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ÚČASTNÍCI: 
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IB = Ivan Brezina, publicista; 

V REPORTÁŽÍCH: 

VB = Vladimír Brož, hudebník; 

 

RK: právě začíná našich třicet minut, tentokrát o skvotech ((míněno 

squattech)), u mikrofonu je renata kalenská (...) na začátku 

prosince aktivisté obsadili na pražském žižkově budovu bývalé 

polikliniky, předchozích pět let objekt obývali bezdomovci a 

narkomani a státu to nevadilo. mladí lidé jednoho dne budovu 

vyklidili (.) vyčistili a na vlastní náklady nechali odvést desítky 

pytlů s odpadky (.) exkrementy a injekčními stříkačkami. z objektu 

chtěli vytvořit sociální a kulturní centrum, v tu chvíli ale začali 

úředníků(m) ležet v žaludku a ti na ně poslali policii. měli 

aktivisté jakékoli právo budovu obsadit? a mění se pohled české 

veřejnosti na skvoty ((míněno squatty))? (...) ve studiu vítám 

filmovou režisérku apolenu rychlíkovou dobrý den 

 

AR: dobrý den 

 

RK: a publicistu z gécézet ((míněno G.cz)) ivana brezinu, také vám 

dobrý den 

 

IB: dobrý den 

 



RK: mám: úvodní otázku (.) jednoduchou (.) vadí vám skvoty ((míněno 

squatty))? a držte se maximálního limitu jedné minuty apoleno. 

 

AR: ne mně squaty nevadí, ale hlavně ((pousmání)) v české republice 

minimálně od poloviny pades- devadesátých let, kdy vlastně byla 

vyklizena ladronka (.) a potom vlastně od vyklizení skvotu ((míněno 

squattu)) milada nemáme s ničím podobným úplně zkušenost (.) a: to 

slovo vlastně je určitým způsobem (.) zdiskreditované a pro spoustu 

lidí zavádějící (.) a: jsem ráda, že právě klinika nastartovala 

nějaké nové přemýšlení o skvotech ((míneno squattech)) jakožto o 

prostorech pro setkávání (.) o: tvorbu nějak- (.) o prostorech, kde 

se dá tvořit nějaká dýájváj ((míněno DIY – Do It Yourself)) kultura, 

něco co jde zespodu, co může využívat princip- principy participace 

a solidarity (.) a: nějak nastartuje vůbec ((smích)) tady tyhlecty 

věci uvnitř tý společnosti jako takový, takže p(r)- pro mě to třeba 

teďka je úplně změna toho termínu a jsem ráda že k němu dochází. 

 

RK: ivane 

 

IB: =eh mně squaty zásadním způsobem vadí jako (.) eh vlamování se 

do principu vlastnických práv. eh jestliže žijeme ve společnosti kde 

(.) ( ) všechno někomu patří, tak ten někdo má podle mě (.) 

nezadatelné právo s tím nakládat, jak uzná sám za vhodné. Má právo: 

nechat ten objekt spadnout, má právo nechat ho prázdný (.) a je to 

prostě něčí objekt a nikdo (.) eh se do něj nemůže vlámat, nikdo mu 

ho nemůže sebrat, to bychom se vraceli před listopad 

devatenácetosmdesátdevět ((míněno 1989)), kdy bylo všechno všech. 

 

RK: proč má tedy sociální centrum klinika dostat šanci? Ptám se vás 

apoleno, která o tom točíte dokument. 

 

AR: tak je to právě z těch důvodů o kterých já jsem mluvila, my 

pokud se zabýváme otázkou práva (.) práva soukromého tak je to jedna 

z nejproblematičtějších otázek vlastně v historii lidstva, byly 

doby, kdy bylo normální vlastnit člověka a bylo to jako 

nezpochybnitelné právo během otrokářství (.) eh u nás je normální a 

běžné vyvlastňovat určité ((pousmání)) prostory třeba při stavbě 



dálnice a tak dále, v ten moment se (.) lidé jako pan brezina 

nebouří a nemluví o prolamování soukromých práv. Eh (.) tady ještě, 

abych reagovala na něj, je důležité říct, že negativní externality 

spojené s chátráním budov, například tady (jich) je po praze velké 

množství a nutno dodat že klinika: byla (.) státní budova (.) to 

znamená (.) eh stát opravdu za (.) v uvozovkách naše peníze nechával 

chátrat prostě pět let budovu (.) a: ty negativní externality se 

přenášejí na (.) tu veřejnost, nikoli ne na toho vlastníka vlastníci 

(.) i pokud se jedná o soukromé spekulanty nejsou pokutováni 

chátráním budov které (.) můžou někoho zranit, které jsou dlouhodobě 

útočištěm drobné kriminality a tak dále. potom je vlastně otázka (.) 

zabývají se tím i jako organizace typu transparenci internešnl 

((míněno Transparency International)), co je vlastně ((pousmání)) 

jako hranice toho práva, a když máme v ústavě že vlastnictví 

zavazuje (.) tak podle mě (.) to (.) to zavázání se je (.) starat se 

o ten majetek a naše zkušenosti se západem jsou takové, že tam 

tohleto normálně (.) není možné a eh (.) centra jako je klinika tam 

fungují úplně běžně právě jako bod toho setkávání a jako změny v tom 

prostoru. 

 

RK: =já tady jenom ještě dodám, že praha tři ((míněno Praha 3)) se 

úřadu pro zastupování státu ve věcech eh majetkových ptala už na 

konci roku dvatisícetřináct ((míněno 2013)) (.) co s objektem, 

protože si místní stěžovali (.) právě na bezdomovce a narkomany, 

ještě odcituji starostku prahy tři ((míněno Prahy 3)) vladislavu 

hújovou ((míněno Vladislavu Hujovou)) (.) dlouhodobě jako městská 

část navíc upozorňujeme stát že budova v jeséniově ((míněno 

Jeséniově)) je prázdná. je to bezpečnostní (.) riziko pro občany 

prahy tři a žádali jsme (.) po státu který je majitelem, zabezpečení 

tohoto objektu. to jenom pro kontext, ivane. 

 

IB: ano: tady určitě sedí nějaký úředník, eh který má brýle (.) pleš 

(.) ob- obnošené sako a razítko, který je 

 

RK: =možná je to bývalý pankáč jako vy 

 



IB: =je to možné ano, který je odpovědný za to, že ta budova 

chátrala. eh samozřejmě ten člověk za to má být eh trestán, má 

přijít o prémie, má být popotahován případně vyhozen z práce, 

protože samozřejmě ten stav toho objektu je skutečně tristní, čili 

je tady nějaký konkrétní viník. eh já bych naprosto souhlasil s tím, 

že aktivisté mají poukazovat všemi možnými prostředky, mají to 

medializovat, mají udělat demonstraci, mají podávat trestní oznámení 

na toho úředníka, (.) eh jestliže jim to vadí. v mých očích eh je 

hranicí to (.) vlámání se do objektu (.) a: vlastně zabrání (.) 

majetku někoho jiného, protože v tom okamžiku vzniká precedenc a (.) 

eh může to udělat kdokoli, může přijít developer a říct (.) tady je 

krásná parcela na hřebenech krkonoš, nikdo si jí nevšímá nikdo jí 

nepoužívá (.) tak já vlastně podle stejného principu jako ti 

skvoteři ((míněno squateři)) (.) si jí obsadím a udělám tam 

superhotel. 

 

RK: =a není to trochu přitažené: za vlasy mluvit o: (.) krnapu 

((míněno KRNAP)), kde ty pozemky (.) eh mají svůj smysl, když (.) 

jsou nezastavěné, zatímco tady mluvíme o budově, ve které pět let eh 

(.) pobývali narkomani a bezdomovci a byli bezpečnostním rizikem? 

 

IB: já to používám samozřejmě jako příměr, abych ukázal [na (.) 

absurditu té situace] 

 

RK: [zkuste použít ňáký (.)]  

 

RK: [méně absurdní] 

 

AR: [tenhlecten příměr] je fakt jako hodně demagogickej podobně jako 

se ((pousmání)) i z vašich úst (.) eh: sází příměry o tom, eh že se 

někdo může vlamovat do něčích obýváků to buď (.) eh je opravdu 

demagogické zneužívání té problematiky nebo absolutní neznalost té 

problematiky, protože v historii m( )- nejen českého, ale světového 

skvoterského ((míněno squaterského)) hnutí nikdy k něčemu takovému 

nedošlo a skvoteři ((míněno squateři)) často a (.) ehm artikulují to 

velmi fakt jako pravidelně ve svejch rozhovorech mluví (.) vo: 

respektu k osobnímu vlastnictví a tak dále (.) a k tomu že prostě 



není ve skvoterské ((míněno skvoterské)) nátuře a ani jako cílem (.) 

těch aktivit někomu brát (.) jeho (.) obydlí. nikdy se nestalo že by 

někdo vlezl do: (.) něčí chaty (.) baráku prostě který je obývanej a 

je viditelně obývanej, opravdu se upozorňuje na (.) chátrání 

nemovitostí v centru třeba prahy jako je b- barák na pohořelci, 

který vlastní radovan vítek, pátý nejbohatší muž České republiky (.) 

a eh nechává ho zchátrat prostě z (.) nepochopitelných důvodů nebo 

jako je klinika dům který pět let opravdu je tím tranzitním domem, 

který byl bezpečnostní hrozbou. 

 

IB: =to ste řekla správně (.) dům (.) který vlastní radovan vítek. 

protože ho vlastní radovan vítek, tak pokud ten dům není památkově 

chráněn (.) a pokud z něj nepadají cihly, eh které někoho zabíjejí 

nebo ohrožují 

 

AR: =zatím ne 

 

IB: =tak je svatým právem radovana vítka nechat ten objekt (.) 

spadnout, [protože ten objekt je prostě jeho] 

 

RK: [je pravda že teď jste si] protiřečila, protože (.) jste nejprve 

říkala, že se nikdy v historii skvotingu ((míněno squattingu)) 

nejednalo o soukromé majetky 

 

AR: =ne o (.) tady jde vo to že ((pousmání)) i pan brezina mluví o 

tom že (.) někdo může vejít někomu do obyváku. ne tak se to prostě 

neděje, objekt na pohořelci je obrovskej barák z šestnáctého století 

se kterým se ano (.) třeba pět šest let nic neděje, místní obyvatelé 

zase (.) mají s tím velkej problém, eh (.) když jsem o tom točila 

film tak (.) tam taky velká bouře nevolí, protože prostě (.) ten dům 

(.) jednak z něj ano padají cihly, ohrožuje to kolemjdoucí 

 

RK: a pobývá tam někdo? 

 

AR: ne (.) ne tam jsou prázdný 

 



RK: =v tom případě jste si neprotiřečila tedy (.) [já jsem to špatně 

pochopila] 

 

AR: [tam jsou prázdný schránky] na (.) firmy, které sídlí v daňových 

rájích a tak dále, to je běžné využívání prázdných  

 

RK: =a podle vás se toto místo nemá stát místem squattingu. 

 

AR: tenhlecten dům byl třeba obsazenej (.) tak jako jak se tak říká 

spektakulárně (.) za účelem prostě upozornění na problematiku 

spekulací s nemovitostma, většinou tyto obsazovačky fakt probíhají 

(.) po nějaký dohodě s místníma obyvatelema, při rešerších dochází k 

tomu že si obyvatelé stěžují a tak. 

 

IB: vy jste řekla slovo spekulace, eh řekla ste ho s takovou 

negativní konotací, jak plyne vlastně z toho co ste říkala, já si 

myslím že spekulace je (.) naprosto běžný eh podnikatelský postup 

(.) já sám jsem třeba koupil několik bytů (.) které jsem (.) na 

které jsem si vzal hypotéky které pronajímám a spekuluji (.) opravdu 

spekuluji na růst jejich ceny, tekže jsem zločinec nebo nejsem 

zločinec já si myslím že ne 

 

AR: =já vás takhle přece nemůžu odsuzovat, já jenom mám pocit že ve 

chvíli, kdy někdo ((pousmání)) (.) teda ano dobře tak když to můžeme 

převádět ad absurdum, tak někdo si skoupí (.) ne jeden dům, ale celé 

čtvrti a celé města (.) dyž z tama vystěhuje ty lidi budovy nechá 

chátrat, tak na otázku proč to dělá může říct protože to je moje (.) 

jako to že opravdu ta eh: u nás vůbec jako není vůbec žádná možnost 

v zákoně (.) zacházet tady s tím chátráním nějak pokutovat ty lidi, 

a opravdu pokud se máme obrátit směrem na západ a pokud teda opravdu 

chceme bý nějakou zemí která (.) eh se tváří jako země (.) západně 

liberálně demokratická, tak tam je (.) v anglii běžné, že prostě po 

nějaké době kdy majitel domu (.) prokazatelně není schopen se o ten 

dům starat a teďka z různých důvodů (.) tak dům se (.) vrací zpátky 

třeba do obecního vlastnictví a znovu se dává jako (.) mož- (  ) (k) 

nákupu nebo je tam znovu možnost ho nějakým způsobem (.) využívat a 



jed(na z těch) (.) z těch možností jak to využít jsou právě 

komunitní a autonomní centra. je to úplně běžná věc. 

 

RK: Vadily by Vám, Ivane, squatty, kdyby to bylo legislativně 

ošetřeno? 

 

IB: mně by vadily v každém případě právě proto že (.) překračují to 

soukromé vlastnictví, to je pro mě ta hranice. eeh u- určitě 

autonomně kulturní centra (.) jsou bezvadná věc 

 

RK: =dobře ale když je to na západě pojato tak že (.) z- vybydlené 

chátrající budovy (.) za určitých podmínek eh mohou být převzaty (.) 

právě skupinou (.) lidí kteří se o ně starají a vytvoří tam (.) 

určitá (.) komunitní centra (.) to vám vadí (.) tento princip? 

 

IB: =ne (.) pro mě (.) pro mě je vlastně hranicí to že (.) s tím 

nesouhlasí ten vlastník, když ten vlastník řekne (.) já se o to 

nestíhám starat, eh udělejte si tam centrum proč ne, to je naprosto 

(.) v pohodě, ale v okamžiku kdy s tím ten vlastník nesouhlasí (.) 

někdo se mu tam vláme, tak se vracíme před listopad osmdesátdevět 

((míněno 89)), prostě [někdo někomu něco zabaví.]   

 

AR: [to jsou úplně pardón] (.) to jsou úplně strašný floskule jakoby 

(.) mně teda vůbec nepřijde normální, že: (.) eh se tady 

((pousmání)) vlastně povyšuje (.) eh soukromé vlastnictví, který ale 

jakoby není (.) není toho hm rozměru kterej by tý společnosti něco 

přinášel jo, to je opravdu parazitismus úplně největšího zrna (.) 

nejhrubšího (.) kdy opravdu (.) skupiny italských developerů skupují 

domy: (.) v lukrativních prostě městkých částí pražských a 

vystěhovávají z tama oby(ta)- obyvatele nechávají ty domy chátrat, 

ty domy můžou někoho zranit jsou útočištěm nějaké kriminality, a 

stát vlastně není schopnej jakýmkoli způsobem vlastně s těmi lidmi 

vyjednat to, aby se o ten dům začli starat, tak pokud někdo prostě 

opravdu má ten záměr něco vlastnit, tak by měl ale být schopen (.) 

prostě se o ten objekt starat, zvlášť pokud jde o nemovitost. 

dostáváme se do doby kdy je asi úplně normální mít domy na spekulace 

to znamená (.) čekat až ten dům spadne a pak parcelu ňákejch 



výhodnejch podmínek prostě odprodat nebo tam nechat developery 

postavit eh další ze sta obchoďáků (.) a tady se potom jakoby ptáme 

jakoby pro koho to město je (.) (jako) ten organismus toho města 

přece (.) by měl být uzpůsobenej pro ty lidi jako funguje tady 

nějakej urbanismus a tak dále a ty (.) chátrající domy ho velmi 

výrazně narušují (.) a na tom se tedy shodují odborníci napříč celým 

spektrem 

IB: existují stavební úřady, které toto mají hlídat, jestliže e 

nějaký dům padá, tak jistě není problém (.) jít na stavební úřad eh 

podat trestní oznámení a řešit to prostě naprosto právní (.) běžnou 

cestou. to je princip, který funguje já (.) mám (.) dům v krkonoších 

a jakmile (.) se o ten dům nestarám (.) jakmile tam chci předělat 

elektřinu (.) jakmile chci vyměnit pomalu kliku na záchodě, tak 

musím mít souhlas stavebního úřadu k tomu. 

 

RK: posloucháte diskusi dokumentaristky apoleny rychlíkové a 

publicisty který (.) jak sám říká je bývalý pankáč ivana breziny, 

pojďme si poslechnout proč (.) kliniku podpořil eh raper ((míněno 

rapper)) a bývalý skvoter ((míněno squatter)) a sprejer (.) vladimír 

broš ((míněno Vladimír Brož)) (.) alias (.) vladimír pět set osmnáct 

((míněno Vladimír 518)) 

 

((začátek předtočené reportáže)) 

R-VB: sem se k tomu i (.) nějakým způsobem snažil vyjadřovat a 

podporovat aspoň tou troškou (.) mýho (.) eh společenskýho vlivu, eh 

to aby se (.) na to nahlíželo jako o- (.) na: (.) novej pokus (.) 

vrátit (.) téma (.) skvotingu ((míněno squattingu)) do prahy. 

protože: (.) eh jsem člověk kerejc(.) eh v tom skvotu ((squattu)) 

(.) ňákym způsobem (.) vyrost nebo dospěl (..) eh nebo eh by se dalo 

říct že sem vykročil eh: na nějakou svojí osobní vlastní cestu díky 

tomu skvotu (.) a tak dále (jako) těch těch aspektů (.) co všechno 

mi přinesl skvot ((míněno squatt)) eeh (.) těch je několik. ale 

každopádně jsem si sám na sobě vyzkoušel jak eh prospěšný to pro 

společnost může bejt, protože tohle je (.) skutečně alternativní 

kultura (.) eh v tom nejhlubšim slova smyslu. 

((konec předtočené reportáže)) 

 



RK: to byl (.) vladimír pětsetosmnáct pro dévétévé ((míněno DVTV)), 

on (.) tedy nebyl sám kdo projekt podpořil, postavily se za něj 

desítky kulturních osobností hudebníci filmaři herci filozofové (.) 

pavel liška helena třeštíková (.) václav bělohradský tomáš baldýnský 

petr zelenka filip remunda (.) martin putna. jak si ivane 

vysvětlujete tu podporu veřejnosti, mění se pohled (.) tedy 

veřejnosti na (.) skvotink ((míněno squatting))? 

 

IB: já sem (.) vo tom napsal článek kde sem (.) vyjádřil názor že si 

teď zjistím adresy (.) eh tomáše baldýnského (.) mého kamaráda a 

všech tadytěch dalších, které jste jmenovala (.) eh vyčk- vyčíhám si 

chvíle až nebudou doma v- eh (.) vbourám se jim do bytu a budu tam 

bydlet a řeknu (.) tomáši (.) kamaráde (.) ty si ale z toho bytu 

odešel, takže já jsem ho teď obsadil (.) a teď tady budu bydlet já a 

ty di bydlet pod most. 

 

RK: můžete zkusit andreje babiše, ten taky (.) [projekt podpořil.] 

 

IB: [ano (..) ano] (.) je to s- 

 

AR: jo (.) mohli bychom všichni to by bylo super (.) oskvotovat 

((míněno osquattovat)) čapí hnízdo. 

 

IB: kterou chci poukázat na tu absurditu toho co se děje, protože 

ten princip (.) m- mně přijde prostě (.) úplně mimo mísu, a (.) proč 

to ty osobnosti veřejně podpořily (.) to je pro mě otázka (.) možná 

si jenom nezjistili (.) co se na té klinice děje já sem si rozklikl 

(.) stránky akcí které se tam konaly (.) a tam neustále na vás křičí 

(.) eh přednáška o marxovi (.) marxismus (.) leninismus a podobně. 

eh přes ten skvotink ((míněno squatting)) totiž to je důležité já 

sem bývalý pankáč (.) takže vím o čem mluvím (.) a přes celou tadytu 

levicovou subkulturu se nám vlastně vrací to, co jsme v listopadu 

osmdesát devět vyhodili oknem, tak to se nám teď vrací dveřmi. to je 

prostě: eh eh eh systém, který (.) eh chce (.) eh rušit vlastnická 

práva, který chce eh opět eh všechno zabavovat v rámci (.) 

společnosti a tak dále. 

 



RK: =takže jedno bezpečnostní riziko by vystřídalo nové bezpečnostní 

riziko. 

 

IB: ne já to (.) já to samozřejmě m:- malinko přeháním na (.) na 

Marxovi není nic špatného jistě (.) je dobré ho znát ale je potřeba 

vědět (.) že to byl člověk (.) který má na svědomí (.) sedmdesát pět 

milionů mrtvých podle (.) [podle] 

 

AR: [no tak ale] tohle je fakt strašná demagogie jako jednak vlastně 

opravdu se znovu ale jako nevim (.) vy teda buď se neorientujete v 

tý problematice, jakože já (.) fakt (.) mám tady takovej (.) do- 

dojem, že vlastně nerozumíte tomu co: (.) český skvoterský ((míněno 

squatterský)) hnutí dělá, čili jste se o to nezajímal, čili jste se 

ani nepřipravil na tenhlecten rozhovor 

 

IB: =to je vaše domněnka. 

 

AR: =dobře no tak to byste nemohl používat už předtím jsem Vás na to 

jako upozorňovala 

RK: =tak ono nic moc nedělá (.) vzhledem k tomu že sama říkáte že 

tady squaty (.) eeh po ladronce už ani nejsou, ale zkuste mi říci 

(.) protože o tom právě natáčíte jak funguje (.) nebo jak fungovala 

ta klinika (.) těch pár dní. 

 

 

AR: =jo (.) tak vlastně jakoby to jak fungovala klinika byl (.) pro 

mě takovej malej zázrak protože: (.) eh vlastně od počátku toho kdy: 

eh klinika byla obsazená (.) tak s- se projevilo (.) velkej zájem 

vlastně místních obyvatel (.) o to dění tam (.) chodili tam 

pravidelně tam nosili ať už jídlo (.) donesli tam gauč a tak dále 

chtěli vlastně participovat na těch akcích (.) a vysloveně jako 

((pousmání)) vyjadřovali (fakt) velkou podporu těm aktivistům a byli 

rádi že se tam něco děje (.) protože eh jak ten projekt byl 

nastavený a jak vlastně ještě ne- ne- eh nestihl (.) doběhnout, tak 

tam byl návrh na realizaci cyklodílny (.) realizaci mateřeského 

centra, realizaci vlastně 

 



RK: =knihovna 

 

AR: =knihovna: (.) možnost nějaké videotéky přednášky koncerty (.) 

eh klinika dál jak fungovala no (.) byla tam (.) lidová jídelna 

vařily tam (.) ženy z kuchařek bez domova (.) to znamená to je 

organizace která pomáhá ženám bez domova (.) se ňák vrátit do toho 

procesu, bylo zajímavý že třeba tam byla na většině místech (.) to 

bylo nekuřácké pouze na baru se mohlo kouřit tam se prodávalo ale 

jenom nealko to znamená alkoholické nápoje si lidi museli přinést 

sami (.) bylo to tam hodně jako zvláštní b- každej večer tam byly 

nějaký koncerty já jsem tam byla (.) většinou když tam byla nějaká 

hudba teda nebo se tam promítaly nějaký filmy (.) eh nebo tam měl 

přednášku pavel karouz snad eh vo (.) umění vlastně (.) eh vetřelci 

a volavky vydal tady tuhlectu knihu a tak dále no. (takže to bylo) 

bylo to takovej malej zázrak a: (.) během těch deseti dnů se ukázalo 

že (.) ať už teda zájem (.) umělců (.) participovat na tom programu 

byl obrovskej na (.) tři tejdny dopředu byl zaplněnej program takže 

tam už nešlo nic dát (.) tak zájem místních na chodu toho (.) a 

pomoci (.) právě jakože nosili to jídlo nebo chtěli pomáhat s 

úpravama a tak dále byl taky hrozně velkej. 

 

RK: =a na to vy zřejmě řeknete že si měli zažádat o grant (.) a (.) 

jít oficiální cestou ivane? 

 

IB: =přesně tak, na to je standartní postup (.) sežeňte si peníze 

(.) půjčte si peníze v bance jako sem to udělal já, domluvte se s 

úřady, podejte privatizační projekt anebo případně jiný projekt, a 

zařiďte si to skvělé kulturní centrum kterému já jenom tleskám (.) 

přestože se tam čte ten Marx. 

 

AR:  =eh vy (.) eh asi jako pravicově zaměřenej člověk přece 

((pousmání)) byste kritizoval ne státní granty a tak dále tihle lidi 

ze svejch kapes vydali třicet tisíc na vyklizení fakt m- ho-  no 

vyklizení (.) na uklizení tranzitního (.) domu, kde prostě fakt 

((pousmání)) uklízeli sami (.) prostě exkrementy: a injekční 

stříkačky a fakt zaplatili si všechny tadyhlecty služby vodvozový a 

rekonstruovali ten projekt na svoje náklady a (.) to je přece něco 



po čem se tady taky volá (.) nebuďme závislí na tom státu pojďme to 

dělat jinak a voni to jako jinak udělali a to je teda taky špatně 

tak (.) pro mě už to je takový jako nesrozumitelný no, ten váš 

podhled je pro mě jakoby nadmíru ideologickej [ale (.) (    )] 

 

RK: [jak hodnotíte] ivane že do té doby (.) ta linika nevadila, že 

nevadili (.) eh státu (.) narkomani (.) nevadili jim bezdomovci 

 

IB: já už jsem to tady říkal jednou určitě vadila (.) a: 

 

RK: =no určitě ne (.) určitě vadila? to by asi něco dělali 

nemyslíte? 

 

IB: kdo (.) [aktivisté?] 

 

RK: [státu] (.) státu proč to nevadi- (.) proč to nevadilo státu [se 

ptám.] 

 

IB: [já sem] (.) já sem řekl že tady je někdo odpovědný za to, že 

(.) eh ten dům se dostal do stavu v jakém je (.) to určitě není 

správně ten člověk má být potrestán tam je nějaký úřad [(   )] 

 

RK: [ale jestli máte] vysvětlení proč to státu nevadilo proč to stát 

neřešil, ačkoli (.) měl (.) negativní ohlasy i od eh radnice prahy 

tři. 

 

IB: no protože stát je prostě stát (.) stát na všechno kašle (.) 

vždyť to víme. 

 

AR: já jsem mluvila (.) eh s lidmi teda z úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových jejich argumentace v téhle věci je že to 

nechali chátrat po tak dlouhou dobu protože (.) vlastně čekali že 

někdo přijde a: (.) zprivatizuje to ( ) že bude proces ňáké 

privatizace do něčích rukou (.) a ze zákona vlastně první komu to 

oni musej nabídnout (.) sou zas další státní instituce [(   )] 

 



RK: [radnice] (.) žádala o ten objekt (.) aby tam (.) eh vybudovala 

mateřskou školu, takže (.) potom 

 

AR: =no (.) potom už 

 

RK: =tomu moc nerozumim 

 

AR: =no vlastně vono je tam (.) (je) (.) celý to vlastně ukazuje na 

nějakou strnulost (.) a: neochotu (.) uvažovat jinak (.) ze strany 

těch úřadů, které vlastně (.) se zakliňovaly těma (.) mm paragrafama 

pořád dokola aniž by jako reálně viděly (.) tu změnu jako takovou 

(.) a: dělají to teda nadále jo to je to s- to se musí nechat že 

kdyby do toho nevstoupil vlastně ((smích)) andrej babiš tak (.) asi 

 

RK: to mě na tom zajímá (.) ivane jak to hodnotíte jak si to 

vysvětlujete (.) je podle vás: andrej babiš eh (.) fanoušek 

skvotyngu ((míněno squattingu))? 

 

IB: ne podle mě andrej babiš si všiml že je tady téma (.) na kterém 

se může zviditelnit (.) a ukázat [svou] 

 

RK: [oslovit] mladé lidi 

 

IB: ukázat svou (.) svou (.) eh svou mladou tvář eh (.) která je 

samozřejmě stará velmi (.) a: někdo mu poradil že to bude výborný 

píár ((míněno PR)) pro něj tak prostě řekl já (.) mně se to líbí. 

 

RK: apoleno vy ste u toho byla s kamerou když andrej babiš za svitu 

baterek přímo: v té klinice jednal s aktivisty? 

 

AR: ne ne ne nebyla sem tam ale (.) vim vlastně jakoby přímo vod 

aktivistů (.) eh jak (  ) (.) a vod vlastně matěje stropnickýho jak 

tahlecta schůzka probíhala a 

 

RK: jak tedy probíhala? 

 



AR: jsou z toho záznamy (.) protože vlastně to co je na klinice 

podle mě ještě jako další zajímavá věc že eh (.) aktivisti velmi 

transparentně (.) všechno zveřejňujou (.) i když (.) sou si třeba 

právě u andreje babiše vědomi toho že (.) uvnitř hnutí (.) když 

chodíte po ulicích a řvete proti státu kapitálu za svobodnou 

samosprávu tak andrej babiš ztělesňuje něco co (.) úplně to hnutí 

jako ne ne nechápe ale (.) eeh vlastně tam se s ním jednalo jako s 

ministrem financí který je přímý nadřízený toho úřadu (.) a: vlastně 

(.) z těch dokumentů které sou normálně na internetu (.) projevil 

vlastně jako sympatie (.) klinice (.) a já teda nechápu proč to 

udělal protože podle mě píár ((míněno PR)) si v těchto kruzích 

rozhodně nezíská (.) a možná teda osloví ňáký mladý další lidi nebo 

(.) nějak kulturně založené voliče ale jako úplně mi to teda jasný 

není jako. 

 

RK: ivane 

 

IB: tady zaznělo zajímavé heslo (.) proti státu kapitálu (.) za 

svobodnou samosprávu (.) jako kdybych (.) se vrátil do února 

devatenáct set čtyřicet osm (.) eh velmi podobná hesla tehdy křičela 

ta (.) dělnická lůza (.) na náměstí, která tady potom instalovala 

ten zločinný režim, takže já sem já se já se (.) mm nechci slyšet 

trávu růst ale myslím si že (.) eh lidé kolem [kliniky] 

 

AR: [dělnická lůza] 

 

IB: =lidé kolem kliniky jsou prostě: eh pozůstatkem (.) eh tady 

toho, teď nechci urazit dělníky nic proti práci rukama (.) ale: ti 

lidé kteří tady instalovali ten zločinný režim (.) to vopravdu byla 

lůza, to byl skutečný (.) lumpenproletariát a (.) ten systém 

 

AR: =milion dvě stě tisíc lidí v káesčé ((míněno KSČ)) (.) [je lůza] 

 

IB: [ten systém] (.) ten systém byl skutečně zločinný, eh já jsem si 

uvědomil jednu (vel)mi podstatnou věc (.) tady je generační (.) eh 

rozdíl mezi námi, já patřím ke generaci, která dělala listopad 

osmdesát devět (.) spoluzakládal jsem studentské listy (.) a byl 



jsem jedním z těch (.) kteří (.) vystoupili tehdy velmi razantně 

proti komunistickému režimu. teď nám tady dospěla generace, která to 

už nepamatuje a která si znovu myslí, že je potřeba svrhnout 

kapitál, a: (.) dělat ty věci (.) levicově, já z toho mám strach se 

přiznám. 

 

RK: apoleno, je potřeba svrhnout kapitál? 

 

AR: ale ne: ježišmarja jako to je podle mě jsou tohlecto fakt jako 

úplně takový (.) [prázdný plácání jakože] 

 

RK: [ne de o to že] (.) jestli tou klinikou by nevznikl precedenc a 

(.) nezačalo se to dít všude (..) [když to není (.) když to není 

jako legislativně ošetřené.] 

 

AR: [no tak ((smích)) (.) jako to je] (..) jasně no (.) asi by se to 

muselo nějakým způsobem legislativně ošetřit eh (.) ano tak 

samozřejmě matěj stropnický třeba se na magistrátu snaží prosadit 

verzi kdy by to magistrát vlastně jakoby odkoupil a prona(jal) by to 

za symbolickou částku těm aktivistům a to rozhodně žádnej precedenc 

vlastně nečiní (.) to je normálně jako velmi zákonná cesta. 

 

IB: matěj stropnický je jeden z těch aktivistů abychom byli přesní. 

 

AR: matěj stropnický není jeden z aktivistů matěj stropnický je 

zastupitel na praze tři a: 

 

RK: =náměstek [pražské primátorky] 

 

IB: [já vím že matěj stropnický je za-] 

 

AR: [náměstek] pražské primátorky a ano je to eh (.) zastupitel za 

(.) zelené (.) čili vlastně jako zelení ano opravdu mají (.) tady 

tyhlecty věci prostě ((smích)) nějak ve své gesci nebo ve svém 

programu a (.) je to (.) pro ně 

 



RK: také jde o to že sou skvoty a skvoty ((míněno squatty)). ne vždy 

by tam probíhalo to co probíhá třeba (.) v klinice nebo probíhalo 

jako vy to popisujete sou také squaty (.) kde skutečně (.) by (.) v 

podstatě se mohli i (.) eh stahovat eh narkomani, takto o tom mluví 

třeba právě již (.) zmiňovaný (.) vladimír pět set osmnáct. 

 

AR: já tohlecto neznám jo jakoby v české republice existuje spousta 

vybydlenejch baráků (.) já prostě nechci jako démonizovat eh 

narkomany nebo bezdomovce protože prostě pro mě jsou to lidi (.) 

kteří se ocitli vlastně jako: (.) přičiněním kterýmu já nerozumím 

nebo ho neznám (.) ve velmi těžké životní situaci a já je vlastně 

nechci nějakým způsobem kádrovat, takže (.) eh ano děje se i to že 

prostě jsou ty tranzitní domy kterým klinika byla (.) který nejsou 

skvoty ((míněno squatty)) v tom slova smyslu, tranzitní dům znamená 

(.) někdo tam chodí přespávat, ne pravidelně (.) spíš takový 

útočiště prostě (.) kde si může někdo něco aplikovat (.) ale nejsou 

tam (.) zabydlení (.) jednotlivci vlastně ne- netvoří se tam nějaká 

kultura (.) jako nic takov- (.) kultura i ve slova smyslu jakoby že 

tam někdo žije. pokud se to přehoupne do téhlecté fáze tak (.) to 

jsou squaty kde (.) většinou už ti lidi (.) jim záleží na tom 

prostoru jako takovym a nějak se ho snaží jako zkrášlovat a i ty (.) 

nějaký bezdomovecký poloskvoty ((míněno polosquatty)) u nás asi 

budou existovat. 

 

RK: jak hodnotíte ty samotné (.) eh policejní zásahy protože (.) eh 

mluvčí policie jana (.) reslerová ((míněno Resslerová)) tvrdí že (.) 

aktivisté spadli sami ke kontaktu s policií nedošlo, zatímco třeba 

mluvčí (.) aktivistů nebo (.) mluvčí kliniky arnošt novák (.) v 

médiích popsal jak ho (.) zasahující policisté zmlátili. vy ste (.) 

byla u toho? to- toto ste točila? 

 

AR: točili to vlastně mí kamarádi já jsem musela jít p(roto)že sem 

tam měla dítě a (.) protože vlastně sama mám n(ěja)kou ostražitost v 

sobě a nechtělo se mi tam zůstávat a (.) pokud tady mluvíme teda vo 

těch strašnejch jako (.) a často nadužívanejch a zneužívanejch 

historickejch paralelách tak (.) ehm dlouhodobé zásahy proti 

skvoterům ((míněno squatterům)) vlastně kdy (.) sou za státní peníze 



vynakládány ohromné prostředky (.) nasazovány sou (.) desítky jakoby 

(.) těžkooděnců (.) v případě albertova to byl i vrtulník a stát (.) 

soud potom uznal že to bylo (.) vlastně jako (.) bez kontextu uplně 

(.) tak to mi připomíná nějakou minulou dobu a: (.) vlastně ano 

((pousmání)) potom se mluví o tom že někdo sám upadl a (.) omylem se 

zranil tady nahoře na hlavě no tak (..) já sem (.) viděla videa kde 

arnošta nováka vlečou vlastně policisté (.) ztlučenýho do antonu a 

pak až (když) zjistili že mu krvácí hlava tak ho nechali jet vlastně 

do nemocnice (.) ale (.) tak (.) ty zásahy sou prostě extrémní podle 

mě. 

 

IB: hm otázka je jestli (.) má být skvot ((míněno squatt)) vyklizen 

s pomocí vrtulníku (.) jestli tam mají být (.) všich- všichni ti 

těžkooděnci s pendreky ale zase na druhou stranu (..) jestliže 

skupina občanů organizaň- organizovaně porušuje zákon (.) tak asi 

těžko může vzít kopretinku (.) a jít za nimi a říct jim vážení 

přátelé tady vám nesu kopretinku byli byste tak laskavi a opustili 

objekt (.) který neoprávněně obýváte? 

 

AR: no: tak tady je taky otázka (.) třeba právník pavel úl ((míněno 

Uhl)) kterej zastupuje aktivisty (.) ta:k (.) eeh vlastně mm 

dlouhodobě mluví vo tom že (.) eh ta podstata (.) eh je vlastně 

ještě jiná, že vlastně by se to mělo stíhat na základě (.) já teďka 

nevim trestněprávních (.) a ne vlastně vyloženě těch kriminálních 

jako deliktů (a) což se vlastně jako neděje (.) nedochází vlastně 

každej soud vlastně zpátky (.) eh zvrátil to rozhodnutí té policie 

nebo označil ho vlastně za (.) za zbytečné  (.) a: eh to se tady 

taky dlouhodobě nereflektuje (.) a mně vlastně přijde úplně absurdní 

že (.) dobře (.) eh v případě třeba romana janouška: policie otálí 

(.) hodiny (.) dokonce měsíce roky (.) než dojde k něčemu takovému a 

na skvotery ((míněno squattery)) se dlouhodobě nasazují prostě 

desítky těžkooděnců. 

 

RK: to už jsme u jiného tématu ale (.) ivane (.) sou (.) pro vás 

skvoteři ((míněno squatteři)) (.) problémoví (.) extrémisté nebo (.) 

jak byste to (.) popsal (.) [v podstatě] 

 



IB: [eeh] já si (asi) neodvažuji hodnotit jestli tady kolegyně která 

vedle mě sedí (.) má v tašce molotovův koktejl nebo ne (.) eh já si 

myslim že se tam (.) že se tam určitě mezi nimi najdou lidé kteří 

(.) to myslí dobře a lidé kteří mají velmi extrémní názory a kteří 

skutečně chtějí změnit (.) společenské uspořádání (.) i násilnou 

cestou ale já bych je asi úplně nedémonizoval (.) pro mě je to spíš 

generační záležitost (.) mladí lidé (.) kteří kolem té dvacítky 

prostě (  ) radikálně (.) chtějí měnit společnost (.) mé genaraci se 

to povedlo (.) skutečně jsme tehdy něco změnili (.) a pochopitelně 

tehdy sme překračovali zákon já můžu být obracen tady chycen do 

pasti toho že (.) sedmnáctý listopad osmdesát devět taky byl proti 

tehdejším zákonům (.) a taky jsme se vlastně chovali (.) 

protisystémově (.) eh a (.) byli jsme v uvozovkách skvoteři ((míněno 

squatteři)) kteří (.) dělali něco co se (.) podle tehdejších zákonů 

dělat nesmělo. [já sem (   )] 

 

RK: [nicméně] když (.) říkáte že ste byl (.) pankáč tak (.) v té 

době byl (.) jaký váš názor na skvoty ((míněno squatty))? 

 

IB: tehdy tady žádné squaty nebyly (.) já jsem byl pankáč před 

[rokem osmdesát devět.] 

 

RK: [ale jistě ste] (.) jenom před rokem osmdesát devět (.) pak vás 

to přešlo. 

 

IB: =pak [už jsem byl pravičák.] 

 

AR: [tak jako takový] skvoty ((míněno squatty)) byly ne? baráky (.) 

to vlastně jako svýho způsobu baráky (.) který popisuje (.) pan (.) 

stárek vlastně ve svejch knihách (.) mně hodně jako tou (.)ehm tou 

energií vlastně připomínají skvoty ((míněno squatty)) (.) tím 

vlastně vyloučením který (.) se na ně jako sociálním a tak dále nebo 

společenským snahou o demonizaci těch baráků tak (..) když (.) vidím 

současne(j) jako jedinej fungující skvot ((squatt)) cibulka u nás 

tak (.) vždycky když tam sem nebo tak tak si vzpomenu na ty (.) na 

to co popisuje ču- (.) [čuňas.] 

 



RK: [a vy ste někdy] bydlela ve skvotu ((míněno squattu)) nebo jenom 

tam chodíte na návštěvy? 

 

AR: ne ne ne já bych nikdy ani ve skvotu ((míněno squattu)) 

nebydlela na to sem moc eh zhýčkanej maloměšťák eh z ((smích)) 

buržoazní rodiny ne (.) ne já bych ne- nemohla bydlet na skvotu 

((squattu)) ale (.) vlastně jako rozumim tomu že dokonce někteří 

lidi ani nemají jinou možnost a (.) to mi přijde vlastně jako taky 

důležitý říct že (.) vlastně možnost někde (.) že ne každej má jako 

úplně na ten tržní nájem a (.) prostě 

 

RK: je to argument (.) ivane? 

 

IB: =ne: to argument v žádném případě není (.) člověk má v životě 

to, co si sám (.) vybojuje. eeh člověk musí chodit do školy (.) 

člověk musí chodit do práce (.) vydělat si na byt vzít si na 

hypotéku a každ- každému z nás je toto dostupné, komu to dostupné 

není no tak je to jeho problém. 

 

AR: ne: to je prostě strašná jako pravicová chiméra tohlecto jakoby 

v praze přibydou na ulici každej den tři bezdomovci a třicet procent 

z nich má (.) eh vysokoškolskej titul jo tady už se vlastně nebavíme 

vo nějakejch kolaterál demidžís ((míněno collateral demages)) (.) 

tady se pak bavíme opravdu o velké skupině sociálně vyloučených a 

(.) jako nikdo z nás nezná jejich příběh a mně přijde tohle hodně 

jakoby (.) ideologický hodnotit no, to je prostě 

 

RK: =poslední věc (.) má podle vás klinika šanci? postaví se za ni 

vláda tak aby ten (.) eeh projekt začal fungovat (.) apoleno? 

 

AR: =jo já si myslim že já si myslim že jo no, jako teď si už myslim 

že jo. 

 

IB: já doufám že za stávajících podmínek šanci mít nebude (.) 

pakliže to neudělá (.) eh legální a legitimní cestou (.) pak bych jí 

podko- podporoval, ale ne něco obsazovat. 

 



RK: opravdu byste jí podporoval? 

 

IB: ano kdyby si vzali úvěr a kdyby udělali projekt tak (.) by to 

bylo parádní projekt přece. 

 

AR: stačí třeba to i pronajmout od toho magistrátu to už je jako 

zákonná a legální cesta [že(  )] 

 

RK: [to by vám vadilo?] 

 

IB: [ano pak] je to v pořádku no. 

 

RK: třicet minut dnešního pro a proti je u konce já vám děkuji že 

ste si našli čas (.) filmová režisérka apolena rychlíková (.) díky 

na shledanou 

 

AR: jo naschánou 

 

RK: a publicista z gécézet ((míněno g.cz)) ivan brezina (.) i vám 

díky na shledanou 

 

IB: na shledanou 

 

RK: od mikrofonu se loučí renata kalenská. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Odpolední Plus 

 

NÁZEV POŘADU: Odpolední Plus 

DATUM VYSÍLÁNÍ: 3. 3. 2016 

ČAS VYSÍLÁNÍ: 14:10 

KANÁL: Radio Plus 

STOPÁŽ: 20 min 

ÚČASTNÍCI: 

MS = Martina Spěváčková, moderátorka; 

JB = Jan Bumba, moderátor; 

MV = Marián Vojtek, editor sociálních sítí Radia Plus; 

JO = Jakub Ort, člen ASC Klinika; 

RD = Radka Denemarková, spisovatelka; 

V REPORTÁŽÍCH: 

AB = Alexandr Bellu, místostarosta Prahy 3 za ODS; 

 

 

MS: rozruch kolem autonomního centra klinika nekončí, úředníci 

nařídili aktivistům, aby budovu do čtrnácti h- (.) do čtrnácti hodin 

vyklidili, vypršela jim totiž smlouva o zápůjčce. aktivisté se ale 

centra vzdát nehodlají a kliniku odmítají opustit. pomoc jim včera 

přislíbil i ministr financí andrej babiš, včera ale pak na svém 

tvitru ((míněno twitter)) večer napsal, že budova je ve špatném 

stavu a aktivistům údajně prý nabídl jiné prostory. dodejme, že stát 

odmítá smlouvu prodloužit mimo jiné proto, že k těmto účelům nemá 

stavba kolaudaci. místostarosta prahy tři za ódéées ((míněno ODS)) 

alexandr belu (míněno Bellu) řekl, že aktivity pražské kliniky jsou 

nelegální a aktivisté by měli místo upustit. 

R-AB: ta debata opravdu není o tom, jestli aktivity, které autonomní 

centrum klinika, jsou dobré či špatné. ta debata je podle mě o tom, 

jestli má existovat výjimka mimo zákony, mimo zákony a normy České 

republiky, a to znamená, že nad rámec smýšlení hnutí by existovala 

jakási výjimka speciálně pro tento shluk nebo tuto skupinu lidí. 

pokud tam provozují knihovnu, kavárnu, školení a jiné, tak nejenom 

že k tomu nemají atestace, nemají k tomu živnostenské oprávnění, ale 

zároveň samotná budova k tomuto není kolaudována, to znamená, i 



kdyby tam došlo k nějakému nebezpečí, požáru či nedej bože nějaké 

nehodě či zranění, tak opravdu ty následky v rámci odpovědnosti jsou 

(.) jsou vysoké. k té legalizaci samotné, jde o to, že dlouhodobě 

klinika nemá žádnou právní formu, vemte v potaz, že výpůjčka 

proběhla ze strany státu k soukromé osobě, kterou jsme dodnes nikdy 

neviděli, což je krok, kdy v podstatě stát nemá možnost kontrolovat, 

ani městská část, kdo se v té klinice vůbec pohybuje. pokud 

provozujete například hostel, érbíenbí ((míněno AirBnB)), hotel, tak 

máte i povinnost ze zákona nahlašovat, kdo v té budově přespává, 

odvádět z toho daně a mít (.) mít na základě toho ňákou spolupráci 

s městskou částí. 

MS: a ve spojení jsme teď s členem kliniky jakubem ortem, dobré 

odpoledne 

JO: dobré odpoledne. 

MS: jak to teď konkrétně na místě vypadá, zmiňovali jsme, že tedy ve 

čtrnáct hodin by měli přijít úředníci, už někdo dorazil? 

JO: ne, zatím nikdo nedorazil. 

MS: to znamená, že na klinice je v tuto chvíli klid 

JO: na klinice je klid, jsou v ní lidé, kteří jsou odhodláni zůstat, 

a já bych chtěl zdůra- zdůraznit, že nás ta situace, kdy se 

pohybujeme v baráku vlastně už po smlouvě, netěší, že ty zákony 

porušovat nechceme, ale vzhledem k svévoli úřadů, které podle nás 

zbytečně tu výpůjčku odmítly prodloužit, nám vlastně nezbývá jiná 

možnost, jak o ten dům dál usilovat. 

MS: a jak daleko jste tedy ochotni až zajít, když už teď přiznáváte 

tedy, že jste tam nelegálně, porušujete zákony? 

JO: tak je nelegálně a nelegálně, já bych se chtěl ohradit proti té 

sérii těch tvrzení pana belua ((míněno Bellu)), to co on říkal 

vlastně nebyla pravda skoro nic. ty aktivity, které jsme tady celý 

rok provozovali, v žádném případě nebyly nelegální, o právní 

subjektivitu již jsme zažádali a avizovali jsme, že jsme ochotní tu 

smlouvu na ní podepsat a takhle bych moh pokračovat, takže tohle 

byly opravdu nepřesné až lživé tvrzení. a stejně tak bych se chtěl 

ohradit proti tvrzení pana babiše, že nám nabídl nějaký jiný 



prostor, to není pravda, pan babiš nám nic nena-, nabídl nám včera 

jenom schůzku, kterou posléze zrušil. 

MS: to znamená, že tedy s andrejem babišem jste od té doby, kdy on 

tedy před objektivy televizních kamer se s vámi po klinice prošel, 

už vůbec nebavili. 

JO: ne, jenom potvrdil zrušení schůzky, takže jediné, co andrej 

babiš vlastně udělal je, že se tu nechal vyfotit. 

MS: a kdyby vám nabídl někdo jinou budovu, byli byste ochotni 

přijmout takovou nabídku? 

JO: tak to je spekulativní otázka, protože k tomu opravdu nedošlo, 

nicméně pro nás je zásadní klinika i proto, kolik jsme tady nechali 

úsilí a energie. mě trochu [překvap-] 

MS: [vy]  

JO: no, promiňte? 

MS: vy, vás čeká právě v patnáct hodin jednání ještě s úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, s čím na to jednání jdete, 

jaké argumenty máte připraveny? 

JO: úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových argumentuje 

tím, že budovu nemůže rekolaudovat, protože je nepotřebná pro stát, 

a jako takovou jí musí dát jinému subjektu. my podle naší právní 

analýzy chceme ukázat, že ta budova je podle zákona potřebná, 

protože je veřejně prospěšná díky aktivitám, které se tu dějí a díky 

podpoře, kterou dostáváme, takže s tím právním tvrzením úzsvm 

((míněno ÚZSVM)) nesouhlasíme a budeme se je znovu snažit 

přesvědčit, že je možné uvést ten náš vztah do legálního vztah- 

stavu, což je vlastné náš cíl. 

MS: ale to že ta budova skutečně není zkolaudovaná na to kulturní 

centrum, ale na plicní kliniku, tam také na to máte analýzu? 

JO: no na plicní kliniku to zkolaudované je, nicméně to je problém 

úřadu, který nám ji tak před rokem pronajal a před rokem to nikomu 

nevadilo, což je dost zvláštní. my nicméně jsme ochotni tento stav 

změnit, ale k tomu potřebujeme spolupráci s úzsvm ((míněno ÚZSVM)), 

které by muselo podat žádost na stavební úřad k rekolaudaci. my 



znovu deklarujeme, že ke všem těmto krokům jsme ochotni, chceme 

spolupracovat, ale úzsvm ((míněno ÚZSVM)) na tom spolupracovat 

nehodlá a nechce, přestože opakovaně ho vyzýváme k tomuhle jednání. 

MS: a když chcete spolupracovat, nebylo by čistší řešení teď kliniku 

opustit, domluvit se tedy na nějakém řešení a pak se tam tedy 

popřípadě vrátit? 

JO: to by bylo hezké, bohužel naše zkušenost říká, že bez toho, 

abychom byli v domě, tak s námi nikdo nejedn-. už v roc- (.) v roce 

dvatisícečtrnáct ((2014)), kdy jsme vlastně do toho domu vnikli a 

uklidili ho, tak to byl jediný důvod, proč s námi od začátku něk- 

někdo jednal. ostatní zkušenosti říkají, že v jiném případě se 

vlastně (.) pokud bychom nemohli ukazovat, co tady děláme, tak by se 

o nás nikdo nezajímal a úřad by nás vůbec nebral jako partnera 

bohužel. 

MS: tolik tedy názor jakuba orta, člena kliniky, já vám děkuji a na 

slyšenou. 

JO: na slyšenou. 

MS: a ve spojení jsme také se spisovatelkou radkou denemarkovou 

((míněno Radka Denemarková)), přeji dobré odpoledne i vám. 

RD: dobré odpoledne. 

MS: proč vy kliniku podporujete? 

RD: já kliniku podporuju z různých důvodů. jedna věc je, že nejde 

jenom o kliniku, že jde vlastně (.) klinika je pro mě zástupný 

problém a tady se ukazuje, jakým způsobem je naše demokracie 

v ohrožení. my žijeme ve společnosti, která (.) šlo to velice 

rychle, šlo to během několika měsíců, kdy se stalo stalo několik 

věcí. jedna věc je ta, že lidé, kteří jsou v politice, tak si 

demokracii zredukovali na byznys. je to otázka také toho, že to už 

není za minutu (.) za minutu dvanáct, ale už je dávno po dvanácté, 

kdy všichni politici se tak jako pos- pospojovali a řekli si, že ta 

demokracie je zredukovaná na byznys způsobem, který je pro mě 

nepřijatelný. ale je tady veliká naděje a veliká naděje v občanské 

společnosti a ukazuje se, že co je nebezpečné pro tuto podobu naší 

společnosti a pro tuto podobu česka ((míněno Česko)), ve kterém já 



žiju, je občanská společnost a ta klinika je pro mě (.) klinika 

vznikla jako sociální centrum, vznikla naprosto nezávisle, vznikla 

MS: =pardon že vás přerušuji, ale nevadí vám tedy ten současný stav, 

kdy ty aktivisté tam zůstávají, přestože už jsou tam nelegálně a 

porušují zákony a sami to vlastně přiznávají? 

RD: já si myslím, že mně to nevadí z jednoho prostého důvodu, že 

vždycky, když té (.) tomu systému nebo té nomenklatuře, která tady 

je teď, která je skutečně o tom (.) o moci (.) není o demokracii, 

demokracie kdyby fungovala, tak takovéto aktivity podporuje, 

občanskou společnost podporuje, ale najednou se (.) najednou hledají 

zástupné problémy, hledají se zástupné důvody, proč něco takového 

zničit. děje se to, co se děje, bohužel 

MS: =a ten argument, že ta budova není zkolaudovaná pro tyto účely? 

RD: tento argument se samozřejmě teďka vyšťáral, vyhrabal 

v posledních měsících a je to zástupný problém. ten (.) také se děje 

to, co (.) my víme, že (.) že lidé, kteří jsou v poslední době u 

moci, nebo politici, prezident a tak dále, tak samozřejmě něco 

takového je ohrožuje. lidé potřebují lidé, kteř- (.) lidi, kteří 

jsou (.) kteří jsou izolovaní, kteří jsou sobečtí, a tady najednou 

vzniklo centrum, které je nezávislé, založili ho nezávislí lidé, 

mladí lidé, kteří, a na to chci upozornit, chtěli jenom pomoci 

lidem, kteří jsou v nouzi, kteří potřebují pomoc. a najednou, 

bohužel musím říct, že to naprosto (.) pro mě (.) pro mě to přesně 

zapadá do toho, jakým způsobem politici nyní jednají, samozřejmě se 

tam vyfotí, samozřejmě se tam ukáží, protože jsou velice chytří a 

vědí, jak manipulovat s tím davem, ale to je něco co je ohrožuje. 

oni potřebují skutečně ty izolované sobecké jedince a najednou je 

tady něco (.) jsou lidé, kteří naprosto nezištně vracejí zpátky do 

společnosti něco, co už jsme dávno zapomněli.  

MS: říká spisovatelka radka denemarková, pardon že vás přerušuji, 

která byla naším hostem a samozřejmě situaci kolem Kliniky budeme 

nadále sledovat. já vám pro tuto chvíli děkuji a na shledanou. 

RD: na shledanou. 



JB: velice bouřlivé diskuse o autonomním centru klinika se 

odehrávají také na internetu a sociálních sítích. názory sleduje 

mariján vojtek ((míněno Marián Vojtek)), který je editorem 

sociálních sítí stanice plus ((míněno stanice Plus)), dobrý den. 

MV: dobré odpoledne, na internetu i sociálních sítích se přou 

zastánci a odpůrci obsazování budov, když to vezmu obecně, na tvitru 

((míněno twitter)) platí heštegy ((míněno hashtagy)) klinika nebo 

okupajklinika, důvody pro (.) stát budovu bývalé plicní kliniky na 

pražském žižkově ((míněno Žižkov)) neudržuje, aktivisté tam 

uklidili, pořádají pro veřejnost různé přednášky nebo jazykové 

kurzy. argumenty proti (.) obsadili budovu, která někomu patří, i 

když státu, a nemají povolení pro provozování například kavárny. 

diskuse jsou plné emotivních vět, dokonce urážek z obou stran, snad 

nejslušnější, pokud mohu citovat je ultralevičák a nácek. 

JB: no tak už je takovým českým zvykem v poslední době, urážet se na 

internetu. na (.) do celé záležitosti kolem kliniky se také zapojil 

ministr financí andrej babiš z hnutí ano ((míněno hnutí ANO)), jak 

už jsme připomínali. 

MV: přesně tak, podle aktivistů, konkrétně uživatelky tvitru jany 

bany němcové ((míněno Jana „Bany“ Němcová)) babiš uvedl, že by 

centrum mohlo zůstat, pokud se nenajde kupec a pokud zajistí, že 

nebude obtěžovat okolí, citovali ho právě takto na tvitru, ovšem sám 

babiš nic podobného na svém účtu nemá, konkrétně on sám pan ministr 

po včerejším jednání se starostkou prahy tři ((míněno Praha 3)) 

vladislavou hu:( )ovou ((míněno Vladislava Hujová)) z topnuladevět 

((míněno TOP09)) napsal (.) ukázala mi stížnosti občanů na kliniku, 

budova je ve špatném stavu, aktivisté musí objekt opustit podle 

zákona. píše tam také, že mimochodem centru klinika byla nabídnuta 

jiná budova, tu ale provozovatelé kliniky odmítli, víc asi nemusím 

dodávat, komentuje to andrej babiš. samozřejmě se tam ocitly i 

reakce, například robert sedláček ((míněno Robert Sedláček)) pro 

provozovatele kliniky navrhuje objekt v bohnicích nebo na pankráci, 

samozřejmě zdarma, no a uživatel gruj ((míněno Gruj/Gruy)) zase 

píše, jestli je ten barák i zítra k n( )čemu, tak je tam nechte, 

vždyť to stát nic nestojí a lidi jsou šťastní. 



JB: my jsme to téma řešili i dnes v pořadu radiofo:rum ((míněno 

Radioforum)), do kterého posluchači mohou psát názory na našich 

sociálních sítích, také do aplikace, na vebu ((míněno web)), o čem 

tam lidé píšou? 

MV: my jsme se dnes v radiofo:ru úplně konkrétně ptali na otázku (.) 

měl (.) nebo neměl by stát umožnit zájemcům, aby v jeho 

nevyužívaných budovách dočasně bydleli a provozovali bezplatné 

služby a aktivity pro veřejnost? na fejsbuku ((míněno facebook)) pan 

beno ulich ((míněno Beno Ulich)) napsal, že stát by hlavně neměl mít 

žádné nevyužívané budovy, co stát nevyužije, nebo není schopen 

využít, by měl prodat za tržní cenu anebo pronajmout. honza kejt 

nejsek ((míněno Honza „Kejt“ Nejsek)) si myslí, že by stát 

nevyužívané budovy měl umožnit dočasné bydlení lidí, je to podle něj 

jistě lepší, než aby budova chránila. no a pak se tam objevily dva 

zajímavé názory, že jednak by to stát dělat neměl, protože mnoho 

nájemníků neví, co je to vděčnost, no a další názor je ten, že by 

měl vzniknout zákon o skvotinku ((míněno squatting)), jako je to 

v jiných vyspělých zemích, no a teď cituji (.) pak by nebylo třeba 

řešit, jestli je dobře (.) špatně porušovat (.) obcházet zákon. 

JB: mariján vojtek byl ve studiu, děkuji, na shledanou. 

MV: na shledanou.    

 


