousta zábavy, soutěží, sladkých
odměn i občerstvení.
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