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Praha

ŽIŽKOV Bodat si dýky do zad je po-
litickým folklorem už od starověké-
ho Říma. Piráti v Praze 3 však neče-
kali ani na povolební čas a začali se
navzájem odvolávat z již podané
kandidátní listiny do komunálních
voleb. A jelikož neměli dost náhrad-
níků, do voleb za ně půjde jen
34 osob do zastupitelstva s 35 křes-
ly. Strana tak nemůže od příznivců
dostat maximální počet hlasů .
Už hledání lídra kandidátky bylo

těžké. Předseda žižkovských Pirátů
místo odmítl, protože se nechce
přestěhovat z Trutnova. Zdálo se
tedy, že se vedení listiny ujme pod-
nikatel Michal Konvička, který se
podílel na webu Kauza3.cz, jenž se
zabýval děním na městské části.
Do čela strany se však v Praze 3

nečekaně postavil dlouholetý člen
strany Martin Arden. Využil toho,

žemnoho lidí jsou jen příznivci stra-
ny a ne členové, nemohli tedy
o lídrovi hlasovat. Ke zvolení mu
tak stačily čtyři hlasy.
Následně Arden Konvičkovi a ješ-

tě jednomu kandidátovi vytýkal ne-
podloženou spolupráci s konku-
renční TOP 09, což mělo sloužit
jako důvod k jejich odstranění
z kandidátky. Na její podání už však
byla nejvyšší chvíle, členové tamní-
ho sdružení se tak dohodli, že ni-
kdo už se nebude vyhazovat.

Zásah shůry
Jenže do hry zasáhl republikový vý-
bor strany, který Konvičku a další-
ho kandidáta z kandidátky vyškrtl.
„Pro těsnou spolupráci s TOP 09
a netransparentní jednání,“ zdů-
vodnil jejich vyloučení z kandidát-
ky poslanec a člen výboru Vojtěch
Pikal. Samotného Ardena navrhl vy-
škrtnout také „pro nespolupráci
a sabotáž práce ostatních a ne-
transparentní jednání“. K jeho vy-
škrtnutí však nedošlo.

Zásah shůry probudil další vlnu
nevole u žižkovských Pirátů, jeli-
kož se jich nikdo na nic příliš neptal
a tento zásah si vynutil Arden, kte-
rý se coby dlouholetý člen strany
zná s lidmi z vedení a tímto krokem
obešel rozhodnutí žižkovských ko-
legů.
Za to jej i s příznivkyní navrhli žiž-

kovští Piráti odvolat. Než k tomu do-
šlo, Arden na své místo rezignoval
a druhé odvolání bylo staženo. Vše
vyplývá z diskusí, které jsou na ve-

řejném internetovém fóru strany.
Kandidátem Pirátů na starostu Pra-
hy 3 se tak nakonec stal Štěpán Štré-
bl, původní dvojka kandidátky
a manažer pirátské kampaně pro
komunální volby.
„Je to standardní politická situace

jako každá jiná, jen ji neděláme za
zavřenými dveřmi. Jediný problém
byl, že se o tomnejednalo o dvamě-
síce dřív a vše se řešilo se zpoždě-
ním. Proto vznikl tento problém,“
říká k dění Štrébl.

Problém však může být ještě vět-
ší, než teď Piráti přiznávají. Jejich
počínání a vnitřní spory zaměstná-
vají i zástupce žižkovské TOP 09
a Zelených. Obě strany totiž uvažují
o tom, že by po volbách v případě
zisku většiny mohly udělat společ-
nou koalici a poslat tak do opozice
předvolební koalici ODS, lidovců
a Svobodných, kterou vnímají jako
silného hráče do voleb. Riziko další-
ho rozpadu Pirátů ale tyto předsta-
vy nabourává.
„Ujišťují nás, že odstoupením líd-

ra se zamezilo dalšímu štěpení,“
říká lídr žižkovských Zelených On-
dřej Rut s tím, že když Piráti kandi-
dují v nižším počtu, nežmá zastupi-
telstvo postů, tak škodí svému vý-
sledku ve volbách i případné povo-
lební koalici.
S pochybami sleduje dění také

TOP 09. „Jsou jedním z našich po-
tenciálních koaličních partnerů. Co
kolem nich sleduji však poukazuje
na fakt, že tato skupina, která vznik-
la v květnu, netvoří kompaktní ce-

lek,“ říká Jiří Ptáček (TOP 09), kte-
rý vede kandidátku topky a STAN.

Koaliční manévry
Koalici už nyní vylučuje s SPD
aKSČM. „V podstatě prakticky vylu-
čuji koalici s ANO. Vnímám jako rizi-
ko, že ANO může udělat koalici
s ODS,“ dodává Ptáček. Není tak vy-
loučeno, že TOP 09 půjde po vol-
bách do koalice s ODS, s níž už
v současnosti sedí na radnici, aby
zabránila dostat se ANO k moci.
ANO vede do voleb projektový

manažer Petr Venhoda, který by se
však mohl brzy stát poslancem. Ve
funkci má nahradit Martina Strop-
nického, který má na funkci rezig-
novat, aby se mohl stát velvyslan-
cem Česka v Izraeli.
Ač bude členem parlamentu,

chtěl by Venhoda usednout i ve ve-
dení Prahy 3. „Post poslancemě ne-
diskvalifikuje pro práci na radnici.
Naopak by mohlo být pro měst-
skou část výhodou, žemá svého po-
slance,“ uvádí Venhoda.

Vzpoura v řadách Pirátů
Piráti z Prahy 3 se navzájem odvolali z odevzdané kandidátky. Komplikují si účast v čele radnice

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/3FL0OA
Randstad s.r.o.

Amazon od září zvedá mzdy na 150
Kč/h+bonus až 10% Máme pro vás
jednoduchou práci v příjemném a moderním
prostředí, dopravu do práce a zpět zdarma, 5
týdnů dovolené a mnoho dalších výhod.
Nepropásněte šanci vydělat si více peněz!
Volejte ZDARMA na 800 856 856 a získejte práci
v Amazonu.

Více na www.jobdnes.cz/detail/CJ04O0
INDEX NOSLUŠ s.r.o.

Čistá práce v Praze, 32 800 Kč a spousta
benefitů Do výroby léčiv v Praze hledáme
zaměstnance. Nabízíme výbornou mzdu,
příspěvek na ubytování, bonusy navíc a mnoho
dalších skvělých benefitů. V případě zájmu nás
kontaktujte na níže uvedené kontakty. tel:
775587007 email: kacerov02@indexnoslus.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/OVL2VB

Státní zemědělský
intervenční fond

Referent Regionálního odboru (Praha)
zajišťuje agendu na sekretariátě a odpovídá za
hospodárné a efektivní čerpání finančních
prostředků. Požadujeme: SŠ. Nabízíme: dobu
neurčitou, flexibilní pracovní dobu, mobil,
stravenky, příspěvek na volný čas, Více info na
www.szif.cz/kariera.

Více na www.jobdnes.cz/detail/S8JRVL
PŘEDVÝBĚR.CZ s. r. o.

Frézař Pro stroj. společnost hledáme Frézaře.
Zkušenosti s frézy, soustruhy nebo hoblovkou
výhodou. Práce na HPP, dobré platové
ohodnocení, stravenky, příspěvek na dopravu a
jiné. V případě zájmu zašlete Váš CV na
predvyber@predvyber.cz nebo 725528449

INZERCE

13 °C

Holešovice, Karlín

Břehy spojí
Rohanský most
Magistrát plánuje 382 metrů dlou-
hý a 23 metrů široký Rohanský
most spojující Jateční ulici v Holešo-
vicích s Rohanským nábřežím a Ur-
xovou ulicí v Karlíně. Určen by byl
pro tramvaje, auta, cyklisty a chod-
ce. Záměrem by se měli radní zabý-
vat příští týden. (ČTK)

Praha

Tramvaje v centru
se rozjedou
Provoz tramvají v centru obnovil
dopravní podnik v noci na dnešek,
původně se předpokládal termín
až v pátek. Provoz linek v úseku La-
zarská – Národní divadlo – Újezd
přerušilo v pátek 7. září poškození
kolejí ve Spálené ulici. (ČTK)

Ruzyně

Letiště více
pokutuje hlučné
dopravce
Provoz na ruzyňském letišti se zvy-
šuje a s tím roste hluk. Letiště zača-
lo proto od června pokutovat nedis-
ciplinované dopravce, přičemž za
první dva měsíce rozdalo 123 sank-
cí za více než tři miliony korun.
Podle obcí v okolí letiště je míra
hluku čím dál vyšší. Mluvčí letiště
Roman Pacvoň uvedl, že zákonné
limity hluku porušeny nebyly, při-
pustil však, že se zvýšeným provo-
zem by mohly vzniknout problémy
zejména v noci, kdy jsou stanove-
né limity hluku nižší. Letiště se za-
měřilo na dopravce, kteří často lé-
tají v jiných časech, než původně
měli. Kvůli tomu se pak posouvají
lety do nočních hodin. Dalším čas-
tým prohřeškem je využití hlučněj-
šího stroje, než k jakému se aerolin-
ky zavázaly. (ČTK)

Zrod Pirátů v městských částech

Obytná stavba přímo na Libeň-
skémmostě. Tak v rámci kampa-
ně představil kandidát na primá-
tora Petr Stuchlík (ANO) vizi ar-
chitekta Jaromíra Pizingera na
přestavbu, kterou ale přitom ne-
chce realizovat. „Není to pro-
jekt. Jako primátor bych vyhlásil
architektonickou soutěž,“ uve-
dl. Podle starosty Prahy 8 Roma-
na Petruse (ČSSD), na jejímž úze-
mí most z velké části stojí, by vý-
stavba trvala příliš dlouho. „Kaž-
dý den bychom se děsili, jestli
most do té doby vydrží. Já bych
si přál, aby se začalo něco dít
hned,“ uvedl. Česká komora ar-
chitektů navrhuje zanechat stá-
vající podobu mostu a pouze ho
zrekonstruovat. (and, rsr)
Vizualizace: Jaromír Pizinger

27 °C

Benedikt Lederer
redaktor MF DNES

● Loni slavili Piráti úspěch ve vol-
bách do Poslanecké sněmovny,
kde získali třetí nejlepší výsledek
ze všech stran, a v hlavním městě
byli druhým nejsilnějším uskupe-
ním. Proto se strana rozhodla jít do
letošních komunálních voleb v Pra-
ze sama za sebe. A to i v měst-
ských částech, kde před čtyřmi lety
Piráti třeba vůbec nekandidovali.

● Nově tak letos vzniklo místní
sdružení Pirátů na Praze 2 a 3. Po-
prvé budou kandidovat také ve čtvr-
té či osmé městské části. V první
městské části půjde také o jakousi
premiéru. Za koalici stran, mezi ni-
miž byli i Piráti, kandidovali lidé už
ve volbách v roce 2014, letos jde
však strana do voleb už čistě sama
za sebe.

Stuchlík ukázal
vizi, jež zůstane
jen na papíře


