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S čím jdete do nastávajících voleb? Co podle vás u voličů v Praze 5 letos rozhodne? 

Mým životním názorem je, že politika má být vlídná k lidem a nesmí je strašit. A to platí 

v současnosti dvojnásob. Jako právník jsem se ve své praxi, přednáškách i diskusích setkával s 

osobními pocity křivdy, nespravedlnosti nebo marnosti. Tehdy jsem pochopil, že nestačí mírnit nebo 

napravovat nepříznivé dopady ekonomiky, práva nebo politiky na každého člověka, ale je třeba 

odstraňovat jejich příčiny. To se vztahuje především na sociální oblast, které věnuji největší část své 

pracovní aktivity. Svou politickou angažovanost vidím především v otázkách, které se občanů 

každodenně dotýkají. 

A co bude mít vliv na výsledek voleb? Jsme velká městská část a klíčovou záležitost sehraje 

vnímání vlády a také volební účast. 

 

Jaký problém nebo problémy podle vás aktuálně nejvíce trápí Prahu 5? 

Tyto problémy jsou ve své obecnosti takřka shodné s jinými městskými částmi, městy a obcemi. 

Lidé se zejména zajímají o bezpečnost na ulicích, v parcích, v dopravě a vůbec na veřejnosti. Praha 

je velkoměsto s mnoha vlivy, tak ani není divu. Tradičně citlivě je samozřejmě brána doprava, a to 

zvláště v posledních letech, kdy je silně prosazována cyklodoprava a ta tradiční se bere jako něco 

nepatřičného. Přitom, když někde chcete žít, dopravní obslužnost není něco příjemného, ale je to 

nutnost. 

S velkou koncentrací lidí ve městech jsou přirozeně spojeny negativa jako větší nepořádek či míra 

kriminality. I to se ale dá rozumnými opatřeními řešit. Aby se nám všem tady žilo líp. 

 

S kým byste jako ANO byli ochotni jednat o koalici a s kým naopak určitě ne? 

Klíčová je přirozeně shoda na základních bodech našeho programu. Podle toho se budeme při 

povolebních jednáních rozhodovat. 

 

Patříte mezi dlouholeté zastupitele Prahy 5, což je na jedné straně jistě výhoda, na té druhé se 

tím ovšem vystavujete kritice politických konkurentů... Jak to vnímáte vy osobně a co pro vás 

práce zastupitele znamená? 

V hnutí ANO jsem od dubna 2014 doposud. Několik let se zabývám správou městské části Praha 5, 

kde bydlím. Nejsem totiž zastupitelem proto, že na mě nezbyla jiná funkce. Zastupitelstvo městské 

části pro mě není přestupní stanice na politické dráze. Vybral jsem si tuhle práci, protože jsem 

přesvědčen, že je potřebná. Pro město, pro spoluobčany a také pro pocit svého uspokojení, že jsem 

na věci jenom nenadával, ale že jsem se pokusil alespoň něco udělat pro jejich zlepšení. 

 

Kde je nejzásadnější rozdíl mezi vaší kandidátkou a vašimi politickými konkurenty? 

Nechci hovořit o rozdílech v personálním obsazení kandidátek, ty nejsou tak podstatné. Daleko 

důležitější je rozdílnost programová. V delším horizontu totiž nelze radniční koalici držet na bázi 

negace, ale právě na konsenzu nad základními body programů politických uskupení. 

 

Praha 5 má mezi městskými částmi své, ne vždy zcela pozitivní, renomé. Kde je podle vás 

onen „zakopaný pes“? Dokážete právě vy nabídnout voličům v tomto ohledu změnu? 

Vím, kam míříte. Vámi zmíněné pošramocené renomé pátá městská část získala především za vlády 

starosty Milana Jančíka. Postupně se vnímání radnice Prahy 5 snažíme napravovat, ale nejde to ze 

dne na den. Pokud v nadcházejících volbách získáme od občanů silný mandát, můžeme tuto změnu 

urychlit a dokončit. 

 

Co soudíte o nových politických subjektech, které letos kandidují na radnici? Často jsou to 

přitom ti, kdo se vymezují proti stávající politické reprezentaci Prahy 5. Vybral byste i tak 

mezi nimi potenciálního partnera pro povolební spolupráci? 

Každé volby přinášejí nové politické subjekty. Některé jsou neúspěšné, některé částečně úspěšné, 



některé mají výsledky. Vždy ale rozhoduje, jak tyto subjekty a jejich zastupitelé dodrží své sliby. 

V rámci politického souboje dokážu pochopit, že jejich představitelé staví své postoje na kritice 

stávajícího vedení radnice. Jak už jsem uvedl dříve, potenciální partnery si budeme vybírat podle 

míry programové shody. 

 

Kdybyste měl v jedné větě shrnout, proč by měli voliči dát hlas právě vám, jak by zněla? 

Spravedlnost, samospráva, solidarita a spolupráce. 


