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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

 avedli jsme květinovou louku Jelení,
Z
s méně častým sečením.
 hceme, aby Loretánská zahrada
C
fungovala jako veřejná zahrada, tak jak
to má ve svém statutu.
 mezíme v celé městské části parkování
O
pro abonenty, ať mají šanci rezidenti.
 ozšířili jsme na Klárově tramvajový
R
ostrůvek a přidali lavičky.
 rosadili jsme prodloužení letní otevírací
P
doby Vojanových sadů do 20 hodin.
 lice Letenskou a Karmelitskou chceme
U
zbavit zbytečného tranzitu aut odjinud.
 tevřeme poradnu zadarmo pro
O
sousedy postižené hotelizací bytových
domů skrz platformy typu Airbnb.
Pomůžeme jim sepsat podněty Stavebnímu úřadu.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

 dělali jsme nový přechod pro chodce
U
u Malostranské besedy.

23.–24. ZÁŘÍ

1.

18.

 udeme pokračovat v přerušené snaB
ze zajistit Malostraňákům lepší občanskou vybavenost, zejména obchody.
 chválili jsme zmenšení přebujelých
S
předzahrádek na Královské cestě.
Bohužel kvůli odporu některých provozovatelů to zatím není všude vidět.

2.

3.

 udeme systematicky opravovat
B
městské byty i nebytové prostory, aby
mohly sloužit.

6.

7.

8. 10.

9.

11.

24.

27.
29.

28.

39.

21.

19.

38. 37.

36.

22.

23.

12.

13.

20.

16.

5.

25.

30.

26.

33.

 hceme rozšiřovat síť veřejných záchoC
dů, včetně bezbariérových. Provedeme
participativní audit toho, kde chybí. Záchody nebudeme stavět na úkor zeleně.
Komplementárním řešením může být
domluva s podniky, že dobrovolně zpřístupní své záchody veřejnosti.

34.
31.

Rádi byste nás podpořili? Každá drobná pomoc je teď moc duležitá. Můžete vyvěsit v okně plakát na druhé straně
– pokud chcete větší plakát (A3, A2 či A1) napište nám na adresu valerie.talackova@prahasobe.cz a rádi vám plakát
doneseme. Můžeme Vám doručit i letáky pro sousedy, budeme rádi, když je nám pomůžete roznášet.
FACEBOOK.COM/PRAHA1SOBE.OFICIALNI
WWW.PRAHA1SOBE.CZ

POMOC OBČANŮM ZASAŽENÝM ZDRAŽOVÁNÍM
Ceny potravin, energií nebo benzínu letí nahoru a drtí naše peněženky. Podle návrhu PRAHA SOBĚ zastupitelstvo
Prahy schválilo možnosti, jak poskytnout občanům rychlou a konkrétní pomoc s minimem papírování. Pomáháme
například obědy zdarma, příspěvkem na školu v přírodě, příspěvkem na bydlení a sociálními službami pro seniory.
Pomáhat musí i Praha 1, peněz má na to dost.
Více informací najdete na WWW.POMOCPRAZANUM.PRAHA.EU

J sme proti zástavbě na náměstí Miloše
Formana. Dohlédneme na to, aby náměstí bylo zavedeno v novém Metropolitním
plánu jako nezastavitelné.

16.

 hceme zachovat zeleň v parčíku na
C
rohu Maiselovy a Pařížské. Jsme proti
jeho vydláždění, jak má v plánu současná
radniční koalice.

18.

19.

EU CITIZEN? YOU CAN VOTE!
All you need to do is visit the Civic Affairs Department (Odbor občansko spravních agend) in the passage
at Vodičkova 32 and ask to be put on the additional register of voters. The department is open from 8am–6pm
on Mondays and Wednesdays, and the deadline for registration is 20 September. You’ll need to take your residency
permit with you. Elections are on 23 and 24 September.
For more information on how to register, and about PRAHA SOBĚ, see WWW.PRAHASOBE.CZ/ENGLISH

VOLEBNÍ MAGAZÍN

35.

15.

17.

 abránili jsme prodeji městských pozemZ
ků investorovi Rezidence U Milosrdných
(tzv. Maršmeloun) za nevýhodných podmínek.
 pozorňovali jsme na plány radnice staU
vět nepatřičnou skleněnou kostku v parku
u brány Anežského kláštera. O kousek dál
jsme zabránili stavbě předražených podzemních garáží.
 rosazujeme regulační plány, které by
P
umožnily městu lépe zabránit nevhodným
stavbám jako je tzv. obluda ve Stínadlech.

20. Zbavili jsme centrum pivních kol.
21.

 ystoupili jsme proti zbytečné a drahé
V
rekonstrukci hřiště Za Haštalem a zasadili
jsme se o ochranu komunitní zahrady. Je
třeba ale obnovit plochu hřiště.

PRAHA 1 SOBĚ

CO JSME V CENTRU ZLEPŠILI
A CO JEŠTĚ UDĚLÁME
Během čtyř let se magistrátnímu týmu PRAHA SOBĚ podařilo
změnit k lepšímu mnoho nešvarů centra Prahy, i když mnoho
zbývá dořešit, kvůli zdlouhavým procesům a legislativním
dírám. Na Praze 1 jsme byli na radnici jen rok – byť to byl rok
tvrdé práce v čele se starostou Pavlem Čižinským – než přešly
staré struktury do protiútoku a odvolaly nás. I z opozičních
řad jsme ale leccos dokázali.

32.

14.

PODPOŘTE NAŠI SNAHU

PRAHA 1 SOBĚ

17.

15.

4.

 akázali jsme u Lennonovy zdi
Z
busking, který obtěžoval rezidenty.
 dstranili jsme nevzhledný stánek pod
O
obloukem Karlova mostu a další stánky, které obtěžovaly rezidenty.

VOLEBNÍ
MAGAZÍN

PÁTEK OD 14.00 DO 22.00 HODIN
SOBOTA OD 8.00 DO 14.00 HODIN

22.

 ezpečnost už nesmí být v rukou lidí
B
jako jsou Petr Hejma a Petr Hlubuček.
Vytvoříme síť hotspotů na místech
nejvíce postižených rušením nočního
klidu, kde budou stát smíšené hlídky
PČR a Městské policie, a zadáme právní
analýzu na zefektivnění přestupkového
řízení. Noční hluk představuje problém
již pro polovinu rezidentů Prahy 1 a jeho
řešení je prioritou. Jsme připraveni regulovat provozní dobu podniků, kde to
bude nutné.

23.

 dstranili jsme v Kaprově ulici i jinde
O
telefonní budky, které byly už spíše jen
nosiči reklamy.

24.

 yparkovali jsme vozidla před MagistráV
tem. Mariánského náměstí si teď mohou
užívat občané.

25.

 bavili jsme Staroměstské náměstí
Z
obřích medvědů, pand, krtků a živých
soch.

26.

 dstranili jsme rikši před Thajskými ráji.
O
Zpracovali jsme novelu zákona o reklamě, abychom mohli odstraňovat i další
vizuální smog, kde podnikatelé využívají
mezery v zákoně.

27.

 hceme omezit zbytečný tranzit aut odjiC
nud, který proudí kolem Karlova mostu.

28.

 achránili jsme před pokácením javor
Z
stříbrný na Anenském trojúhelníku a zabránili jsme vydláždění parčíku. Nedopustíme stavbu pontonu u řeky, který
má hlavně za cíl sem přilákat turistické
plavby.

29.

 ozšířili jsme na Smetanově nábřeží
R
chodníky, vysadili stromy a udělali nový
bezpečný cyklopruh a tramvajovou zastávku u Novotného lávky.

30.

 pozornili jsme na plány stavět obří hotel
U
za domem U Starých Šedivých v Bartolomějské ulici a prosadili jednání města
s investorem.

31.

 adále budeme prosazovat zachování
N
pasáže mezi Spálenou a Opatovickou,
i když projekt hotelu už má povolení.

32.

 yjednali jsme zrušení nájezdových ramp
V
v dolní polovině Václavského náměstí.

33.

 rosadili jsme zákaz herních automatů
P
i na území Prahy 1.

34.

Vracíme tramvaje na Václavák.

35.

 ozšířili jsme „chodník smrti“ u Hlavního
R
nádraží a znovu zavedli přechod u Muzea.
Podporujeme další zklidnění magistrály.

36.

 dstraníme zbytečný a nepohledný
O
kruhový objezd u náměstí Republiky.

37.

 otřebujeme dořešit dopravní situaci
P
v Petrské čtvrti, ať si tudy řidiči nekrátí
cestu. Řešením může být vytvoření „superbloku“ po vzoru Barcelony.

38.

 pravíme fasádu Základní školy
O
J. Gutha-Jarkovského.

39.

 udeme intenzivně komunikovat s vlastB
níkem bývalé polikliniky v Lannově o budoucnosti chátrající budovy.
VOLEBNÍ MAGAZÍN

PRAHA 1 SOBĚ 

VOLEBNÍ MAGAZÍN

BEZ ŠÍBRŮ, BEZ AMATÉRŮ.
V PRAZE 1 I V CELÉ PRAZE

PAVEL ČIŽINSKÝ
1.

KDE JE VŮLE, TAM SE NAJDE CESTA

Naše chodníky jsou koloběžkami různých
barev doslova zaneřáděny. V lepším případě
na chodnících stojí, v horším případě tam leží.
Každopádně překážejí, když chceme projít,
zejména máme-li třeba dětský kočárek nebo
jde-li proti nám skupina turistů. Když překážejí i u školy pro nevidomé děti, máme vážný
problém. Minimálně v centru Prahy přitom ony
koloběžky skoro vůbec neslouží nám, rezidentům. Turisti s nimi jezdí spíš pro zábavu než
z nutnosti, a nejčastěji jezdí po chodnících.
Firmy, které je provozují, zneužívají mezery
v zákoně, která říká, že každý si smí odstavit
své kolo na chodníku. Výsledkem však je,
že chodníky slouží ke komerčnímu nabízení
těchto koloběžek a my se na to jen bezmocně
koukáme.
Řešení není snadné, ale musí se hledat.
A PRAHA SOBĚ ho intenzivně hledala a hledá.
Nabídli jsme již dvě řešení.
Jako starosta Prahy 1 jsem v roce 2019 prosazoval podrobení koloběžek tržnímu řádu: výchozí úvaha je, že každý, kdo nabízí ke koupi
třeba jablka, tak musí mít tržní místo. Takže

logicky i koloběžky by se měly nabízet jen na
tržních místech. A pokud by firma umožnila
novému zákazníkovi odemknout si koloběžku
mimo tržní místo, spáchala by přestupek; takže firmy by si ohlídaly, aby zákazníci pronajaté
koloběžky vraceli jen na určená místa. Zastupitelstvo Prahy 1 to v řijnu 2019 jednomyslně
schválilo, ale než jsme to na magistrátu stihli
prosadit, tak nás ODS, Hlubučkův STAN, ANO
a spol., odvolali. A oni sami se už pak starali
jen o své kšefty a na řešení koloběžek zcela
zapomněli. A když jsem jim to jako opoziční
zastupitel připomínal, tak mi ten bod arogantně
vyřadili z programu. Několikrát.
Tak jsme to začali zkoušet jinak. Můj bratr
Jan, náš kandidát na primátora, byl v té době
poslancem, a tak zkoušel navrhnout změnu
zákona, aby bylo možné koloběžky normálně
odtahovat. Aby kolegům poslancům náš problém názorně předvedl, půjčil si do parlamentu
od jedné z dcer dětskou koloběžku jako rekvizitu. Neuspěl, v červnu 2020 jeho návrh řešení
podpořilo jen 55 poslanců, a to bylo málo. Tak
to zkusil znovu. Dne 14. 4. 2021 ho podpořilo

už 68 poslanců, návrh prošel, ovšem v Senátu
byl následně dne 10. 6. 2021 vypuštěn. Byl na
to v parlamentu bohužel sám. A ODS a spol.,
kterých tam byly desítky? Nikdo mu nepomohl.
A když jsme prosili ODS Praha 1, aby požádali
své stranické kolegy o podporu, tak předseda
Richard Bureš se nám nejprve vysmál a pak
napsal, že už to propásl, že už je to zamítnuté
a že prý považuje „za přínosnější řešit podobné situace osobní domluvou.“
Ano, současní vládci Prahy 1 si na řešení
problému koloběžek zkrátka neudělali čas. A je
naivní se domnívat, že se v budoucnu polepší.
PRAHA 1 SOBĚ se zavazuje, že do řešení
problému koloběžek vrhne dostatek energie.
A kde je vůle, tam se jednou najde i cesta.
VÁŠ PAVEL ČIŽINSKÝ
KANDIDÁT NA STAROSTU

NAŠI DALŠÍ KANDIDÁTI

BENO GE:
JAK NA ALKOTURISMUS

8.

Voják z povolání v hodnosti majora
z generálního štábu, z Anenské
čtvrti. Od března 2022 zastupitel
MČ Praha 1. Působil v bezpečnostní komisi.
„Rušení nočního klidu související s alkoholovou turistikou musí řešit v prvé řadě Městská
policie, kterou je potřeba personálně posílit.
Zároveň se musí v rámci současných možností strážníků výrazně postihovat toto nepřístojné
chování a pak také jít s dobou a o nepřijatelnosti chování alkoholových turistů informovat
na sociálních sítích virálním způsobem. Tyto
informace se musí rozšířit celosvětově.“

JAN VLČEK:
ŽÍT A NE PŘEŽÍVAT

9.

Filmový architekt, přednáší filmovou scénografii na FAMU. Vyrůstal
na Malé Straně na Nových zámeckých schodech, dnes žije na Starém Městě.
„Je toho spoustu, co mám na té naší jedničce
rád, ale je toho žel také asi víc, co mě
neskutečně štve a čemu je třeba se postavit
opravdu důrazně. Naše čtvrť byla ukradena
lidem, kteří v ní chtějí žít a ne přežívat.
Děsí mě, že současná radnice si udělala
z Prahy 1 bankomat, že pomáhají přeměnit
jedno z nejkrásnějších míst ve vesmíru v odporný lunapark.“

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU
FACEBOOK.COM/PRAHA1SOBE.OFICIALNI
Najdete tam mimo jiné videa o několika kauzách: zástavba na náměstí Miloše Formana a vydláždění parčíku v Pařížské, stánky s předraženou šunkou
na Staroměstském náměstí a další. Najdete i článek, který nám nechtěli posléze v radničním časopisu JEDNA v rubrice „Mistní parlament“ tisknout. Ptali
jsme se, proč kandiduje Petr Hejma na starostu městské části, když z magistrátní kandidátky STAN ho po zatčení Petra Hlubučka odstranili. A upozornili
jsme na jeho postoj ve věci hazardu. Ale nechtěli nám to zveřejnit…
V neposlední řadě najdete informace o tom, kde se s námi můžete před
volbami setkat. Těšíme se!

PETRA PĚTIOKÁ:
VĚCI JDOU ZMĚNIT

JAN ČIŽINSKÝ
10.

Hypoteční specialista, bydlí
s dcerou na Malé Straně. Spolu
s dalšími místními se zasloužila
o zastavení projektu zástavby ve Velké
Strahovské zahradě.
„Když se mi něco nelíbí, jsem zvyklá
s tím něco udělat. A když se opravdu
chce, jdou i zdánlivě nezměnitelné věci
změnit. Smutné je, že současná koalice
se rezidentům spíš vysmívá, než aby
jednala v jejich zájmu. O tom se přesvědčuji
na každém zastupitelstvu, když předkládám
své interpelace.“

kandidát na primátora

PAVEL
ČIŽINSKÝ

kandidát
na starostu
Prahy 1, právník
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