
Svatopluk Baďura, lídr kandidátky Svobodní v Praze 5 

 

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

Jsem zakládající člen Svobodných a živnostník před důchodem, žiji téměř půl století v Košířích, 

politika mne zajímá a mám tedy docela dobrý přehled o tom, co se na Praze 5 děje. Po desítkách let 

tvrdé práce v oboru auto-moto chci trochu zvolnit – budu mít konečně víc času i na jiné věci a rád 

bych se tedy pokusil osobně Praze 5 a svým sousedům přispět k lepšímu životu. Vzhledem 

k současnému stavu společnosti bude letos u voleb rozhodující více než kdy jindy účast a zdravý 

selský rozum voličů, ve který plně věřím. 

 

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

Jednoznačně nedostatek školských zařízení. Katastrofální dopravní situace. Likvidace naší – v 

Praze výjimečné – zeleně kvůli komerčním zástavbám bez jakékoliv navazující „občanské 

vybavenosti“ – je naší povinností uchránit alespoň to, co ještě zbylo, tady není na co čekat. 

Komerční výstavba jako taková: Rada MČ Prahy 5 ještě teď, na poslední chvíli před volbami, 8. 

září 2022, „vyšla vstříc“ developerům usnesením, že naše pozemky bude prodávat za nejnižší, 

netržní cenu podle pražské cenové mapy. Ale jsou tu i každodenní drobnosti, které jsou možná pod 

rozlišovacími schopnostmi současné radnice, ale lidi to denně naštvává. Chybějící lavičky a 

přístřešky na zastávkách, pítka v parcích. Pohozené koloběžky na chodnících. Stříkačky v 

pískovištích. Neupravené veřejné prostory, když nejsou na dohled radnici. Nevyřešené přechody pro 

chodce. Prostě ty malé věci, které ovlivňují naši pohodu. 

 

S kým byste byli ochotni jednat o spolupráci v zastupitelstvu a s kým naopak určitě ne? 

Řeknu, s kým ano. S politiky, kteří mají všech pět pohromadě, neholdují směšným omezením 

slušných občanů a nezastupují různé lobbistické skupiny, zneužívajíce svěřené pravomoci 

k privátnímu či skupinovém prospěchu. 

 

Kde je podle vás pro voliče nejzásadnější rozdíl mezi politikou Svobodných a vašimi 

politickými konkurenty? 

Máme už od počátku stále stejné vlastní cíle a chceme si za nimi jít v dobrém slova smyslu 

tvrdohlavě. Znáte naše logo? Jsou to beraní rohy... 

 

Můžete voličům přiblížit pozadí vaší kandidátky? Jak jste kandidátku „stavěli“ a kdo jsou 

lidé, kteří kandidují v Praze 5 za Svobodné? 

Na Praze 5 máme malou členskou základnu, ale hodně příznivců z řad nestraníků. Kandidátku jsme 

tedy sestavovali ze shodně smýšlejících spoluobčanů různých věkových i sociálních skupin či lidí, 

kteří volí Svobodné již od počátku jejich vzniku nebo důvěřují mně osobně, a kteří nechtějí jen 

čekat, až někdo za ně věci opraví. 

 

Co soudíte o nových politických subjektech, které letos kandidují na radnici? Mnohé se 

vymezují vůči stávající politické reprezentaci v Praze 5. Vybral byste i tak mezi nimi 

potenciálního partnera pro povolební spolupráci? 

Politická reprezentace na pětce změny rozhodně potřebuje. Nejde o to slibovat, vymezovat se. Je 

důležité změnu skutečně prosazovat. Férově, důsledně, bez zbytečných řečí, protahování a 

předvádění se na schůzích. Aby se ledy pohnuly a aby občané věděli, že někde mají zastání. 

 

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

Naše motto je Svoboda, prosperita, nezávislost. Buďme na Praze 5 svobodní. 

 

 


