David Dušek, radní městské části a lídr kandidátky STAN v Praze 5
S čím jdete do nastávajících voleb? Co podle vás u voličů v Praze 5 letos rozhodne?
Volby dost zásadně ovlivňují problémy, které z pozice komunálního politika nelze řešit. Přesto se
musíme i na úrovni městské části připravit na energetickou krizi. Zjednodušit řízení a věnovat se
základní problematice, která je pojmenována v zákonu o hlavním městě Praze. Tedy řešení školních
míst – i z pohledu uprchlické krize. Řešení bytové otázky – tedy zrychlení bytové výstavby.
Dopravní problematiky včetně parkování. A samozřejmě i sociální agenda – tedy nejen péče o starší
a sociálně slabší, ale i řešení bezpečnostní situace zvláště na dolním Smíchově.
Jaký problém nebo problémy podle vás aktuálně nejvíce trápí Prahu 5?
Z dlouhodobého hlediska je to samozřejmě územní rozvoj a doprava. A s nimi spojená témata jako
školství a životní prostředí. Z krátkodobého to bude energetická krize. Radnice je odpovědná za to,
že ve školách a školkách bude dostatečně teplo.
S kým by hnutí STAN bylo ochotno jednat o koalici a s kým naopak určitě ne?
Klasická odpověď – se všemi demokratickými stranami jsme připraveni jednat. Určitě nebudeme
jednat s extrémisty typu SPD nebo Přísaha.
Můžete voličům přiblížit, do jaké míry zasáhla kauza Dozimetr a změny v pražské organizaci
STAN vaše hnutí v Praze 5? A do jaké míry STAN na „pětce“ souzní s kandidátkou hnutí pro
hlavní město?
Kauza Dozimetr již není tématem těchto voleb, i když se o to některá konkurenční politická
uskupení snaží. STAN Praha 5 je silně zastoupen i v kandidátce do zastupitelstva hlavního města. I
z toho důvodu ji podporujeme.
Kde je podle vás pro voliče nejzásadnější rozdíl mezi hnutím STAN a vašimi politickými
konkurenty?
STANu je často vyčítán nedostatek ideologického ukotvení. To je podle mě výhoda. Jsem hrdý, že k
řízení obce jsme vždy přistupovali pragmaticky s ohledem na maximální benefit pro Prahu 5 a její
občany.
Praha 5 má mezi městskými částmi své, ne vždy zcela pozitivní, renomé. Kde je podle vás
onen „zakopaný pes“? Dokážete právě vy nabídnout voličům v tomto ohledu změnu?
Doby Jančíka, Klímy i Zeleného, tedy bývalých problematických starostů, jsou již relativně dlouho
pryč. Získat důvěru však trvá delší dobu. Nic než komunikace vizí a vlastní práce na jejich realizaci
důvěru nazpět nepřinese.
Co soudíte o nových politických subjektech, které letos kandidují na radnici? Mnohé se
vymezují vůči stávající politické reprezentaci v Praze 5, jíž jste i vy členem. Vybral byste i tak
mezi nimi potenciálního partnera pro povolební spolupráci?
Tak ono na nových kandidátkách není na volitelných místech zase tolik nových jmen. Často
kandidují lidé, kteří řeší jeden lokální problém a zcela jim chybí vize vedení celé městské části.
Jsem zvědav, jak budou schopni řešit komplexnější problémy našeho obvodu. Zatím jsme se z jejich
programů nedočetli, jak chtějí opravdu závažné problémy řešit. Navíc jim často chybí vazba na
vedení hlavního města a bez ní se jim podaří jen velmi těžko zafinancovat řešení například
nedostatku míst v našich školách.
Kdybyste měl v jedné větě shrnout, proč by měli voliči dát hlas právě vám, jak by zněla?
Žijeme na Praze 5, podíleli jsme se na vedení radnice a jsme hrdí na to, co se nám podařilo. Chceme
v naší práci pokračovat a vytvořit z Prahy 5 místo, kde lze žít a pracovat v pohodě a klidu.

