
  

 
 
 

 
 

Memorandum 
o vytvoření volební koalice 

  
 mezi 

  
politickým hnutím Starostové a nezávislí (dále STAN), 

nestranickými kandidáty (dále VLASTA), 
politickou stranou KDU-ČSL (dále KDU-ČSL) 

a politickým hnutím Desítka pro domácí (dále DPD) 
  

  
 

Vážení občané Prahy 10, dámy a pánové! 

  

Po 8 letech od chvíle, kdy jsme vstoupili na politickou scénu Prahy 10, a 4 roky 

od voleb, po kterých jsme převzali odpovědnost za správu naší městské části, před 

Vás znovu předstupujeme a žádáme o Vaši důvěru. 

  

  

  

Co máme společného? 

 

 Usilujeme o zdravou, spravedlivou a otevřenou politiku ve prospěch všech 

občanů Prahy 10. 

 Prahu 10 považujeme za jeden pospolitý celek. Máme společnou vůli 

prosazovat programové priority našich hnutí, stran i místně zakořeněných 

spolků, a to ve všech čtvrtích a lokalitách naší městské části. 

 Dokázali jsme, že s pomocí efektivních soudobých nástrojů komunální politiky 

umíme lidem zajistit dobré podmínky k životu v místě, kde žijí. 



 Máme velkou úctu ke všem živým lokálním, kulturním, duchovním, 

sportovním i společenským tradicím Prahy 10. 

 V neposlední řadě cítíme odpovědnost za rozvoj naší Prahy 10 v době, která je 

citelně poznamenána důsledky pandemie koronaviru a ruské agrese vůči 

Ukrajině. Zvládli jsme společně epidemii a s Vaší pomocí se postavíme čelem 

i výzvě uprchlické krize. 

  

S blížícími se volbami do Zastupitelstva MČ Praha 10 v říjnu 2022 a na základě dobré 

mnohaleté spolupráce v Zastupitelstvu a Radě MČ Praha 10 jsme se proto rozhodli 

vytvořit volební koalici: 

„VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL a Desítky pro domácí“ 

  

Oznamujeme Vám naši shodu na těchto principech: 

  

1. Programový a vyjednávací tým 

VLASTA,  STAN, KDU-ČSL a DPD ustanoví do 31. 3. programový a vyjednávací tým 

po dvou zástupcích z každé smluvní strany, který do 2 měsíců od podepsání tohoto 

Memoranda zpracuje podrobný Volební program a Koaliční smlouvu. Ve Volebním 

programu se budou dostatečným způsobem odrážet priority smluvních stran. 

V Koaliční smlouvě bude ošetřeno zejména: spravedlivé zastoupení jednotlivých stran 

na kandidátní listině, financování kampaně, nástroje efektivního fungování koalice 

před volbami i po nich, povinnost společně hájit společný program 

i nepřehlasovatelnost v předem oznámených záležitostech. 

  

2. Kandidátní listina 

Smluvní strany provedou výběr svých kandidátů na společnou kandidátní listinu 

nejpozději do 30. 6. 2022. Každá ze stran má právo nominovat na společnou 

kandidátní listinu své kandidáty na základě svobodné vůle a v souladu s principy, které 

se v jednotlivých stranách uplatňují, a to v poměru, který stanoví Dodatek č. 1. k tomuto 

Memorandu. 

 

 

  



3. Lídr 

Smluvní strany se dohodly, že lídrem kandidátky je David Kašpar z hnutí STAN. David 

Kašpar od podpisu Memoranda reprezentuje koalici „VLASTA a STAN s podporou 

KDU-ČSL a Desítky pro domácí“ navenek ve vztahu k volbám, k médiím i ostatním 

kandidujícím volebním stranám. 

  

4. Společný postup po volbách 

Smluvní strany se dohodly, že budou postupovat jednotně před volbami i po nich. 

Po volbách vytvoří společný zastupitelský klub a budou dbát na vyvážené zastoupení 

zastupitelů jednotlivých stran v orgánech MČ Praha 10. Společně a jednotně budou 

vystupovat i při povolebních politických jednáních s cílem získat většinu 

v Zastupitelstvu MČ Praha 10 a podílet se co nejefektivněji na správě veřejných 

záležitostí Prahy 10. 

  

5. Souběh voleb 

Smluvní strany uzavírají toto Memorandum a následně Koaliční smlouvu výhradně 

pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 10. Ve volbách do Zastupitelstva hl. m. Praha 

a ve volbách senátních postupují svobodně a suverénně v zájmu svých voličů a podle 

svých preferencí. Zavazují se přitom vystupovat gentlemansky a vést férovou volební 

kampaň. 

  

6. Volební štáb 

VLASTA, STAN, KDU-ČSL a DPD ustavují ke dni podpisu tohoto Memoranda 

přípravný volební štáb, složený z volebního manažera a dvou zástupců každé smluvní 

strany. Podrobnosti fungování Volebního štábu během volební kampaně stanoví 

Koaliční smlouva. 

 

7. Programové desatero 

Naše spojenectví je hodnotové a je pevné, protože stavíme na kompetenci i empatii. 

Kompetence zvládat a řešit problémy Prahy 10 vyžaduje empatii vůči těm, kterých se 

naše rozhodnutí bezprostředně dotýkají. Proto klademe důraz na tyto programové 

body: 

1. Transparentní hospodaření, efektivní správa městské části, vstřícná 

komunikace s občany ze strany vedení MČ a úřadu, realistické investice. 



2. Navýšení kapacity mateřských a základních škol MČ Praha 10, koncepční práce 

s dětmi v MŠ a ZŠ, podpora výměny zkušeností mezi školami a vstřícného 

přístupu škol k rodičům. 

3. Kvalitní sociální péče a sociální služby vstřícné a dostupné pro seniory Prahy 10; 

spolupráce v prevenci nemocí a podpory zdraví; příznivé prostředí a podmínky 

pro rodiny, koncepční spolupráce s rodinnými a komunitními centry.  

4. Péče o zdravé životní prostředí, o čistotu, veřejnou zeleň, rekreační plochy 

i přírodní parky; odpovědné nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku; 

aktivní úsilí městské části o čisté ovzduší; lokální opatření zaměřená na změny 

klimatu. 

5. Bezpečné prostředí pro všechny skupiny obyvatel a jejich zapojení 

do preventivních aktivit, zacílených především na děti, mládež a seniory. 

6. Zapojení občanů do územního plánování a diskusí o rozvoji veřejných 

prostranství; dostupná, kvalitní a atraktivní městská hromadná doprava; 

navýšení parkovacích kapacit na MČ Praha 10; prostupné území pro bezpečný 

a bezbariérový pohyb. 

7. Podpora kultury, společenského života, spolků, umění, sousedských akcí 

a tvůrčího přístupu k životu v jednotlivých čtvrtích jako nástroj kvality života 

v MČ Praha 10. 

8. Systémová podpora sportu, sportovních oddílů i rekreačních aktivit, koncepční 

a spravedlivý dotační systém, respektující pestrou nabídku sportovních 

a volnočasových aktivit. 

9. Koncepční nakládání s byty a nebytovými prostorami ve prospěch MČ Praha 10 

a jejích občanů; podpora finančně dostupného a sociální bydlení; řádné 

hospodaření s nemovitým majetkem přitom městské části zajišťuje stabilní 

financování služeb, které poskytuje. 

10. Důležitost spolupráce a oboustranně vstřícné komunikace mezi MČ Praha 10 

a hl. m. Praha i mezi MČ Praha 10 a dalšími městskými částmi. 

  

 

 

 



V Praze dne 24. 3. 2022 

  

…………………………………………… 

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., předsedkyně spolku Koalice VLASTA, z. s. 

  

…………………………………………… 

Renata Chmelová, revizorka spolku Koalice VLASTA, z. s. 

  

…………………………………………… 

MgA. David Kašpar, předseda oblastní organizace STAN Praha 10 

  

…………………………………………… 

Mgr. Matěj Štěpánek, místopředseda oblastní organizace STAN Praha 10 

  

…………………………………………… 

Mgr. Adam Šilar, předseda místní organizace KDU-ČSL Praha 10 

  

…………………………………………… 

Mgr. Pavel Mareš, předseda obvodní organizace KDU-ČSL Praha 10 

  

…………………………………………… 

MgA. Jiří Vrba, předseda hnutí Desítka pro domácí 

  

…………………………………………… 

Martin Kurka, místopředseda hnutí Desítka pro domácí  

 


