
Štěpán Rattay, dvojka kandidátky Pirátů v Praze 5 a předseda Kontrolního výboru 
zastupitelstva MČ Praha 5  

S čím jdete do nastávajících voleb? Co podle vás u voličů rozhodne? 
Piráti jsou strana bez korupčních skandálů a snažíme se vždy otevřeně komunikovat s občany. 
Myslím, že už to samotné musí být pro voliče z Prahy 5 dostatečně lákavé. Politika na Praze 5 
má dlouhodobě špatnou pověst. Je plná zákulisních neprůhledných vlivů, lobbingu a 
klientelismu. Halasné otevření radnice občanům z úst paní starostky Zajíčkové neproběhlo ani 
na půl žerdi. Její fatální střet zájmu, kdy vede a definuje školskou politiku na Praze 5 a 
nedokáže řádně a včas zajistit dostatečné kapacity pro základní školství, přitom sama jako 
podnikající osoba za zvýhodněných podmínek okupuje školní budovu Prahy 5. To je samo o 
sobě dostatečně vypovídající o tom, jaká je zde vedena politika. Doufám, že to je voličům 
jasné. 
Rozhodne jak velká bude účast ve volbách a kolik hlasů seberou politická uskupení, která 
budou chtít atakovat 5procentní hranici a nepodaří se jim to. Všechny tyto hlasy propadnou. 
Na Praze 5 máme hned několik nových uskupeních Solidarita (bývalá ČSSD), Šlachta se svou 
Přísahou, SPD s Trikolorou, Praha 5 sobě, SEN 21 pro Prahu 5, o návrat usilují Zelení v 
koalici s KDU-ČSL. 

Jaký problém nebo problémy podle vás aktuálně nejvíce trápí Prahu 5? 
Doprava. Praha 5 má stále obrovský potenciál rozvoje. Musíme území rozvíjet chytře a pokud 
se má na Praze 5 dále stavět, musí vznikat zástavby, které budou naplňovat principy 
moderního evropského města. S developerskou výstavbou bytů musí vznikat i školy. 
Soukromí investoři nemohou jen ekonomicky vytěžovat naše území, ale musí se intenzivněji 
zapojit a finančně více participovat na občanské vybavenosti. Přeci chceme město, které je 
zdravé pro žití, před okny vám nejezdí 10 tisíce aut denně. To je případ Plzeňské, 
Vrchlického, Strakonické/Svornosti, Hořejšího nábřeží, Radlické, Dobříšské a dalších. 
Stavme čtvrtě, kde bude příjemné žít a ne jen do nich chodit přespat. V dochozí vzdálenosti 
15 minut vašeho bydliště musí být vše nezbytné: obchod s potravinami a základním zbožím, 
lékař, škola, hospoda nebo kavárna a ideálně i vaše práce. 

S kým byste jako Piráti byli ochotni jednat o koalici a s kým naopak určitě ne?  
Jsme připraveni jednat se všemi demokratickými politickými uskupeními a naopak 
nepodpoříme účast takových politických subjektů, o kterých se domníváme, že ohrožují 
základní principy demokracie v naší zemi. Mám na mysli strany jako jsou KSČM, SPD a jim 
podobní. 

Kde je nejzásadnější rozdíl mezi Piráty a jejich politickými konkurenty? 
Na českém politickém poli nenaleznete obdobně liberálně smýšlející stranu. Myslím, že na 
městě jsme ukázali, že máme odvahu dělat správné věci, nebojíme se jít i do nepříliš 
populárních rozhodnutí - jako je oprava dopravní infrastruktury, která tu předešlými vládními 
garniturami byla dlouhodobě zanedbávaná. V Praze padaly lávky, kolem dopravní 
tepny Barranďáku se chodilo po špičkách, protěžovala se hlavně automobilová doprava a 
pozapomínalo se na bezpečnost chodců, rozvoj MHD konkrétně pak pro Prahu tradiční 
tramvajové sítě a nevyužíval se potenciál cyklodopravy. To vše se pod vedením pirátského 
primátora Zdeňka Hřiba začalo řešit 



Praha 5 má mezi městskými částmi své, ne vždy zcela pozitivní renomé. Kde je onen 
„zakopaný pes”? Dokážete právě vy nabídnout voličům v tomto ohledu změnu? 
Jde o zakořeněný klientelismus, neprůhledný lobbing. Vazby dřívějších vedení radnice na 
lobbistické skupiny kolem lidí jako je pan Rittig nebo pan Kočka. Dodnes je velké množství 
platných smluv, které byly uzavřeny nebo domluveny před rokem 2010, tedy za působení 
nechvalně známého exstarosty ODS pana Jančíka. S tím se Praha 5 potýká dodnes. Také jde o 
nedostatečně otevřenou komunikaci ze strany současného vedení radnice. Projekty jako je 
participativní rozpočet jsou spíše zneužívány jako nástroj pro PR, než aby skutečně zapojily 
občany do rozhodování o veřejných věcech. Lidé přicházejí se skvělými nápady, vyhodnotí 
se, často i uspějí, ale skončí na úřadě v šuplíku. Takto přeci nelze s občany jednat a pohrdat 
jejich snahou starat se a vylepšit své okolí, místo, kde žijeme. 
  
Co soudíte o nových politických subjektech, které letos kandidují na radnici? Vybral 
byste mezi nimi potenciálního partnera pro povolební spolupráci? 
Budou se jedno volební období rozkoukávat. Ano, krom SPD, Komunistů a Trikolory jsou pro 
nás všichni vážným potenciálním partnerem pro povolební vyjednávání. 

Kdybyste měl v jedné větě shrnout, proč by měli voliči dát hlas právě Pirátské straně, 
jak by zněla? 
Máme zkušenost a odvahu řídit Prahu 5 správně a nejsme zatíženy korupčními skandály. 


