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PÁR SLOV…
Milí Pražané,

celý život bojuji za lidi, za jejich práva a snažím se svým působením ve veřejném životě pracovat na 
napravování nespravedlnosti ve prospěch těch slabších. Těch, co se neocitli v tíživé situaci vlastní 
vinou. Těch, co byli podvedeni, byli příliš mladí a udělali chybu nebo se chytli do sítě ziskuchtivosti 
rádoby podnikatelů. Pomáhám těm, co to potřebují.

Covid, inflace, ruská agrese na Ukrajině, asociální vláda. Doba, ve které se nyní nacházíme, je přesně 
taková. Je nespravedlivá vůči obyčejným lidem, kteří nic z toho nezavinili, ale přesto jsou ve finanč-
ních problémech. Asi byste čekali, že se budu rozepisovat o tom, kde chci Prahu vidět za 10, 15, 20 
let. Kdyby současná situace nenastala, přesně to bych Vám v těchto řádcích popisoval. Ale doba se 
změnila. 

Příští 4 roky nebudou o stavbě vzdušných zámků nebo filharmonie, malování slepých cyklopruhů 
nebo přetahování se o to, kde se v Praze bude moci pít na veřejnosti. Příští 4 roky budou bojem o za-
chování životní úrovně pražských samoživitelů, rodin s malými dětmi, seniorů, našich dětí. Spousta 
z nich bude potřebovat záchranné lano, aby překlenula dobu, než se naše asociální vláda vzpamatuje 
a začne konat ve prospěch občanů této země. Prioritou jste pro mě Vy, Vaše děti, Vaši rodiče. Chci, 
abyste překonali toto těžké období, ale zároveň pro Vás chci udržovanou, čistou a průjezdnou Prahu, 
ve které nebudou mít Vaše děti problém najít místo v mateřských, základních a středních školách 
a senioři budou mít důstojné podmínky k životu.

Občas slýchávám, že Praha je tak velká, tak neosobní, a že se každý stará jen sám o sebe. Tomu já 
nevěřím. Jsem přesvědčen o tom, že Praha se v tomto okamžiku semkne, bude fungovat jako komu-
nita a vzájemně si pomůžeme. 

Proto mi dovolte, abych Vám představil svůj krizový plán pro Prahu, a budu rád, když si ho prostudu-
jete. Pokud mě budete chtít v jeho realizaci podpořit, přijďte, prosím, v září k volbám.

 Váš Patrik Nacher
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KRIZOVÝ PLÁN PRO PRAHU
Poslední 4 roky byly pro Pražany náročné. Současná koalice primátora Hřiba zdražovala vodné, 
stočné, daň z nemovitosti, nájem, svoz odpadu, dokonce i MHD. Do toho dvouletá pandemie Co-
vidu-19, s tím související ekonomický propad životní úrovně hlavně u samoživitelů a mladých rodin, 
nyní energetická krize a inflace způsobená ruskou agresí na Ukrajině a téměř nulová pomoc pro 
lidi ze strany vlády Petra Fialy. Zastáváme názor, že prosperující město je jen takové město, kde se 
obyvatelům dobře žije, mají na zaplacení účtů a mají střechu nad hlavou. Město, kde všechny děti 
mohou chodit do kroužků, na školní obědy a mohou jet na školu v přírodě nebo na lyžařský kurz 
a nejsou vyčleněny z kolektivu. Na co nám bude nová budova filharmonie, kdy by si většina Praža-
nů kvůli dluhům nebo dokonce exekucím nemohla dovolit vstup na koncert. Kritická doba vyžaduje 
jasně stanovené priority. Naší prioritou jste Vy. Praha má na účtech více než 70 miliard korun a my 
je chceme využít na pomoc Pražanům, kteří se cizím zaviněním dostali do svízelné finanční situa-
ce. Ano, jedná se o bezprecedentní pomoc ze strany města, ale dobře si uvědomujeme, že žijeme 
v bezprecedentní době. Chceme pomoci překlenout toto těžké období těm, co to potřebují, a dou-
fáme, že se mezitím česká vláda vzpamatuje a také začne pomáhat. Nechceme jen slepě utrácet, 
ale zároveň hledáme cesty, jak získat do rozpočtu prostředky na podporu Pražanů, jak jim nechat 
více peněz v peněžence, a jak si vzájemně pomoci a být solidární. Praha přece dokáže táhnout za 
jeden provaz!

●  Vytvoříme pozici tzv. energetického ombudsmana, který bude mít za úkol vyjednávat s ener-
getickými firmami s majetkovým podílem hlavního města výhodnější tarify pro potřebné 
Pražany a bude koordinovat vyplácení peněžité pomoc ze Sociálního nadačního fondu hlav-
ního města pro ohrožené skupiny Pražanů.

●  Použijeme Sociální nadační fond hl. m. Prahy jako hlavní nástroj pomoci Pražanům v nouzi. 

●  Z tohoto fondu budeme ve spolupráci s neziskovými organizacemi pomáhat ohroženým samoži-
vitelům, rodinám a seniorům. Např. přispějeme na školní pomůcky, obědy, školu v přírodě, na 
kroužky a seniorům či ohroženým rodinám na energie. Dále plánujeme pro potřebné příspěvky na 
družiny, školkovné atd.

●  Městské firmy po omezenou dobu trvání krize nebudou přispívat na kulturní akce, ale tyto pro-
středky budou posílat do Sociálního nadačního fondu.

●  Vyjednáme, aby část dividend pražských energetických firem putovala taktéž do Sociálního na-
dačního fondu.

●  Sociální nadační fond bude poskytovat bezúročné půjčky na kauce na bydlení a mikropůjčky na 
nezbytné potřeby pro život jako prevenci toho, aby lidé naletěli lichvářům a upadli do exekuce.



●  Vytvoříme pod fondem solidární účet pro Prahu, kam budou přispívat komerční subjekty i jednot-
livci. Komerčním subjektům bude Praha dle výše plnění poskytovat odměnu v podobě reklamy na 
akcích HMP.

●  Část příjmů z hazardu půjde do Sociálního nadačního fondu.

●  Finanční podpora osvědčených neziskových organizací, které pracují se samoživiteli a ohrožený-
mi rodinami, a využití jejich zkušeností a nastaveného systému pro pomoc rodičům.

●  Podpora vzniku komunitních center pro samoživitele, ve kterých si rodiče budou moci navzájem 
pomáhat a vzdělávat se. Například jedna máma hlídá děti, zatímco v centru probíhá rekvalifikační 
kurz, kde se vzdělává část rodičů. Jiná máma mezitím pere a žehlí. Navzájem si pomáhají.

●  Zvýšíme podporu potravinových bank, zavedeme mobilní potravinové banky.

●  Zavedeme MHD na rok zdarma a těm, co budou mít v době zavedení opatření platný kupón, bude 
platnost pozastavena a po roce zase obnovena.

●  Pro seniory chceme vyjednat jízdné zdarma i v rámci celého PID.

●  Začneme jednat s pražskými energetickými firmami o speciálním úsporném tarifu, čím více šetříte, 
tím nižší je cena. Odměníme úsporné chování a necháme lidem peníze v peněžence.

●  Snížíme cenu svozu odpadu o třetinu.

●  Zavedeme znovu preventivní zubní prohlídky ve školách. Rodiče se kvůli cenám bojí chodit k zu-
baři a zbytečně tak dětem zanedbají jejich chrup.

●  Pražský bytový fond dáme k dispozici samoživitelům, potřebným rodičům a seniorům.

●  Pomůžeme seniorům s úhradami pobytů v domech pro seniory.

●  Pomůžeme Pražanům se speciálními potřebami s úhradami na ústavní péči.

●  Vytvoříme program „Brigáda“, do kterého zapojíme magistrát, městské firmy a organizace a dáme 
možnost samoživitelům, rodičům v nouzi i seniorům možnost přivýdělku a nabídneme možnost 
zapojit se i ostatním pražským firmám.

●  Přidáme finanční prostředky na platy u klíčových profesí (MP, učitelé, pracovníci v sociálních služ-
bách) nad rámec tabulkových platů a zároveň se budeme snažit získat další peníze pro Prahu. 
Jednak změnou rozpočtového určení daní, které na návrh STANu od roku 2012 snížilo prostředky 
Praze (o 650 milionů ročně), a pak také motivací lidí, aby se i papírově přestěhovali do Prahy, a ta 
tak za ně mohla dostávat finance. Toho lze dosáhnout různými benefity (jedna parkovací zóna, 
spádovost středních škol apod.).
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BYDLENÍ
Bytová krize pokračuje. Ceny bytů rostou. Ceny nájmů rostou. Dnes už málokdo uvažuje o pořízení 
vlastního bydlení a spíše řeší, kde kvůli ekonomické krizi a inflaci vzít alespoň na nájem. Stavební 
zákon, který naše hnutí ANO prosadilo a který vyhrál ocenění zákon roku, Piráti zastavili na vládní 
úrovni. Nový územní plán nezvládli Piráti dokončit na pražské úrovni a je v tuto chvíli protizákonný. 
To jsou dva hlavní důvody, proč se v Praze nestaví. Je nutné začít stavět. Je nutné obnovit bytový 
fond města. Je naší povinností zařídit, aby měl každý Pražan možnost mít střechu nad hlavou.

●  Opravíme a dokončíme nový územní plán, urychleně odblokujeme výstavbu na brownfieldech 
a začneme na těchto místech stavět městské byty a nájemní bydlení.

●  Město a developer musí být rovnocenný partner – budeme maximálně podporovat novou bytovou 
výstavbu, ale pouze pokud bude dostatečná doprovodná infrastruktura, jako školy, parky, cesty 
a parkovací místa.

●  Chceme rozšířit kontribuce ze strany developerů i o naplňování městského bytového fondu nový-
mi byty, nejen na doprovodnou infrastrukturu, jako je tomu doposud.

●  Odpustíme daň z nemovitosti u developerských projektů na výstavbu nájemního bydlení. Pokud 
je developer bude přímo pronajímat, nebude muset platit daň z nemovitosti.

●  Bytový fond hlavního města budeme poskytovat seniorům, rodičům samoživitelům a vybraným 
profesím, nikoliv nepřizpůsobivým obyvatelům, kteří naruší celý chod bytového domu.

●  Budeme podporovat výstavbu družstevního bydlení.

●  Dokončíme práci našich poslanců a prosadíme zákon, který bude řešit problematiku krátkodo-
bého ubytování. Současné nastavení bez pravidel negativně ovlivňuje situaci v centru Prahy i na 
bytovém trhu, na jejíž řešení současná koalice úplně rezignovala.

●  Budeme vyvíjet tlak na opětovné rozpohybování stavebního zákona, aby se konečně změnil sys-
tém a mohlo se začít stavět.

●  Zvýšíme daň z komerčních nemovitostí a tyto prostředky investujeme do rozšíření Pražského by-
tového fondu.

●  Budeme přispívat samoživitelům a potřebným rodinám na kauce na bydlení.



DOPRAVA A INFRASTRUKTURA
Plynulý pohyb po Praze je naším hlavním cílem. A je jen na Vás, zda se rozhodnete po Praze po-
hybovat automobilem, MHD, pěšky nebo na kole. Chceme nastavit rovnováhu mezi všemi těmito 
skupinami a odstranit klíny, které mezi Pražany vrážela Praha Sobě s Piráty. Jsme přesvědčeni 
o tom, že nemůžeme Pražany do ničeho nutit, dokud nebude MHD dostatečně atraktivní, strate-
gické dopravní stavby dobudované a celá Praha pokrytá hustou sítí tramvajových a autobusových 
linek. Nejdřív musíme my politici splnit, co je Vám Pražanům už dlouhé roku slibováno.

●  Budeme investovat do dokončení metra D, prodloužení metra C dále do Letňan a dobudujeme síť 
tramvajových tratí např. na Suchdol a do Čakovic.

●  Zavedeme intenzivnější dopravní napojení sídlišť na centrum Prahy, posílíme spoje zejména v čase, 
kdy lidé jezdí ráno do práce a odpoledne z práce.

●  Zavedeme MHD na krizový rok 2023 zdarma, abychom v této těžké době pomohli Pražanům. 
Platnost kupónů Pražanů, které budou mít zakoupené, bude pozastaven a po roce budou moci 
v jejich čerpání pokračovat.

●  Budeme investovat do zatraktivnění MHD – zmodernizujeme vozy, zrekonstruujeme vestibuly me-
tra včetně přístupových cest k metru, zrekonstruujeme zastávky, nádraží a osadíme je lavičkami 
a informačními tabulemi.

●  Investujeme do oprav silnic a chodníků.

●  Postavíme síť záchytných parkovišť na hranici Prahy a po Středočeském kraji budeme požadovat 
finanční spoluúčast na těchto stavbách.

●  Budeme s Ministerstvem dopravy spolupracovat na zkvalitnění a zkapacitnění příměstské vlakové 
dopravy a na stavbě rychlodráhy na Letiště Václava Havla.

●  Se Středočeským krajem budeme jednat o výstavbě P+R ve středočeských městech, zejména ve 
městech se zavedeným vlakovým spojením s hlavním městem.

●  Vybudujeme nová parkovací místa na sídlištích.

●  Změníme systém zón placeného stání ve prospěch Pražanů. Budou jen dvě zóny – centrum a zby-
tek Prahy. Každý, kdo v Praze bydlí nebo podniká, má nárok zaparkovat.

●  Rozšíříme síť elektonabíjecích stanic, jako základní infrastruktury pro rozvoj elektromobility.

●  Budeme investovat do dopravní infrastruktury, zejména do dokončení městského okruhu, zahlou-
bení Holešoviček a do výstavby Radlické, Břevnovské, Hostivařské i Vysočanské radiály.

●  Dáme opět prioritu projektu zastřešení Spořilovské a přivedení tramvají na Jižní Město.

●  Budeme investovat do údržby mostních konstrukcí a vozovek.

●  Zahájíme přípravu na výstavbu nových mostů, ze Suchdola do Bohnic a dokončíme Dvorecký 
most.

●  Budeme dále rozvíjet aplikaci Moje Praha, například o systém na navádění na parkovací místa pro 
ZTP.

●  Nainstalujeme po Praze stojany na kola.
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●  Odstraníme z Prahy zbytečné semafory a začneme instalovat chytré semafory, které budou reflek-
tovat dopravní situaci, abyste nečekali na červené, když kolem Vás nikde nikdo není.

●  V neobydlených lokalitách budeme provádět stavební a údržbové práce během noci, abychom co 
nejvíce zrychlili stavbu a co nejméně omezovali provoz.

●  Zrušíme nesmyslnou padesátku na Magistrále a zrevitalizujeme její okolí.

●  Budeme maximálně spolupracovat s Ředitelstvím silnic a dálnic na dostavbě Pražského okru-
hu. Pomůžeme s přípravou vykoupení pozemků pro jeho realizaci, připravíme všechny navazující 
stavby, pomůžeme s budováním protihlukových zábran a výrazně urychlíme všechna povolení, 
která závisí na magistrátu.

●  Zrušíme nesmyslné cyklopruhy a do budoucna budeme budovat především cyklostezky.

●  Obnovíme zrušené dopravní pruhy tam, kde to nyní způsobuje dopravní zácpy a zhoršuje životní 
prostředí, jako například na Korunovační.

●  Zajistíme transparentní, otevřené veřejné soutěže v Dopravním podniku hl. m. Prahy i v Technické 
správě komunikací a.s. – Nic jako kauza Dozimetr už se nesmí nikdy opakovat.



BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Chceme, aby Praha žila, ale zároveň chceme, aby se v Praze dobře a bezpečně žilo. Je nutné najít 
rovnováhu mezi zábavou, turismem a kvalitním životem v Praze. Chceme město, ve kterém se lidi 
nebudou bát pohybovat ani v nočních hodinách. Městská policie bude mít patřičnou autoritu a kaž-
dý se bude moct v noci v klidu vyspat. Zastáváme názor, že klid pod Vašimi okny byste měli mít od 
22 hodin, což je důležité zejména pro naše děti a seniory.

●  Zrevidujeme vyhlášky omezující noční život a posílíme městskou policii.

●  Rozdělíme Prahu na okrsky a každý okrsek dostane přiděleného strážníka, kterého budou moci 
Pražané kdykoliv kontaktovat telefonicky.

●  Zajistíme, aby Pražané znali svého strážníka. Strážníci musí znát svůj okrsek a lidé musí vědět, na 
koho se mají obracet. Naším vzorem jsou prvorepublikoví strážníci, kteří nebrali svoji profesi jako 
práci, ale jako poslání.

●  Městská policie se bude soustředit na udržování pořádku v ulicích, boj proti vandalům a spreje-
rům, pouliční kriminalitu, kapsáře nebo třeba pokutování neukázněných pejskařů.

●  Městská policie bude ve svých okrscích dohlížet na noční pořádek, abyste se v klidu a bez rušení 
mohli vyspat a byl respektován noční klid v místech pořádání večerních akcí a na frekventovaných 
místech s bohatým nočním životem.

●  Vytvoříme u městské policie speciální pořádkovou jednotku, která se bude věnovat pouze loka-
litám se specifickými problémy, jako je třeba Václavské náměstí, Hlavní nádraží nebo Palmovka 
či okolí stanic metra a MHD, dále na sídlištích, a tam, kde se pravidelně shlukují lidé s rizikovým 
chováním nebo drogově závislí.

●  Budeme pokračovat v investicích do hasičských zbrojnic, vozového parku a dalšího vybavení pro 
hasiče. Denně zachraňují naše životy, tak musíme chránit i ty jejich.

●  Budeme podporovat sdružení dobrovolných hasičů a jejich spolupráci s profesionálními hasiči. 
Chceme podporovat nejen jejich bezpečnostní roli, ale jejich roli sociálního a komunitního prvku, 
zejména v okrajových městských částech.

●  Prosadíme smysluplnou regulaci hazardu tak, aby konečně zmizely herny ze sídlišť a veškerý ha-
zard v Praze byl pod přísným dohledem a kontrolou. 

●  Rozšíříme počet adiktologických terénních pracovníků, abychom snížili počet lidí závislých na 
hazardu.

●  Budeme adiktologická centra a noclehárny pro bezdomovce umisťovat s rozmyslem do lokalit, 
kde nenaruší běžný život a nesníží pocit bezpečí obyvatel.

●  Podpoříme rozvoj kamerového systému, nikoliv za účelem sledování ale za účelem zvýšení pocitu 
bezpečnosti.
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ŠKOLSTVÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS
Děti jsou to nejcennější, co máme. Jsou naše budoucnost. Bohužel za sebou mají těžké období, kdy 
jim pandemie covidu znemožnila prezenční vzdělávání, sport a volnočasové aktivity. Nyní opět stojí 
pražské školství před velkou výzvou v podobě integrace dětí ukrajinských uprchlíků, nedostatku 
financí a Praha se k tomu musí postavit čelem a plně to našim dětem kompenzovat, aby nedošlo 
znovu k narušení výuky. Kapacity v mateřském, základním i středním školství byly ale dlouhodobě 
nedostatečné dávno před válkou. Sportovní kluby, které udržují naše děti zdravé, jsou už dnes bez 
peněz. Je nutné MASIVNĚ investovat do školství a sportu a zajistit tak našim dětem správný vývoj 
a kvalitní vzdělání.

●  Na základě demografických prognóz začneme stavět nové, moderní budovy mateřských, zá-
kladních a středních škol a budeme jednat se státem ale i se Středočeským krajem o finanční 
spoluúčasti.

●  Iniciujeme změnu školského zákona tak, aby i u středních škol byla brána v úvahu spádovost, 
jako to je u základních škol. Pražské děti musí limitovat pouze jejich vědomosti a schopnosti, a ne 
extrémní nedostatek vzdělávacích kapacit způsobený přílivem dětí z ostatních krajů.

●  Posílíme rozpočet na školní asistenty, abychom minimalizovali následky inkluze a ulevili pražským 
učitelům ve chvíli, kdy ve třídách přibydou ukrajinské děti. Kvalita výuky dětí nesmí znovu kles-
nout.

●  Zvýšíme platy pražským učitelům, abychom je ocenili za práci pod enormním tlakem, jak v době 
covidu, tak při integrací dětí uprchlíků. Zároveň potřebujeme motivovat středoškoláky, aby volili 
tuto profesi, nastupují silné generace a děti musí mít kdo učit.

●  Vytvoříme stipendijní program pro řemeslné a technické obory. Nejdůležitější je praxe, proto pod-
poříme spolupráci škol a firem.

●  Podpoříme výstavbu dětských skupin ve spolupráci s městskými částmi, aby byl dostatek míst 
pro pražské děti, a pomůžeme tak rodičům, aby mohli nastoupit dříve do práce.

●  Zpopularizujeme znovu řemeslné obory – zlaté české ručičky byly vždy naší pýchou.

●  Chceme, aby se naše děti věnovaly čtení knih. Proto se ve spolupráci s knihovnami chceme vy-
tvořit rozumný program na podporu čtenářské gramotnosti a zavést knihovničky do škol.

●  Zvedeme grantový program pro školy zaměřený na speciální výukové kurzy. Budou poskytované 
zdarma jak dětem, tak seniorům, a budou se věnovat bezpečnému pohybu v prostředí internetu, 
finančnímu vzdělávání, výchově a vzdělávání o životním prostředí. Plánujeme i zdravotnické kurzy 
nebo akademii pro seniory.



●  Vytvoříme fond pro jazykovou gramotnost, ze kterého budou financovány výměnné jazykové po-
byty pro základní školy a který podpoří rozšíření jazykové výuky na základních školách a v mateř-
ských školkách.

●  Podpoříme velmi dobře fungující program – Obědy pro děti. Pestrá strava je základ dobrého vý-
voje a zdravého sociálního kontaktu dětí.

●  Budeme přispívat na obědy pro děti, protože nechceme, aby se s rostoucími cenami potravin 
snížila kvalita potravin, ze kterých se vaří školní obědy.

●  Podpoříme vznik psychologických poraden při základních a středních školách.

●  Znovu zavedeme povinné zubní preventivní prohlídky do škol, s rostoucími cenami zubních zákro-
ků je prevence pro děti i rodiče klíčová.

●  Ze Sociálního nadačního fondu budeme financovat školní potřeby pro potřebné děti, školy v pří-
rodě, lyžařské kurzy a sportovní vybavení.

●  Finančně podpoříme sportovní kluby, výměnou za větší prostor pro rozvoj pro tréninky dětí a mlá-
deže za rozumné ceny.

●  Finančně podpoříme Domy dětí a mládeže a budeme investovat do zavádění komunitních center.

●  Finančně podpoříme volnočasové spolky, jako jsou například Skauti atp., kteří se věnují dětem. 
Finančně podpoříme i tábory a pobyty, které tyto spolky organizují.

●  Budeme budovat víc dětských hřišť a venkovních posiloven.

●  Budeme pokračovat v podpoře projektu Trenéři do škol, za který jsme z opozice bojovali v tomto 
volebním období.

●  Budeme podporovat rozvoj pražských sportovních klubu, tělocvičných a tělovýchovných jednot. 
Budeme investovat do oprav stávajících sportovišť tak, aby jejich prostředí bylo pro sport atrak-
tivní a členská základna v pražských klubech a jednotách se zase rozrostla.

●  Ve spolupráci s městskými částmi vytvoříme pro zimní období síť kluzišť pro veřejnost a školy, 
protože kapacity pro bruslení jsou v současnosti v Praze nedostatečné.



VOLEBNÍ PROGRAM PRO PRAHU 2022

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ
Praha je nejbohatší region v celé České republice a musí se umět postarat o své seniory a o Pražany 
se zvláštními potřebami. Musíme zvrátit trend posledních 4 let, kdy přednost dostávali nepřizpůso-
biví obyvatelé nad seniory, Pražany se zvláštními potřebami a samoživiteli. Je nutné skoncovat se 
sociálním inženýrstvím Prahy Sobě, která pracuje na likvidaci veškeré ústavní péče. Starat se o blíz-
ké doma nemůže zdaleka každý, proto to musí být věc volby, nikoliv donucení.

●  Vytvoříme takové podmínky, aby lidé mohli maximálně prožít svůj život doma – sociální a terénní 
péče, LDN kapacita, úprava infrastruktury a zajištění bezbariérovosti.

●  Pomůžeme seniorům při růstu cen a rozšíříme MHD zdarma a rozšíříme jízdné zdarma i na PID.

●  Postavíme nové domovy pro seniory a domy s pečovatelskou službou ve spolupráci s městskými 
částmi.

●  Vybudujeme nová zařízení pro Pražany se zdravotním postižením zejména pro občany trpící 
Alzheimerovou chorobou nebo autismem.

●  Zmodernizujeme stávající ústavní péči.

●  Prověříme právě probíhající transformaci sociální péče z dílny Praha Sobě a zvrátíme nesmyslné 
kroky a slučování zařízení tam, kde to nedává smysl.

●  Vytvoříme Metropolitní systém vzdálené tísňové péče, pomocí kterého bude možný vzdálený 
dohled nad zdravotním stavem seniorů. Senior má tlačítko, které zmáčkne v případě, že se necítí 
dobře nebo se něco přihodí. 

●  Vybudujeme Pražské dohledové centrum, pomocí kterého budou lékaři sdílet online zdravotní 
dokumentaci, a pokud má senior problém, automaticky pro něj systém vyšle vhodnou pomoc. 
Senioři tedy nemusí mít obavu stárnout v klidu v domácím prostředí.

●  Vytvoříme senior pointy, na kterých bude seniorům vždy poskytnuta asistence, například pro on-
-line podání žádosti o příspěvky. Senior point bude sloužit i jako informační centrum, ve kterém se 
vždy dozví, jaké možnosti, úlevy či pomoc jim Praha nabízí.



●  Vytvoříme program na podporu mobilních služeb pro seniory. Chceme zajistit dostatek ošetřo-
vatelů a lékařů, kteří by dojížděli za seniory a pomáhali jim, případně je ošetřovali v místě jejich 
bydliště.

●  Finančně podpoříme kluby a centra nebo jídelny, které poskytují útočiště nebo kulturní vyžití pro 
seniory. 

●  Taktéž v rámci městské taxislužby zavedeme senior taxi, které bude pomáhat za nízké ceny seni-
orům s dopravou např. k lékaři.

●  Vybudujeme v každé pražské nemocnici urgentní příjmy pacientů, jako to nyní funguje například 
v nemocnici Motol, kde bude o pacienty odborně postaráno.

●  Budeme investovat do rozvoje sítě poliklinik. Společně se státem budeme koordinovat zvyšování 
kvality pražského zdravotnictví, zejména kultivovat zařízení a rozšiřovat kapacity pohotovostí.

●  Vystavíme nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby, navýšíme počet lékařů a zdra-
votních sester u pražské záchranky a navýšíme počty výjezdových skupin.

●  Pražské byty nebudou nadále dávány k dispozici nepřizpůsobivým obyvatelům.

●  Pražské byty budou sloužit seniorům, rodičům samoživitelům, učitelům, lékařům, sestřičkám, po-
licistům, strážníkům, hasičům a lidem pracujícím v sociálních službách.

●  Ubytovny pro lidi bez domova a adiktologická centra nebudou umisťovány do obývaných lokalit, 
blízko škol, školek, zdravotních a sociálních zařízení.

●  Budeme podporovat programy drogové prevence.

●  Budeme pokračovat v budování Prahy bez bariér, aby se senioři a hendikepovaní mohli po Praze 
pohybovat bez omezení.
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VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zeleň, uklizené ulice, upravené parky, posekaná tráva, upravená veřejná prostranství, pěkný mobi-
liář, zkrátka úhledné a zorganizované město, ve kterém se v létě neupečete. To je to, co od města 
každý Pražan očekává. Aby se ve městě dobře žilo, potřebuje neustálou péči.

●  Ve spolupráci s městskými částmi budeme rozšiřovat městské parky.

●  Budeme investovat do údržby a péče o městskou zeleň a zabráníme tomu, aby se měnila v za-
stavěnou plochu.

●  Zrekonstruujeme Karlovo náměstí, Malostranské náměstí, Náplavky, horní část Václavského ná-
městí, okolí magistrály u UAN Florenc, Smíchovské nádraží nebo třeba terminály na Zličíně nebo 
Černém mostě.

●  Přednostně zrekonstruujeme okolí Hlavního nádraží Praha, tzv. Sherwood, a horní část Václav-
ského náměstí, kde je nutné revitalizovat prostor nejen z hlediska estetického ale také bezpeč-
nostního.

●  Budeme pokračovat ve výsadbě stromů, což je jeden z mála úspěchů, který se dá přičíst vedení 
Prahy v letech 2018-2022.

●  Budeme pokračovat v drobných opatřeních, která vedou k celkovému zvelebení veřejného pro-
storu.

●  Osadíme zastávky MHD odpovídajícím mobiliářem, abyste při čekání na MHD nezmokli a aby si 
senioři měli kam posadit.

●  Budeme bojovat proti zahušťování pražských sídlišť.

●  Posílíme svoz odpadů a napravíme současný stav, kdy jsou popelnice zejména na sídlištích pře-
plněné. Nainstalujeme nové odpadkové koše.

●  Vybudujeme komunitní zahrady, kde si budou moci Pražané pěstovat vlastní ovoce, zeleninu 
a květiny.

●  Klimatický plán Prahy přepracujeme tak, aby byl finančně realistický a odrážel aktuální urgentní 
potřeby Prahy s důrazem na energetickou soběstačnost hlavního města, nikoliv na aktivistické 
projekty.

●  Budeme finančně podporovat budování zelených střech a vertikálních zahrad a zajistíme na rozdíl 
od současné koalice i následnou údržbu.

●  Vytvoříme například program pro budování solárních panelů a bateriových úložišť pro bytové 
domy na sídlištích, abychom jim pomohli zlevnit náklady na energie v době energetické krize.

●  Vytvoříme dotační program na podporu fotovoltaiky a tepelných čerpadel.

●  Prověříme projekt využití tepla z odpadních vod a budeme v něm pokračovat, pokud bude živo-
taschopný.

●  Vybudujeme síť veřejných toalet, místo toho abychom nutili podnikatele poskytovat zdarma jejich 
sociální zázemí.



FINANCE A PODPORA PODNIKÁNÍ
Praha je bohaté město, ale není v jejích finančních možnostech investovat do všech strategických 
projektů a zároveň do rekonstrukcí a údržby městské infrastruktury, kterou využívají obyvatelé z celé 
České republiky. Proto je nutné otevřít jak otázku zvýšení příspěvku z rozpočtového určení daní, 
tak také otázku participace státu na klíčových investicích. Pražský rozpočet musí odrážet pražské 
potřeby, proto bude soustředěn na pomoc Pražanům a zároveň investice dle důležitosti, namísto 
podporování aktivistických projektů, jako je tomu nyní.

●  Sestavíme rozpočet, který bude reflektovat skutečné priority Prahy, nikoliv aktivistické projekty 
jako je tomu za současného vedení.

●  Ukončíme financování aktivistických neziskových organizací, které pracují proti hlavnímu městu 
a brzdí jeho rozvoj.

●  Otevřeme jednání o změně rozpočtového určení daní ve prospěch Prahy. Praha je hlavní město 
a jeho infrastrukturu využívá celá Česká republika, a to by mělo být zohledněno výrazným navý-
šením finančních prostředků do rozpočtu města.

●  Zvýšíme příspěvek na obyvatele pro městské části. Městské části ví nejlépe, jaké problémy jsou 
v dané lokalitě nejpalčivější, a proto by se měl zvýšit příspěvek, aby mohly operativně řešit problé-
my a nečekat na zdlouhavý schvalovací proces ze strany pražského magistrátu.

●  Iniciujeme změnu legislativy, aby bylo možné zvýšit turistický poplatek v hlavním městě na 70-150 
Kč.

●  Po dobu trvání současné ekonomické krize nebudou městské firmy generující zisk přispívat na 
kulturní akce. Místo toho budou přispívat do Sociálního nadačního fondu hlavního města, ze kte-
rého budou podporováni Pražané v tísni.

●  Podpoříme podnikání v oblasti vědy, výzkumu a inovací, zejména v těch oblastech, které povedou 
k samostatnosti hlavního města a šetření nákladů Pražanů.

●  Vytvoříme pobídkový systém pro lákání investic v oborech, které generují vysokou přidanou hod-
notu.

●  Ve spolupráci s Hospodářskou komorou vytvoříme podpůrný program pro začínající pražské ře-
meslníky, například v podobě výhodnějších nájmů v prostorách HMP nebo příspěvky na vybavení 
dílny. Potřebujeme v Praze obnovit tradici našich „zlatých českých ručiček“.
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KULTURA 
Praha vždy byla, je a bude centrum kultury a zároveň nejnavštěvovanější turistickou destinací v Čes-
ké republice. V této těžké době je ale nutné změnit současnou strategii podpory všech, zejména 
pak skoncovat s podporou aktivistických spolků a akcí, podpořit to nejlepší, naše rodinné stříbro 
a zbytek finančních prostředků soustředit na pomoc Pražanům.

●  Roli města vnímáme především v tom, že město musí zajistit podmínky pro umělce, organizátory 
a spolky k tomu, aby mohli dobře dělat jejich práci. Město nemá dělat kulturu, ale musí zajistit, aby 
se kultura mohla rozvíjet, a musí jí proto poskytnout podmínky, a ne klást zbytečné administrativní 
nebo jiné překážky.

●  Zavedeme kulturní vouchery pro nízkopříjmové rodiny a seniory, které bude možno uplatnit ve 
všech pražských kulturních institucí.

●  Nebudeme finančně podporovat aktivistické projekty, které omezují slušné Pražany a nemají s kul-
turou nic společného.

●  Nastavíme jasná kritéria, podle kterých bude Praha rozdělovat finanční podporu mezi jednotlivé 
kulturní akce a subjekty, chceme, aby se rozvíjely projekty, které se Pražanům líbí a jsou navště-
vované, a to je naše hlavní kritérium.

●  Budeme podporovat ve spolupráci s městskými částmi budování komunitních center, lokální kul-
turní akce a kulturní domy, které by na městských částech podporovaly pospolitost mezi obyva-
teli.

●  Nadále budeme prostřednictvím Prague Film Fund podporovat natáčení zahraničních filmů v Pra-
ze a propagovat tak naši metropoli v zahraničí.

●  Budeme pokračovat v projektu výstavby budovy nové filharmonie, ale až poté, co se Česká re-
publika dostane z ekonomické krize. Budovy musí počkat, přednější jsou lidé.

●  Dokončíme rekonstrukci Průmyslového paláce a pustíme se konečně do revitalizace Pražské 
tržnice.



DIGITALIZACE A INOVACE
Praha musí držet krok se svými obyvateli. Pražané denně využívají moderní technologie a očekávají, 
že všechny náležitosti ve vztahu k městu si ve 21. století vyřídí on-line. Přesně to je náš cíl. Už žádné 
obíhání úřadů, ale snadná orientace on-line jak v administrativních věcech, tak také v pohybu po 
městě a kulturním a veřejném dění, prostřednictvím aplikace Moje Praha.

●  Přiblížíme Prahu zase o něco více do 21. století po vzoru úspěšných a fungujících zahraničních 
příkladů.

●  Zefektivníme komunikaci občana s úřady.

●  Budeme pracovat na projektech, které nabídnou reálnou hodnotu pro jednotlivce i celé městské 
části.

●  Prosadíme jednotný elektronický systém pro zápis do mateřských, základních a středních škol.

●  Praha si zaslouží nové, moderní webové stránky a centralizované služby, které lidi skutečně po-
třebují.

●  Omezíme množství mobilních aplikací a zasadíme se o rozvoj jednotných a fungujících řešení.

●  Najdeme smysluplné využití dat, které město za nemalé peníze sbírá pouze pro prezentační účely.

●  Zajistíme efektivní řízení technologických a ICT projektů.
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