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P ražský výbor Starostů a nezá-
vislých se jednohlasně rozho-
dl, že nechce v podzimních

volbách do Sněmovny pouze dopl-
ňovat kandidátku lidovců. Reago-
val tak na nabídku svých dosavad-
ních partnerů na celostátní úrovni,
kteří kvůli nejistým prognózám
o (ne)dosažení potřebných deseti
procent hlasů z původní dohody
o rovnoměrném spojení vycouvali.
S největší pravděpodobností tak

silný tým v čele s Petrem Gazdí-
kem a ministrem Danielem Herma-
nem v hlavním městě bojovat o pří-
zeň voličů nebude. Zároveň se ale
nabízí otázka další budoucí spolu-
práce obou uskupení v Praze.
Už pro komunální volby 2014 se

potkali Starostové a lidovci na spo-
lečné kandidátce v Praze 1, 3 nebo
4. A zejména díky spojení se Zele-
nými se Trojkoalice vyhoupla až
do současného vedení magistrátu.
Až se za rok budou znovu do-

mlouvat aliance pro obecní volby,
zahojí se dnes čerstvé rány, nebo
převládne pachuť zklamání a kaž-
dý si půjde po svém? Z druhé mož-
nosti by se radovali především poli-
tičtí konkurenti, kterým odpadne
silný soupeř.

Zápisník
Matěj Ludvík
redaktor MF DNES

Politolog Pavel Růžič-
ka chce lidem v restau-
racích vysvětlovat, že
mají politiku vnímat ji-
nak. Fackou to zatím
neskončilo, říká.

PRAHA „Lidé říkají, že politologie
je obor, který se týká jen politiky
a kritizování politické scény, ale to
není pravda. Zajímá se i o občanské
společnosti a o to, jak fungují a jak
působí na demokracii. Když je ob-
čanská společnost dostatečně rozvi-
nutá, je pak rozvinutá i demokracie
a nehrozí nám diktatura,“ upozor-
ňuje šestadvacetiletý politolog Pa-
vel Růžička.

Jak dnes podle vás lidé vnímají
politology?
Asi tak, že je to někdo, kdo denno-
denně čte noviny a čeká na zavolá-
ní, aby volajícímu řekl svůj názor.
Pak je druhá skupina, která říká, že
politolog je člověk, který mu v „me-
káči“ dává hamburger. Ale to je
podle mě všeobecný předsudek
vůči všem humanitním oborům.

A není už dnes politologů přece
jenmoc?
Možná, ale těch kvalitních je zatra-
ceně málo. Viděl jsem to na svém
ročníku, kde nás začínalo čtyřicet
a končilo deset. Těch třicet odešlo
hlavně kvůli tomu, že ještě nechtěli
nikde pracovat, a tak šli studovat
– kamkoliv. Prostě se flákali.

Co by měl umět kvalitní polito-
log?
Měl by mít nadhled nad politikou
a neměl by být zaujatý vůči žádné
politické straně. Své názory na da-
nou věc by měl říkat s nadhledem,
vtipem a neměl by mít střet zájmů
tím, že by třeba byl v nějaké straně.

Vy sám jste ale v politické straně
byl.
Ano, dva roky jsem byl ve Straně
svobodných občanů, kde jsem zjis-
til, jak funguje politická strana, jak
získává své členy a své příznivce,
jak funguje na sociálních sítích a jak
získává peníze od podnikatelů
i obyčejných lidí.

Proč už nejste jejím členem?
Protože si myslím, že by strana
měla fungovat tak, aby šel nejdřív
selský rozum a až za ním ideologie.
Nabyl jsem dojmu, že je to naopak.
Zkusil jsem jen jednu stranu, takže
nemůžu soudit, jak je to u ostat-
ních. Alemyslím si, že by se problé-
my měly řešit ve veřejném zájmu.
Třeba u takového opravování chod-
níků by strana s ideologií řekla
„Kde na to vezmem?“ a ta se sel-
ským rozumem zase „Opravíme
chodníky, protože je to v zájmu ob-
čanů, kteří po nich dennodenně
chodí“.

Proč jste si vybral politologii?
Zajímala mě politika a chtěl jsem se
o ní dozvědět víc. Postupně jsem
zjistil, že politika se pochopit nedá.
Neustále se totiž vyvíjí. Ale mám jis-
té teoretické znalosti, se kterými
bych mohl lidi, kteří v různých re-
stauračních zařízeních říkají věci,
které nejsou pravda, opravovat. Dá-
vat větší povědomí o fungování stá-
tu těm, kteří tomu příliš nerozumí.

Takže chcete v hospodách pou-
čovat štamgasty? Tak to hodně
štěstí.
Už jsem to párkrát udělal a zatím to
fackou neskončilo. V české společ-
nosti je zakořeněno, že je politika
špatná, a já chci, aby se to zlepšilo.
Po politicemě postupem času zača-
lo víc zajímat fungování občanské
společnosti v demokracii a v autori-

tativních režimech, čemuž se chci
v budoucnu věnovat.

Jak si představujete své uplatně-
ní?
Například v neziskových spolcích,
které se věnují kultivaci občanské
společnosti. Třeba v těch, které vy-
světlují, k čemu slouží Senát,
k čemu Poslanecká sněmovna nebo
proč máme tolik poslanců, kolik
máme. Andrej Babiš nebo Tomio
Okamura říkají, že je poslanců hod-
ně. Ale když se podíváme na jiné
země v Evropě, nejsme na tom tak
zle. Podle mě chtějí spíš rozbourat
systémnež dělat konstruktivní poli-
tiku.

Jak jste si politologii představo-
val, než jste nastoupil na vyso-
kou školu, a jak se to pak změni-
lo ve škole?
Myslel jsem si, že když budu studo-
vat politologii, budou tamní učitelé
více komentovat politické dění
a skrze příklady z praxe dávat při-
rovnání k tomu, co se učíme. Reali-
ta byla taková, že to jen naznačova-
li. Myslel jsem si, že toho bude víc,
že budou ty politiky parodovat a dě-
lat si z nich legraci. Nebylo tomu
tak, což mě trochu zklamalo, ale na
druhou stranu, když si vezmu, že
by měl mít politolog nadhled, ne-
můžu se tomu divit.

A co střet s realitou?
V realitě jsem nějaké zkušenosti

s politologií nabyl tak, že jsem se
v našem šestnáctitisícovém městě
před krajskými volbami snažil voli-
če upozorňovat, že všechno není
tak, jak si myslí. V obecních vol-
bách můžete hodit tolik hlasů, ko-
lik je zastupitelů. V krajských vol-
bách to tak ale není.

Je něco, co byste chtěl ve svém
oboru změnit nebo dokázat?
Chtěl bych učit obyvatele České re-
publiky, jak vnímat politiku, proto-
že tady to vnímání není takové,
jaké bych si představoval. Podle
měnavíc v Česku chybí konstruktiv-
ní diskuse bez nadávek. I to bych
chtěl zlepšit. Dovedu si představit,
že by se uspořádal nějaký večer,
kde by vystoupily dvě strany a dis-
kutovaly by o nějakém tématu.

Ale to se děje.
Ano, ale málo. Občanská společ-
nost se podle mě probouzí, ale ješ-
tě ne dostatečně. A to navíc jen
v Praze a krajskýchměstech, v těch
menších to tak není. Tam dělají
možná jen malé debaty a méně čas-
to. Chybí aktivní lidé, kteří by se do
toho zapojili.

Je úlohou politologa, aby měnil
vnímání politiky?
Je to jeden z jeho úkolů. Další úkol
může být právě to „poučování“
– jaké máme volby, jak by se měl
chovat prezident nebo jak by se
měla vykládat ústava.

Kateřina Havlická
redaktorkaMF DNES

KUNRATICE Hygienická stanice
v Praze zakázala koupání na Šeberá-
ku kvůli přemnožení sinic. Ze stej-
ného důvodu nedoporučuje koupá-
ní v Hostivaři, kde je čtvrtý stupeň
znečištění z pětistupňové škály.
Koupaliště na Šeberáku letos do-

stalo kvůli sinicím špatnou známku
při všech dosavadních měřeních,
v minulých týdnech hygienici kou-
pání pouze nedoporučovali. Nyní
platí zákaz, který stanice pro ryb-
ník poprvé vyhlásila letos už
29. května. Z důvodu zamoření sini-
cemi nedoporučují hygienici koupá-
ní ani v hostivařské přehradě, ani
tam letos nejde o první případ. Mír-
ně zhoršená je voda na Džbáně
a v Motole, kde je patrné zakalení.
Nemělo by však znamenat žádná
zdravotní rizika, takže koupat se
tam lidé mohou. (ČTK)

Jiné představyPavel Růžičkaměl před příchodem na vysokou školu jinou představu o výuce a cítil se trochu zklamaný. Sám chce své znalosti využívat
k tomu, aby pomohl Čechům lépe pochopit politický systémČeské republiky. Foto: DanMaterna, MAFRA

PRAHA Do systému Pražské inte-
grované dopravy (PID) se má od
konce srpna zapojit Kladensko, ale
s výjimkou některých linek na Slán-
sku. Ty budou podle Regionálního
organizátora Pražské integrované
dopravy (Ropid) integrovány v prů-
běhu příštího roku. Slaný i okolní
obce nyní dávají k plánované inte-
graci připomínky.
Cestující mezi Kladnem a Prahou

už budou od konce srpna potřebo-
vat jen jednu jízdenku pro městské
i meziměstské linky a také pro že-
leznici, měsíčně uspoří až stovky
korun. Zároveň si budou muset
lidé zvyknout na nové označení li-
nek, které bude začínat trojkou
nebo šestkou podle toho, zda se
bude jednat o městský, nebo mezi-

městský spoj. Některé linky budou
prodlouženy, jiné naopak zkráce-
ny, upraveny budou i jízdní řády.
Do systému už jsou zapojeny Měl-

nicko, Neratovicko, Benešovsko,
Sedlčansko, řada spojů na Praze-vý-
chod a Praze-západ. V září přibude
oblast Mšena a Kokořínska, do kon-
ce roku by podle aktuálních před-
pokladů mělo přibýt i Berounsko.
Cílem je, aby v systému příští rok
byly celé střední Čechy.
Kladensko semělo do systému za-

pojit už letos v červnu, zpoždění
způsobily technické záležitosti. Pů-
vodněměla integrace Kladenska za-
čít loni v červenci. Důvodem odkla-
du bylo mimo jiné velké množství
nutných legislativních kroků a také
velký rozsah integrace. (ČTK)

Opakované problémyKoupaliště na Šeberáku trpí na problémy se sinice-
mi, kterémůžou způsobovat zdravotní problémy. Foto:MAFRA

Rozvod lidovců
a Starostů:
konec funkční
spolupráce?

Knihy a časopisy
Odkoupím velkou knižní pozůstalost.
Tel:603478873133999

Koupím
Velkou knižní pozůstalost - koupím a sám
odstěhuji. Případně i starožitný či retro náby-
tek vhodný do stylové čítárny - stolek, křesla,
lampu, knihovnu, dekorativní obraz, aj.
T:603478873133951

Pianino nebo křídlo. Tel:602366831136817

Stříbrné příbory. Tel:602366831136929

Zaměstnání - Nabídka
STR Praha s.r.o. se sídlem na Praze 4, při-
jme na HPP zaměstnance do zakázkové
strojní výroby - zámečníka, mechanika, ná-
strojaře, obraběče kovů. Nástup možný ih-
ned. Tel.: 241 483 080, paní Paulová136048

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické
fakulty UK, Slovenská 27, Praha 2
přijme učitele/lku 1.stupně. Nástup září
2017. Životopisy zasílejte na e-mail:
reditelka@zs-slovenska.cz nebo
skola@zs-slovenska.cz137466

Mladí na
startu
kariéry

„Bez rozvinuté občanské
společnosti hrozí diktatura“

Seriál
Začátek profesní dráhy

V seriálu Mladí na startu kariéry
jsme se zeptali čtyř absolventů
vysoké školy, proč si vybrali svůj
obor, co v něm chtějí dokázat nebo
změnit, z čeho mají obavy či jaké
už mají zkušenosti.

Politolog Pavel Růžička (26) po-
chází z Rakovníka, bakalářský titul
v oboru získal na Západočeské uni-
verzitě v Plzni a nyní žije v Praze,
kde si coby soudní zapisovatel na
Obvodním soudu pro Prahu 4 vydě-
lává na další studium. To by mohla
být navazující magisterská politolo-
gie, ale i sociologie či žurnalistika.

Plánujete zůstat v Praze?
V tuto chvíli ano. Myslím si, že má
Praha nejvíc možností, jak se uplat-
nit.

Jaký byste si představoval plat,
až se budete živit politologií?
Takový, abych vyžil. Nula až sto ti-
síc. Nemůžu říct konkrétní částku,
protože to nevím. Může mě bavit
práce za minimální mzdu a nemusí
mě bavit práce za čtyři sta tisíc. Člo-
věk bez praxe by neměl mít velké
ambice ohledně platu. Sedmnáct ti-
síc korun hrubého by pro začátek
stačilo. Ale pak, až bych se zapra-
coval do dané společnosti, by to
asi bylo víc.

Do pražské dopravy
se zapojí Kladensko

Praha

Dopravní podnik
radí Pražanům,
kam na houby
Dopravní podnik hl. m. Prahy
(DPP) vydal pár zajímavých tipů na
místa, kammůžete jít nasbírat koš
plný hub pražskou MHD. Vyrazit
můžete do Obory Hvězda. Nejrych-
lejší cesta tam vede ze zastávky Síd-
liště Petřiny (tramvají 1 a 2 nebo au-
tobusem 191) nebo přímo od stani-
ce metra Petřiny. Přístup je možný
také od křižovatky Vypich (tramva-
jové linky 22 a 25, autobusové lin-
ky 174, 180, 184 či 191). Nejoblíbe-
nější houbařskou lokalitou je Klá-
novický les, kam houbaře přiblíží
vlak linky S1 do zastávky Praha-Klá-
novice, nebo autobusy 163, 209
a 250 (do Újezdu nad Lesy) nebo
221 a 303 (do Klánovic). Houbařům
se nabízí také Divoká Šárka, kam se
dostanou tramvajemi 20 a 26 nebo
autobusy 161 a 312 (do Nebušic). Na
jih od Prahy mohou zamířit lidé do
Michelského a Kunratického lesa,
kde se nabízí zastávka U Labutě
(autobusy 106, 114, 138, 193, 196)
nebo zastávky v oblasti Kunratic
(autobusy 165, 193 a 203). (et)

Šeberák opět bez koupání
INZERCE


