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„Chceme v Praze 5 žít, ne jenom bydlet.“ 
 

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍ ROZVOJ 
   

 

I. Prosadíme citlivý územní rozvoj s respektem k jedinečným lokalitám Prahy 5. Zasadíme se o jejich 

ochranu a dáme občanům a občankám Prahy 5 možnost participovat na tvorbě územního plánu.  

 

Budeme prosazovat zvyšování kvality života. O podobě a o rozvoji své obce by měli rozhodovat 

především občané Prahy 5. Budeme proto jednoznačně prosazovat tzv. participativní plánování, tedy 

možnost zapojení obyvatelstva Prahy 5 do tvorby územního plánu, územních a stavebních řízení. Budeme 

vyžadovat transparentnost schvalovacích procesů územního rozvoje. Nechceme už další mrakodrapy                  

a naddimenzované administrativní budovy. Budeme vyžadovat a prosazovat striktní dodržování limitů 

zastavěnosti – nechceme žádnou další Nikolajku. Iniciujeme vznik regulačních plánů v lokalitách 

zasluhujících přísnou ochranu před spekulanty a developery, jako např. stolová hora Vidoule či celý park 

Košíře-Motol. O přípravě staveb zasahujících do stávající zástavby či měnících charakter lokality budeme 

v předstihu informovat na internetu a v informačním periodiku městské části.  

 

II. Budeme podporovat opravy staré zástavby a novou výstavbu vytlačovat do nevyužitých již dříve 

zastavěných ploch, např. bývalých továren (tzv. brownfields). 

 

Nechceme, aby nová výstavba zabírala další volné plochy. Zasadíme se o zvýšení kvality, nikoli kvantity 

bytového fondu – podpoříme renovace starých bytů, kterých je dostatek, nikoli výstavbu nových na dosud 

volných plochách (mimo brownfields). Podpoříme projekty ke kultivaci brownfields – Smíchov jih, 

Waltrovka aj. Nová výstavba nesmí zahrnovat jen byty a kanceláře, ale musí pamatovat i na občanskou 

vybavenost. Zasadíme se o to, aby projekty těchto nových čtvrtí byly komunikovány s veřejností a prošly 

důkladným veřejným připomínkovým řízením. 

  

III. Zasadíme se o nedotknutelnost přírodních parků a ochranných zón a jejich rozšiřování. Zabráníme 

dalšímu rozprodeji pozemků v přírodních parcích a prosadíme nulovou toleranci výstavby v těchto 

lokalitách. Iniciujeme výkupy soukromých pozemků v přírodních parcích do vlastnictví obce.  

 

Přírodní parky jsou unikátními lokalitami Prahy 5. Zasadíme se o jejich co nejpřísnější ochranu                      



a navrátíme je zpět občanům. Nepřipustíme proto výstavbu a rozprodávání pozemků v přírodních 

parcích, např. v přírodním parku Košíře-Motol. Území přírodních parků by mělo být primárně ve 

vlastnictví obce, tak, aby obec měla vliv na jeho podobu a mohla ho účinně chránit. Z tohoto důvodu 

budeme prosazovat převedení soukromých pozemků v přírodních parcích do vlastnictví obce 

(vykoupením nebo výměnou). Tím minimalizujeme permanentní hrozbu možnosti zástavby. Podpoříme 

rozšiřování přírodních parků a jejich ochranných zón – např. Košíře-Motol, Prokopské a Dalejské údolí, 

Skalka nebo Geopark Barrandien. Budeme prosazovat důslednou ochranu dalších cenných krajinných 

prvků a přírodních památek, např. Paví vrch, Černý vrch, křídové prameny Spiritka aj. 

  

IV. Prosadíme, aby se zeleň stala veřejným prostorem a dostalo se jí odpovídající ochrany. Zasadíme se 

o rozšiřování zeleně a výsadbu alejí. Budeme usilovat o rozšíření rekreačních a klidových zón. 

 

Ctíme základní pravidlo, že městská zeleň patří občanům a ne spekulantům s pozemky a developerům                    

s megalomanskými projekty. Zeleň hraje ve městě zcela klíčovou roli – jako oddychová zóna, jako 

přirozené prostředí pro živočichy, jako regulátor znečištění. Budeme proto stejně jako dosud bránit 

jakémukoli kácení, protože zeleň slouží k rekreaci, zlepšuje znečištěné ovzduší, zvlhčuje vzduch, brání 

přehřívání ulic a zachytává polétavý karcinogenní prach. Jednoznačně budeme prosazovat 

nezastavitelnost zelených ploch, postavíme se za kultivaci a rozvoj veřejného prostoru jako jsou parky, 

náměstí, pomníky, stezky pro pěší, hřiště, rekreační a klidové zóny, např. park Popelka, Kavalírka, 

Klamovka či náměstí Kinských. Pokusíme se zastavit devastaci památek (ohrožená Cibulka, Turbová, 

Skalka, Buďánka, Barrandovské terasy, vila Šebor a další). Současně jsme pro důslednou ochranu stromů 

a pro vysazování nových alejí. 

  

V. Budeme prosazovat, aby obec zvýšila počet kontejnerů na tříděný odpad a umožnila také třídění 

biologického odpadu.  

 

Biologický odpad tvoří skoro polovinu veškerého komunálního odpadu. Městská část však dostatečně 

neumožňuje tento biologický odpad třídit. Zvýšíme proto počet popelnic a kontejnerů na tříděný odpad, 

zajistíme popelnice na biologický odpad a rozšíříme počet sběrných míst.  

 

VI. Podpoříme stávající zařízení pro opuštěná zvířata nebo záchranné stanice pro nemocná                               

a handicapovaná zvířata. V případě nutnosti podpoříme vznik dalších. 

 

Obec má dle zákona povinnost postarat se o opuštěná zvířata na jejím území. Útulky pro opuštěná zvířata 

však mají problém vyrovnat se s nárůstem počtu opuštěných zvířat, chybí jim kapacita, kvalifikovaný 

personál i finance. Podpoříme finančně projekty, které se zaměří na řešení problému toulavých nebo 

zraněných zvířat, zajistíme potřebnou kastraci zvířat z obecních peněz.  

 

 

DOPRAVA 
 

 

I. Zlepšíme podmínky pro pohyb chodců ve městě a odstraníme bariéry na přechodech. Podpoříme 

zklidnění dopravy v obytných čtvrtích.  

 

Zaměříme se na odstranění zbývajících bariér na přechodech pro chodce a na zpřehlednění                            

a odstranění nebezpečných míst. Budeme usilovat o prodloužení signálu volna pro chodce na 

přechodech. Zvláště se soustředíme na nebezpečné přechody na hlavních tepnách, jako např.                              

K Barrandovu, Strakonická či Plzeňská. Podpoříme instalaci zpomalovacích pásů všude tam, kde řidiči 

často překračují povolenou rychlost a ohrožují bezpečnost chodců (zejm. na Plzeňské). Podpoříme 

zklidňování dopravy v podobě omezování rychlosti v Zónách 30 v obytných čtvrtích a výstavbu 



příslušných stavebních prvků, které zvýší bezpečnost na ulicích a zajistí plynulejší průjezd. 

 

II. Opravíme chodníky po celé městské části a podpoříme výstavbu nových stezek pro pěší.  

 

V letošním roce vynaložila městská část přes 40 miliónů korun na předláždění pěší zóny na Barrandově, 

zatímco ostatní chodníky na Praze 5 chátrají a pomalu se rozpadají. Dohlédneme proto na pravidelnou 

obnovu všech chodníků. Budeme prosazovat, aby při opravách tramvajových tratí došlo zároveň                       

k opravě povrchů silnic, chodníků a výměně inženýrských sítí s cílem minimalizovat dopad uzavírek na 

život místních obyvatel. Podporujeme výstavbu nových stezek, které by zkracovaly vzdálenosti                          

a umožnily lidem více chodit pěšky a méně využívat dopravní prostředky. Další stezky pro chodce                    

a běžce by měly vznikat v rekreačních oblastech, jako je Vidoule, Děvín, Prokopské údol, ale i na sídlištích 

mezi jednotlivými domy na již vyšlapaných pěšinách. 

 

III. Podpoříme rozvoj MHD a nedovolíme další omezování spojů autobusů a tramvají.  

 

Zachováme dotace pro minibusovou linku 128 a po jejím vzoru budeme hledat možnosti ke zlepšení 

dopravní obsluhy dalších špatně dostupných částí Prahy 5 jako Šmukýřka nebo Starý Barrandov. Budeme 

podporovat výstavbu nových tramvajových tratí na Praze 5, např. do Slivence, k nemocnici Motol nebo 

přes nový Zlíchovský most do Dvorců. Budeme usilovat o rozšíření počtu a obnovu stávajících 

železničních zastávek v Hlubočepech, na Dívčích Hradech a na Cibulce. Dokončíme odstraňování bariér 

na tramvajových zastávkách při rekonstrukcích ulic Lidická a Štefánikova. Podpoříme zatravnění 

tramvajové trati v Košířích s cílem omezit prašnost z provozu na Plzeňské ulici. Budeme podporovat 

sloučení dvou blízkých autobusových terminálů na Smíchově a Na Knížecí do jediného, který značně 

usnadní přestupy mezi spoji do jižních a do západních částí Prahy. 

 

IV. Podpoříme pouze takové nové silniční stavby, které zlepší životní prostředí obyvatelstva Prahy 5. 

Snížíme dopravní zatížení v Plzeňské a Strakonické ulici.  

 

Výstavbu Radlické radiály podpoříme, pouze pokud bude projekt již od začátku minimalizovat dopad 

hluku a výfukových zplodin na obyvatele Butovic a Jinonic. Co největší část radiály bychom chtěli umístit 

pod zem. Podpoříme výstavbu Zlíchovského mostu v uvažované severní poloze, pokud bude určen pouze 

pro MHD, pěší a cyklisty. Výstavba mostu zlepší spojení mezi Prahou 5 a 4, což zkrátí řadě lidem cestu za 

prací. Budeme aktivně hledat cesty ke snížení dopravy na Plzeňské a Strakonické ulici s cílem vytvoření 

městského bulváru v těchto ulicích. 

 

V. Prosazujeme zjednodušení parkovacího systému v celé Praze.  

 

Budeme prosazovat spravedlivý parkovací systém založený na jednoduchých parkovacích lístcích a SMS 

platbách. Odpadne potřeba vodorovného značení a parkovacích automatů, které jsou nejdražším 

provozním komponentem pražského systému a zbytečně zabírají veřejný prostor. Podpoříme rozšiřování 

P+R parkovišť u dopravních uzlů na Praze 5. Budeme hledat cesty výstavby záchytných parkovišť                        

u železničních stanic kolem Prahy, aby se smíchovské ulice nestaly parkovištěm pro dojíždějící ze 

Středočeského kraje. 

 

VI. Podpoříme výstavbu nových cyklostezek a rozšíření počtů stojanů na kola. Chceme, aby se jízda na 

kole stala každodenní součástí našich životů. 

 

Podpoříme cyklistickou infrastrukturu budovanou postupně. Místo velkých předražených projektů 

podpoříme cyklostezky vznikající přirozeně při rekonstrukcích silnic a chodníků. Budeme respektovat 

vypracované cyklogenerely a rady odborníků a každodenních cyklistů. Podporujeme rozšíření přepravy 

kol v MHD a vybudování uzamykatelných cyklostojanů u zastávek MHD, obchodů a obchodních center, 

škol, školek a budov veřejné správy.  



 

 

BEZPEČNOST 
 

 

I. Budeme prosazovat nulovou toleranci hazardu a omezíme kriminalitu na hazard napojenou.  

 

Herny a kasina s hracími přístroji a videoloterijními terminály vytvářejí v Praze 5 z ohrožených skupin 

obyvatelstva závislé gamblery, kteří do neřešitelné finanční situace často přivádí nejen sebe, ale i celé své 

okolí. Nezanedbatelná část kriminality je pak spojená právě se zoufalým sháněním prostředků                        

k prohře na automatech. Nedávné omezení heren, při kterém se herny narychlo formálně změnily na 

kasina, resp. zůstaly i na zcela nevhodných místech bezprostředně u škol, je nedostatečné. Zasadíme se               

o to, aby MHMP vydal vyhlášku umožňující městským částem vyhlásit nulovou toleranci na svých 

územích.   

 

II. Nebudeme utrácet za plošné sledování, ale podpoříme vyšší počet strážníků v ulicích. 

 

V některých městských částech se velké části rozpočtů utápí v rozšiřování a posilování kamerových 

systémů. Tento zdánlivě efektivní způsob omezování kriminality však nepřináší výsledky odpovídající 

vloženým prostředkům, často pouze přesouvá kriminalitu z místa na místo a nadto narušuje právo 

obyvatel na soukromí. Místo rozšiřování dalších kamerových systémů podpoříme preventivní programy                

a navýšení počtu strážníků, kteří dobře znají svoji oblast. 

 

III. Zajistíme, aby městská policie nenahrazovala státní, ale efektivněji s ní komunikovala                                     

a spolupracovala.   

 

Budeme požadovat, aby se městská policie věnovala zejména prevenci kriminality a veřejnému pořádku                           

a nenahrazovala nedostatečnou práci státní policie pokutováním v oblasti dopravy. Městská policie má se 

státní policií spolupracovat, což povede ke zvýšení efektivnosti obou.  

 

 

DEMOKRACIE A TRANSPARENTNOST 
 

 

I. Otevřeme jednání orgánů zastupitelstva. Veřejnost se bude moci účastnit nejen jednání 

zastupitelstva, ale i komisí a výborů.  

 

Oproti současné praxi otevřeme jednání výborů a komisí veřejnosti. V komisích a výborech zastupitelstva 

se často projednávají důležité body, které se týkají konkrétních lokalit nebo témat z Prahy 5. Proto 

změníme jednací řády a podpoříme účast veřejnosti při projednávání záležitostí, které se jí bezprostředně 

týkají. Komise zastupitelstva je orgánem expertním a nikoli politickým, proto do nich přizveme odbornou 

veřejnost, aby se podílela na odborných doporučeních pro politické rozhodování.  

 

II. Zavedeme transparentní grantovou soutěž. 

 

Ukončíme praxi darů a spolupořadatelství, které jsou poskytovány bez transparentní soutěže                                    

a z grantových řízení dělají jen divadlo pro veřejnost, zatímco skutečné peníze bez soutěže plynou                             

k motorkářům a golfistům. 

 

III. Smlouvy uzavírané Prahou 5 začneme zveřejňovat na Internetu. Zveřejníme i odměny úředníků                    

a politiků.  



 

Obyvatelé Prahy 5 mají také právo znát odměny a náhrady úředníků i politiků ve vedení radnice. Kdyby 

tyto informace o odměnách a náhradách nebyly utajované, nemusely by jejich oprávněnost řešit soudy ani 

policie. Všechny smlouvy uzavírané Prahou 5 uveřejníme na webových stránkách radnice, posílíme tak 

veřejnou kontrolu. 

 

IV. Radniční noviny otevřeme opozici a zajistíme rovný přístup ke komunikaci s veřejností. 

 

Radniční zpravodaj nesmí být přehlídkou tváří vedení radnice a bezobsažných PR článků, ani life stylovým 

časopisem, ale opravdu médiem pro obyvatelstvo Prahy 5. Musí být pro ně zdrojem informací                        

a také prostorem pro sdělení všech politických stran a hnutí, nikoli jen těch, které jsou ve vedení Prahy 5. 

Omezíme také neúměrné náklady na výrobu a tisk radničních novin. 

 

V. Zapojíme veřejnost ještě před rozhodováním, posílíme jeji roli při posuzování důležitých projektů.  

 

Cílem radnice nemá být občany překvapovat. Podezřelé náhlé prodeje pozemků nebo vyzvání veřejnosti k 

podání připomínek až po dokončení projektu, jako se to stalo s pěší zónou na Barrandově, připravují 

radnici Prahy 5 o užitečnou zpětnou vazbu od veřejnosti. I případ betonových květináčů ukázal, že včasná 

a srozumitelná komunikace s veřejností v Praze 5 zásadně chybí.  

 

VI. Ukončíme přenášení rozhodování o městských financích do subjektů, jako jsou nadační fondy nebo 

akciové společnosti. Zprůhledníme hospodaření Prahy 5.  

 

Nepřipustíme, aby rozhodování o využití prostředků městské části probíhalo v netransparentních 

organizacích jako nadační fond Pragae Quinta Regione nebo akciová společnost pro správu majetku. 

Máme připravenou řadu opatření pro zprůhlednění hospodaření jak městské části, tak jí vlastněných 

subjektů.  

 

 

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA 
 

 

I. Prosadíme maximální účast veřejnosti na rozhodování o rozpočtové politice městské části                               

a zohledníme při něm rovné příležitosti žen a mužů. 

 

Prosperita obce závisí na schopnosti obce uspokojit potřeby svých obyvatel a obyvatelek při rozdělování 

obecních financí. Vyvážený rozpočet musí přihlížet k potřebám všech. Zelení proto podporují tzv. 

participativní a genderové rozpočtování. Participativní rozpočtování přispívá k spravedlivějšímu 

rozhodování městské části o přerozdělování financí, podporuje a rozvíjí zapojení občanů a posiluje 

demokracii. Podporuje současně místní komunitu a její reálné potřeby a více propojuje politiku                               

s veřejností. Účast veřejnosti na rozhodování o financích zamezuje korupci a plýtvání veřejnými zdroji. 

Bylo by vyplýtváno téměř 20 milionů korun na betonové květináče, pokud by o tom, jak podpořit 

městskou zeleň, mohli spolurozhodnout občanky a občané? V rámci participativního rozpočtování rovněž 

podpoříme tzv. genderový princip, tedy zohledníme rozdílné potřeby mužů a žen, ale také různých 

generací, a zvážíme jednotlivé položky rozpočtu dle dopadů na jejich životy. Participativní a genderové 

rozpočtování přináší efektivnější tvorbu městského rozpočtu, větší transparentnost a lepší cílení 

konkrétních finančních prostředků pro různé sociální skupiny obyvatelstva. 

 

II. Zjednodušíme pravidla pro udělení grantů městské části tak, aby kritéria pro jeho získání byla jasná 

a sroumitelná. Nepodpoříme akciové společnoti jako správce obecního majetku.  

 



Grantové žádosti nebudou zamítány z nepodstatných formálních důvodů, úřad MČ by měl žadatelům být 

naopak nápomocen při jejich řádném podání. Budeme podporovat drobné podnikání zaměřené na 

šetrnou dopravu, zaměstnanost absolventů, energetické úspory. Provedeme kontrolu všech organizací 

města, jejíž výsledky nebudeme tajit před veřejností. Pro všechny městské firmy a průhlednost jejich 

hospodaření budou platit stejná pravidla jako pro veřejný sektor. Budeme striktně proti zakládání 

takových akciových společností městem, jejichž činnost není pro Prahu 5 potřebná. Městská část by měla 

o svůj majetek pečovat sama hospodárným a transparentním způsobem. 

 

III. Zprůhledníme veřejné zakázky a výběrová řízení. 

 

Zavedením průhledných a nezmanipulovaných veřejných zakázek tzv. malého rozsahu lze ušetřit až 25 % 

prostředků vydávaných touto cestou. Zavedeme výběrová řízení pro všechny zakázky již od 500 tisíc 

korun, která budou vždy otevřená a pod přímou kontrolou veřejnosti. Budou vypracována a na webových 

stránkách zveřejněna interní pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu. Všechny zakázky malého 

rozsahu budou zveřejňovány na internetu. Pro výběr vhodných dodavatelů budou přednostně používány 

elektronické tržiště či elektronické aukce. Smlouvy s vítězným dodavatelem budou bez výjimky zveřejněny 

na internetu. 

 

 

SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ POLITIKA 
 

 

I. Navrhneme koncepci sociálního bydlení, podpoříme tak sociálně slabé skupiny obyvatelstva                     

a posílíme prevenci bezdomovectví. 

 

Podpoříme přidělování bytů na základě koncepce sociálního bydlení, čímž podpoříme nízkopříjmové 

skupiny obyvatelstva a rizikové skupiny ohrožené sociálním vyloučením, zejména rodičů samoživitelů, 

seniorky a seniory, etnické menšiny, osoby bez domova, osoby se zdravotním postižením nebo osoby 

jinak diskriminované na trhu s bydlením. V rámci výstavby nových bytů zajistíme ve spolupráci                        

s developerskými firmami povinný podíl sociálních bytů. Zajistíme tak přístup k dostupnému bydlení pro 

všechny bez rozdílu. Podle možností podpoříme i výstavbu či vlastnictví/správu bytů přímo městskou 

částí. Městská část tak bude mít v ruce efektivní nástroj k realizaci sociální bytové politiky. 

  

II. Prosadíme koncepci bytové politiky a zprůhledníme proces privatizace bytů, nepodpoříme zvyšování 

nájmu v obecních bytech. 

 

Vytvoříme koncepci bytové politiky, která zprůhlední probíhající proces privatizace bytového fondu. 

Dokončíme stávající proces privatizace bytů, na to pak navážeme výstavbou nových malometrážních bytů. 

Nezvýšíme nájemné v obecních bytech, naopak snížíme nájemné nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva. 

Při prodeji obecních bytů upřednostníme stávající nájemníky. Volné byty a nebytové prostory ponecháme 

ve vlastnictví MČ.  

  

III. Podpoříme rozvoj sociálních služeb v boji proti sociálnímu vyloučení, zesílíme zejména terénní 

služby. Zlepšíme informovanost o sociálních službách a jejich snadnější dostupnost. Posílíme 

spolupráci s neziskovými organizacemi, podpoříme sociální podnikání.  

 

Nastavíme transparentní podmínky poskytovatelům sociálních služeb a posílíme spolupráci s nestátními 

neziskovými organizacemi, zejména podpoříme terénní službu jako nástroj prevence sociálního vyloučení 

a také různé formy dobrovolnictví, v tomto směru navážeme spolupráci se školami a neziskovými 

organizacemi. Zlepšíme přístup k informacím a usnadníme tak přístup veřejnosti k sociálním službám.  

Podpoříme integraci osob znevýhodněných na pracovním trhu pomocí modelu sociálního podnikání, 



které stojí na principu sociální, ekonomické a environmentání udržitelnosti. 

 

IV. Podpoříme vznik mobilní zdravotní služby pro lidi bez domova. Posílíme prevenci                                        

a informovanost skupin ohrožených bezdomovectvím.  

 

Osoby, které jsou postiženy ztrátou domova, jsou životem na ulici ohrožené zdravotními problémy, 

fyzickými i psychickými. V případě, že jsou imobilní nebo z různých duvodů odmítají služby denního 

centra, nemají tak přístup k základní zdravotní péči. Podpoříme proto mobilní zdravotní službu, která 

poskytne potřebnou zdravotní péči lidem přímo na ulici bez nutnosti dojíždění. Zároveň se zaměříme na 

prevenci bezdomovetví, zvýšíme informovanost lidí ohrožených ztrátou domova o tom, jak řešit tíživé 

životní situace a předcházet ztrátě zaměstnání nebo bydlení. Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a 

ztrátou domova zřídíme speciální informační a poradenskou telefonickou linku. 

 

 

ŠKOLSKÁ POLITIKA 
  

 

I. Praha 5 zajistí místa v obecních mateřských a základních školách všem svým dětem.  

 

Městská část bude nadále sledovat a vyhodnocovat demografická data, ale i vznik nových obytných 

komplexů, aby mohla s předstihem přizpůsobit kapacitu mateřských a v blízké budoucnosti především 

základních škol populačnímu pohybu. Budeme prosazovat, aby každé dítě z Prahy 5 ve věku tří let mělo 

zajištěné místo v obecní mateřské škole. Totéž bude platit pro školy základní. Pokud nebude                              

z kapacitních důvodů možné přijmout dítě z Prahy 5 do obecní mateřské školy, městská část poskytne 

jeho zástupcům finanční podporu ve stejné výši, jako je obecní příspěvek na dítě ve školce umístěné.  

 

II. Jako řešení proměnlivé populační poptávky po vzdělávacích zařízeních budeme prosazovat 

víceúčelové školské budovy.   

 

Na Praze 5 existuje několik školek spojených se školou základní. Kromě úspory nákladů je tak možné 

přizpůsobovat kapacitu populačním vlnám. Budeme podporovat model víceúčelových školních budov, 

které by bylo možné v případě potřeby přebudovat na mateřskou či základní školu nebo v budoucnu na 

komunitní či seniorské centrum. Obec totiž nemá pouze povinnost školy a školky zřizovat a materiálně 

zabezpečovat. Chceme, aby Praha 5 své školy a školky vnímala jako přirozená centra vzdělávání                        

a setkávání nejen dětí, ale i dospělých, aby se školy (nejen jejich tělocvičny) staly ještě více centry 

spolkového a komunitního života. Spojení škol se seniorskými centry by navíc napomohlo integraci 

starších spoluobčanů, která je stejně tak v zájmu mladší generace. 

 

III. Ke všem obecním školám budeme přistupovat stejně, ale s ohledem na podmínky, kde působí. 

Všem jejich žákům a žákyním se musí dostat stejných podmínek pro vzdělávání. Praha 5 musí být 

dobré místo ke vzdělávání bez ohledu na to, v jaké se uskutečňuje škole.     

          

Na Praze 5 jsou školy různého postavení a prestiže, od alternativních přes elitní až po školy, v nichž se 

soustřeďují děti ze sociálně znevýhodněných rodin, což je logickým důsledkem (podle nás správné) 

svobodné volby školského zařízení. Zelení prosazují, aby péče a zabezpečení směřovala ke všem žákům, 

kteří ji potřebují. Znamená to mj., že městská část poskytne odbornou podporu těm školám, které se 

potýkají s problémy ve vzdělávacích a jiných činnostech. Intenzivní podpora a servis mají podle nás 

přednost před represivními a omezujícími opatřeními (v extrémním případě rušením školy).                       

V tomto duchu chceme stabilizovat situaci na ZŠ Grafická – budeme usilovat o její zachování                             

a zatraktivnění. V rámci zákonných možností budeme cílenými příspěvky podporovat pozice 

pedagogických asistentů. 



 

IV. Budeme se zasazovat za to, aby obec převzala větší odpovědnost za kvalitu základních škol, mj. 

transparentním a férovým výběrem jejich ředitelů a ředitelek.                                  

 

Odbor školství nemá školy jen spravovat, ale má se starat o jejich rozvoj i s ohledem na měnící se 

strukturu obyvatelstva na Praze 5 (integrace dětí cizinců). Proto zajistíme na odboru školství vedle 

manažerského vedení i odborníka na kvalitu a další rozvoj vzdělávání. Městská část bude pokračovat                           

v deklarovaném záměru dosavadní rady zatraktivňovat druhý stupeň základních škol, např. finanční 

podporou zřizovatele pro rodilé mluvčí jako učitele cizích jazyků. Zapojíme školy více do komunálních 

rozvojových programů, odbor školství jim bude administrativně nápomocen při čerpání grantů. Městská 

část bude garantovat transparentní a odborný výběr ředitelů mateřských a základních škol. Budeme 

usilovat o to, aby ředitelé byli pro obci partnery, nikoli jen žadateli o peníze. 

 

V. Prosadíme kvalitnější a zdravější stravování ve školních zařízeních. 

 

Budeme se věnovat také kvalitě stravování ve školách, a to nejen v jídelnách, ale i ve školních bufetech                          

a automatech. Ty často nabízejí nezdravé potraviny, vyráběné z polotovarů nebo chemicky upravovaných 

surovin s dlouhou dobou trvanlivosti. Prokázána byla i škodlivost smažení potravin při vysokých teplotách 

či přídatných látek a cukru. Budeme se proto zasazovat o to, aby školní jídelny vařily ze základních surovin 

a dávaly přednost regionálním a sezónním potravinám. Děti by měly mít na výběr alespoň jedno bezmasé 

(ne sladké), ideálně vegetariánské jídlo. Díky omezení cukru ve stravě jsou děti zdravější, zlepší se jejich 

pozornost, tím i prospěch, sníží se počet disciplinárních problémů. Ovocem a zeleninou by se mělo 

nahradit i občerstvení dosud nabízené v bufetech a automatech. 

 

 

PODPORA SENIOREK A SENIORŮ 
 

 

I. Podpoříme setrvání seniorů a seniorek v přirozeném domácím prostředí podporou asistenční                           

a pečovatelské služby.   

 

Budeme aktivně podporovat asistenční a pečovatelské služby, včetně přizpůsobení poplatků za služby 

nákladům na bydlení klienta. Současně se zaměříme na zvýšení jejich kvality a možnosti jejich využití. 

 

II. Podpoříme rozvoj volnočasových aktivit pro seniory a seniorky v dostupných lokalitách, zachováme 

a rozšíříme seniorská centra a poradenskou a právní pomoc, posílíme komunikaci a jejich začlenění do 

společnosti.   

 

Budeme aktivně podporovat pravidelná setkávání občanských sdružení s kluby seniorů, rozšíření 

informačních služeb pro seniory a pravidelné akademie pro seniory. Zasadíme se o to, aby MČ 

organizovala pro seniory kulturní besedy, koncerty, návštěvy divadelních představení, výstavy, tematické 

procházky po památkách Prahy 5. Podpoříme setkávání seniorů s dětmi a dospělými střední věkové 

kategorie prostřednictvím společných tematických odpolední, výletů, besed, workshopů nebo setkání v 

domovech pro seniory. Umožníme seniorům lépe využívat bezplatnou poradenskou a právní pomoc. 

Zaměříme se na zachování místních center, na udržení místních obchodů v prostorách vlastněných 

městskou částí. Budeme spolupracovat s kluby a svazy, jejichž činnost zahrnuje i volnočasové aktivity pro 

seniory. 

  

III. Zajistíme rozvoj sociálních služeb péče pro osoby, které si již nemohou samy pomoci, zejména 

rozšířením kapacity a kvality služeb v domovech pro seniory nebo ve stacionářích.   

 



Naším cílem je zajistit dostatek míst v domovech pro seniory se specializovanou péčí, lůžek pro osoby 

dlouhodobě nemocné a míst v hospicích. Podpoříme rozvoj mobilní hospicové péče. Posílíme činnost 

denních stacionářů a zařízení pro krátkodobou péči o středně a těžce postižené v době, kdy ji                              

z jakýchkoliv důvodů nemohou zajistit rodiče (tzv. respitní péče). Za klíčovou považujeme podporu rodin, 

které se o seniora či příbuzné handicapované a nemocné starají v domácím prostředí. Chceme rozšířit 

pečovatelskou službu a finančně podpořit nestátní neziskové organizace, které zajišťují komplexní služby – 

pečovatelské, bydlení pro seniory, pomoc obětem domácího násilí a rodinnou terapii. Zaměříme se také 

na zlepšení kvality poskytovaných služeb – možnost asistenční služeb pro každého seniora. 

  

IV. Posílíme bezpečnost seniorek a seniorů. Zasadíme se o organizování kurzů první pomoci, ochrany 

proti podvodným podomním prodejcům, proti zneužití tzv. „šmejdy“. 

 

Zaměříme se na rozšíření systému tísňové péče (bezpečnostní tlačítka). Podpoříme zvyšování technické 

osvěty seniorů – kurzy pro seniory v kontaktních centrech a domech pro seniory. 

 

 

KULTURA A OCHRANA PAMÁTEK 
 

 

I. Zachováme pobočky Městské knihovny. Podpoříme jejich rozvoj v kulturní a komunitní centra.  

 

V současné době jsou v Praze 5 v provozu čtyři pobočky Městské knihovny, což v přepočtu na počet 

obyvatel představuje ve srovnání s jinými městskými částmi slabý podprůměr. Zároveň však je na některé 

z nich, údajně z úsporných důvodů, opakovaně vyvíjen tlak na zrušení či výrazné omezení provozní doby. 

Týká se to zejména poboček Ostrovského (Smíchov) a Cibulka (Košíře), přestože v blízkém okolí každé                  

z nich se nachází gymnázium a několik základních škol. Hodláme obhájit stávající existenci těchto čtyř 

poboček Městské knihovny a pokusíme se, pokud ne o zvýšení jejich počtu, tak alespoň o potřebné 

rozšíření jejich provozní doby. Zároveň budeme dbát na to, aby ve všech pobočkách kromě wi-fi připojení 

byla k dispozici i nadále možnost přístupu k Internetu na místních počítačích, kterou oceňují zejména 

nejmenší žáci či senioři bez vlastního počítačového vybavení.  

 

II. Aktivně budeme bránit další devastaci architektonických památek. Ve spolupráci s odbornou 

veřejností připravíme koncepci k jejich záchraně a případnému využití.   

 

V Praze 5 bohužel najdeme řadu historicky významných architektonických objektů, které jsou vinou 

developerských projektů i nezodpovědných majitelů ve velmi špatném stavu, přestože jsou pod 

památkovou ochranou. Jde o velké stavby, jako jsou například legendární Barrandovské terasy, Zlíchovský 

lihovar, dělnická kolonie Buďánka, empírový zámeček Cibulka, barokní usedlost Turbová či Skalka. 

Vypracujeme ve spolupráci s odborníky vhodnou koncepci k jejich záchraně. Budeme současně dbát na 

přísné dodržování pravidel v městských památkových zónách Smíchov a Barrandov jakožto i vesnické 

památkové rezervaci Stodůlky a na zachování jejich jedinečného rázu. 

 

III. Chceme větší kulturní rozmanitost, proto podpoříme kulturní spolky a nekomerční akce, včetně 

uměleckého pouličního vystupování.  

 

Podpoříme výhradně nekomerční inovativní kulturní projekty a společenské aktivity a akce, včetně 

buskingu – pouličního umění. Nesouhlasíme s rozhazováním veřejných peněz za okázalé kulturně-oficiální 

akce, ze kterých jen profituje řada tzv. celebrit a omezený okruh pořadatelů. Formou otevřených 

transparentních grantových řízení, mediální podporou či poskytnutím neužívaných obecních prostor 

naopak vytvoříme podmínky pro realizaci nejrůznějších kulturních a sportovních iniciativ ze strany občanů 

včetně dětí. V Praze 5 je řada aktivních umělců, neziskových organizací, uměleckých škol či soukromých 



podniků, jako například již zavedené Kulturní a mateřské centrum Barrandov, Komunitní centrum 

Prádelna či Klub Klamovka. Jejich počet chceme takovouto podporou rozšiřovat. 

 

  

OBEC JAKO KOMUNITA 
 

 

I. Dáváme zelenou komunitním zahradám, zahrádkářským koloniím a veřejným zahradám.   

 

 V městech vznikají komunitní zahrady jako místa setkávání a odpočinku, zejména ale jako reakce na 

potřebu obyvatelstva využít opuštěné plochy, pěstovat si vlastní zeleninu a jiné bio plodiny pro vlastní 

potřebu, ale také setkávat se ve “vlastnoručně” utvářeném prostředí. Praha 5 však na svou komunitní 

zahradu stále čeká. Proto podpoříme vznik a rozvoj komunitních zahrad i dalších forem zemědělské                      

i potravinové soběstačnosti, např. vyčleněním vhodných pozemků, případně budeme obnovovat ty 

zaniklé.  

 

II. Podpoříme rozvoj farmářských trhů a akcí pro setkávání široké veřejnosti a posílení sousedských 

vztahů.   

 

Farmářské trhy jsou prostředkem pro rozvoj malého podnikání, zlepšení dostupnosti kvalitních potravin                    

a přístupu k lokálním produktům z okolí Prahy. Zelení podporují možnosti, které farmářské trhy přináší 

farmářům i jejich zákazníkům. Chceme i nadále rozvíjet tyto příležitosti a podílet se spolu s občany na 

zlepšování a rozvoji dnes již nedílné součásti městské kultury. 

 

III. Podpoříme vznik trvale zastřešené tržnice s prodejem lokálních produktů.  

 

Trvale zastřešené tržnice jsou v mnoha zemích běžné a lidé je rádi využívají. Nabízí totiž na jednom místě, 

doslova pod jednou střechou, spotřebitelům nakoupit a prodejcům a farmářům prodat lokální výrobky, 

čímž posilují lokální ekonomiku. Nezanedbatelnou součástí využití a rozšíření lokálních produktů je                     

i ekologická stránka, která eliminuje nutnost přepravy produktů mnohdy na obrovské vzdálenosti. Tím se 

šetří životní prostředí a silniční komunikace a zachová se kvalita produktů, kterým dlouhé cesty nesvědčí. 

Tržnice je mimo jiné mnohem zajímavější a hezčí prostředí k nákupu a případnému strávení volného času, 

než jsou hypermarkety. Současně díky menším prodejním plochám nabízí širokou rozmanitost druhů 

produktů a zboží. Podpoříme proto zřízení kryté trvalé tržnice, podpoříme rozvoj lokáního podnikání                     

a rožšíříme možnosti výberu pro veřejnost.  

 


