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Vážení spoluobčané,

šest let jsem senátorem z Jižňáku. 
Možná Vás napadá otázka, proč 
kandiduji znovu. Kvůli penězům, 
moci, z ješitnosti či z pocitu 
nepostradatelnosti? Ti, kteří mě 
znají, ví, že je pro to mám jinou 
motivaci.

Můj mandát senátora je úzce 
spojen s lidmi ve volebním 
obvodu. Jak mnozí víte, Praze 
11, kde 31 let žiju, se v minulosti 
začalo říkat Jihoměstské Palermo. 
A tato přezdívka je příznačná 
i pro současné dění. Městské 
části nadále vládnou strany 
a osoby, které se od minulé doby 
neodpoutaly. Podobná situace je 
bohužel také na Praze 15 i Praze 
22, jejichž vedení otevřelo dveře 
developerům bez ohledu na své 
občany. 

Snažím se proto Vám, 
spoluobčanům, pomáhat 
zachovávat kvalitu bydlení. Hájím 

Váš prostor pro zdravý život. Bojuji 
za zeleň místo betonu. Můj mandát 
senátora je úzce spojen s mým 
působením v komunální politice. 
Jako senátor mám pootevřené 
dveře směrem k vládě, státním 
institucím, magistrátu hlavního 
města i k vedení městských částí 
v mém volebním obvodu.

Samozřejmě jako nejdůležitější 
vnímám vnímám svou práci na 
půdě Senátu. V něm jsem aktivní 
v oblastech ochrany životního 
prostředí, efektivního nakládání 
s veřejnými prostředky, bydlení 
a energetiky. Za zásadní vnímám 
protikorupční zákony. V poslední 
době se intenzivně věnuji 
problematice řešení energetické 
krize, jejímu dopadu na občany 
a možnostem kompenzace 
zvýšených nákladů ohroženým 
skupinám.

Již šest let v Senátu hájím 
Vaše zájmy na komunální 
i celorepublikové úrovni. 

Rád bych v tom pokračoval 
i v nadcházejícím volebním 
období. Budu vděčný, když letos 
přijdete k senátním volbám a dáte 
mi svůj hlas.

Váš senátor z Jižňáku
Ladislav Kos 

Když v roce 2014 získalo naše hnutí 
v komunálních volbách 33 % hlasů, 
rozhodli jsme se zúčastnit i senátních 
voleb. Byl jsem vybrán jako kandidát, 
ale definitivní rozhodnutí padlo až na 
počátku června u nás doma v kuchyni 
na válečné poradě. Začínali jsme 
od nuly, jen s manželkou, Šárkou 
Zdeňkovou a Pavlem Hájkem. Založili 
jsme facebookovou stránku, web, 
zařídili focení, sehnali billboardy, 
vytvořili noviny a plakáty.

Nakonec jsme vše zvládli a v prvním 
kole jsem skončil druhý. Výsledek jsme 
přijali s nadšením, ale i s obavou, jak 
vést kampaň další týden. Už v neděli 
se stal jejím centrem pro změnu 
náš obývací pokoj a během týdne 
jsme stihli distribuci nových letáků 
do všech schránek v obvodě, polepy 

laviček a billboardů i silnou venkovní 
kampaň. Vítězství bylo odměnou za 
čtyřměsíční úsilí, ale vlastně i malým 
zázrakem. Dnes mám za sebou už 
šest let senátní práce a profesionální 

tým. Obývák i kuchyň mám ale stále 
stejné a nemůžu říct, že by se jim mé 
pracovní a politické aktivity už úplně 
vyhýbaly.

2016: Kosovy vzpomínky na kampaň

Úvodní slovo

PS: Moc děkuji kolegům z Hnutí pro 
Prahu 11, kteří mě opět vyslali jako 
svého kandidáta, a stejně tak hnutí 
SEN 21 a straně Zeleným, kteří mou 
kandidaturu podporují.
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Nikdy jsem nebyl sportovní typ. 
Rodiče se mě sice snažili předělat na 
sportovce a od 6. třídy jsem docházel 
do sportovní školy. Reprezentant se ze 
mne nikdy nestal, ale sport mne začal 
bavit. 
Na průmyslovce jsme se spolužáky 
lezli po skalách v Černolicích a do 
jeskyní v Srbsku. V dospělosti mně 
učaroval orientační běh. Absolvoval 
jsem stovky závodů a dvacet let 
předsedal orienťáku Slavie Praha. 
Každý podzim jsem nemohl chybět na 
Velké Kunratické a závodu Běchovice-
Praha. V obou mám přes dvacet 
účastí. 
S věkem se mé sportování zúžilo 
na turistiku, běžky, plavání a silniční 
kolo. Tomu jsem doslova propadl. 
Doufám, že budu moci ještě našlapat 
pár tisíc kilometrů. A stovky kilometrů 
jistě ještě našlapu i při přípravě 
jedné z tras pochodu Praha – Prčice, 
kterou s rodinou a přáteli každoročně 
pořádáme.
Přeji si, aby pro děti i jejich rodiče 
byla v Praze dostupná všechna 
sportoviště. Jako politik budu vždy 
usilovat o to, aby měl díky rovným 
příležitostem každý spoluobčan 
možnost se ve sportu rozvíjet, 
a nakonec třeba i dosáhnout 
profesionální úrovně.

Stal jsem se místopředsedou senátního klubu 
SEN21 a Piráti.

Ladislav Kos: Sport 
je balzám pro tělo 
i duši. Přeju si, aby tu 
sportovní vyžití bylo 
pro všechny!

Kosí příběh
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Narodil jsem se v Praze 
Vršovicích

Studoval  jsem SPŠ chemickou  
a VŠ chemicko-technologickou v Praze.

Pracoval jsem v chemických podnicích 
Barvy a laky, Pragochema Uhříněves a Safina 
Jesenice.

Narodili se syn Ladislav a dcera Martina 
a přestěhovali jsme se do Petrovic.

Přestěhovali jsme se na Jižní Město, kde 
žijeme dodnes. 

Podnikal jsem v oblasti chemikálií, kovů 
a odpadů.

Zorganizoval jsem první petici proti výstavbě 
Obytného souboru Výstavní, kterou podepsalo 
přes 1000 spoluobčanů.

Spolu s Jiřím Štylerem a Šárkou Zdeňkovou jsme 
založili Hnutí pro Prahu 11

Se svou rodinou jsem začal organizovat 
každoroční Pochod Praha-Prčice

Byl jsem po několik týdnů sledován detektivní 
agenturou ABL, která neúspěšně hledala 
kompromitující styky. 

Jako opoziční zastupitel se na Praze 11 jsem se 
věnoval hlavně ekonomické oblasti.

Stal jsem se senátorem za volební 
obvod č.19.

Stal jsem se místopředsedou senátního Výboru 
pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Působil jsem jako místostarosta Prahy 11 a radní 
pro finance, kdy jsem konsolidoval finance MČ 
po osmi letech vlády ODS-ČSSD, včetně vztahů 
s městskými a.s..

2010
-

2014 

2014
-

2016 

Finále každoročního Pochodu  

Praha-Prčice - euforii střídá 

únava!

Na kolo v každém ročním 

období.

Na Černolické skály vyrážím  
s vnukem.
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Šest let  
v Senátu
PROSAZUJE práva 
občanů na zdravé životní 
prostředí.

PODPORUJE 
transparentní a otevřené 
vedení nejen státu, ale 
i samosprávných celků - 
obcí a městských částí.

KRITIZUJE tvorbu zákonů, 
které ohrožují ochranu 
životního prostředí 
a kvality života, např. 
nový stavební zákon.

USILUJE o nápravu, když 
vnímá nespravedlnost. 
Např. podal stížnost 
Ústavnímu soudu na 
odpuštění poplatků 
skládkovým firmám, 
protože podporuje 
udržitelné nakládání 
s odpady, jejich recyklaci 
a zpracování do výrobků.

ZASTÁVÁ udržitelnost 
veřejných financí, 
rozpočtovou 
zodpovědnost státu, 
krajů i obcí.

VĚNUJE SE přípravě 
a prosazení 
protikorupčních zákonů, 
aktivně podporoval 
zákon o registru smluv 
či zákon o rozšíření 
pravomocí NKÚ.

POCHÁZÍ z prostředí 
občanských spolků 
a aktivních občanů. 
Je mu znám praktický 
dopad zákonů 
a rozhodnutí na občany 
volebního obvodu.

Jako senátor pomohl 
prosadit například:

Zákon o registru smluv, který u většiny subjektů s účastí státu 
zavádí povinnost zveřejňovat smlouvy ve veřejném registru. 
Jde o jedno ze základních protikorupčních opatření, které jsem 
podporoval.

Novelu zákona o soudech a soudcích, která posílí transparentnost 
a předvídatelnost českých soudů i sjednocování jejich rozhodování, 
protože ukládá soudům povinnost svá rozhodnutí zveřejňovat na 
internetu.

Zákon o ekologickém zemědělství, který přináší přesnější 
podmínky tohoto podnikání a jednotné označení pro bio produkty 
certifikované v ČR. Koupí-li si zákazník bioprodukt, má tudíž větší 
jistotu, že je to skutečně bioprodukt.

Novelu insolvenčního zákona, která pomáhá tzv. dětským 
dlužníkům. Novelu se mu jako zpravodajovi tisku podařilo bezpečně 
provést legislativním procesem až ke schválení na plénu. 

Václav Láska: Proč nezrušit Senát?

Protože Senát nedovolí nikomu 
bez souhlasu měnit Ústavu ani 
volební zákony. Protože nedovolí 
tomu, kdo aktuálně vládne, 
bezhlavě a nekontrolovatelně 
obsadit základní demokratické 
instituce (například Ústavní 
soud) svými lidmi. Protože dává 
široké i odborné veřejnosti 
prostor napravit chyby 
v zákonech vzniklých ve smršti 
pozměňovacích návrhů ve 

Sněmovně. Když v naší zemi 
všechno běží, jak má, není Senát 
moc vidět. A ani nemusí.
Když ale někdo začne prahnout 
po autoritativním vládnutí, když 
se rozhodne napadat a drobit 
demokratické základy naší země, 
tak Senát povstane a začne tyto 
principy bránit. A když to dělá 
dobře, přichází od těch, kteří chtěli 
demokracii podrývat, volání po 
jeho zrušení.
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15 let práce za námi!

Ladislava Kosa 
podporují také:

Antonín Klecanda
starosta Kolovrat

Václav Láska
Senátor, předseda SEN 21,
advokát, spisovatel 
a mykolog

Renata Chmelová
Senátorka a manžerka

Eva Ptáčková
Re-use dětských věcí 
Praha 11

Magdalena Davis
spolupředsedkyně 
Zelených, starostka 
Mníšku pod Brdy

Je to dlouhých 15 let, kdy 
jsme se s Láďou potkali 
ve společném zděšení 
z rozsáhlého stavebního 
záměru u Krčského lesa 
na Roztylech. Stáli jsme 
sami dva s peticí na metru 
Roztyly, Láďa přijel na 
kole a já přišla pěšky. Byla 

hluboká doba občanského 
temna, kdy Praze vládla 
ODS a městské pozemky 
odlétaly neznámo kam. Od 
té doby uplynulo mnoho 
let, založili jsme s dalšími 
občany Hnutí pro Prahu 11, 
stali se místními zastupiteli 
a vášnivými bojovníky 

proti zdejší politicko-
developerské lobby. A letos 
udělám vše pro to, abych 
jako předsedkyně našeho 
hnutí podpořila Láďu znovu 
do Senátu, protože je na 
správném místě, dělá 
správné věci a na Prahu 11 
nezapomíná!

Velký význam senátu 
vidím v propojení lokální 
a celostátní politiky. 
Bohužel někteří Senátoři 
se po zvolení již svému 
obvodu nevěnují. Jsem 
rád, že pan senátor Kos se 
věnoval svému obvodu 
celých 6 let. Společně 
jsme řešili ochranu lesů 
na nelesních pozemcích, 
průchodnost krajinou či 
občanskou vybavenost. 

Láďu Kose jsem podpořil už 
při jeho první kandidatuře, 
kdy jsme se zase tolik 
neznali. Vybaven znalostmi 
o něm, po šesti letech 
vzájemné spolupráce 
v Senátu, ho rád podpořím 
znovu. Je to člověk, který 
má jasně urovnané názory 
a zároveň je ale vždy 
připraven k diskuzi. A když 
něco slíbí, tak to splní.

S Láďou se známe řadu 
let a taky i díky jemu 
jsem šla do politiky. Je 
to chlap, který má stálé 
názory, je férový, rovný 
a rozhodně doporučuju, 
aby pokračoval ve své 
práci v Senátu a zastupoval 
lidi z celého Jižňáku.

Jsem Ladislavu Kosovi 
vděčná za podporu Re-
use dětských věcí Praha 
11.V době vzniku obdrželi 
finanční dar, za který jsme 
pořídili regály a uhradili 
poplatky potravinové 
bance a tak u možnili 
občanům z Prahy 11, kteří 
se ocitnou v obtížné 
životní situaci, tuto 
dobu překlenout. Také 
nám pro ně opakovaně 
přivezl respirátory, čímž 
zajistil jejich dostupnost 
a pravidelnou výměnu. 
Před Vánoci jsme obdrželi 
multivitamíny pro seniory 
z DPS v Blatenské. Za 
všechnu tu pomoc 
i za práci pro naše 
spoluobčany přeji senátoru 
Kosovi ve volbách úspěch.

Ladislav Kos za dobu 
svého působení v Senátu 
mnohokrát dokázal, že 
se umí nekompromisně 
postavit za ochranu 
životního prostředí, 
modernwizaci energetiky 
nebo finanční bezpečnost 
naší země – témata, která 
budou v nadcházejících 
letech hrát čím dál 
významnější roli. Jsem 
proto velmi ráda, že jako 
Zelení můžeme takto 
rovného a zásadového 
člověka do Senátu opět 
podpořit.

PhDr. Šárka Zdeňková, předsedkyně Hnutí pro Prahu 11

Jan Veleba
konzultant energetických 
úspor a člen hnutí 
Patnáctka náš domov
Ladislava Kosa znám 
dlouho. Před 6 lety jsme 
pomohli jeho zvolení do 
Senátu, kde zastává zelené 
hodnoty, udržitelný rozvoj 
a lidská práva. Vím, že 
práci, kterou tam dosud 
odváděl, bude odvádět 
i nadále.

Petr Svoboda
Advokát životního 
prostředí a vysokoškolský 
učitel
V letošních volbách do 
Senátu na Praze 11 držím 
všechny svoje čtyři palce 
dosavadnímu senátorovi 
Ladislavu Kosovi. Protože 
Kos funguje skvěle. 
A co funguje skvěle, 
není důvod měnit. Je 
to mimořádně poctivý, 
inteligentní a pracovitý 
člověk, který s odvahou 
a tahem na branku vždycky 
hájil zájmy lidí, které 
reprezentuje, a nikoli zájmy 
obchodních korporací, 
podivných byznysmenů 
či pupkatých kmotrů, kteří 
zájmy lidí všemi možnými 
i nemožnými způsoby 
ostrouhávají. Dělá to dobře 
na Praze 11 i v Parlamentu, 
což potvrzuji na základě 
několikaleté spolupráce.
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Praha 15 je dokonce několik let 
jedničkou v počtu dokončených bytů. 
Nic proti novým bytům, ale jejich počet 
by měl odpovídat možnostem městské 
části a to se tady neděje. Prohlubují 
se proto problémy s dopravou. Nárůst 
počtu obyvatel kapacitně nezvládají 
služby, zdravotnictví, školství. A trpí 
a ubývá zeleň.
Radnice bohužel otevírá dveře dalším 
a dalším záměrům – bytovému 
komplexu v Hostivařském lesoparku, 
nástavbám obchodních středisek 
Norma, Taškent, Billa a Penny, které 
situaci jen zhorší. Námitky občanů 
i uskupení Patnáctka náš domov 
radnice ignoruje. Senátor Kos se svým 
hlasem na zastupitelstvu Prahy 15 
opakovaně apeluje na změnu přístupu 
k rozvoji této městské části, leč zatím 
marně. Je třeba změna na radnici.

Mlýn na Dobré vodě 

- pohroma pro Křeslice

Tato  černá stavba obtěžuje 

hlukem okolí. Na podnět občanů 

Křeslic a Petrovic, kteří jsou 

v nočních hodinách rušeni hlukem 

hudebních produkcí, jsem se 

tímto problémem začal zabývat. 

Ukázalo se, že se jedná o černou 

stavbu, proto jsem začal jednat se 

stavebním, živnostenským i dalšími 

úřady o zjednání nápravy.

Senátor Kos nikdy neuhnul, Piráti bohužel ano

Můj táta kandidoval v roce 2016 
s podporou koalice Pirátů, KDU-ČSL 
a Zelených. Piráti mu nyní podporu 
nevyjadřují a raději nemají žádného 
kandidáta. Jejich místní sdružení 
dokonce veřejně podporuje 
kandidátku Spolu (ODS + TOP). Kde 
u Pirátů nastal obrat  z podpory 
do nenávisti? Protože mám jako 
člen Pirátské strany přesah na obě 
strany, dovolím si pojmenovat 
příčinu. Senátor Kos má názory 
stejné, jako je měl v roce 2016. 
Neuhnul s nimi ani o kousek. Bojuje 
za rozumné zákony, do Sněmovny 
vrací ty nedokonalé. Na místní 

úrovni bojuje proti nesmyslnému 
zastavování městské části, proti 
politické korupci a brání životní 
prostředí a zájmy místních občanů. 

Jediné, co je od posledních voleb 
jinak, je vztah k Pirátské straně. Ta 
se na Praze 11 ušpinila koalicí s ODS, 
ANO a TOPSTAN. Kritika se Pirátům 
špatně poslouchá a vstřebává, 
proto se nyní uchýlili k nepodpoře 
kandidáta, za kterého před 6 lety 
bojovali. U něj totiž svoboda projevu 
a přesvědčení zvítězila nad falešnou 
stranickou loajalitou.

Ladislav Kos ml., zastupitel hl. města Prahy, MČ Praha 11 a hrdý syn

Praha 15 - 
Ráj developerů
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Rekonstrukce Sandry

Ladislav Kos: 
Vyznání Kolovratům

Senátor Kos společně s kolegy 
z Hnutí pro Prahu 11 od začátku 
upozorňoval vedení MČ Praha 11, že 
jejich pojetí rekonstrukce Sandry 
bude velký průšvih. Poukazovali na 
silně podhodnocenou odhadovanou 
cenu…a místo avizovaných 160 milionů 
má rekonstrukce stát 391 milionů Kč.
Upozorňovali, že realizační projekt 
neobsahuje zateplení budovy, 
které je nezbytné pro kolaudaci… 
radnice nyní připravila projekt na 
zateplení a výměnu oken v ceně 
cca 200 milionů Kč. Varovali, že bez 
parkovacího domu bude dalších 200 
aut v okolních ulicích problém. Bylo 
jim řečeno, že parkovací dům bude 
součástí dokončení rekonstrukce… 
a součástí nakonec nebyl. 
Nakonec se ukázalo, že už od roku 
2016 radní vědí, že do budovy zatéká 
střechou, přesto oprava střechy 

nebyla součástí zakázky na zateplení. 
Původní termín dokončení v březnu 
2021 se změnil na „NEURČITO“. Je 
zrekonstruována většina vnitřních 
prostor, ale práce nemohou být 
dokončeny, neboť je nutné vyměnit 
okna, opravit střechu a budovu 
zateplit, neboť je v energetické třídě F.
Suma sumárum: 350 mil. Kč nákup 
budovy, 400 mil. Kč rekonstrukce 
vnitřních prostor, 200 mil. Kč zateplení, 
300 mil. Kč parkovací dům. Celkem 
1,25 mld. Kč za 174 bytů. Náklady 
městské části za jeden, povětšinou 
malometrážní byt, tak činí 7,2 mil. Kč. 
Na zateplení nemá navíc P11 finance, 
na parkovací dům rovněž ne.
Není pochyb o tom, že současná 
radnice Prahy 11 investuje neefektivně 
a nic nedá na varovné hlasy opozice 
i senátora.

Kolovraty považuji asi za nejlepší 
místo k bydlení v senátním obvodu. 
Jsou dostupné centru Prahy díky 
vlakovému spojení a přitom blízké 
přírodě. Rád využívám zdejší 
vycházkové trasy, biotop v Lipanech 
nebo novou cyklostezku do Říčan. 
Kolovraty mají štěstí i na starostu, 
který se zasloužil o snížení deficitu 
ve školství, nové skvělé koupaliště 
(jediné v širokém okolí) nebo 
o úpravy okolí úseku 511 Pražského 
okruhu, které sníží hlučnost.

Praha 22: Návrat k radničnímu politikaření 
a přebujelému developingu

V komunálních volbách 2018 se 
z vedení MČ Praha 22 podařilo po 
mnoha volebních obdobích odstranit 
pamětníky bémovských časů 
shromážděných v ODS a uskupení 
Pro Prahu. Na radnici přišli noví lidé ze 
STAN, TOP09, Pirátů a nezávislých, kteří 
začali přehodnocovat dřívější plány na 
další masivní zástavbu.

To však nebylo po chuti jejich 
odpůrcům. Ti na svou stranu přetáhli 
dva radní (z KDU-ČSL a Svobodných) 
a jedné zastupitelské noci nové 
vedení odvolali. Starostou se stal 
Tomáš Kaněra z ANO, které ve volbách 
získalo necelých 10 % hlasů. Bohužel 
to není ojedinělý příklad, kdy byl 
vítěz voleb vyšachován slepencem 

neúspěšných stran, na Praze 15 o tom 
vědí své. Na politickou atmosféru má 
takové jednání značně negativní vliv 
a dramaticky ubývá občanů, kteří 
mají chuť chodit k volbám. Morálka, 
čest, program a přesvědčení dostávají 
na frak a vítězí touha po funkcích, 
penězích a moci.



Jak se jmenovala televizní 
vědomostní soutěž, kterou 
v roce 1986 vyhrál 
Ing. Ladislav Kos?

Přijďte k 1. kolu senátních voleb 23. a 24. září 2022 www.ladislavkos.cz

Zadavatel a Zpracovatel: Hnutí pro Prahu 11


