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S čím jdete do nastávajících voleb? Co podle vás u voličů v Praze 5 letos rozhodne? 

Zajistit dostatek míst ve školkách a školách, všude se staví byty, které jsou moc drahé a lidé na ně 

nemají peníze a vůbec se namyslí, kam případně budou chodit děti do škol a školek. Volební účast a 

rozum. Lidé jsou naštvaní úplně na všechno. 

 

Jaký problém nebo problémy podle vás aktuálně nejvíce trápí Prahu 5? 

Těch problémů je velké množství, podle nich jsme sestavili naše priority. 

 

S kým byste byli ochotni jednat o spolupráci v zastupitelstvu a s kým naopak určitě ne? 

Spoustu lidí z ostatních kandidátek znám i osobně. Dalo by se uvažovat o spolupráci s č.9, 10, 11 a 

12 a určitě ne s č.7, 8, 3, 4, 5. 

 

Kde je podle vás pro voliče nejzásadnější rozdíl mezi SPD a vašimi politickými konkurenty? 

Určitě v názoru na EU a na současnou vládu. 

 

Můžete voličům přiblížit pozadí vaší kandidátky? V názvu uvádíte SPD s podporou Trikolory, 

všichni kandidáti jsou ale navrženi SPD. Jaká je tedy reálná podpora ze strany Trikolory? 

Podpora Trikolory je v celé Praze, proto doufáme, že i na Praze 5 se najdou lidé, kteří fandí 

Trikoloře a budou nás volit. 

 

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? 

Těch problémů na Praze 5 je mnoho, nedostatek parkovacích míst, nepodpora sportovních oddílů, 

nedostatek strážníků v ulicích, drogy a tak dále. 

 

Co soudíte o nových politických subjektech, které letos kandidují na radnici? Mnohé se 

vymezují vůči stávající politické reprezentaci v Praze 5. Vybral byste i tak mezi nimi 

potenciálního partnera pro povolební spolupráci? 

Jsou to různé slepence podobné vládní pětikoalici. S těmito subjekty spolupráce s SPD není možná. 

 

Kdybyste měl v jedné větě shrnout, proč by měli dát voliči hlas právě vám, jak by zněla? 

Občané Prahy5, otevřete konečně oči, bylo toho dost!  

  


