
Lukáš Budín, lídr kandidátky Solidarita pro Prahu 5. 

 

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

Naše hlavní témata jsou dvě - sociální a ochrana ŽP a rozumný územní rozvoj. Praha zelená a 

solidární.  Rozhodne postoj k cenám energií a sociální situaci občanů.  Dále prosazujeme princip 

VOLUMI ZERO, tedy princip nulové tolerance výstavby v zeleni a efektivnější využití stávající 

výstavby. Není potřeba stavět tolik bytů, když jich je tolik volných nebo je možné využít 

rekonstrukcí a oprav výstavby stávající. Praha 5 nemá být developer, ale rozvíjet obecní bytový 

fond, družstevní bydlení. 

 

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

Nedostatek míst ve školkách a školách, krach sportovních klubů kvůli cenám energií, což vidíme na 

Nikolajce, situace seniorů, ceny bydlení, nadměrná výstavba. 

 

S kým byste jako Solidarita pro Prahu 5 byli ochotni jednat o koalici a s kým naopak určitě 

ne? 

Jednali bychom s Prahou 5 sobě, Piráty, Zelenými a lidovci a SEN21 pro Prahu 5. Naopak si 

nedovedeme představit partnerství se Společně pro Prahu 5, ANO 2011, STAN, tedy se současnou 

vládnoucí koalicí, kterou považujeme pro Prahu 5 za škodlivou. 

 

Můžete voličům přiblížit, proč se v Praze 5 nepodařilo následovat celopražský projekt 

Zelených a ČSSD (Solidarita)? V čem je zdejší situace specifická? 

Částečně tento projekt je realizován pod názvem Solidarita pro Prahu 5, kde stranu Zelených 

nahrazuje s podobným programem Živá Praha 5 a Spolek pro Prokopské a Dalejské údolí. 

 

Praha 5 má mezi městskými částmi své, ne vždy zcela pozitivní, renomé. Kde je onen 

„zakopaný pes“? Dokážete právě vy nabídnout voličům v tomto ohledu změnu? 

Je zde upomínka na kauzy exstarosty Milana Jančíka spojené s podezřeními na korupci a fenomén 

kamarádů byznysmenů. Bohužel většina následných radničních vlád toto období ještě překonala. 

Důvod vidíme v lokalitě Prahy 5, která je extrémně žádoucí a je opravdu novým centrem Prahy, 

proto se mnohdy vedení Prahy 5 staly vládami, které prosazovaly zájmy developerů, investorů, před 

zájmy veřejnými. Praha 5 v tomto byla a je magnetem pro různé skupiny, mnohdy napojené na 

politické reprezentace. Někdy úplně napřímo, jako u firmy CENTRA. Obec by neměla být 

developerem, jak to činí současné vedení. Měla by se zaměřovat na bezpečnost, kvalitní správu 

veřejných prostranství (úklid a správu zeleně, parků), rozvíjet vlastní bytový fond, řešit dopravu v 

klidu a pohybu. A samozřejmě řešit nedostatek kapacit školských budov, což nedělá, jak je vidět i 

na střetu zájmů současné starostky v rámci pronájmu bývalé ZŠ Plzeňská. Tedy opět soukromý 

zájem, který je nadřazen veřejnému zájmu. 

 

Co soudíte o nových politických subjektech, které letos kandidují na radnici? Vybral byste 

mezi nimi potenciálního partnera pro povolební spolupráci? 

Jak jsme již konstatovali, jsou nám blízcí Praha 5 sobě, SEN21 pro Prahu 5 

 

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

Jsme skutečně jediným levicovým uskupením kandidujícím na Praze 5, který se vedle sociálních 

témat navíc zaměřuje na ochranu životního prostředí a územní rozvoj. 

 


