Praha 6

nesmí být jen pro bohaté

ČSSD chce udržet Prahu 6
jako čtvrť pro všechny
ČSSD bude na Praze 6 bojovat hlavně
o to, aby šestý pražský obvod neztratil
svůj tradiční ráz a aby se nestal čtvrtí
pouze pro bohaté. V poslední době totiž
významně rostou životní náklady a
řada dlouholetých občanů si bydlení
na šestce skoro nemůže dovolit. V
každé oblasti proto ČSSD chce ulevit
lidem tak, aby je nedostatek peněz
nevyloučil z běžného života. „Někdy je
to jednoduché opatření, například
školy v přírodě hrazené městskou
částí, někdy bude potřeba mnohem
většího úsilí, například při vytváření
atraktivních podmínek pro mladé
pedagogy,“ popisuje program ČSSD
Praha 6 kandidát na starostu a
vysokoškolský pedagog Petr Pavlík.
Podle Kateřiny Jíchové Šnaudajfové je
velkým problémem zázemí pro rodiny

s dětmi. „Nejde jen o místa ve školkách,
potřebujeme taky formy jeslí, případně
možnost někde děti nechat, když musejí
maminky něco vyřídit,“ uvedla Kateřina
Jíchová Šnaudajfová, která kandiduje
na druhém místě kandidátky ČSSD.
Třetí muž kandidátky sociálních
demokratů Štěpán Stupčuk chce vyřešit
problém dlouhodobě zanedbaných
objektů na Praze 6. „Když se podíváte
na Radčinu ulici a bývalý konzum, na
Bělohorskou, na objekty U Zámečku,
Nad Zahradnictvím a mnohé další, je
vidět, že máme spoustu rizikových
míst, která trápí okolní obyvatele.
Proto jsme sepsali petici a chceme
to rychle vyřešit. Městská část
může udělat spoustu kroků, ale
nečiní je,“ řekl Štěpán Stupčuk.
René Pekárek se chce věnovat především

dopravě. „Radnice Prahy 6 už mohla
dávno začít s realizací obchvatu
Kulaťáku, nezahodit již projednaná
řešení (obchvat – KES), ale místo toho
se věnuje krátkodobým projektům
na efekt typu pláž, nebo kluziště na
Vítězném náměstí. Mám pocit, že by
stačilo skutečně důrazně jednat s
magistrátem a spousta dílčích opatření
by už fungovala. Jsem rád, že sociální
demokracie na magistrátu prosadila
mnoho věcí, například parkovací
dům a tramvaj na Dědinu, záměr
prodloužení tramvaje do Suchdola,
ale radnice musí být také dostatečně
aktivní nebo alespoň neblokovat úsilí
o řešení problémů. Prahu 6 musí vést
někdo, komu na ni opravdu záleží,“
uvedl čtvrtý kandidát do zastupitelstva
Prahy 6 René Pekárek.

Rozhovor s kandidátem na starostu za ČSSD Petrem Pavlíkem:

Šestka musí zůstat nám všem,
nesmí být jen územím bohatých
Vysokoškolský pedagog Petr Pavlík náklady, ale neroste kvalita žití. Prudce
se ve veřejném životě pohybuje se zdražuje bydlení, rostou ceny všech
dlouhodobě a loni se stal předsedou
sportovních
pražské ČSSD. Díky své učitelské
i k u lt ur ních
zkušenosti se chce soustředit na
aktivit,
kvalitu vzdělávání, ale zdůrazňuje
rozevírají se
i další programové body, které mají
sociální nůžky.
pomoci všem, kdo pomoc potřebují.
Nemálo lidí žije
Jak se dá pomoci občanům Prahy
na hranici svých
6, aby jejich čtvrť zůstala taková,
příjmů, protože
jaká je? Za poslední roky se Praha 6
se zdražily
stává čtvrtí, kde jenom rostou životní
běžné poplatky
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a ještě přibylo například parkování.
Pokud zlevníme služby pro seniory
a rodinám třeba kroužky pro děti nebo
školy v přírodě, pomůžeme je na šestce
udržet.

Ja ko sociá lní demok rat věř ím
v solidaritu a sociální spravedlnost
a jsem přesvědčen, že musíme investovat
do podpory seniorů a dalších skupin, aby
Šestka zůstala stejně pestrá, jako je dnes.
Pokračování na str. 3
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6 BODŮ
PRO ŠESTKU

6
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Kvalitní veřejné školství Praha 6 se poslední roky potýká s nedostatkem míst ve školkách i školách, což může
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Bezpečná dětská hřiště Praha 6 se v poslední době nevěnovala výstavbě a údržbě dětských hřišť, ale spíše

03

Praha 6 musí být pro seniory partnerem Bydlení je velké téma i pro seniory. Zvyšování důchodů

mít negativní dopad na kvalitu vzdělávání a komplikuje to život rodičům. Radnice zanedbala výstavbu nových škol
a školek i rekonstrukce stávajících. ČSSD chce zabránit tomu, aby se kvalitní vzdělání dalo získat jen na soukromých školách.
Veřejné školství bylo dlouhá léta chloubou šestky a musí to tak zůstat. Chceme zásadně navýšit kapacitu mateřských škol
a vytvořit rovné podmínky pro všechny děti. Každé dítě má právo na kvalitní vzdělávání, které zahrnuje i školy v přírodě.
Prosadíme, aby školy v přírodě hradila obec. Najdeme také v rozpočtu prostředky na nákup základních školních pomůcek pro
žáky prvního stupně, který je pro budoucí vzdělávací návyky klíčový. Pracujícím rodičům usnadňuje život, pokud mají děti
k dispozici dostatečnou nabídku mimoškolních aktivit přímo ve školách. Postaráme se, aby každé šestkové dítě mělo právo
na jeden kroužek či sportovní kurz ve škole zdarma.

megalomanským projektům. Příkladem může být projekt dřevěné zahrádky Kulaťák nebo pláže na Vítězném
náměstí. Extrémně drahé projekty příliš užitku obyvatelům šestky nepřinesly. Mnohá dětská hřiště chátrají, navíc je okupují
problémoví lidé a rodiče s dětmi se na nich necítí bezpečně. Příkladem může být neoznámená výstavba velkého skateparku
na Babě, který přinese velkou zátěž pro místní, zatímco dětské hřiště je v havarijním stavu. Chceme prosadit rychlou opravu
všech dětských hřišť, chceme zvýšit bezpečnost v místech, kde se pohybují rodiny s dětmi nebo senioři. To lze vyřešit například
instalováním bezpečnostních prvků, zavedením obecní ochranky pro hřiště a parky, nebo zřízením krizové linky Prahy 6,
která by podobně jako v centru okamžitě reagovala na vzniklé krizové situace.

zdaleka neodpovídá růstu jejich životních nákladů. Budeme usilovat o podporu bydlení seniorů příspěvkem na
bydlení, a kde to bude možné i nabídkou městských bytů. Senioři se často cítí osaměle. Proto chceme podporovat a vytvářet
sítě komunitních center, které podporují mezigenerační setkávání a kde senioři mohou aktivně trávit volný čas. Budeme také
podporovat spolky, které pořádají kurzy, zdravotní cvičení, výlety, exkurze. Tak aby mohli senioři žít aktivně a mohli si tyto
aktivity dovolit. V každém katastrálním území Prahy 6 musí být k dispozici důstojné prostory pro setkávání seniorů, nejlépe
na sídlištích. Zasadíme se o zvýšení kapacit domovů pro seniory a budeme usilovat o zvyšování kvality pečovatelských služeb,
které musí být cenově dostupné. Prosadíme, aby aktivní senioři, kteří doprovázejí svoje vnoučata do muzeí a galerií, měli
vstup zdarma. S programem ČSSD se senioři nudit nebudou.
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Obchvat pro Kulaťák Doprava je dlouholetým problémem na Praze 6, největším tématem je vyřešení dopravy
v okolí Vítězného náměstí. ČSSD jednoznačně prosazuje obchvat náměstí přes Evropskou a Svatovítskou. Dále podporujeme prodloužení tramvajové trati do Suchdola. Podpoříme urychlené a citlivé prodloužení tramvajové tratí na sídliště
Dědina a výstavbu parkovacího domu. Za naši prioritu považujeme i přípravu výstavby Břevnovské radiály (v podzemní variantě) tak, aby bylo zklidněno okolí Patočkovy třídy. Dnešní Dejvickou třídu změníme na příjemnou, přátelskou komunikaci
se zelení, bulvár, tak, aby reprezentovala Prahu 6.

05

Údržba zeleně a úklid Praha 6 byla dlouhá léta premiantem v oblasti údržby zeleně a úklidových služeb. Po

posledních volbách však pod vedením nového starosty šla u řady těchto služeb kvalita razantně dolů a například
při letošním teple a suchu byla spousta zeleně v opravdu katastrofálním stavu. Počet stížností od občanů roste. Zajistíme, aby
se kvalita úklidových služeb vrátila na bývalou úroveň a péče o parky, trávníky a další zeleň se výrazně zlepšila.

06

Bezpečnost a rizikové objekty Na Praze 6 je celá řada rizikových objektů, například bývalý konzum
na Radčině ulici, na Bělohorskou, na objekty U Zámečku, Nad Zahradnictvím a mnohé další. Radnice má možnost
majitele objektů potrestat, případně proti nim podniknout účinné a rychlé kroky, ale nečiní tak. ČSSD má návrh řešení, které
nepotřebuje právní změny, ale lze využít stávající včetně exekuce. Na vedení Prahy 6 chceme vyvinout tlak i pomocí petice,
kterou lze podepsat na volebních stáncích ČSSD.
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POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU
S KANDIDÁTEM NA STAROSTU
ZA ČSSD PETREM PAVLÍKEM:
ŠESTKA musí být živá čtvrť, přívětivá všem
Jaké konkrétní kroky byste tedy jako se krátkodobé projekty na efekt typu
starosta Prahy 6 učinil?
pláž na Kulaťáku, ale dětská hřiště
chátrají. Stejně chátrají objekty, které
Musíme pomáhat konkrétně. Když by měly sloužit seniorům, jako ten v
chceme obchvat Kulaťáku, musíme Šolínově ulici nebo Šatovka. Důležité je
jednat s městem a dalšími institucemi. upřednostňovat projekty s dlouhodobou
V tom nynější starosta hodně zaspal. hodnotou a ne ty pomíjivé, za které jsou
Nechtěl nikoho naštvat, na všechno se snadné politické body.
ptal třikrát, takže zbrzdil parkovací
dům na Dědině i smysluplné řešení Co vidíte jako největší priority
tramvaje. Budu se tedy chovat jako v následujících čtyřech letech?
správný manažer a budu hledat řešení
výhodné pro všechny. Můj první krok Úkolem číslo 1 je zvýšení kvality
by mohl být kompenzace pro lidi, kteří života pro naše občany. Nemůžeme
platí parkovné na Praze 6. Ve stejné výši jen přihlížet, jak lidem rostou náklady,
by dostali příspěvek na MHD a našli
bychom i další úlevy.

jak je situace v Praze nutí přemýšlet
o stěhování pryč, jak nemají senioři a
rodiny s dětmi prostředky na základní
potřeby. Je třeba jim ulevit. V dopravě je
obrovský deficit, od vyřešení obchvatu
Kulaťáku, až po regulaci parkování
mimopražských na šestce. Jsou to
i běžné služby městské části, jako je
úklid, výsadba nové zeleně, opravy
hřišť a městského majetku. To vše nyní
pokulhává. A konečně je to i řešení
dlouhodobě nebezpečných lokalit jako
bývalý konzum v Radčině ulici nebo
rozpadlý statek na Bělohorské.

Hodně zmiňujete v programu
zlepšení vzdělávání. Jak toho chcete
dosáhnout?

Již více než pět let je jasné, že se musí
navýšit kapacity škol a školek, protože
do nich vstupují silnější ročníky. V
přeplněných třídách kvalita vzdělávání
trpí a pro rodiče je složité kloubit
rodinu a práci, když nemohou dát dítě
do kvalitní mateřské školy za rohem.
Současná koalice však za čtyři roky
nepostavila jedinou školu ani školku. Nic
neudělali ani pro omlazení stárnoucího
učitelského sboru. Je třeba to urychleně
napravit! Veřejné školství musí být
tak kvalitní a s takovou kapacitou,
že obyvatelé šestky nebudou muset
hledat alternativu ve školách a školkách
soukromých.
Asi nejde jen o vzdělání. Co je podle
vás důležité pro občany Prahy 6?

Vnímám to tak, že se zhoršují služby
pro občany. Když mluvíte s lidmi, je to
poměrně jednoduché: upřednostňují
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Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Kandidát na starostu Prahy
6 je sociolog, který působí
na Karlově Univerzitě,
odbor ní k na školst v í
a problematiku sociálních
nerovností. Vystudoval
ochranu prost ředí na
Vysoké škole chemickotechnologické v Praze
a sociologii na Bowling
Green State University
v USA, kde absolvoval
i dok torské st udium.
V minulosti působil jako
náměstek ministra školství.
Je ženatý, otec dvouletého
syna. Jeho velkým koníčkem
je včelaření.
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DESET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRIORIT PRO PRAHU 6
1.
2.
3.
4.

ZAJISTÍME OBCHVAT KULAŤÁKU
POSTAVÍME NEJMÉNĚ JEDNU ŠKOLU A 4 ŠKOLKY
OPRAVÍME A DOVYBAVÍME VŠECHNA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
VE PROSPĚCH SENIORŮ ZREKONSTRUJEME OBJEKTY 		
ŠOLÍNOVA A ŠATOVKA
5. DOTÁHENEME TRAMVAJ A PARKOVACÍ DŮM PRO DĚDINU
6. POSTAVÍME 40 STARTOVACÍCH BYTŮ PRO MLADÉ
7. UDĚLÁME Z DEJVICKÉ ZELENÝ MĚSTSKÝ BULVÁR
8. PROSADÍME PODZEMNÍ RYCHLODRÁHU NA LETIŠTĚ
9. ZACHOVÁME SOUČASNÝ ARCHITEKTONICKÝ RÁZ OŘECHOVKY
10. PROSADÍME ZAHLOUBENÍ BŘEVNOVSKÉ RADIÁLY

KANDIDÁTKA ČSSD PRO PRAHU 6
1 Pavlík Petr Ing. Ph.D.
2 Jíchová ŠnajdaufováKateřinaIng.
3 Stupčuk Štěpán JUDr.
4 Pekárek René Ing. CSc.
5 Trnka Michael Ing.
6 Raudnitz René Ing.
7 Břeň Jaroslav Mgr.
8 Chvojka Jiří
		
9 Dolínek Petr
10 Horváth Ján
11 Barochová Jána
12 Štědroň Jakub Mgr. Ph.D.
13 Kodeš Josef
14 Wagner Ondřej Mgr.
15 Šílený Pavel
16 Mařák David
		
17 Stupčuk Tereza Bc.
18 Pauer Jaroslav BcA.
19 Bardoš Andrej Dan Mgr. Ph.D.
20 Jiránek Miroslav BcA.
21 Ramneborn Lucie Ing. LL.M.
22 Zemánek Martin Ing.
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vysokoškolský učitel
manažerka, rodičovská dovolená
právník, podnikatel
předseda kontrolního výboru ZMČ P 6
projektant, vodohospodář
personální trenér
vedoucí Dopravního info centra Praha
Naštvaný soused, podnikatel
bojovníkprotivysokým cenám ener.,
radní hlavního města Prahy, patriot
podnikatel
pedagog
ředitel kulturní neziskové organizace
stavební odborník
ekolog, přírodovědec
úředník
místopř.odb.org. Straka při
Úřadu vlády ČR
odborný referent
režisér
státní zaměstnanec
důchodce
podnikatelka
technik

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Šafrová Miluše Ing.
Šícha Jan Mgr.
Watzl Jan Bc.
Pekárková Eliška Mgr.
Šveňhová Jaroslava Mgr.
Šafrová Jana Mgr.
Vogl Radek Ing.
Hradilák Zdeněk Ing.
Šenkýř Martin JUDr.
Pánik Lubomír Mgr.
Kubovčiak Boris Ing.
Semík Stanislav
Blažíček Jan JUDr.
Jirásková Romana
Horváthová Ivana
Novák Petr JUDr. Ph.D.
Trubáček Josef Mgr.
Peterová Jarmila
Hájek Josef PaedDr.
Pokuta Rudolf
Horváthová Sandra
Horváthová Dagmar
Bystrý Radek

strojní inžernýrka nyní v důchodu
soukromník
specialista na dopravu
pedagog
právník
konzulární pracovnice
ekonom
zahradník
advokát
advokát
podnikatel
OSVČ
vysokoškolský pedagog v penzi
zdravotní sestra v domácí péči
objektová vedoucí
státní zaměstnanec
právník
úřednice
pedagog
dělník
asistentka prodeje
prodavačka
řidič
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