
 

 

Koalice na radnicích se zatím měnit nemají 
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    Petr Janiš         

Městem kolují různé zvěsti. Podle jedné se ČSSD na radnicích městských částí pokusí pomstít ODS za vyhazov 
z magistrátní koalice. Jiná říká, že by se ODS a TOP 09 mohly pokusit ČSSD zbavit ve prospěch vlastního 
spojenectví s TOP 09.  
 Starostka Prahy 6 Marie Kousalíková (ODS) odmítá srovnání situace na její radnici, již řídí spolu s 
ČSSD, s magistrátem. „Tam neshody dosáhly takových rozměrů, že patrně již jinak řešeny být nemohly. Pokud 
by se dělo něco podobného v Praze 6, budeme nuceni na vzniklou situaci adekvátně reagovat,“ pohrozila 
Kousalíková.  
 Možnou změnu koaličních partnerů popírají starostové Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09) a Prahy 2 Jiří 
Paluska (ODS).  
 „Slyšel jsem po různých pražských ulicích a chodbách tuto fámu,“ řekl Lomecký s tím, že důvody pro 
vypovězení koaliční smlouvy nevidí. Do holportu se zdejší staronovou ODS se mu nechce, změny v ní podle 
něho nebyly dostatečně razantní.  
 Prahu 2 řídí ODS s ČSSD a SZ, opozice zbyla na TOP 09. „Myslím, že koalice v Praze 2 vydrží,“ 
reagoval pro Právo starosta Prahy 2 Jiří Paluska (ODS).  
 Starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS), který vládne Jihozápadnímu Městu rovněž s ČSSD, na dotaz 
nereagoval. I po změnách na magistrátu zůstal Vodrážka členem dozorčí rady dopravního podniku.  
 Pražští zastupitelé ODS za Vodrážkovu Prahu 13 David Zelený a Gabriela Kloudová se poté podle 
informací Práva na jednání klubu poprvé přiklonili k návrhu primátora Bohuslava Svobody (ODS) o personálních 
změnách.  
 Stejně jako oni měli pro zařazení bodu, po němž rezignoval šéf pražských zastupitelů ODS Rudolf 
Blažek, hlasovat zmocněnkyně pro projekt Praha elektromobilní Andrea Vlásenková a starosta Prahy 15 Pavel 
Klega. I oni dříve spíše podporovali návrhy šéfa pražské ODS Borise Šťastného.  
 Klega Právu odmítl informaci potvrdit. „Hlasování v klubu je neveřejné, nebudu říkat jména ani 
komentovat své hlasování. ODS je jenom jedna a je demokratická. Jde mi vždy o věcný obsah hlasování, ne o 
to, kdo kam patří,“ řekl Právu Klega. ČSSD z hornoměcholupské koalice – radním je zde primátorův 
exnáměstek Karel Březina – Klega vyhazovat zatím nebude.  
 Proti okamžitému odvolávání Rudolfa Blažka se v úterý postavil i modřanský exstarosta Petr Hána 
(ODS).  
 „Myslel jsem si, že Blažek měl dostat určitý čas, alespoň dva tři dny, aby vše mohl promyslet,“ řekl 
Právu Hána. Stejný postoj jako on zaujali v úterý jen Blažek, Šťastný, Kousalíková, starosta Prahy 10 Milan 
Richter a zastupitel Petr Bříza.  
 Starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský odešel. „Pan primátor se mnou hodlá komunikovat jen skrze stránky 
novin, proto jsem se rozhodl zasedání klubu dále neúčastnit,“ oznámil Mlejnský v prohlášení.  
 Mlejnskému však může začít téci do bot i na Jižním Městě. To v případě, že by se ČSSD, jež ho drží v 
křesle starosty, domluvila s opoziční TOP 09 a Hnutím pro Prahu 11. Jihoměstská ČSSD je však rozdělená, 
zmítaly s ní spory mezi radními.  
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Myslím, že koalice v Praze 2 vydrží Jiří Paluska, starosta Prahy 2  
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