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Piráti jsou na Praze 11 doma! 
Právě ve svých rukách držíte 
historicky první Pirátské listy 
Prahy 11, které pro vás připravi-
li členové a příznivci Pirátů na 
Jižním Městě. Tímto děkuji všem 
za pomoc a podporu spojenou se 
samotným vydáním.

Možná jste již zaregistrovali, 
že se i v Praze 11 v poslední době 
objevují zmínky o Pirátské straně. 
Od roku 2010 má Pirátská stra-
na na Jižním Městě své zástupce 
a od roku 2014 jsou Piráti v za-
stupitelstvu MČ Praha 11 (Filip 
Miler a Jiří Dohnal) a několika 
Komisích Rady MČ. Pirátským 
myšlenkám naklonění sympati-
zanti strany se ještě více zaktivi-
zovali během loňské předvolební 
kampaně k volbám do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České re-
publiky a rozšířili naši členskou 
základnu. I díky tomu jsme moh-
li na Jižním Městě v únoru 2018 
založit Místní sdružení Pirátské 
strany. Můžeme tedy konsta-
tovat, že jsme zde již ofi ciálně 
„doma“. Pořádáme pravidelná 
veřejná setkání s našimi členy, 
příznivci a sympatizanty a plá-
nujeme spoustu veřejných a pro-
spěšných akcí, na které vás tímto 
srdečně zveme.

Do nadcházejících komunál-
ních voleb chceme našim spolu-
občanům a sousedům nabídnout 
především transparentní radnici 
otevřenou dialogu s občany, které 
chceme dosáhnout mimo jiné i 

pomocí digitalizace státní sprá-
vy. Chceme, aby měli občané mož-
nost komunikace s úřady pomocí 
internetu a nemuseli kvůli vyří-
zení úředních záležitostí čekat 
ve frontách. Radnici samotnou 
chceme naopak otevřít občanům, 
aby se každý mohl osobně vyjád-
řit k otázkám, které ho zajímají, 
nebo trápí.

U toho ale nekončíme. Chceme 
a umíme řešit i další témata. Toto 
vydání Pirátských listů Vám na-
bízí malou ochutnávku. K mno-
hým tématům chceme nabídnout 
vlastní řešení, která vytváříme ve 
spolupráci s odborníky i občany 
Prahy 11, jejichž hlasům pozorně 
nasloucháme.

Chcete být informováni o tom, 
co právě děláme nebo obecně  
o dění na Jižním Městě? Pak sta-
čí vyhledat v rámci Facebooku 
stránku Piráti Praha 11 a přidat 
se k našim fanouškům. Aktuální 
informace také brzy naleznete na 
webové stránce Praha11.pirati.cz, 
kterou pro vás v současné době 
připravujeme.

Jižní Město je naším domovem, 
máme to tu rádi a máme nám 
všem společně co nabídnout. Sle-
dujte nás. Těšíme se na setkání 
s vámi.

Mějte krásné a pohodové léto.

Jiří Dohnal, Piráti Praha 11

Vážení spoluobčané Jižního Města,

Jiří Dohnal, zastupitel MČ a předseda Pirátů na Praze 11

ProČ Jižní Město
potřebuje piráty?

Jižní Město se dlouhodobě po-
týká s pozastaveným rozvojem 

všech oblastí městského života. 
Minulé, ani současné vedení rad-
nice není schopno naslouchat 
potřebám občanů 21. století, ne-
vidí, kam tečou peníze radnice, 
dokumenty jsou nedostupné. 
Městská část funguje ze setr-
vačnosti. Lidé tráví svůj volný 
čas mimo městkou část, protože 
zde není odpovídající místo pro 
relax.

Piráti Prahy 11 vznikli jako re-
akce na tuto ignoranci mocných. 
Naše požadavky jsou standard-
ní - fungování města. Všechny 
smlouvy přehledně zveřejníme 
na internetu. Při budování no-
vých staveb budou obyvatelé 

vždy součástí přípravy projektu. 
Ve veřejném prostoru bude hrát 
hlavní roli zeleň a místa k odpo-
činku. Horké město, ve kterém se 
nedá v létě vydržet, není situace, 
se kterou bychom se smířili. 

Postupnými kroky stabilizuje-
me naše město. Transparentní 
politika je nejlepší obranou proti 
korupci. Jakmile budou mít oby-
vatelé města přehled o veřejných 

penězích, bude to první krok 
k obnovení vzájemné důvěry. 
Druhým krokem bude celková 
rekonstrukce infrastruktury. Již-
ní Město je kompaktní architek-
tonický návrh. Budeme usilovat 

o rekonstrukci pasáží u stanic 
metra, nikoliv jejich demolici. 
Tato rekonstrukce se bude tý-
kat i prostorů mezi jednotlivými 
bloky. Záleží nám na potřebách 
zdejších obyvatel a estetické še-
trnosti k našim panelovým do-
mům.

Panelové sídliště není méně 
kvalitní bydlení, naopak je to 
skutečný domov pro tisíce z nás. 

Místo kde vyrůstáme, chodíme 
do škol a žijeme se svými nej-
bližšími. Po rekonstrukci je tře-
ba myslet na budoucnost. Piráti 
budou prosazovat nejmodernější 
postupy, jak panelové domy re-
konstruovat a modernizovat, aby 
zvládly výzvy moderního života 
21. století. 

Panelové domy jsou naší chlou-
bou. Stín, který vrhají, předsta-
vuje aktivní prvek pro udržení 
vody pro zeleň. Zavedeme nej-
modernější osvětlení využívající 
české technologie. Veřejné osvět-
lení, které reaguje na aktuální 
světelné podmínky. 

Jako radnice podpoříme masiv-
ní rozšíření internetových roz-

vodů. Internet se stal civilizační 
nutností, nenecháme naše senio-
ry offl  ine. Během pár let společně 
vytvoříme z Jižního Města čtvrť, 
která funguje pro své obyvatele. 
Jižní Město bude nejlepší adresou 
v Praze. 

Bc. Martin Duška, Piráti Praha 11

Piráti na Jižním Městě
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“Zřizovatel základních a mateř-
ských škol nemá v úmyslu vyhla-
šovat konkurzní řízení na pozici 
ředitele zřizovaných škol.” Tak 
zní jediná ofi ciální informace 
z Úřadu městské části Praha 11 k 
možnosti vypsání konkurzů na 
místa pěti z devíti ředitelů škol 
v této městské části. Informace 
byla poskytnuta až po opakova-
ných dotazech jednoho z občanů, 
a to dva týdny před uplynutím 
termínu pro vypsání konkurzu. 
Žádné rozhodnutí Rady MČ Pra-
ha 11, žádné ofi ciální prohlášení, 
zdůvodnění.

 
Ředitelům a ředitelkám ZŠ 

a MŠ Chodov, ZŠ Donovalská, ZŠ 
Ke Kateřinkám, ZŠ Mendelova a 
ZŠ Pošepného náměstí končí šes-
tileté období, a tak měla MČ Pra-
ha 11 šanci žádat od vedoucích 
pracovníků škol “složení účtů” za 
uplynulých šest let a vizi pro šest 
let následujících. Bohužel, jak se 
zdá, Rada MČ Praha 11 zaujala 
postoj “mrtvého brouka”. Při-
tom konkurzní řízení mohlo být 
prospěšné pro všechny strany. 
Konkurz nijak nepopírá kvalitu 
práce současného vedení, pro-
tože stávající ředitel může svou 
funkci znovu obhájit.

Piráti na Praze 11 se domnívají, 
že konkurz slouží jako zhodno-

cení práce ředitele, a to nejen 
pro vedení městské části, ale 
i pro rodiče, žáky a učitele. Zá-
roveň je možné srovnat koncepci 
pro nadcházející léta s pohledem 
dalších zkušených pedagogů. Při 
konkurzních řízeních totiž kan-
didáti předkládají vizi fungování 
školy na příštích šest let. Takto 
se některé školy dostávají do si-
tuace, kdy jsou ředitelé na svých 
místech osmnáct let od posled-
ního konkurzu a dalších šest let 
tam zůstanou. Někteří tak budou 
v čele školy čtyřiadvacet let bez 
jediného konkurzu. V době, kdy 
školství prošlo velkými změna-
mi a na další změny by se mělo 
chystat. Jaké mají školy vize 
a kam chtějí směřovat?

Jednání Rady MČ Praha 11 je 
netransparentní a paradoxně 
oslabuje pozici ředitelů, jejichž 
autoritě nepřidá ani fakt, že 
konkurz mohla žádat také Česká 
školní inspekce.

Podobně formálně pak působí 
školské rady jednotlivých škol, 
ve kterých navíc městská část 
vyměnila v únoru tohoto roku 
své zástupce. Mnozí z nich tak 
ani nevěděli, že by vypsání kon-
kurzu mohli požadovat. Možný-
mi konkurzy se na svých pra-
videlných měsíčních jednáních 

nezabývala ani místní Komise 
pro výchovu a vzdělávání.

Vzhledem k uvedenému tak 
nelze doufat, že se změní situa-
ce, kdy MČ Praha 11 zveřejňuje 
informace až po opakovaných 
urgencích a v podobném duchu 
jednají také školy. Bohužel nej-
více na to doplácejí děti a jejich 
rodiče. V situaci, kdy na webo-
vých stránkách škol chybí školní 
vzdělávací programy, koncepce, 
ze kterých by bylo patrné zamě-

ření škol, a informace o přijí-
mání žáků do výběrových tříd, 
je správná volba školy sázkou 
do loterie.

Někteří ředitelé jsou ve ve-
doucí funkci i dvacet let, aniž 
by předložili svou představu 
o dalším směřování školy, což 
může vést k tomu, že školy a prá-
ce v nich stagnují. Pořádání kon-
kurzů a zveřejnění alespoň části 
konkurzního řízení a budoucí 
koncepce školy by pomohlo rodi-

čům při správném výběru školy 
pro své děti, stávajícím učitelům 
i učitelům ucházejícím se o za-
městnání.

Na dubnovém a květnovém za-
stupitelstvu se Piráti Praha 11 
snažili výše uvedené problémy 
předložit radnici k projednání, 
nebyly však vzaty v potaz.

Mgr. Zuzana Ujhelyiová
Piráti Praha 11

svěží vítr Do JihoMěstsKÝch ŠKol

Městská část Praha 11 vlastní 
více než 4 roky budovu San-

dra. Budova se nachází na adrese 
Nad Opatovem 2140/2 v blízkosti 
stanice metra Opatov a její pri-
mární využití jsou pronájmy pro-
stor a poskytnutí krátkodobého 
ubytovaní. V současné době má 
však mnoho obyvatel s vyslove-
ním jména budovy hořkost na 
jazyku. Proč asi?

Nejprve trochu historie. Poly-
funkční objekt Sandra byl zakou-
pen MČ Praha 11 v prosinci 2013 
za cenu 336 miliónů korun. Ob-
jekt dříve patřil hlavnímu městu 
Praha, která jej svěřila do správy 
Praze 11, za kterou se o něj staral 
bytový podnik Prahy 4. V roce 
2000 se tento podnik dostal do 
konkurzu a tak byl objekt v roce 
2008 za podivných okolností 
(dražba v období vánočních svát-
ků) za cenu 151 milionů korun vy-
dražen soukromou společností. 
Podle odborníků na ceny nemo-
vitostí byla reálná cena v době 
nákupu MČ Praha 11 o pět let 
později 174 mil. Kč.

Nemovitost tvoří tři části. Nej-
vyšší část je vysoká 68 metrů 
a má 22 podlaží. Ze dvou stran je 
obestavěna dvou a třípodlažními 

přístavbami s bytovými a neby-
tovými prostorami. Dům byl pů-
vodně kolaudován jako ubytovna. 
V současné době v jedné části sídlí 
i radniční odbor MČ Praha 11.

A jaká je budoucnost objektu 
Sandra? Plánované využití mělo 
být např. startovací ubytování 
pro mladé rodiny, pro možnost 
poskytnutí ubytování osobám 
ve veřejném zájmu (např. učite-
lé, zdravotníci, městská policie, 
atd.). Dne 27.12.2017 bylo pod č.j. 
MCP11/17/072372/OV/Pre vydá-
no stavební povolení „Stavební 
úpravy multifunkčního objektu 
Nad Opatovem (Sandra) za úče-

lem změny užívání některých 
jeho částí“, ve kterém se dočte-
te, že stavba obsahuje např. sta-
vební úpravy vnitřních prostor 
celého objektu za účelem změny 
užívání některých částí objektu. 
Stavba bude obsahovat zejména 
ubytovací jednotky, prostory pro 
administrativu, společenský sál, 
prostory pro stravování se záze-
mím. Počet ubytovacích jednotek 
se ze 193 sníží na 174, počet max. 
ubytovaných se sníží ze 772 na 
487, jedna stávající bytová jednot-
ka bude zrušena, celková kance-
lářská plocha se zvýší ze 765 m2 
na 1033 m2, plocha pro vybave-
ní a služby se sníží z 950 m2 na 
335 m2. Cena uvedených staveb-
ních úprav byla odhadnuta na 164 
mil. Kč v současné době vyšplhala 
na fi nálních 220 miliónů Kč.

Podle našeho názoru MČ zakou-
pila budovu, jejíž cena byla při 
nákupu v roce 2013 předražená 
a náklady na její revitalizaci jsou 
v současné době vysoké. Celkové 
náklady na nákup a rekonstrukci 
tak ve fi nále dosáhnou více než 
půl miliardy korun, což je podle 
našeho názoru nehospodárné 
a neefektivní.

Jiří Dohnal, Piráti Praha 11

MinUlost a BUDoUcnost
polyfunkční budovy sandra

Praha není vesnice

POCHÁZÍTE Z MALOMĚSTA NEBO VESNICE? JSTE ZVYKLÍ, 
ŽE POKUD SE MÁ MĚNIT ÚZEMNÍ PLÁN NEBO STAVĚT 
NOVÝ DŮM, TAK O TOM ZA CHVÍLI VÍ CELÉ MĚSTO? TOHLE 
V PRAZE NEČEKEJTE. PRAHA JE MOLOCH, STÁT VE STÁTĚ 
A NĚCO SE DOZVĚDĚT, NATOŽ ZMĚNIT, JE OBTÍŽNÉ.

bohužel nebo bohudík?

PraHu ZVLáDNE JEN tÝM

Chcete-li něco změnit na vesni-
ci, v Trutnově, nebo v malé fi rmě, 
stačí na to jednotlivec. V Praze ne, 
Praha je konglomerát magistrátu, 
městských částí, městských fi rem, 
státních úřadů, lobbistů a kdoví 
čeho ještě. Na změnu Prahy je po-
třeba tým. Tým, co hraje s ote-
vřenými kartami. Takový tým 
tu ještě nikdy nebyl, vždy se tu 

objevovaly jen partičky sólistů 
a s tím související velkádomů. 

ZaPOJÍME LIDI 
a nÁPaDY  neSKOnČí V KOŠI

Většina lidí se o svoje okolí za-
jímá. Lidé mají spoustu nápadů 
a některé z nich jsou výborné. 
Neefektivní sběr nápadů od lidí 
a neefektivní archivace je škoda 
                              dokončení na straně 3
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Kunratický les, Přírodní park 
Hostivař a Milíčovský les, 

hned tři velké lesní a lesopar-
kové zóny, které má Praha 11 
kolem sebe a žádná z nich jí 
nepatří. Obyvatelé Jižního Měs-
ta v nich odpočívají, sportují 
a rekreují se a městská část 
má jen omezený prostor pro 
podporu a rozvoj rekreačních 
a volnočasových aktivit v těchto 
lokalitách.

Na Milíčovských kopcích ak-
tuálně probíhá revitalizace. Je 
to přitom právě ta část Milíčov-
ského lesa, která je k Praze 11 
nejblíž, a proto k jejím největ-
ším návštěvníkům a uživatelům 
patří právě obyvatelé Jižního 
Města. Představoval bych si, že 
tedy naše radnice bude v tomto 
úzce spolupracovat se soused-
ními městskými částmi a více 
hájit zájmy vlastních občanů. 
V případě rekultivace Milíčov-
ských kopců probíhala kvalitní 
veřejná diskuse, městská část 
Praha Újezd dokonce vyhlási-
la anketu, ve které se všichni 
mohli vyjádřit, jaké rekreační 
prvky by na kopcích a v jejich 
okolí chtěli. To vše ale probíhalo 
jaksi za humny. Městská část jen 
málo hájila nás, své obyvatele. 
Její aktivita se prakticky omezila 
na strohé informování o pláno-
vané revitalizaci, o plánované 
anketě a zaslání jakési „protest-
ní nóty“. Piráti v tom spatřují 
chybu současného vedení rad-
nice. My chceme spolupraco-
vat aktivně a plánovat společně 
s Újezdem o podobě a využití 
Milíčovského lesa, s městskou 
částí Praha 15 o Hostivařském 
lesoparku a s Prahou 4 a Prahou-
-Kunratice o podobě a využití 
Kunratického lesa.

Jižní Město – smutné město bez 
parků. Dovedete si představit 
město velikosti Havířova nebo 
Zlína bez parku? Naše Jižní Měs-
to takovým městem je. Namít-
nete, že přeci máme Centrální 
park a park u Chodovské tvrze. 
Jsou ale tato místa parky? Většina 
lidí, když se řekne park, tak si 
představí stromy, trávník, záhony, 
lavičky, prolejzačky a další atrakce 
pro děti, nebo třeba i fontánu... Co 
z toho máme v našem Centrálním 
parku? Nedávno byl v Centrál-
ním parku otevřen nový fitpark. 
Jeho reálné využití hlavně v létě 
však kazí jeden detail. Absolutní 
absence stínu. Prakticky celý den 
tak bude na fitpark pražit slunce. 
Kdo bude chtít cvičit za takových 
podmínek? Mimochodem toto 
cvičební hřiště bylo plánováno 
v rámci celkové revitalizace Cent-
rálního parku. Doufejme, že další 
její pokračování bude mít lepší 
výsledek.

Mimochodem stromy... Zdá se, 
že vedení naší městské části ne-
chápe, jaký skutečný význam má 
vegetace pro lokální klima, a tím 
také pro kvalitu života občanů 
ve městech. Jeden jediný strom 
odebere ze svého okolí ročně 
kilogramy prachu a plynů, pře-
devším přízemní ozon, který je 
nejen nepříjemný zejména pro 
astmatiky, ale má také rakovi-
notvorné účinky. Navíc stromy 
vysílají do vzduchu rostlinné 
esence (u některých druhů pro-
kazatelně léčivé), filtrují vzduch, 
zlepšují jeho kvalitu a produkují 
obrovské množství kyslíku. Stro-
my odpařují vodu a přispívají tak 
k vyrovnávání teplotních extré-
mů. Teplotní rozdíly mezi pro-
storem pod košatým stromem 
a otevřenou plochou ulice mohou 

v parném letním dnu činit i více 
než 10°C, což je snadno ověřitelný 
fakt, který si můžeme zjistit po-
mocí teploměru nebo laicky vy-
pozorovat z chování lidí (zejména 
starších) v podobných dnech. Ve 
městě je obecně vždy nejméně 
o dva stupně Celsia tepleji než ve 
volné krajině, proto je třeba vě-
novat schopnosti stromu ochladit 
okolní prostory opravdu velkou 
pozornost. Stromy mají pozitivní 
účinek na psychiku člověka. A to 
vše dělají zadarmo.

Pojďme si tedy vytvořit zelené 
Jižní Město plné stromů. Kolik 
máme v naší městské části trav-
natých ploch a tzv. brownfieldů? 
Kolik z nich vlastní přímo městská 
část nebo Magistrát hl.m. Prahy? 
Krátkým nahlédnutím do katas-
trální mapy zjistíme, že více než 
dost. Ano, je třeba stavět i tolik 
nedostatkové byty a různou ob-
čanskou vybavenost, ale neza-
pomínejme přitom na stromy. 
Chceme podporovat také majite-
le soukromých ploch k výsadbě 
stromů.

Piráti chtějí, aby obyvatelé měst-
ské části Praha 11 žili ve zdravém 
a moderním prostředí, ve kterém 
budou mít dostatek možností 
k různým druhům rekreace a ke 
kvalitnímu využití volného času 
v ulicích Jižního Města. Budeme 
prosazovat a podporovat další 
výsadbu stromů a další zeleně. 
Pomozte nám z Jižního Města 
vytvořit město zelené, zdravé 
a veselé.

Volte Českou pirátskou stranu 
do zastupitelstva MČ Praha 11 
a do Magistrátu hl.m. Prahy.

Milan Minařík, Piráti Praha 11

 Zelené Jižní Město?

Troufnu si říct, že doprava je 
na Jižním Městě vedle ne-

transparentní radnice největším 
problémem. Doprava samozřej-
mě není jen o automobilech, ale 
i  o  veřejné, pěší a cyklistické 
dopravě, týká se tedy nás všech. 
V tomto článku se budu věnovat 
parkování, které je noční mů-
rou všech majitelů aut na Jižním 
Městě.

Nutno dodat, že projektan-
ti sídliště nehleděli desítky let 
dopředu, kdy se počet vozidel 
zvýšil z necelých 200 aut v roce 
1971 na dnešních 800 aut na 1000 
obyvatel. Uliční síť společně 
s parkovacími plochami tomuto 
čtyřnásobnému navýšení počtu 
automobilů nestačí. A to se stále 
bavíme o rezidentech. Nemalou 
zátěží jsou i každodenní „nájez-
dy“ občanů Středočeského kraje, 
jedoucími do zaměstnání v Pra-
ze autem. Naše čtvrť je v tomto 
případě bohužel první na ráně. 
Jak tuto situaci vylepšit? Před-
ně, nečekejme zázraky „přes noc“, 
kterými nás krmí politické strany 
zleva i zprava. Zlepšení parkování 
je dlouhodobá činnost, která se 
stává z drobných dílčích změn. Je 
potřeba s nimi začít a provádět je 
na celopražské úrovni. 

Piráti navrhují následující kroky 
pro postupná rozšíření parkova-
cích kapacit: 
 vznik lokálních zón rezidenční-

ho parkování v nejvytíženějších 
ulicích, především v okolí stanic 
metra

 drobné úpravy uličního pro-
storu (podélné stání změnit na 

šikmé, kolmé) tam, bez rozši-
řování nepropustných ploch.

 vypořádání se s desítkami auto-
vraků, která blokují parkovací 
místa

 vznik lehkých patrových ná-
staveb na současných velko-
kapacitních parkovištích 

Jelikož jsme součástí Prahy, je 
nutné spojit síly v celém městě 
a v řešení celopražské dopravy 
postupovat jednohlasně. Nelze 
jen zakázat vjezd Středočechům 
do Prahy. Je potřeba je pozitivně 
motivovat k tomu, aby své auto-
mobily odstavili daleko za hrani-
cemi Prahy a přesedli na vlako-
vou dopravu. Parkoviště typu P+R 
na Opatově, které vehementně 
prosazuje současná magistrátní 
koalice za přitakávání radnice 
Prahy 11 je podle nás nevhodně 
umístěné a situaci s parkováním 
vůbec nevyřeší. Naopak, do oblasti 
Opatova přivede další automobily 
a cestující ještě více zaplní již nyní 
kapacitně přetížené metro C.  

O parkování a návrzích řešení 
na jeho zlepšení bychom mohli 
popsat celé Pirátské listy. Jistě se 
k této problematice dostaneme 
v dalším vydání, a především ji 
detailně zpracováváme pro náš 
volební program do komunálních 
voleb na Praze 11 a na pražský 
magistrát. Máte návrhy na zlep-
šení parkování? Rádi je s vámi 
prodiskutujeme. Navštivte nás 
na našich otevřených schůzích 
nebo nám napište své návrhy na 
Facebook.

Ing. Ladislav Kos ml., Piráti Praha 11

Jižní Město 
– přeplněný přístav

Praha není vesnice
bohužel nebo bohudík?

pro celou společnost. Lidé nevědí, 
proč se něco děje nebo neděje, 
a když se někoho zeptají, tak jsou 
často odkázáni na někoho jiné-
ho. Je potřeba změnit atmosféru 
jednání zastupitelstva MČ Praha 
11, zpřehlednit web městské části 
a časopis Klíč, zlepšit formu se-
tkávání s občany. 

Výměna generací

Komunistické plánování před 
rokem 1989 rozdělilo místa bydle-
ní od továren, kanceláří i od diva-
del. Stereotypem se stalo zmizet 
na víkend na chatu nebo chalupu. 
Po revoluci se v tom pokračovalo. 
Investovaly se peníze do vnitřní-
ho okruhu a radiál, ať se autem 
rychle projede do centra a zpět. 
Veřejná doprava byla popelkou, 
na brownfieldy se uvalila staveb-
ní uzávěra a sto tisíc Pražanů se 

přestěhovalo do Středních Čech. 
Doba se ale mění, nové genera-
ce nechtějí vlastnit auta, natož 
chalupy. Chtějí si užívat veřejný 
prostor, tam kde zrovna bydlí, 
neplatit daň z nabytí nemovitosti, 
popít víno v pěkném parku, dojet 
sdíleným autem na letiště.

#HustáPraHa

Praha se zahušťovat bude, ale 
není možné přestavovat kotel-
ny na 10-patrové domy a zničit 
výhled obyvatelům okolních pa-
neláků ve stabilizovaném území. 
Jestli si developer za Bémovy éry 
uplatil změny kódů využitelnosti 
parcel, nemůže čekat, že mu za 
to budou občané a čestní politici 
tleskat.

Mgr. Jan Mejsnar, Piráti Praha 11
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výtvarnice Martina Walterová: 
Ráda dávám věci do nezvyklých souvislostí

MgA. Martina Walterová 
(*1988) je absolventkou 
ateliéru Malba I. u profesora 
Daniela Balabána na 
Fakultě umění Ostravské 
univerzity. 
V rámci studia strávila 
semestr na stáži na Slezské 
Univerzitě v Katovicích 
(Polsko). 
Má za sebou 
několik skupinových 
i samostatných výstav, 
v roce 2012 získala 
Ateliérovou cenu. 
Pochází z Jižního města, 
kde také vystavovala své 
výtvarné práce.

S Martinou Walterovou jsem 
se setkal v příjemné kavárně 

Sedmé nebe, kde je nyní insta-
lována autorská výstava jejich 
obrazů. Odtud pocházejí foto-
grafi e autorky a díla.

Jak jste se dostala k výtvarné 
tvorbě?

Odmala maluju obrázky (smích). 
Měla jsem později blízkého příte-
le, který mi v období střední školy 
doporučil pokračovat ve studiu 
na vysoké škole na výtvarném 
oboru, jeho radu jsem poslechla 
a to se mi vyplatilo. 

Podporovala Vás v době studia 
rodina? Jak vnímala Vaši tehdejší 
výtvarnou práci? A jak je tomu 
dnes?

Rodiče mě podporovali po celou 
dobu studia, ale nepředstavovali 
si, že se budu věnovat autorské 
výtvarné tvorbě. Viděli mě v ji-
ných oborech. Nejsou výtvarníci, 
ale mají rádi umění, to rozhod-
ně. Nikdy necítili moji přímou 
aspiraci na výtvarno. Možnost 

vystavovat a zisk různých ocenění 
je spíše příjemně překvapily. Dnes 
je jim jasné, že výtvarná práce je 
můj život.

Pocházíte z Jižního města. Co 
pro Vás tato čtvrť znamená?

Narodila jsem se tam a cítila tam 
domov a bezpečí. Později jsem 
tuto lokalitu považovala za ano-
nymní, Jižák se objevuje v mojí 
výtvarné práci. Stejnojmený cy-
klus jsem před pár lety vystavo-
vala v KC Zahrada. Dnes na tuto 
pražskou čtvrť vzpomínám spíše 
sentimentálně, vybavuji si často 
historky a příběhy, zvláště z dět-
ství, které mám s Jižákem spojené. 

K cyklu Jižák – jaké jsou hlavní 
motivy tohoto cyklu? 

Na jednom obraze (Ničitel) je 
motiv kuřete bořícího paneláky. 
Chtěla jsem ukázat ztracenost, 
anonymitu, tak jak na mě místo 
působilo. Obrazy mapovaly moje 
pocity a vzpomínky z dětství. Ob-
raz Punčocháče je autoportrétem 
z tohoto období. Na obraze sedím 

mezi prázdnými postelemi, vý-
jev má lehce tragický podtext. 
Malovala jsem alegorie s motivy 
sídliště, ale i výseky budov, jež 
jsou atributem a nesou charakter 
Jižního města. 

V současné době už na Jižáku 
nežijete. Když ho navštívíte dnes, 
jak Vám připadá, jak se cítíte? 

Na Jižáku mám dodnes zubař-
ku (smích). Když chodím kolem 
domu, kde jsem bydlela čtvrt 
století, se mne zmocní zvláštní 
pocit osobní prožité historie. 
Opravujeme s přítelem starý dům 
za Prahou, kde nyní žiji. Hledala 
jsem osobitější bydlení ve vol-
ném prostoru se sounáležitostí 
s přírodou.

Jaká je Vaše nejaktuálnější tvor-
ba?

Mám rozpracovány dva cyk-
ly. Jeden se týká parafráze na 
Ovidiovy Proměny, konkrétně 
postavu Atlase. Druhý cyklus je 
na téma torsa, vrátila jsem se ke 
koláži, ráda dávám věci do ne-

zvyklých souvislostí. Čeká mě 
výstava s Veronikou Mokrošovou 
v Kavárně, co hledá jméno. 

Prodáváte svoje obrazy?
Ano, prodávám. Jsem zařazena 

v aukční síni Vltavín a v online 
galeriích. Lidé si mé obrazy čas 
od času koupí.

Jaký je Váš vztah k Pirá tské stra-
ně?

Kdyby mne oslovila jiná stra-
na, na rozhovor nepřistoupím. 
O politiku se zajímám, zejména 
pak už pátým rokem pomáhám 
spoluvytvářet politicko-satirický 
průvod masek, který prochází 17. 
listopadu centrem města.

Přeji Vám mnoho úspěchů 
v tvorbě i za naše občany. 

Děkuji a nashledanou, třeba na 
nějaké mojí výstavě.

MgA. Martina Walterová
www.martinawalterova.com

Michal Kovařík, Piráti Praha 11

Martina Walterová , foto: Milan Minařík


