
Monika Shaw Salajová, lídr kandidátky Koalice SEN 21 pro Prahu 5. 

S čím jdete do nastávajících voleb? Co podle vás u voličů v Praze 5 letos rozhodne?   
Do voleb jdeme se čtyřmi prioritami. Jasná pravidla výstavby, která nebude probíhat na úkor 
občanské vybavenosti a zeleně. Dostatek míst ve školách a školkách, aby se přijímaly 
všechny děti ve svých čtvrtích bez losování. Uklizený a udržovaný veřejný prostor, kde se 
budeme cítit příjemně a bezpečně. A kvalitní dostupná péče pro občany Pětky. Spojili jsme se 
také se Společností proti developerské výstavbě v Prokopském údolí, abychom ochránili 
přírodní parky. Rozhodne podle mě jak program, tak důvěra v lídry jednotlivých kandidátek. 
My máme schopné a důvěryhodné kandidáty, kteří budou naplno pracovat ve prospěch 
občanů Pětky.  

Jaký problém nebo problémy podle vás aktuálně nejvíce trápí Prahu 5?  
Prahu 5 nejvíce trápí nedostatek veřejné vybavenosti spojený s masivní developerskou 
výstavbou, například chybí místa ve školkách i pro tříleté děti. Chybí ale i pečovatelé, 
polikliniky, parkovací místa, obchody v menších čtvrtích Pětky, sportovní zázemí či 
komunitní centra. Kvalita života se všem občanům neustále snižuje. Nikdo také neřeší veřejný 
prostor, který je špinavý a zanedbaný. Už rok radnice například nedokázala zajistit ani 
obyčejné lavičky na zastávkách MHD, což je naprosto bezohledné vůči seniorům, těhotným 
ženám a především hendikepovaným lidem. Sami jsme tak začali opravovat zničené lavičky, 
abychom ukázali, že to není nic složitého a lidem to hodně pomůže. 

S kým byste byla ochotna jednat o koalici a s kým naopak určitě ne? 
Jednali bychom s KDU-ČSL se Zelenými. Prahou 5 Sobě a Piráty. Odmítáme jakoukoliv 
koalici s ODS, ANO, SPD, ČSSD, Komunisty. Chceme radnici vyvětrat, ne se spojovat 
s lidmi, kteří ji škodí. 

Kde je podle vás pro voliče nejzásadnější rozdíl mezi politikou SEN 21 a vašimi 
politickými konkurenty?  
Naše kandidátka SEN 21 je unikátní v tom, že má jak občanské kandidáty (lidi žijící v obvodě 
bez příslušnosti k jakékoliv straně), tak senátora, který má zkušenosti s nejvyššími patry 
politiky. Zatímco ostatní strany kandidují i na Magistrát, my síly netříštíme a kandidujeme 
pouze na Praze 5. Všechno, co máme a umíme, chceme věnovat naší městské části.  

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? 
Praha 5 neměla nikdy věrohodné politické vedení. Vedou ji pořád ti stejní lidé, kteří sice 
převlékají stranické kabáty, ale pořád pracují jen pro svůj zájem. Současná paní starostka 
Zajíčková má jasný střet zájmů v případě výhodného pronájmu školní budovy na Plzeňské 
jejímu soukromému gymnáziu. Navíc kumuluje dvě časově náročné funkce. Občané Pětky tak 
nikdy neměli důvěru ve svoji radnici. Pokud se dostaneme do vedení, zajistíme, aby radnice 
byla otevřená lidem a prostá jakéhokoliv střetu zájmů. Budeme se rozhodovat podle toho, co 
je pro lidi nejlepší, a ne, co je výhodné pro soukromé zájmy toho kterého radního. 



Co soudíte o nových politických subjektech, které letos kandidují na radnici? Ostatně se 
mezi ně řadíte také, mnohé se též, podobně jako vy, vymezují vůči stávající politické 
reprezentaci v Praze 5. Vybrala byste mezi nimi potenciálního partnera pro povolební 
spolupráci?  
Naše hnutí SEN 21 existuje již pět let a máme své zástupce v Senátu. Tudíž nejsme žádná 
narychlo vzniklá politická strana. Já a senátor Václav Láska už osm let pracujeme pro občany 
Prahy 5 ze senátní kanceláře a máme velkou důvěru občanů. Lidé znají naše názory a hodnoty 
a vědí, že nám mohou věřit. 

Kdybyste měla v jedné větě shrnout, proč by měli voliči dát hlas právě vám, jak by 
zněla? 
Letos je šance na opravdovou změnu na radnici a konečně můžeme mít vedení, které je 
schopné, čestné a empatické. Nepromarněme ji. 


