Renáta Zajíčková, starostka Prahy 5 a jednička kandidátky SPOLEČNĚ pro Prahu 5,
tvořené zástupci ODS a TOP 09.
S čím jdete do nastávajících voleb? Co podle vás u voličů v Praze 5 letos rozhodne?
Máme jasnou ambici volby vyhrát. Nabízíme slušnost a poctivost, také zkušenosti a odbornost.
Máme jasnou představu o budoucnosti Prahy 5. Ostatně za poslední 3 roky, co jsem ve funkci, jsme
naši radnici rozhýbali v mnoha směrech – provětrali jsme ji, vyčistili od šíbrů, otevřeli jsme se
veřejnosti, nastavili jasná pravidla pro výstavbu developerů a vytvořili plán pro budoucnost ve
formě Strategie rozvoje 2030+ s mottem: Praha 5 – moderní vizitka metropole.
Jaký problém nebo problémy podle vás aktuálně nejvíce trápí Prahu 5?
Hlavním tématem je bezesporu bezpečnost, nepořádek v ulicích a doprava. Tato témata se sice řeší
na úrovni městských částí, avšak hlavní slovo má magistrát. Magistrát MUSÍ změnit svou politiku a
před hlavními problémy nezavírat oči. Doporučuji i ve volbách na magistrát volit koalici SPOLU.
SPOLU má zkušenosti a reálné schopnosti na rozdíl od žlutých aktivistů, kteří jen vykřikují a žádají
o podporu. Když mají však odpovědnost převzít, vidíme jedno velké zoufalství – místo řešení
komplexních problému raději podávají trestní oznámení, nedělají zhola nic a vesele koukají, jak jim
jejich kolegové rozkrádají město.
S kým byste jako dvojkoalice SPOLEČNĚ byli ochotni jednat o koalici a s kým naopak určitě
ne?
Vládní koalice se dělají až po volbách. Jsme ochotni spolupracovat se všemi, kteří nám pomohou
naplnit náš volební program. Nechceme se však spojovat s žádnou extrémistickou stranou.
Můžete voličům přiblížit, proč se v Praze 5 nepodařilo následovat celopražský projekt SPOLU
za účasti KDU-ČSL? V čem je zdejší politická situace specifická?
Každá městská část v Praze je specifická, každou trápí něco jiného. Z tohoto důvodu je
pochopitelné, že i jednotlivé strany mají jiné priority a cíle. Nám se s TOP09 spolupracuje výborně
a jsme připraveni dělat pro Prahu 5 maximum. Mrzí nás, že se KDU-ČSL na Praze 5 vůči nám
velmi agresivně vymezuje, ačkoliv to byla právě KDU-ČSL, která byla, na rozdíl od ODS,
v minulých volebních obdobích ve vedení Prahy 5 a například v oblasti školství nepředvedlo zhola
nic.
Kde je nejzásadnější rozdíl mezi vaším uskupením a vašimi politickými konkurenty?
Jsme otevřeni vůči lidem a pozorně jim nasloucháme. Nebojíme se konstruktivní kritiky a snažíme
se trpělivě hledat řešení. Je za námi vidět kus dobře odvedené práce. Pojmenováváme věci jasně a
napřímo, díky tomu je můžeme pak měnit a zlepšovat. Nejsme populisté, neslibujeme modré z nebe,
ale nabízíme kvalitní každodenní a poctivou práci s jasnými výsledky.
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?
Praha 5 je rozlehlá a pestrá. Kromě sídlišť zde najdete rezidentní vilové čtvrti, čtvrti s vesnickým
charakterem či měšťanské domy. Potřeby lidí se významně liší a je na politicích, aby vyvažovali
zájmy jednotlivých lokalit. Proto je potřeba umět naslouchat, vysvětlovat a zároveň respektovat
odlišnosti. To vyžaduje od politiků vyzrálost, schopnost empatie a umění nalézat široce přijatelná
řešení. A to se v minulosti ne vždy dařilo. Mohlo to být i tím, že ve vedení radnice dlouhou dobu
chyběl ženský element. Ať už to bylo dříve jakkoliv, trend jsme jednoznačně otočili. Radnici jsme
otevřeli občanům a vidíme, jak se pohled na Prahu 5 zlepšuje. Děláme to dobře a chceme v tom
pokračovat.
Co soudíte o nových politických subjektech, které letos kandidují na radnici? Mnohé z nich se
vymezují konkrétně proti vám. Vybrala byste mezi nimi i přes výše zmíněné potenciálního

partnera pro povolební spolupráci?
Je pochopitelné, že se nová uskupení vymezují proti favoritům – jak jinak by se nová uskupení
zviditelnila? Nemají program, nemají vizi, tak okopávají kotníky a lžou
Kdybyste měla v jedné větě shrnout, proč by měli voliči dát hlas právě vám, jak by zněla?
Jsou za námi výsledky, máme zkušenosti a jasný plán pro Prahu 5. Umíme naslouchat. Pro toho,
kdo má Pětku opravdu rád, jsme jasnou volbou.

