
DAVIDOVKY
Proč kandiduji?
Důvody mám tři, vlastně čtyři!

Ten první důvod je, že Senát 

dlouhodobě považuji za 

nepostradatelnou pojistku před 

nenasytnými dravci moci, kteří si myslí, 

že když vyhráli volby, patří jim  

v této zemi vše. A vše nesmí ovládnout 

nikdo, ani kdyby to byl hotový světec! 

Což navíc nikdo ze současných držitelů 

moci věru není.

Druhý důvod je, že se dlouhodobě 

zabývám médii veřejné služby, tedy 

Českou televizí a Českým rozhlasem.  

U našich sousedů v Polsku  

a Maďarsku už tahle média vládní moc 

proměnila ve své poslušné služky.  

S kolegy v Senátu proto pracujeme  

na zákonu, který by podobnému vývoji 

u nás pomohl zabránit.

Třetí důvod souvisí s tím, že na Praze 

9 a v jejím bezprostředním okolí se 

chystá obrovská výstavba desítek 

tisíc nových bytů. Jednám s vedením 

Prahy o tom, aby uskutečnění těchto 

developerských plánů podmínili 

výstavbou nových škol, nemocnic  

a hlavně nových dopravních 

komunikací. Jako senátorovi tohoto 

volebního obvodu mi zatím  

dopřávají sluchu. 

Čtvrtý důvod je ryze osobní. V tomhle 

obvodě dlouhodobě žiji a mám to 

tady rád. A chci, aby se stal lepším 

místem pro život nás všech!

David Smoljak, 
obhajující senátor za obvod 24

Volební noviny Davida Smoljaka

Smoljakovy

Září 2020

David Smoljak zpovídá  
Zdeňka Svěráka
Rozhovor proběhl na Svěrákově chalupě, kde jsem jako dítě 
strávil dětství.

D.Smoljak: Zdeňku, díky za pozvání! Už 

ani nevím, kdy jsem tu byl naposled… 

Jsou tady ještě ty kachlový kamna?

Z.Svěrák: To víš, že jo. Pak ti je ukážu.

D.Smoljak: Snad to nezakecáme…  

Tak jak prožíváš tu dnešní  

pokoronavirovou dobu?

Z.Svěrák: Po pravdě, jsem rád, že tu 

největší obavu z neznáma, z toho, že jde 

o něco jako byla Čapkova Bílá nemoc, že 

tohle už snad máme za sebou. A teď mám 

největší radost z toho, že zase můžeme 

hrát divadlo. Je to krásný pocit,  

i když mít před sebou diváky v rouškách je 

trošku nezvyklé. Obvykle vidíme úsměvy 

alespoň do první řady, teď je můžeme 

vyčíst jenom z očí. Ale kupodivu brzy si na 

to člověk zvykne, jen ten smích je trošku 

přidušený…  

D.Smoljak: Jaké bylo to období, když jste 

vlastně nevěděli, co bude dál?

Z.Svěrák: Pro mě trochu zvláštní, já jsem 

měl práce pořád dost, takže jsem místo 

hraní psal. Udělal jsem takovou filmovou 

pohádku, kterou mi samozřejmě můj syn 

Jan - jak už je jeho zvykem - vrátil, a to 

hned dvakrát. Teď jsme začali dělat zase 

jiný film, k 85. narozeninám chystám 

knížku povídek a pořád to nemám 

dopsané, takže se nedá říct, že bych 

zahálel… A jak jsi to zvládal ty?

...pokračování rozhovoru na straně 2.
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D.Smoljak: Taky nemůžu říct, že bych 

zahálel. Když začala pandemie, tak jsme 

založili dobrovolnickou skupinu „Roušky 

pro Prahu 9“ a začali shánět lidi, kteří 

chtějí pomáhat, nebo tu pomoc naopak 

potřebují. A nevěřil bys, z počátku se 

příhlásilo mnohem víc lidí, kteří pomoc 

nabízeli než žádali. Takže jsme rozváželi 

roušky a potraviny pro seniory i matky 

samoživitelky, do domovů pro seniory  

a azylových domů… Ale to množství lidí 

ochotných pomáhat mě dojalo.

Z.Svěrák: My jsme tady u nás na venkově 

chodili sázet stromky. Zasadili jsme 

celkem šest set smrků, takže jsem svým 

pravnoučatům říkal… Až půjdete jako 

dospělí kolem, tak řekněte, tohle je náš les, 

to tady zasadili pradědeček, dědeček  

a babička. Ale ten les je a bude smíšený, 

tak snad ho nesežere kůrovec.

D. Smoljak: Snad ne… Co vůbec 

říkáš těm současným kalamitám, ať už 

přírodním nebo politickým?

Z. Svěrák: Je tu tolik nových věcí…  

Je tady ta Čína, kde se povedlo skloubit 

vymoženosti vědy a techniky  

s diktátorským režimem. A tahle svatba 

se povedla tak dokonale, že teď můžou 

té vědy a techniky využít k dokonalejší 

diktatuře, ke sledování lidí, k omezování 

jejich svobody. Vůbec nechápu ty hlasy, 

které říkají, že na tom nezáleží, že 

nejdůležitější je, abychom s tímhle režimem 

spolupracovali, protože na tom můžeme 

vydělat. Že nikdo nesmí jet na Taiwan, 

protože by nás to mohlo poškodit. Jako by 

peníze byly důležitější než naše hodnoty!

D.Smoljak: Máš pravdu. A kromě toho, 

my v tomhle případě ani nestojíme před 

volbou, jestli udržet peníze, nebo hodnoty. 

To je možná volba pro pár podnikatelů  

a politiků, kteří mají v Číně nebo v Rusku 

své privátní byznysy. Ale česká společnost 

nejvíc vydělá na tom, když zůstaneme 

pevnou součástí Evropské unie  

a přestaneme poklonkovat diktaturám. 

Žádná velká složitost v tom není.

Z.Svěrák: Mně to přijde také jako úplně 

jasná volba. Ale znepokojuje mě, že 

všechny dnešní síly demokratické  

a prozápadní jsou roztříštěné, že tu pořád 

není žádná vůle k nějakému spojování  

a spolupráci. To mi vadí.

D.Smoljak: Vůle ke spolupráci tu určitě je.  

Já sám jsem velký zastánce co nejužší 

spolupráce a spojování. Proto teď do těch 

voleb jdu jako společný kandidát STAN, 

Pirátů a TOP 09. Myslím, že je třeba teď 

hodit za hlavu drobné rozdíly v pohledech 

na daně nebo na výši nemocenské. 

Musíme se spojit proti konceptu, že stát 

má fungovat jako firma, protože hlavním 

smyslem firmy je vytvářet zisk pro svého 

majitele. Takhle stát fungovat nesmí  

a nemůže. V tom jsme rozhodně zajedno.

Z.Svěrák: A jsem rád, že to takhle berete 

a že je tu třeba Senát, který plní tuhle 

funkci pojistky proti podobným šíleným 

nápadům. Není divu, že jejich autoři by 

byli nejradši, kdyby Senát neexistoval. 

Stojíte jim v cestě. A taky je dobře, že tam 

hájíš nezávislost médií veřejné služby, to 

je hrozně důležité. Lidé si často myslí, že 

třeba Česká televize je vlastně státní.

D.Smoljak: To si někteří politici myslí taky.

Z.Svěrák: No nazdar… Tak jim prostě 

vysvětli, že to tak není. Já to zkoušel 

vysvětlovat během takzvané televizní krize 

před dvaceti lety, ale marně. Tak snad  

v tom budeš uspěšnější. Nevzdávej to!

D. Smoljak: Provedu! Tedy… Pokud se 

mi podaří být i nadále u toho. Co bys mi 

vlastně jako zkušený herecký bard do 

voleb poradil?

Z.Svěrák: Hlavně buď svůj! Lidi jsou 

alergičtí na to, když někdo žvaní a říká 

fráze. Ale to ty neděláš, zaplaťpánbůh. 

Každopádně bych ale rád teď něco 

vzkázal voličům… Můžu?

D.Smoljak: Jasně.

Z.Svěrák: Přátelé… Běžte k volbám 

a nezapomeňte, že není Smoljak jako 

Smoljak. Já bych se přimlouval za to, 

že dobré je volit toho, který se postavil 

Goliášovi… A to byl - David!

D.Smoljak: To je taková hezká tečka za 

tím naším rozhovorem... Zdeňku, já ti  

moc děkuju!

Z. Svěrák: Já tobě taky, Davide. A teď se 

pojď podívat na ty kachlový kamna!
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“Znepokojuje mě, 
že všechny dnešní 
síly demokratické 
a prozápadní jsou 
roztříštěné, že tu pořád 
není žádná vůle 
k nějakému spojování 
a spolupráci.
To mi vadí.”



Proč se musíme spojovat?
My, co nechceme, aby se republika, jejíž 

demokratická tradice sahá do minulosti 

vzdálené víc než sto let, proměnila  

v soukromé léno několika multimiliardářů 

opřených o spolupráci s extrémisty, se 

musíme spojit!

Spolupráce je teď nejdůležitějším 

programem. Spolupráce ve vlastním týmu 

i s těmi, kdo mají na sobě jiná trička. Barva 

dresu teď totiž není důležitá. Důležité je, 

jestli směřujeme ke stejnému cíli. A tím je 

prosperující demokratická republika plně 

zapojená do západních bezpečnostních 

i ekonomických struktur s nezávislými 

institucemi a médii, která budou politiky 

kontrolovat, nikoli jim posluhovat.  

Když se nás na tom shodne většina 

a budeme pro tenhle cíl schopní 

překousnout jinakost názorů v méně 

podstatných věcech, vyhrajeme. 

Tohle je podle mě jediná cesta. A Senát je 

klíčová ústavní instituce, která v této zemi 

ještě stále dokáže uhájit vládu práva.   

Proto jdu do letošních voleb 
do Senátu jako společný 
kandidát STAN, Pirátů  
a TOP 09!

Proč volit Davida

Vít Rakušan
Předseda STAN

David Smoljak už osvědčil za tu dobu, 
co v Senátu je, že tam patří - jako 
demokrat, který chápe, že o naše 
svobody se musíme prát neustále,  
a hlavně jako bojovník za nezávislost 
veřejnoprávních médií, což zvláště v této 
době mediálních oligarchů potřebujeme 
jako sůl. A taky je to prima chlap se 
smyslem pro humor.

Markéta Pekarová 
Adamová
Předsedkyně TOP 09 

Moc oceňuji, že jeho klíčovým tématem 
je nezávislost médií veřejné služby. 
Právě ta jsou jedním ze základních pilířů 
demokracie, někdy je však poměrně 
složité veřejnosti vysvětlit. Jestli to je od 
někoho uvěřitelné, tak právě od Davida 
Smoljaka.

Ivan Bartoš
Předseda Pirátů

David Smoljak se dlouhodobě zasazuje 
nejen o ochranu nezávislosti médií  
a svobody slova, ale i Senátu jakožto 
nezastupitelné pojistky demokracie. 
Proto si cením, že bude bojovat proti 
všem pokusům o obcházení naší Ústavy 
nebo snahám sebrat samosprávám či 
občanům právo rozhodovat. 
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Představení společného kandidáta STANu, Pirátů 
a TOP 09 proběhlo na komunitní zahradě Pastvina  
v pražské Vinoři.



Náš pes Bety se mnou 
chodí už deset let ke 
všem volbám. Tak jsem 
jí to tedy zopakoval: 

První kolo senátních 
voleb je 2. a 3. října, 
druhé kolo 9. a 10.

Hrozí Praze 9 kolaps?
V příštích letech nás v této části Prahy 

čeká obrovský rozvoj bytové výstavby. 

Stavět se má v areálu bývalé pekárny 

Odkolek, na pozemcích někdejší 

vysočanské Kolbenky, Pragovky  

i letňanské Avie. Bytové domy zaplní také 

plochu nedalekého letiště a na poli  

u stanice metra Letňany má vyrůst 

vládní čtvrť. Ten poslední nápad se 

podařilo premiéru Babišovi alespoň 

částečně rozmluvit a nahradit ho 

projektem smíšené výstavby bytů, služeb 

i administrativy. To ale nic nemění na 

tom, že pokud by se všechny zmíněné 

stavební záměry naplnily, přibude zde 

několik desítek tisíc nových bytů.  

Jako by na území Prahy 9 a Prahy 18 

mělo vyrůst nové krajské město!

Je jasné, že Praha nové byty potřebuje. 

Ti, co v nich budou bydlet, i my, kteří 

tu dlouhodobě žijeme už teď, máme 

společný zájem. Chceme mít přívětivé 

a zdravé prostředí s dobře fungující 

veřejnou i osobní dopravou, dostupnými 

školami, zdravotnictvím a sociálními 

službami. Jenže to si vyžaduje obrovské 

investice do dopravní, technické  

i občanské infrastruktury. A to nemohou 

městské části ani s vydatnou pomocí 

Prahy samy zvládnout. Jediná cesta je, 

aby se do financování zásadně zapojili 

i developeři, kteří zde plánují realizovat 

svoje zisky z prodeje bytů. A Praha 

nepovolila výstavbu mnohatisícových 

čtvrtí dřív než tu ta nová dopravní i jiná 

infrastruktura bude stát.

- DAVID SMOLJAK, 

obhajující senátor za obvod 24

Podepište petici za výstavbu s rozumem
Petici můžete podepsat buď u petičního stánku na místech mých 
veřejných vystoupení na Praze 9, anebo elektronicky na adrese 
www.davidsmoljak.cz
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Proč volit Davida

Jiří Padevět
spisovatel a nakladatel

U lidí, které znám osobně mne nesmírně 
baví sledovat, jak se změní či nezmění 
vstupem do politiky. David Smoljak se 
vstupem do politiky nezměnil, zůstal 
pracovitým i vtipným člověkem, kterému 
jde o fungování společenství, od obce až 
po stát a který nehledá v politice osobní 
prospěch.

Radek Vondra
starosta Prahy 14

Davida Smoljaka znám jako skromného 
člověka, pro kterého je důležitý kontakt 
s lidmi a porozumění problémům, které 
je trápí. Má tah na branku a dokáže se 
soustředit na podstatné věci. V našem 
obvodě žije dlouhodobě a je pro 
mne garantem, že bude hajit potřeby 
obyvatel nejen Prahy 14.



Volební Desatero

V Senátu budu vždy důsledně hájit ústavu této země   
a vládu práva.  
Budu usilovně bránit snahám o posilování centrální moci 
na úkor parlamentu a místních samospráv.

Při přijímání zákonů budu hájit občanské svobody  
a nezávislost státních i veřejnoprávních institucí.

Připravím nový zákon o médiích veřejné služby, který 
posílí jejich nezávislost na vládní moci. 

Budu usilovat o změnu stavebního zákona tak, aby 
občany a místní samosprávy nepřipravil o možnost 
ovlivnit, co a jak se u nich postaví.
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Proč volit Davida

Alexandra Alvarová
autorka knihy “Průmysl lži”

Davida Smoljak patřil mezi několik 
málo lidí v republice, kteří si začali 
uvědomovat plíživé nebezpečí 
oligarchizace českých médií. Již tehdy 
byl jedním z prvních, kteří varovali, 
jak velkou proměnou prochází náš 
mediální prostor. Viděl prostě dál než 
my ostatní. Je člověkem, kterému plně 
důvěřuji a kterého si vážím.

Ondřej Havelka
swingový zpěvák

Senátora Davida Smoljaka osobně 
znám a vím, že svou práci dělá pečlivě, 
svědomitě a je-li přesvědčen, že jde  
o dobrou věc, je nekompromisní.  
A tak bych přál obyvatelům Prahy 9, 
aby znovu zvolili jako svého zástupce 
do senátu Davida Smoljaka, muže 
čestného a poctivého.

Terezie Kaslová
vnučka Ferdinanda Peroutky

Upřímně lituji, že vzhledem k svému 
bydlišti nemohu Davida Smoljaka volit. 
Ráda bych dala svůj hlas senátorovi, 
který je skutečně na svém místě. 
Potřebujeme politiky, kteří podobně 
jako on ctí demokratické principy, 
chápou nezbytnost členství naší země 
v Evropské unii a hájí média veřejné 
služby i jejich nezávislost na  
vládní moci.
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David Smoljak je nejstarším synem herce  

a režiséra Ladislava Smoljaka.  

V životě prošel nejrůznějšími profesemi od 

domovníka až po scenáristu, dramaturga, 

režiséra a novináře. Byl u zrodu sdružení 

„Svobodu médiím!“, které dlouhodobě 

bojuje za nezávislost médií veřejné služby. 

Posledních šestnáct let žije v pražské 

Vinoři, kde byl dvakrát za sebou zvolen 

do místního zastupitelstva a je radním pro 

územní rozvoj a životní prostředí. 

V roce 2019 byl zvolen do Senátu a je 

obhajujícím senátorem v obvodu  

Prahy 9, Prahy 14, Kbel, Horních 

Počernic, Újezdu nad Lesy, Běchovic, 

Dolních Počernic, Klánovic, Koloděj, 

Satalic a Vinoře.

Kdo je David Smoljak číslo10

...pokračování na straně 7.



Každý senátor je u nás zvolený za konkrétní volební obvod. Jsem přesvědčený, že tento 

obvod nemůže používat jen jako výtah do horní komory a musí za něj přijmout i určitou 

odpovědnost. Co tedy budu dělat ve svém obvodu?

Vzhledem k enormnímu množství projektů bytové 
výstavby v této části Prahy, budu prosazovat, aby se  
zde nejdřív zásadně posílily zejména dopravní, ale  
i zdravotnické, vzdělávací, kulturní a další služby.  
Budu požadovat, aby se na investicích do dopravní a 
občanské infrastruktury, která je v tomto obvodu do 
budoucna zcela nedostatečná, podíleli i developeři, kteří 
zde plánují realizovat svoje zisky. 
Budu usilovat o investice do rozšíření místních 
kulturních a volnočasových zařízení, kterých je v této 
části Prahy zoufalý nedostatek. 
Budu podporovat komunitní projekty, které umožňují, 
aby se lidé  mohli vzájemně potkávat a trávit svůj čas 
smysluplně tam, kde jsou doma.

Budu usilovat o co nejužší spolupráci demokratických 
stran, protože jedině tak můžeme odvrátit hrozící 
opětovné nastolení monopolu moci jedné strany nebo 
hnutí a z něho plynoucí úpadek celé země!
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Proč volit Davida

Jaroslav Šebek
historik a publicista

Davida jsem poznal jako člověka, 
který se snaží posouvat veřejné věci 
dobrým směrem. A nejen ve Vinoři se 
snaží dávat lidi dohromady, což  
v dnešní době není vůbec málo. 

Šimon Ornest
kapelník skupiny Tap Tap

Davida Smoljaka znám jako poctivého 
a pracovitého člověka, na kterého 
je spoleh. Po takových je vysoká 
poptávka v běžných profesích  
a naprostý nedostatek v politice. 
Podpořme ho, dokud má vůli  
a motivaci pro nás všechny pracovat.

Marek Hilšer
prezidentský kandidát

Davida Smoljak jsem poznal jako muže 
činu, který se nezalekne žádného 
úkolu a svá rozhodnutí řídí především 
svědomím, nikoli pragmatickým 
kalkulem. Proto oceňuji, že se na něj lze 
v krizových situacích spolehnout,  
v politice takových lidí není mnoho. 

Kde se můžeme potkat
10.9. - 13:00 Žižkov, kino Aero - 
Občan a stát
14:30 - diskusní panel “Úloha lídrů ve 

společnosti” - diskutují David Smoljak, 

Dana Drábová, generál Petr Pavel, Luděk 

Niedermayer

15.9. - 20:00 Vinoř, 
Hoffmanův dvůr
promítání dokumentárního film “V síti”  

- po filmu beseda Davida Smoljaka  

s Vítem Klusákem

17.9. - 14:00  Senát PČR -   
Kam s nimi? 
kulatý stůl k problematice bytové výstavby 

v Praze povede senátor David Smoljak

21.9. - 19:30  Vinoř, Hoffmanův 
dvůr - 500 dní v Senátu
debata s Davidem Smoljakem  

a Markem Hilšerem

22.9. - 20:00  Klánovice, Nová 
Beseda - Tady všude byl!
David Smoljak a Zdeněk Svěrák vzpomínají 

na Ladislava Smoljaka

25.9. - 20:00 Divadlo Horní 
Počernice - Cimrman dobývá 
Ameriku!
promítání filmu a beseda s Davidem 

Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem
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Zadavatel: STAN
Zpracovatel: Jakub Smoljak


