Daniel Januj, lídr PRAHY BEZ CHAOSU v Praze 5
S čím jdete do nastávajících voleb? Co podle vás u voličů v Praze 5 letos rozhodne?
Do letošních voleb jdeme s vizí, jak udělat Prahu 5 opět jednou z nejlepších městských částí.
Chceme, aby se zde lidem dobře žilo, aby se zde cítili dobře a rádi se vraceli domů na Prahu
5.
Co rozhodne? To samozřejmě úplně nevíme, ale vzhledem k náročné ekonomické situaci,
postcovidovým hysteriím, válce a tak dále, to vidíme, že hlavním tématem bude ekonomická
situace občanů obecně.
Jaký problém nebo problémy podle vás aktuálně nejvíce trápí Prahu 5?
Prahu 5 trápí neodbornost vedení městské části, unáhlená rozhodování a obecně chaos na
radnici. Dále klientelismus ODS a nyní celé pětikoalice.
S kým byste jako PBCH byli ochotni jednat o koalici a s kým naopak určitě ne?
Jednat můžeme se všemi, kteří budou mít konstruktivní myšlenky, profesionální přístup a vizi
o zlepšení situace, jak v bezpečnosti, dopravě, nových stavbách, životním prostředí nebo
kultuře. Ale nemyslím si, že by to mohli být Praha sobě nebo Piráti.
Kde je nejzásadnější rozdíl mezi vaším uskupením a vašimi politickými konkurenty?
Rozdíly vidíme hlavně v koncepci, profesionálním přístupu a nadřazení odborností před
politikařením. Dále naši kandidáti nejdou do politiky vydělávat peníze, neb jsou všichni (na
předních místech kandidátky) finančně zabezpečeni a jdou do politiky z důvodu toho, že na
Praze 5 bydlí a chtějí, aby se přestalo hekticky rozhodovat a neodbornými zásahy ničila naše
městská část.
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?
Je to bohužel pravda, ale to můžeme říct o celé Praze v globálu. Jako byl posledním
funkčním primátorem v Praze pan Pavel Bém, přestože byly všechny možné negativa, přece
jen pro Prahu ze všech dalších primátorů udělal nejvíce. U nás na P5 je to pan Milan Jančík,
který byl sice kontroverzním starostou, ale za něho MČ vzkvétala. Další střídání starostů a
politických stran nic moc nového nepřineslo, ba naopak současné vedení je bez nápadu, jen
vysílají signály, ale hotového nic není.
Co soudíte o nových politických subjektech, které letos kandidují na radnici? Ostatně
jste také jedním z nich a mnohé se podobně jako vy vymezují vůči stávající politické
reprezentaci v Praze 5. Vybral byste mezi nimi potenciálního partnera pro povolební
spolupráci?
Ano, je třeba změn. A to si lidé začínají uvědomovat ,a proto vznikají nové subjekty. Ovšem
samozřejmě je velice těžké a to jak finančně, tak personálně předběhnout „dinosaury”
velkých politických uskupení. My si myslíme, že v současné době musí vyhrát uskupení,
které nabídne komplexní řešení pro nynější zoufalou situaci v ekonomické a sociální oblasti.
Nemyslím si, že je nyní důležité, kde nám Piráti udělali hloupé cyklopruhy, ale zda bude

rodina s dětmi schopna platit nájem a složenky za energie. To je nyní prioritou, jak na úrovni
města, tak samozřejmě ve vysoké politice.
Kdybyste měl v jedné větě shrnout, proč by měli voliči dát hlas právě vám, jak by
zněla?
Uděláme vše pro to, aby se lidem v naší MČ dobře žilo, podpoříme sociální projekty,
podpoříme podnikatele, podpoříme výstavbu a uděláme Prahu 5 výkladní skříní Hlavního
města Prahy.

