Pavel Světlík, předseda PRAHA 5 SOBĚ a trojka kandidátky PRAHA 5 SOBĚ
S čím jdete do nastávajících voleb? Co podle vás u voličů v Praze 5 letos rozhodne?
Chceme řešit hluboké strukturální problémy naší městské části jako jsou nedostatečné
kapacity ve školství, problémy v rozvoji města jako je zastavování zeleně či nedostatečná
údržba a úklid veřejného prostoru. Lidé budou volit ten kandidující subjekt, který tyto věci
bude schopen řešit. Jsme na to díky našemu velkému a kompetentnímu týmu připraveni.
Jaký problém nebo problémy podle vás aktuálně nejvíce trápí Prahu 5?
Radnice v tuto chvíli nemá schopnost, jak reagovat na výzvy, které přináší problémy naší
společnosti ve 21. století. Prahu 5 trápí nadměrná doprava, výše zmíněné nedostatečné
kapacity ve školství, nedostatek sociálních služeb nebo ubývání zeleně. Tyto problémy
aktuální radnice Prahy 5 není schopná úspěšně řešit, ať již díky své neschopnosti, nedostatku
kreativity anebo díky svým klientelistickým vazbám na podnikatelské struktury spolupracující
s městem.
Do jaké míry PRAHA 5 SOBĚ vychází z „mateřského” magistrátního konceptu a v čem
je naopak situace na „pětce” specifická?
Programově jsme silně propojení s naším magistrátním týmem. Specifikum týmu Prahy 5
Sobě je úzké personální propojení na aktivní občanské spolky či iniciativy Prahy 5 jako
například Spolek Cibulka, iniciativa Košíře bez školy, Přátelé Malvazinek, Sousedský spolek
Homolka Motol, Sousedé z Hřebenek, Spolek Jinonice a Spolek za zlepšení radlické radiály
nebo spolek Hájovna z Košíř. Máme mezi sebou i funkcionáře místních sportovních oddílů
jako je například Michal Kočandrle z oddílu SK Uhelné Sklady.
S kým byste byli ochotni jednat o koalici a s kým naopak určitě ne?
Naše přirozené propojení je s koalicí KDU-Zelení, Piráti a SEN 21. Nejsme schopni vytvořit
koalici s ODS a ANO a bez radikální personální proměny ani se STAN.
Kde je nejzásadnější rozdíl mezi vaším uskupením a politickými konkurenty?
Kandidujeme jako občanská kandidátka. Na rozdíl od některých stran či uskupení máme
skutečně velký a kompetentní tým složený z kandidátů, kteří jednak nejsou zatíženi svojí
politickou minulostí, ale hlavně mohou nabídnout odbornost uplatnitelnou při řízení města.
Naším kandidátem na starostu je odborník na udržitelnost Jaroslav Pašmik, kandiduje za nás
architekt - urbanista Radek Janoušek, pražský ředitel Člověka v Tísni Václav Kučera,
ekoložka Alena Janďourková, která se dlouhodobě zabývá i školstvím Prahy 5 a dále
odborníci na dopravu nebo zkušení právníci či ekonomové. Díky těmto lidem máme
schopnost změnit Prahu 5.
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?
Radnice Prahy 5 disponuje nekompetentním vedením - na radnici Prahy 5 se dlouhodobě
zdržují politici vzájemně provázaní letitou „opoziční smlouvou”. Někteří služebně pamatují
ještě nechvalně známou éru starosty Milana Jančíka za ODS. My přicházíme jako sousedská
kandidátka. Lidé, kteří si též hodně pamatují. Ovšem z pozice aktivních občanů, členů
občanských spolků i autorů mnoha a mnoha občanských petic. Jdeme do politiky ne kvůli

vlastnímu prospěchu, ale kvůli tomu, že právě v komunální politice budeme konečně schopni
prosadit věci, za které léta bojujeme.
Co soudíte o nových politických subjektech, které letos kandidují na radnici? Vybral
byste mezi nimi potenciálního partnera pro povolební spolupráci?
Není tolik nových politických subjektů tam, kde se daří místním radnicím pečovat o svěřené
město řádně a zodpovědně. Na Praze 5 nové volební subjekty vznikají z občanské
nespokojenosti a je to tak přirozené. Nedokážeme spolupracovat čistě s populistickými
uskupeními typu „Praha bez chaosu” apod. Na Praze 5 jsme schopni navázat spolupráci s
uskupením SEN21, jak již bylo zmíněno.
Kdybyste měl v jedné větě shrnout, proč by měli voliči dát hlas právě vám, jak by zněla?
Jsme kompetentní tým složený z odborníků. Vyrostli jsme s občanské angažovanosti a již
dlouho usilujeme o zlepšení místa, kde žijeme. Máme pevnou vizi o tom, jak má vypadat
moderní město citlivé k lidem i přírodě.

