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STANoviny

volte číslo
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Jsem pravdoláskař a nestydím se za to
Lídr Dušek: Politika je
pro mě možnost tvořit

Mládí strávil v blízkosti Václava Havla. Sametovou revoluci
prožil prací pro televizi CNN. Další desítky let byl úspěšným
manažerem. A k tomu poslední tři roky radním na Pětce.
Teď je David Dušek, lídr kandidátky STAN pro Prahu 5, připraven vést městský úřad jako starosta.

Co je pro vás jako kandidáta
na starostu prioritou?
Pětka zažívá masivní rozvoj bydlení. Dnes má 85 000 obyvatel,
brzy jich může být přes 100 000.
Velkým úkolem úřadu je tedy budovat odpovídající infrastrukturu. Aby lidé, kteří se stěhují do
svých nových a ne zrovna levných bytů, měli také blízko školu,
doktora, chodili po čistých ulicích a aby fungovala doprava.
Můžete být konkrétnější?
Urychleně je třeba řešit situaci
v Košířích, kde je dnes škola kapacitně na maximu, podobné je
to na Barrandově. U dopravy potřebujeme pokročit s výstavbou
Radlické radiály a městského
okruhu. Jsem zastáncem zahuš-

ťování města, Praha by se neměla
rozpliznout do šíře, protože to
extrémně zatěžuje dopravu. Ale
starosta před sebou samozřejmě
bude mít řadu dalších výzev.
Především zefektivnit chod
úřadu: ušetřit ročně
v řádu desítky milionů
korun. A také co nejvíc
integrovat ukrajinské
imigranty. Potřebujeme
mít také vize pro oblast
sportu a kultury. Srdcovou záležitostí pro mě
je záchrana hokeje na
Pětce.

Proč vlastně chcete být
starostou?
Protože vím, jak na to. Jsem
připraven dát Pětce energii

a vizi, kterou si lidé zaslouží. Nejsem typ úředníka. Rád posouvám věci vpřed. Politika je pro
mě možnost tvořit. Mám zkušenosti z podnikání, ale mám v krvi
také politiku. Pocházím z rodiny, která byla jádrem disidentského hnutí, můj dědeček Zdeněk
Urbánek byl nejlepším přítelem
Václava Havla. Václav měl u nás
vlastní přezůvky. Od nás vyrazila
na svou pouť Charta 77.
Celé dětství jsem prožil ve Václavově blízkosti, venčil jsem mu
psy a zvedal telefony, Olga mi pouštěla
Ig gyho Popa,
Jasnou Páku
a zaká zané
filmy…

V roce 1989 vám bylo dvacet.
Co následovalo?
Sametovou revoluci jsem prožíval intenzivně na FAMU a pracoval jsem po světě pro CNN, poté
jsem podnikal. V roce 2017 jsem
na žádost přátel pomáhal psát
program STAN. Tehdy jsem se
rozhodl, že bych své zkušenosti
rád zúročil v politice, protože se
mi nelíbilo, kam země směřuje.
Začal jsem na lokální úrovni, na
Pětce, kde žiju. Neřešil jsem jen
záležitosti ve své gesci, ale sledoval jsem zkušenější kolegy a trávil hodně času s lidmi. Třeba při
našich pokusech o záchranu hokejového stadionu Nikolajka.

Dnes se lidem, kteří se hlásí
k Havlovu odkazu, říká trochu
pejorativně pravdoláskaři…
Hrdě se hlásím k tomu, že jsem
pravdoláskař, havloid a pražská
kavárna. Jsem v politice, abych
tento typ lidí reprezentoval. Lidí,
pro které pravda, láska, slušnost,
tolerance a práce pro blaho celku
nejsou prázdná gesta,
ale úplně normální
věc. Věřím, že takových nás je hodně.

Rozhovory
Hamanová:
Potřebujeme nové školy
„Třicet let nebyla v Praze 5 postavena nová škola. Já se zabývám územním rozvojem a zajištění výstavby škol v současnosti představuje největší tíhu mé práce,“ říká dvojka
kandidátky STAN pro Prahu 5 Ing. arch. Zuzana Hamanová.
Na radnici páté městské části působí již od roku 2014. Celkem
pět let coby předsedkyně výboru územního rozvoje. Jako architektka využívá svou profesi i při přípravě investic.

Mají to ženy v politice těžší?
Přijde mi to podobné jako v architektuře. Architektka Eva Jiřičná říká, že žena v této převážně mužské profesi musí být
bezchybná, muži jí nic neodpus-

moderní
„Jedna
školní budova
stojí tolik co roční
rozpočet městské
části.

“

tí. Na druhé straně, pokud přijde
připravená, ví, co chce, a umí
to vysvětlit, může si vydobýt respekt. A to, myslím, platí i v politice.

Pokud budete moci pokračovat
v práci uvolněné zastupitelky,
jaké projekty byste ráda dokončila? Co je vaší prioritou?
Především nové školy! V Praze
5 se nyní mohutně staví v rozvojových územích a školy budeme potřebovat čtyři – v lokalitách
jižní Smíchov, Košíře, Waltrovka
a konec Barrandova. Sháníme
pozemky, připravujeme projekty
a na magistrát chodíme prosit
o peníze. Jedna moderní školní
budova stojí tolik co roční rozpočet městské části.
Školy musí financovat městská
část?
Podle mne jde o systémovou chybu, která vše nesmírně komplikuje. Městská část je zřizovatelem

základního školství, ale magistrát
je pořizovatelem územního plánu. Na naše území de facto posílá
tisíce nových obyvatel, pro které
my musíme zajistit školní vzdělávání. Dříve to tak nebylo, výstavbu škol zajišťovalo hlavní
město Praha. Jsem přesvědčená,
že k takovému modelu je třeba
se vrátit.

Máte nějaké osobní heslo, jímž
se v životě a práci řídíte?
Jedno skautské: Buď ochrán cem života a jeho krás. A také
ctím to, že čestné
chování, pravdomluvnost a úcta
k přátelství by
měly být v životě
samozřejmostí.

koncem června a na jaře 2024 by
se sem mohli začít stěhovat první
obyvatelé. Bude v něm 19 bytů.
Třetím projektem pro seniory je
přestavba bývalého kulturního
centra Na Poštovce v Motole, kde
bude přes 30 bytů. Všechny budovy jsou určeny pro běžné občany Prahy 5, i výší schváleného
nájemného. No, a také bych rád
byl u toho, až v Praze 5 vyrostou
dvě nové školy, u jejichž přípravy
jsem od počátku.

Nebylo by pohodlnější vést
svou advokátní kancelář?
Asi bylo. Politika byla vždy mým
koníčkem a výzvou. Když komunální politik opravdu chce, může
prosadit mnohé. A nemusí být
odborník. Jediné, co mu nesmí
scházet, je odvaha a odpovědnost.
A ty, věřím, mám.

Homola: Postavíme
bydlení pro seniory

Píše se revoluční rok 1989 a Tomáš Homola, tehdy coby student
čtvrtého ročníku právnické fakulty, poprvé vstupuje do politiky.
Zastupitelskou zkušenost má od roku 2002. Od roku 2019 je navíc
místostarostou Prahy 5. „Politik nemusí být odborník, ale nesmí
mu chybět odvaha a odpovědnost,“ říká trojka kandidátky STAN.
V kompetenci má strategický rozvoj a investice městské části.

Proč jste se již v relativně mladém věku rozhodl být politicky
aktivní?
Přišla sametová revoluce a já se
stal součástí studentského hnutí
na právnické fakultě. Po rozpadu
Občanského fóra jsem vstoupil
do ODS, ze které jsem v roce
2002 odešel a spoluzakládal jsem
Demokraty Jana Kasla, za které
jsem byl v témže roce zvolen poprvé zastupitelem. V roce 2018
jsem spojil své síly se Starosty
a nezávislými.

Co se vám za dobu vašeho působení na radnici Pětky podařilo?
Praha 5 se historicky nedostatečně starala o obyvatele v seniorském věku. Tento deficit se
snažíme napravit. Určitě jsem
proto pyšný na otevření zrekon-
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struovaného Raudnitzova domu
v Hlubočepech. Díky přestavbě
zde vzniklo 24 bytů uzpůsobených pro bydlení seniorů.

5 se
„Praha
historicky
nestarala
o seniory.
Snažíme se to
napravit.

“

Pokud se po volbách na radnici
vrátíte, s jakými plány?
Rád bych dokončil například novostavbu domu pro seniory v blízkosti Raudnitzova domu. Zrod
projektu lze datovat do roku 2013,
na základní kámen jsme poklepali

OD VIZÍ K REALITĚ – Plníme, co slíbíme

PláN Pro PěTku,
kde Se doBře žije
Plán pro zdravé město, kde nejen bydlíme, ale kde nás obklopuje kultivovaný
veřejný prostor, kde funguje doprava, kde bereme vážně klimatickou změnu,
chráníme zeleň a pracujeme se zadržováním vody, kde ctíme kulturní hodnoty
a dědictví minulosti.

Voda do města
patří

Moderní dopravní
terminál pro
21. století
K modernímu městu 21. století patří
i moderní doprava. Podílíme se na přípravě stavby nového Terminálu Smíchov.
Kvalitní hromadná doprava sníží počet
aut ve městě. Součástí plánů je i nová
tramvajová trať do Jinonic a vybudování
trolejbusových linek 137, 172 a 191.

Studie Motolského údolí přinesla Praze 5
vizi, jak z dopravní stoky Plzeňské udělat
místo, kde se dá i žít. Na cestu Buďánek
ke svému znovuzrození (již vybudované
inž. sítě) a na přípravu přestavby křižovatky Plzeňská–Musílkova navazuje projekt odkrytí Motolského potoka.

Smíchovské nádraží nedaleké
budoucnosti se projektuje
(vizualizace A69 architekti)
Hra s vodou na otevřeném potoce
u Buďánek (vizualizace A69 architekti)

Citlivá
rekonstrukce
kulturních
památek

Potoční park jako
nová forma parku
Praha 5 je jednou z nejzelenějších městských částí. Ale velká část její zeleně je
zanedbaná a málo udržovaná. Luční niva
Motolského údolí má obrovský potenciál
proměny v atraktivní přírodní park, jehož
hlavním tématem bude potok – s přístupnými břehy, novými meandry, dalšími
rybníčky.

Studie parku Motolka vznikla
ve spolupráci s občany v lokalitě
(návrh Terra Florida)

Po úspěšném dokončení Raudnitzova
domu v Hlubočepích nyní připravujeme
další rekonstrukci, tentokrát půjde o barokní Portheimku. Kromě nutných vnitřních úprav plánujeme proměnu celého
veřejného prostoru, vznik pěší zóny a otevření Portheimky do Štefánikovy ulice.

Barrandov - nové
sídliště
obklopené zelení

Promenáda mezi posledními domy
a parkem (vizualizace A69 architekti)

Dostavba sídliště Barrandov je sice
blízko přírody Dalejského údolí, nikoliv
ale pro mámu s malými dětmi. V rámci
příspěvku investora na infrastrukturu získáme pozemky kolem sídliště, kde založíme Okružní park – pro volný čas,
oddech i sport, nenásilný přechod mezi
městem a krajinou.

Návrh rehabilitace kulturní památky
Portheimka vznikl již v roce 2012
(vizualizace A69 architekti)
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PláN Pro PěTku, kTerá
PoTřeBuje ŠkolY
Máme tři velká rozvojová a přestavbová území. Skokově v nich přibývá obyvatel,
pro děti musíme zajistit základní i mateřské školy. Tato výstavba je pro nás
investiční prioritou. Rozpracovali jsme projekty, dle přijatých zásad s investory
v území, aby na výstavbu přispěli.

PláN Pro
PěTku, kde
ChCe kAždý
BYdleT
Počet obyvatel do roku 2030 může
v Praze 5 stoupnout až na 100 tisíc.
Krizi nedostatku bydlení řešíme ve
spolupráci s hlavním městem.
Hledáme proto formy dostupného
bydlení pro běžného občana, pro
mladé rodiny s dětmi a pro důležité
profese.

Škola Smíchov
Jižní Smíchov se bouřlivě rozvíjí, vyrůstá
zde celá nová čtvrť. Škola v jejím centru
je pro nás pilotním projektem, bude to
nová základní škola v Praze 5 po 30 letech! Uspořádali jsme architektonickou
soutěž, kterou vyhrál kanadsko-polský
tým. Máme projekt, v roce 2023–2024 by
měla začít stavba.

Škola pro 600 dětí využívá kreativní
prvky na fasádě (vizualizace
architekti N. Koff, Z. Gierczak)

Škola Cibulky
Tato lokalita nejvíce pociťuje nedostatek
školských kapacit, a výstavba nové základní školy proto spěchá. Je připravena
a projednána zdařilá studie a následný
projekt i výstavba budou probíhat v systému Design & Build. Smlouva s dodavatelem je uzavřena a bude plněna v letech
2024–2026.
Návrh projektu družstevního bydlení
v Radlické (vizualizace A69 architekti)

Návrh školy reaguje na hmotovou
strukturu okolní vilové zástavby
(vizualizace Škarda architekti)

Nájemní bydlení
v radlicích
a jinonicích

Mateřská škola
v košířích
Jak pro navýšení kapacity využít krásné
místo u lesa a naložit s tamním dožilým
objektem? Tak, že bude zbourán a nahrazen moderní 5třídní mateřskou školou
s kuchyní a tělocvičnou. Projekt je hotov,
výstavbu plánujeme na roky 2023–2024.
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Návrh mateřské školy v ulici Naskové
pracuje s přírodními materiály
(vizualizace KoOA Architekti)

Přijali jsme pravidla pro družstevní dostupné bydlení a připravili jsme konkrétní
projekty k jeho realizaci. V následujícím
období tak v Radlicích a Jinonicích vznikne přes 300 nových bytů (družstevních
a nájemních). Cílem je zahájit výstavbu
v nadcházejícím období.

OD VIZÍ K REALITĚ – Plníme, co slíbíme
raudnitzův dům –
Pavilon
Součástí projektu domu s pečovatelskou
službou v Raudnitzově domě v Hlubočepích (otevřen v lednu 2022) je projekt
moderního seniorského bydlení v jeho
bezprostředním sousedství. Soudobý pavilon s 19 byty s komunitním zázemím přivítá na počátku roku 2024 nové nájemníky.

PláN Pro PěTku
SPorToVNí
Území Pětky je předurčeno pro každodenní sportování. Kopcovitý terén,
přírodní parky, vltavské nábřeží, všichni si mohou dopřát pravidelný pohyb.
Pětce však chybí zimní stadion, sportovní areály, multifunkční hřiště a haly pro
ty, kdo chtějí aktivně sportovat.

kluziště na
nábřeží Vltavy
Připravili jsme zásadní rekonstrukci staré
multifunkční plochy na Hořejším nábřeží.
Nová podoba hřiště umožní každou zimu
proměnu na kluziště, poprvé již v zimě
2023. Zimák to sice nenahradí, ale začátečníci i veřejnost si bruslení přesto užijí.

Ledová plocha 20 × 40 metrů v zimě
a v létě míčové hry
(vizualizace ABM architekti)
Již druhý dům s pečovatelskou
službou v Hlubočepích
(vizualizace ADNS architekti)

hřiště hlubočepy

Spolupráce
s investory je pro
město klíčová
Nedávno zahájená stavba Lihovaru je
dobrým příkladem naší spolupráce s investorem. Kromě bydlení areál přinese
výstavní prostor v bývalé varně, restauraci
v zastřešeném dvoře, vyhlídku na původním komíně, mateřskou školu, sportoviště, obchody a další vybavenost.

Galerie a kavárna ve varně Lihovaru
se otevírají již na podzim 2022
(vizualizace Black’n Arch studio)

Zbourané dožilé šatny nahradí
moderní dřevostavba s klubovnou
a zázemím
(vizualizace Qarta architektura)

Prosadili jsme zachování původního
fotbalového hřiště, kde před několika
lety hrozila bytová zástavba. Záměr rekonstrukce jde do finále, zahájení stavby
sportovní plochy s novou klubovnou
a dalším multifunkčním hřištěm pro
volejbal a další míčové hry plánujeme na
rok 2023.

Tribuna pro
ragbisty
na Císařce
RC Tatra Smíchov je sportovní pýchou
Pětky. Desítky let skvěle fungující sportovní klub se stovkami dětí, reprezentující
Pětku nejenom na špici české extraligy,
ale i v zahraničí, potřebuje nové sportoviště. Podpořili jsme projekt stavby nové
tribuny. Chceme přitáhnout na Pětku
i světové ragby.

Součástí návrhu nové tribuny pro
700 diváků je tělocvična, šatny,
sprchy a potřebné zázemí
(vizualizace Bogle Architects)
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STAroSToVé A NezáViSlí
Představujeme naše kandidáty

MgA. David Dušek

radní Prahy 5 pro sport, podporu
podnikání a zahraniční vztahy, 53 let

Absolvent FAMU. Jeho vizí je návrat
k představám Václava Havla o řízení
země, společenské odpovědnosti jednotlivce i úctě jednoho k druhému. Formovalo
jej právě disidentské prostředí, v němž
vyrůstal, i vazby na V. Havla. Jeho snem
je radnice, která nepřekáží občanům ani
podnikatelům, spravuje svěřený majetek a stará se o své školy
a sociální instituce, která připravuje obec na nové požadavky a výzvy.
Svůj cíl, tedy maximální možnou podporu sportujícím dětem a mládeži,
realizuje hlavně pomocí programu Aktivní město. Tento transparentní
způsob směřování peněz tam, kde je rodiče sportovců potřebují,
chce aplikovat také na jiné obory. Věří, že sportovní infrastruktura musí být v maximální možné míře v odpovědnosti obce. Ta ve spolupráci s kluby, spolky i jednotlivci
musí zajišťovat její plné využití.

JUDr. Tomáš Homola

Ing. arch. Zuzana
Hamanová

architektka, zastupitelka Prahy 5, 60 let

Pražská rodačka, od roku 1986 žije v Praze 5. Vystudovala Fakultu architektury
ČVUT, má přes 30 let projekční praxe.
Na radnici Prahy 5 nejdříve externě působila v letech 2011–2014 v Komisi územního rozvoje, od roku 2014 je zastupitelkou. Jako uvolněná zastupitelka vede
pět let Výbor pro územní rozvoj, dále je členkou Výboru životního
prostředí a Komise kulturní a obnovy památek. Coby architektka
se při své práci zblízka setkávala s nejrůznějším prostředím, ve
kterém se odehrává lidský život, a právě to jsou podle ní zkušenosti,
které lze v komunální politice dobře uplatnit. Díky své profesi spolupracuje i na přípravě a realizaci investic městské
části. V dětství prošla skautingem, jehož hodnoty ji
trvale motivují. Má ráda přírodu, turistiku, lyžování.
Ráda cestuje a poznává cizí země a města.

místostarosta Prahy 5, právník, 57 let

Ing. Kateřina
Volínová, MBA

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze.
Od roku 1991 pracuje v advokacii, je partnerem AK Felix a spol. Je členem Kárné
komise České advokátní komory, rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské
a Agrární komoře. Od roku 2012 je členem
sboru expertů Odboru památkové péče
magistrátu. Působí i v dozorčí radě Pražského literárního domu
autorů německého jazyka. V komunální politice se pohybuje od listopadu 1989, spoluzakládal Demokraty Jana Kasla. Na jaře 2018
spojil své síly se Starosty a nezávislými. Od roku 2002 je zastupitelem,
nejdříve v Praze 1, poté na pražské radnici a od roku 2010 v Praze 5,
kde je od září 2019 místostarostou. V kompetenci má investice s strategický rozvoj. Mezi jeho koníčky patří jazz
a rock, sbírá vinylové desky, rád lyžuje a muškaří. Je členem ragbyového klubu RC Tatra Smíchov.

Rodačku z Moravy přivedlo do české metropole studium Fakulty mezinárodních
vztahů na VŠE. Kariéru zahájila ještě při
studiu v Komisi pro cenné papíry. Poté
pracovala na různých manažerských pozicích pro nadnárodní investiční společnost Pioneer Investments. V roce 2007 se
stala spoluzakladatelkou české finanční skupiny Partners Financial
Services, kde působila v roli generální ředitelky a předsedkyně představenstva. Po narození dvou synů dospěla k rozhodnutí z byznysu
odejít a věnovat se rodině. Působí jako členka vedoucího týmu rodičovské asociace na montessori ZŠ Duhovka. Tento způsob vzdělávání
ji oslovil při pobytu v zahraničí. Věnuje se konzultacím
v ekonomické a finanční oblasti a spolupracuje s Prahou
5 jako členka finančního výboru a členka Komise pro
podporu podnikání. Je aktivní sportovkyní.

manažerka, 48 let

Mgr. František
Gemperle, Ph.D.

Michala Stupková

Celý život žije v Praze 5. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, následovalo postgraduální studium v Toulouse.
Od roku 2004 pracuje ve společnosti Wall
Street Systems Czech. K politice se dostal
díky snaze o záchranu hřiště u Gymnázia
Nad Kavalírkou, jemuž dle historického
rozhodnutí hrozí zástavba. Založil spolek usilující o rozumnější výstavbu v Praze 5. Podařilo se například zamítnutí změn územního
plánu směřujících k zástavbě Vidoule, odstranění černé stavby na
louce u Šalamounky, zrušení změny územního plánu v oblasti Šmukýřky nebo snížení objemu nové výstavby Na Stárce. V roce 2014
byl navržen členem Výboru územního rozvoje Prahy 5.
Zastupitelem je od roku 2018, je také předsedou Výboru
pro otevřenou radnici, členem Volebního výboru a Komise
informatiky. Volno tráví nejraději s rodinou.

Specializuje se na právo nových technologií a finanční právo. Působila např. na
Ministerstvu financí ČR, nyní pracuje
jako konzultantka pro OECD. Mluví plynně anglicky a německy a je přesvědčená,
že mladí lidé jsou v politice důležití, protože zkušenosti starších a elán mladých
jsou ideální kombinací. V minulém volebním období byla členkou
školského výboru a Komise legislativní a právní, oběma problematikám by se ráda dál věnovala. Jako prioritu v oblasti školství vnímá
zvýšení počtu mateřských a základních škol. Třídy by zároveň
neměly být přeplněné, aby žáci měli důstojný prostor ke vzdělávání
a rozvoji. Chtěla by se také soustředit na zapojení
mladých lidí do chodu Prahy 5, například zřízením studentského zastupitelstva. Projekt by byl příležitostí, jak
studenty interaktivně učit rozumět světu, v němž žijí.

matematik, zastupitel, 50 let
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právnička, 25 let

Představujeme naše kandidáty

Mgr. Jan Dobeš

Jan Nešpor

Narodil se v Praze 6, ale dětství prožil
v Ostrově nad Ohří v Karlovarském kraji.
Do Prahy se vrátil s nástupem do základní
školy, dospívání prožil na Žižkově. Od
roku 2017 žije s rodinou v Praze 5 – Košířích. Vystudoval psychologii a speciální
pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2001 působí v sociálních a zdravotních
službách, kde pracuje s lidmi, kteří se octli v sociálním vyloučení či
v bytové nouzi, a také s osobami z etnických minorit. Podílel se
také na projektech a aktivitách přinášejících do České republiky
model housing first pro dostupné bydlení. Aktuálně pracuje jako
psychoterapeut v Psychosomatickém centru Praha, v Základní škole TGM v Praze 7 je školním psychologem
a zabývá se zaváděním konceptu age managementu do
firem. Je členem Sociální a zdravotní komise Prahy 5.

Během studia práv působil v organizaci
podporující vzdělávání a zájem o veřejné
dění. Tato zkušenost jej motivovala angažovat se i politicky v místě, které mu
je blízké. Členem STAN je druhým rokem,
ale více než tři roky pro hnutí pracuje
jako legislativní poradce v Poslanecké
sněmovně. Tam se poznal s Janem Farským, jemuž pomáhal (nejen)
v jeho boji proti nezákonným exekucím. Díky této spolupráci se podařilo například změnit pořadí započtení pohledávek, což umožní
dlužníkům dostat se z dluhových pastí, nebo uzákonit týden placené
dovolené pro táborové vedoucí. Nyní nastupuje na doktorské
studium, kde se bude věnovat spojení práva s digitalizací,
moderními technologiemi nebo tzv. smart cities. Tyto
znalosti by rád přetavil i ve svou činnost pro Prahu 5.
Má rád moderní kinematografii, turistiku a lyžování.

psycholog, poradce a lektor pracovní
schopnosti, 45 let

právník, legislativní poradce v Poslanecké sněmovně, 25 let

MUDr. Zdeněk
Štěpánek

Bc. Jitka Černá

Rodák z Havlíčkova Brodu, ortoped. Od
roku 2006 trvale žije v Praze, v páté
městské části více než deset let. Registrovaným příznivcem STAN se stal na
jaře 2018, kdy nebyl spokojen s výsledky
voleb do parlamentu a s prezidentskou
volbou. Nicméně pocit, že by se měl aktivně účastnit života ve své obci a být schopen přispět k jeho
zlepšení, zrál již několik let předtím. Regulérním členem STAN je
od roku 2021. Říká, že liberální strany asi nejlépe konvenují jeho
vnímání světa a politického života. Sympatické je pro něj i ukotvení
strany v lokálních poměrech, které se odvozuje od drobné komunální
politiky. Díky své profesi má obsáhlý přehled o zdravotní
a sociální problematice, má blízko k volnočasovým,
kulturním a společenským tématům. Právě to jsou sféry,
jimž by se chtěl věnovat.

Vystudovala Filozofickou fakultu UK
obor Andragogika a personální řízení,
pokračuje ve studiu veřejné a sociální
politiky na Fakultě sociálních věd UK.
Věnuje se organizaci vzdělávacích projektů pro studenty. Do komunální politiky
se zapojila, protože chce, aby byla Praha
5 místem, které je přívětivé pro rodiny s dětmi. K tomu je potřeba
dostupné nájemní bydlení, ale i architektonické úpravy veřejného
prostoru. Je aktivní v odborných komisích pro lidská práva a rovné
příležitosti. Působí také v mládežnické organizaci mSTAN, kde se
zaměřuje na podporu mladých političek. Dlouhodobě ji zajímá
téma rovnosti mužů a žen na trhu práce a slaďování
rodinného a pracovního života. STAN je pro ni stranou,
jíž záleží na rozvoji měst a obcí, moderním vzdělávání
a rovných příležitostech, včetně manželství pro všechny.

lékař, 56 let

produkční v Národním muzeu,
PR asistentka, poslankyně, 24 let

Ing. Petr Malík

Radka Lang, MA, MHA

Rodilý Pražák vystudoval Vysokou školu
dopravní. Od roku 1993 pracuje na různých pozicích v MHD, nyní v pražské integrované dopravě. Doprava není jen
jeho zaměstnáním, ale i koníčkem. Od
roku 2016 je s krátkou přestávkou členem
komise dopravní a poté i Dopravního
výboru Prahy 5. Tvrdí, že doprava je krví celé aglomerace a její
dobré fungování je nezbytné pro kvalitní život. Třetí dekáda 21. století
přináší velký zlom. Po letech, kdy v ulicích vládly dopravní prostředky
se spalovacími motory, nastupuje elektrický pohon. Už před druhou
světovou válkou byla Praha 5 ideální pro zavádění trolejbusů, a tak
by i v současnosti měla být místem pro návrat této ideje
v podobě elektrobusů. Stejný trend STAN sleduje také
v individuální dopravě, a vybudování kvalitní infrastruktury je proto prioritou.

Narodila se v Michli, vystudovala politologii na FSV UK a magisterské studium
na King’s College v Londýně v oboru
Geopolitika a bezpečnost. Po většinu své
kariéry se zabývá vztahy soukromé a veřejné sféry a již několik let působí v oblasti
zdravotnictví. V roce 2020 obdržela MBA
diplom v oboru Master of Health Administration na Advance Institute.
Pětku považuje za zatím nedoceněnou městskou část pyšnící se rozmanitým prostorem v blízkosti centra a zároveň klidnými rezidenčními zónami. Zajímá se zejména o problematiku podpory zdravého
životního stylu obyvatel a dostupného bydlení. Protože věří v osobní
občanskou odpovědnost a princip subsidiarity, přidala
se před dvěma lety ke STAN. Za stranou vidí výsledky:
podařilo se zahájit i dotáhnout řadu zásadních projektů,
například dostupné družstevní bydlení.

dopravní inženýr, 55 let

manažerka, 37 let
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Pro volné chvíle
Křížovka
OTEC
(ŘÍDCE)

ZPLNA

ČIDLO ČICHU

Autobusem
na radnici

PŘEDLOŽKA
S 2. PÁDEM

V září nás potkáte v historickém londýnském double deckeru, kterým budeme po
trasách autobusů MHD křižovat Prahu 5.

DŽEZOVÝ
STYL
S NEPRAVIDELNÝM
FRÁZOVÁNÍM

TAJENKA 1

TAJENKA 3

1. Trasa cibulecká – pátek 2. 9. a 16. 9.
Odkud: zastávka bus ve Stroupežnického
ulici u zastávky linek 123, 167 a 191
Pojedeme po trase linky:
123 – Anděl – Šmukýřka a zpět– odjezdy ze
zastávky Anděl v 15:00, 16:15 a 17:30, odjezdy
ze zastávky Šmukýřka v 15:30, 16:45 a 18:00
2. Trasa z Dívčích hradů přes
Malvazinky do Košíř – pondělí 5. 9.
Odkud odjíždíme: zastávky u stanice metra
Radlická
Pojedeme po trasách linek:
153 – Radlická – Nad Konvářkou – Radlická
– odjezdy ze zastávky Radlická směr Dívčí
hrady v 15:00, 16:15 a 17:30
153 – Radlická – Malvazinky – U Zvonu –
Malvazinky – Radlická – odjezdy ze zastávky
Radlická směr Malvazinky a Košíře v 15:15,
16:30 a 17:45
3. Trasa košířsko-smíchovská –
středa 7. 9.
Odkud odjíždíme: zastávka bus Stroupežnického ulice u zastávky linek 123, 167 a 191
Pojedeme po trasách linek:
191 – Anděl – Stadion Strahov – odjezdy ze
zastávky Anděl v 15:00, 16:00 a 17:00
176 – Stadion Strahov – Arbesovo nám. a Anděl – odjezdy ze zastávky Stadion Strahov
v 15:20, 16:20 a 17:20

TAJENKA 2

RUKA
(HANLIVĚ)

Tajenka dnešní křížovky: „Plán pro Pětku“

Koncert STAN DĚKUJE – poděkování voličům a dobrovolníkům
21. září od 19 do 21 hodin – na Náplavce
Program bude zveřejněn prostřednictvím našich sociálních sítí. Sledujte náš Facebook!

Pro naše nejmenší

4. Trasa motolská –
pátek 9. 9. a středa 21. 9.
Odkud odjíždíme: zastávka bus Stroupežnického ulice u zastávky linek 123, 167 a 191
Pojedeme po trase linky:
167 – Anděl – Nemocnice Na Homolce a zpět
– odjezdy ze zastávky Anděl v 15:00, 16:15
a 17:30, odjezdy ze zastávky Nemocnice Na
Homolce v 15:30, 16:45 a 18:00
5. Trasa košířsko-jinonická –
pondělí 12. 9.
Odkud odjíždíme: zastávka bus Stroupežnického ulice u zastávky linek 123, 167 a 191
Pojedeme po trasách linek:
191 – Anděl – Stadion Strahov – odjezdy ze
zastávky Anděl v 15:00 a 16:45
149 – Stadion Strahov – Klamovka – Jinonice
– Nové Butovice – Jinonice – odjezdy ze zastávky Stadion Strahov v 15:20 a 17:05
137 – Jinonice – Na Knížecí – Anděl – odjezdy
ze zastávky Jinonice (metro) v 16:10 a 17:55
6. Trasa na Malvazinky a do Jinonic –
středa 14. 9.
Odkud: zastávka TSK v ulici Stroupežnického
před Ženskými domovy
Pojedeme po trase linky:
137 – Na Knížecí – Jinonice a zpět – odjezdy
ze zastávky Na Knížecí v 15:00, 16:15 a 17:30,
odjezdy ze zastávky Jinonice (metro) v 15:30,
16:45 a 18:00
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7. Trasa hlubočepsko-barrandovská –
pondělí 19. 9.
Odkud: zastávka TSK v ulici Stroupežnického
před Ženskými domovy
Pojedeme po trasách linek:
120 – Na Knížecí – Poliklinika Barrandov –
odjezdy ze zastávky Na Knížecí v 15:00
a 16:30
230 – Poliklinika Barrandov – Klukovice –
Filmové ateliéry Barrandov – odjezdy ze zastávky Poliklinika Barrandov v 15:35 a 17:05
105 – Filmové ateliéry Barrandov – Smíchovské nádraží – Na Knížecí – odjezdy ze
zastávky Filmové ateliéry Barrandov v 16:00
a 17:00

