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ČTYŘI ROKY 
V PRAŽSKÉM ZASTUPITELSTVU

Byli jsme v Praze hlídacími 
psy. Teď chceme ukázat, že ji 

zvládneme řídit.
V roce 2014 v pražském zastupitel-

stvu zasedli čtyři Piráti poté, co jsme 
ve volbách získali 5,31 % hlasů. První 
volební období jsme strávili v opozi-
ci a načerpali zkušenosti. Rolí 
opoziční strany je dělat 
hlídacího psa: kon-
trolovat činnost 
vládnoucí koa-
lice, rozkrývat 
kauzy z úřadu 
či městských 
fi rem a navr-
hovat lepší ře-
šení problémů, 
které Prahu trápí. 
Naši zastupitelé tuto 
roli plnili na jedničku. 
Zastupitelskou prací strávili 15 
tisíc hodin, rozkryli desítky kauz, 
podali několik trestních oznámení, 
vyhráli několik soudních sporů o pří-
stup k informacím, rozeslali zhruba 
350 tiskových zpráv, zastupitelstvu 
předložili stovky návrhů. 

První politickou zkoušku tedy máme 
úspěšně za sebou. Naším nynějším 
cílem je říjnové volby vyhrát, abychom 

mohli prosadit změny, po kterých čtyři 
roky z opozice voláme. Můžu vám 
slíbit, že nepolevíme ze svých zásad. 
Nadále budeme nejtransparentnějším 

politickým klubem, za což jsme 
získali ocenění od Ote-

vřené společnosti. 
A stejně tak nebu-

deme kumulo-
vat funkce, jak 
jsme ukázali 
po  sněmov-
ních volbách, 
kdy se naši 

čerstvě zvolení 
poslanci vzdali 

mandátu pražského 
zastupitele, aby se své 

nové práci mohli věnovat na-
plno. Náš program si můžete přečíst 
na webu praha.pirati.cz/program. Přeji 
hezké čtení posledního vydání Pirát-
ských listů před říjnovými komunál-
ními volbami a předem děkuji všem, 
kteří nám hodí svůj hlas.

MUDr. Zdeněk Hřib
manažer a informatik, 
kandidát na primátora

Před čtyřmi lety jsme se s Piráty po-
prvé dostali do pražského zastupitel-
stva a získali 4 mandáty z celkových 
65. S ohledem na rozložení sil jsme 
nakonec zůstali v opozici celé volební 
období. V polovině období jsme sice 
nabízeli jasné podmínky pro naši pod-
poru Rady v době rozpadu původní 
koalice, ale nakonec u ANO a ČSSD 
zvítězila touha po trafi kách namís-
to konstruktivního řešení problémů 
města. Odmítli jsme jednat s odsouze-
ným podvodníkem Karlem Březinou 
za ČSSD. Ten mimochodem nezmizel 
z pražské politiky ani poté, co jej vodi-
li v poutech při zásahu policie při pro-
šetřování machinací se sportovními 
dotacemi, a nadále sedí v dozorčí radě 
fi rmy Pražská plynárenská Distribuce. 
Nyní je však na místě malé ohlédnutí, 
co Piráti za ty čtyři roky na magistrátu 
dokázali. Celou dobu jsme bojovali 
proti utajování informací, pochyb-
ným zakázkám v informatice i jinde, 
politickým trafi kám v městských fi r-
mách a nehospodárnému nakládání 
s majetkem.

Dříve vlastně žádná reálná opozice 
na magistrátu neexistovala. Byl za-

veden klientelistický systém, ve kte-
rém jeli v podstatě všichni. Nikdo 
tak neměl potřebu do toho šťourat, 
protože věděl, že i na něj se dosta-
ne. Takto jsme například zjistili, že 
pravá ruka Andreje Babiše v Praze, 
Radmila Kleslová, brala 350 tisíc ko-
run měsíčně na odměnách z funkcí 
v městských fi rmách, kam se necha-
la dosadit. Přispěli jsme tak k jejímu 
upozadění v pražské politice. Kri-
tizovali jsme opoziční zastupitelku 
zvolenou za TOP 09, která se nechala 
koupit za trafi ku v Pražské energetice 
a od té doby hlasuje s koalicí. Získala 
téměř 1,2 milionu korun za 5 zasedání 
dozorčí rady v roce, tedy 232 tisíc ko-
run za jedno posezení. Z vyžádaných 
faktur města jsme zjistili, že několik 
málo podnikatelů z pražské ČSSD, 
kteří jsou napojeni na  Iva Rittiga, 
za posledních 10 let uzavřelo s měst-
skými fi rmami smlouvy za 2 miliardy 
korun. Celé to tak vypadá jako typický 
případ propojení byznysu s politikou. 
A také jsme odhalili, že magistrát po-
skytuje směšně levné bydlení někte-
rým soudcům, státním zástupcům 
a podnikatelům, kteří by si klidně 

mohli dovolit bydlení za tržní ceny. 
Jeden z těchto státních zástupců byl 
dokonce již zbaven funkce v kárném 
řízení a levný městský byt přesto na-
dále užívá.

Nejsme ale jen soustavnými kriti-
ky koalice. Navrhujeme i nejrůznější 
pozitivní změny pro město. Spustili 
jsme pražský portál otevřených dat, 
kde různé městské instituce zveřej-
ňují informace, které může kdokoliv 
dále využívat. Zveřejnili jsme pracov-
ní verzi připravovaného územního 
plánu, aby lidé měli dostatek času ho 
v klidu prozkoumat. Navrhli jsme, aby 
si cestující v MHD mohli zakoupit 
jízdní doklad i platební kartou a přes 
mobilní aplikaci, což má v dohledné 
době Praha zavést. Do protikorupč-
ní strategie města se nám podařilo 
prosadit několik důležitých opatření 
jako například zveřejňování faktur 
nebo přehledného seznamu nájem-
ních smluv; naše radost se ale uká-
zala jako předčasná, protože někteří 
úředníci navržená opatření nechtějí 
naplňovat. Zpracovali jsme analý-
zu nevýhodných SMS jízdenek, ze 

pokračování na str. 7

adam zábranský

Praha hospodaří s více než 70 miliardami ko-
run ročně, k tomu má majetkové podíly (ať už 

přímo nebo nepřímo) ve více než 30 obchodních 
společnostech a je zřizovatelem několika stovek 
příspěvkových organizací. V takto obrovské or-
ganizaci je velmi těžké zajistit, aby nedocházelo 
k odklánění veřejných prostředků. Jednou cestou 
je nastavit funkční systém vnitřní kontroly, což 
je sice chvályhodný cíl, ale vyžaduje vysokou mo-
rální integritu několika desítek osob – a to není 
jednoduché zajistit. Druhou cestou je zveřejňovat 
co největší množství smysluplných informací, 
které umožní veřejnou kontrolu kýmkoliv, kdo 
na to má dostatek času a schopností. Na trans-
parentnosti je kouzelné, že nepotřebujete ani 
příliš mnoho lidí, kteří budou zveřejňovaná 
data kontrolovat. Stačí už samotná hrozba, že 
k tomu může dojít. 

Praha má v této oblasti co dohánět. Před dvěma 
lety sice začal platit zákon o registru smluv, ale 
třeba Pražská plynárenská, městská akciovka, která 

ročně hospodaří s 12 miliardami korun, účelově 
vydala dluhopisy obchodovatelné na burze, aby se 
povinnosti zveřejňovat smlouvy vyhnula. Navíc 
smlouvy nejsou všechno: je potřeba zveřejňovat 
i faktury a oboje propojit s rozpočtem, portálem 
veřejných zakázek a archivem rozhodnutí zastu-
pitelstva a rady. Jen tak lze získat celistvý přehled 
o hospodaření Prahy s veřejnými prostředky a pro-
vádět smysluplnou kontrolu. Pro ulehčení veřejné 
kontroly by magistrát měl také zveřejňovat všechny 
analýzy, které si nechává vypracovat externími 
fi rmami. Vznikají jich desítky ročně, často jsou 
v nich zajímavé informace, ale málokterá se dosta-
ne na veřejnost. Ač jsme se z opozice opakovaně 
snažili tato opatření prosadit, naše návrhy zůstaly 
„viset ve vzduchu“.

Město kromě nedostatečné transparentnosti dlou-
hodobě trpí i praxí přidělování politických trafi k. 
To je systém, kdy významné a lukrativní funkce 
například v městských fi rmách nejsou obsazovány 
odborníky, ale politickými přáteli „za odměnu“. 

Těmto lidem 
pak příliš ne-
záleží na dob-
rém fungování 
firmy, hlavní 
motivací je 
vydělat si co 
nejvíce peněz 
za  co nejméně 
práce a „zpeněžit 
mandát od voličů“, 
případně ještě ovlivnit 
chování fi rmy ve prospěch 
své politické strany nebo na-
vázaných dodavatelů. Městské fi rmy 
pak kvůli politickým tlakům a neschopnosti 
svého vedení nefungují. Čtyři roky jsme se v praž-
ském zastupitelstvu pokoušeli změnit systém, kte-
rým jsou funkce v městských fi rmách obsazovány, 
ale přes současnou koalici naše návrhy neprošly, 
protože ta by se bez politických trafi k rozpadla. 

Snad se nám to podaří v příštím vo-
lebním období.

Adam Zábranský
předseda klubu zastupitelů na Magistrátu 

hl. m. Prahy, kandidát č. 2 na magistrát

TRANSPARENTNÍ RADNICE BEZ POLITICKÝCH TRAFIK 
JE ZÁKLAD DOBŘE FUNGUJÍCÍHO MĚSTA

Víme, co Praha potřebuje – pomocí 
stromů ochladíme Prahu

■ ■ ■ STRANA 7
Město musí využívat dostupná data 
ve prospěch občanů

■ ■ ■ STRANA 7

Čtyři pilíře našeho programu pro 
magistrát – NA PRAHU ZMĚNY

■ ■ ■ STRANA 8

Příloha jednotlivých pražských
městských částí

■ ■ ■ STRANA 3 až 6
Rozhovor s MUDr. Zdeňkem Hřibem,
kandidátem na primátora hl. m. Prahy

■ ■ ■ STRANA 2
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Proč by měli obyvatelé Prahy volit 
na magistrát Piráty?
Naše nabídka pro komunální volby v Praze 
stojí na třech základech. Je to promyš-
lený program, který Prahu posune dál. 
Za druhé jsou to kompetentní lidé neza-
tížení korupční minulostí. A konečně je 
to garance toho, že ti lidé na kandidát-
kách budou po volbách skutečně plnit 
náš program. Jsem přesvědčen, že nikdo 
jiný nenabízí všechno tohle dohromady. 
Ostatní buď nemají program, nebo nemají 
lidi bez korupce a nebo jsou pověstní 
svou „flexibilitou“ a po volbách neplní 
sliby. Navíc pokud zvolíte Piráty zároveň 
i do zastupitelstva městské části, budeme 
toho moci pro vás udělat udělat ještě víc.

A proč by měli chtít tebe jako primátora?
Mám blízko ke všem zásadním pilířům 
našeho programu a jsem proto schopen 
jej realizovat. Mám manažerské zkušenosti 
a ze zdravotnictví vím, jak provádět změny 
v prostředí, kde se střetává řada proti-
chůdných zájmů a které změnám v pod-
statě vzdoruje. Dokážu proto vést tým 
pro realizaci našeho pilíře „Profesionální 
a transparentní radnice“ v Praze. Dalším 
naším pilířem je „Digitální metropole“, 
protože v Praze chceme zavést například 
jednotný pražský webový portál pro vyři-
zování žádostí na úřadech. K tomu mám 
potřebnou odbornost, protože jsem navrhl 
a realizoval několik rozsáhlých informač-
ních systémů. U nových celonárodních 
elektronických receptů jsem tak například 
zlevnil provoz na jednu dvacetinu ceny 
oproti předchozímu dodavateli. Jako vy-
studovanému lékaři je mi velmi blízký náš 
plán pro „Zdravé a čisté město”, protože 
nemůžete mít zdravé město bez zdravých 
obyvatel. Jsem ředitelem výzkumného in-
stitutu zabývajícího se například měřením 
efektivity a kvality veřejných služeb, takže 

své zkušenosti uplatním i v posledním pi-
líři „Služby pro moderní rodinu“. Nemluvě 
o tom, že jako otec tří dětí ty městské 
služby, například v oblasti školství, znám 
i z pohledu jejich uživatele.

Nebylo by ale přece jen pro Piráty lepší 
angažovat na pozici leadera nějakou 
známou tvář?
Známé tváře mají dodávat stranám důvě-
ryhodnost. Piráti je nepotřebují, protože 
jsou důvěryhodní sami o sobě. Nicméně 
budeme se v kampani samozřejmě snažit 
představit naše kandidáty. Piráti nikdy 
nebyli stranou známých tváří a nevidím 
to jako handicap. Ve sněmovně realizuje-
me náš slíbený program a to bez ohledu 
na lobbisty a jejich mediální kampaně. My 
víme přesně, co děláme a proč to děláme.

Nechme stranou zpěváky ze superstar. 
Nepřinesl by Pirátům nějaký známý 
komunální politik přeci jen pár hlasů 
navíc?
Na naší kandidátce jsou i stávající zastupi-
telé z magistrátu a městských částí. Záru-
kou kontinuity je dvojka naší kandidátky, 
Adam Zábranský, který je na magistrátu 
4 roky, ale na rozdíl od zbytku „staré 
gardy“ nekandidoval do parlamentu. My 
navíc odmítáme kumulaci funkcí, která je 
běžná u jiných stran. U radních či starostů 
z městských částí je obvzláště nevhodné, 
aby byli třeba radními zároveň na magist-
rátu. Nejde jen o to, že mají zaplacené dva 
úvazky naplno, i když reálně dělají oba jen 
napůl. Jde také o konflikt zájmů, protože 
magistrát musí být „celopražský“ a nepro-
sazovat zájmy jedné konkrétní městské 
části na úkor ostatních. U Pirátů jsme si 
proto schválili, že pokud někdo přijme tu 
tzv. uvolněnou funkci například radního 
v městské části, vzdá se i neuvolněného 
mandátu na magistrátu a naopak.

Ty jsi teď ale členem správní rady VZP. 
Této funkce by ses v případě zvolení pri-
mátorem vzdal?
Členství ve správní radě VZP bych v pří-
padě zvolení primátorem ukončil ze dvou 
dobrých důvodů. Jednak to není reálné 
časově zvládnout, pokud chcete obojí dělat 
naplno. Navíc Praha bude muset dohnat 
značný skluz z nečinnosti stávajícího vedení 
a není tedy možné, aby radní měli ještě 
nějaké melouchy a odskakovali si třeba 
do sněmovny na jednání podvýboru pro 
kosmonautiku. Pokud budu chtít prosadit 
nějakou legislativu potřebnou pro Prahu, 
prostě se spojím s našimi poslanci a sená-
tory. Nevidím důvod sedět na dvou židlích 
a dělat dvě věci napůl. Za druhé by to byl 
zjevný konflikt zájmů. S ohledem na to, že 
Praha zřizuje například záchranku a ta po-
sílá faktury VZP,  primátor Prahy zjevně ne-
může být zároveň ve správní radě instituce, 
která tyto faktury platí. Bohužel tohle u nás 
není běžný způsob uvažování. Ve správní 
radě VZP nyní také sedí za ODS jako tzv. 
zástupce pojištěnců dokonce spolumaji-
tel holdingu nemocnic, kterému proplatí 
VZP ročně faktury za více než 400 miliónů 
korun a nepřijde to nijak divné jemu ani 
zbytku správní rady. 

Odstartovali jste kampaň proti nepocti-
vým směnárnám v centru Prahy. Proč 
Piráti investují energii do projektu, který 
jim stěží přinese hlasy od Pražanů?
Přestože některým lidem možná přijde, že 
se jich to netýká, jde o zcela zásadní věc, 
protože to ovlivňuje pověst Prahy v zahra-
ničí. A dobrou pověst si už zpátky koupit 
nelze. Navíc peníze, o které obere turistu 
nepoctivá směnárna, pak neutratí v Praze 
za jiné služby, takže jde také o přímou fi-
nanční ztrátu ostatních obyvatel. Směnárny 
jsou pak často vedeny cizinci, kteří nijak 
nepřispěli k rozvoji Prahy a jenom z ní těží. 

Když můj táta architekt projektoval v centru 
rekonstrukci České národní banky, roz-
hodně nečekal, že bude sloužit jako kulisa 
k obírání zahraničních návštěvníků.

Proč ses rozhodl před volbami vyrazit 
na zkušenou do světa? Není to v čase vr-
cholící kampaně plýtvání časem a energií?
Jezdím se inspirovat do ostatních evrop-
ských metropolí, ale samozřejmě tam ne-
jedu naslepo. Řešení, které máme vytipo-
vané pro Prahu, chci vidět v praxi na místě 
a promluvit si s lidmi, kteří jej používají 
i se zástupci vedení města. Můžeme se tak 
vyhnout mnoha slepým uličkám. V Bar-
celoně jsem se byl například podívat, jak 
může reálně fungovat Smart City, tedy vy-
lepšení života ve městě pomocí moderních 
technologií. U nás se to zvrtlo v nakupování 
drahých hraček od spřátelených firem, ale 
pro mne Smart City znamená třeba mo-
bilní signál a data ve všech linkách metra, 
publikace informací o poloze vozů MHD, 
abych věděl předem o zpoždění, navigace 
na volnou parkovací zónu nebo automa-
tické zavlažování městské zeleně jen když 
neprší.

Jaká bude strategie Pirátů po volbách? 
Co mohou voliči očekávat, když Pirátům 
v Praze dají svůj hlas?
Máme zveřejněnou povolební strategii 
a v ní odmítáme extrémisty SPD a KSČM 
a trestně stíhané či odsouzené osoby. Navíc 
nepodpoříme radu s kumulátory funkcí. 
Radní na magistrátu nemůže být záro-
veň poslancem, nebo radním či starostou 
v městské části. Pokud nějaký subjekt plní 
tyto podmínky, lze se bavit o programovém 
průniku. Podporu rady však bude muset 
vždy schválit krajské fórum, tedy vlastně 
referendum všech pražských Pirátů.

Redakce PL

Zdeněk Hřib: Praha má skluz, 
inspiraci hledejme v zahraničí
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MUDr. Zdeněk Hřib, 
manažer a informatik, kandidát 
Pirátů na primátora Prahy. 
Pochází z rodiny architektů, 
sám se však rozhodl pro 
lékařskou dráhu.  
Po vystudování lékařské fakulty 
v Praze se začal věnovat 
výzkumu kvality a efektivity 
veřejných služeb. Byl členem 
několika pracovních skupin 
k tématu informatiky a kvality 
služeb na úrovni ministerstva, 
Světové zdravotnické 
organizace a EU.  
Je ředitelem obecně prospěšné 
společnosti Institut pro 
aplikovaný výzkum, vzdělávání 
a řízení ve zdravotnictví.  
Je ženatý, má tři děti.

MUDr. Zdeněk Hřib, manažer a informatik, kandidát Pirátů na primátora Prahy
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Jak dlouho se věnuješ politice a proč 
vlastně?

Já se o  politiku dříve nezajímal 
a  tím, co se dělo, jsem byl akorát 
znechucený. A pak jsem se v roce 
2010 doslechl o  Pirátech, poznal 
jsem je osobně a dávalo mi to smysl. 
Pár měsíců jsem byl registrovaným 
příznivcem a v létě 2010 jsem se stal 
členem. Naskočil jsem v úplných za-
čátcích. Strana vznikla v roce 2009. 
Byl jsem aktivní v různých funkcích, 
dělal jsem grafiku, fotil, apod. Tenkrát 
všichni dělali všechno, protože nás 
bylo jen pár nadšenců. Jeden čas jsem 
byl v pražském předsednictvu a v re-
publikovém výboru jsem se podílel 
na tvorbě programových dokumen-
tů. Osobně znám většinu pirátských 
poslanců. Mimochodem, když jsem 
zmínil parlament, tak se mi moc líbí 
práce investigativního parlamentního 
týmu.

Co Piráti chystají v Praze 12 a jak to 
je se spoluprací Pirátů a Zelených? 

Tady na „dvanáctce“ spolupráce 
mezi Piráty a Zelenými funguje dlou-
hodobě. Letos jsme sestavili pirát-
skou kandidátku, kam jsme přizvali 
zástupce Zelených. Já jsem tedy lídr 
kandidátky, na druhém místě je Eva 
Tylová, která bude v tomto obvodě 
kandidovat za Piráty do Senátu a pak 
na volitelných místech následují dal-
ší zajímavé osobnosti včetně dvou 
Zelených.

Co chtějí Piráti na „dvanáctce“ 
změnit?

Poslední dvě období jsme byli jen 
v opozici. Potřebujeme větší podpo-
ru občanů, abychom tu mohli měnit 
věci k lepšímu. I na komunální úrov-
ni praktikujeme to co na celostátní 
úrovni: hlasujeme pro kvalitní návrhy 
bez ohledu na to, kdo je navrhuje. Dě-
láme věci otevřeně a dáváme co nej-
více informací veřejnosti. Na rozdíl 
od současné praxe našich politických 
konkurentů, viz za půl miliardy vy-
soutěžená radnice. Je potřeba vytvo-
řit koncepční strategické materiály, 
nastavit procesy, vedoucí k naplnění 
stanovených cílů za průběžného vy-
hodnocování a upravování cílů. Teď 
to nefunguje. Praktikuje se formální 
vyplňování „lejster“, ale chybí „tah 
na branku“. Nikoho nezajímá efek-
tivita. Odstrašujícím příkladem je 
místní starý dům (bývalá družina), 
který radnice Prahy 12 nejprve začala 
rekonstruovat a čerpala na to dotace 
a pak tento dům zbourala a dotace 
vracela.

Pojďme tedy k tématu regionální 
politiky: Jaká je praxe, nebo lépe 
řečeno, tvoje osobní zkušenost 
s prosazováním pirátské politiky 
v rámci Prahy 12, kde jsi zastupitel?

V Praze 12 se to zatím příliš nedaří, 
protože nás Pirátů je zde málo. Usku-
pení Piráti, Zelení a LES, se kterým 
jsme šli do voleb, získalo tři man-
dáty a skončilo v opozici. Naštěstí 
je v poslední době současná koalice 
ANO+ČSSD menšinová a tak se nám 
daří revokovat některá její rozhodnutí 
týkající se třeba přemrštěných deve-

loperských projektů. Radní František 
Adámek (ČSSD) dokonce jako posla-
nec předložil novelu, podle které již 
nemohou občanské spolky vstupo-
vat do stavebního řízení. Tomu není 
lehké čelit, ale doufám, že pro příští 
volební období rozdají voliči v Praze 
12 karty tak, abychom mohli mít na 
radnici významné slovo.

Takže myslíš, že je nakročeno, aby 
v Praze 12 byl první bosonohý sta-
rosta?

Narážíš na to, že už několik let celo-
ročně chodím bos. Mně to vyhovuje, 
je to zdravé. Toto téma mám zpraco-
váno na odborné úrovni, rozjíždím 
běžeckou trenérskou praxi, pracu-
ji v obchodu s tzv. „bosou obuví“ 
a průběžně se vzdělávám. Ohledně 
mého bosého životního stylu a vytr-
valostního běhu se mnou vyšla řada 
rozhovorů, které jsou dohledatelné 
na internetu. A teď tedy k tomu sta-
rostování: kdybych reprezentoval 
městskou část na oficiálních akcích, 
vyjednával s politiky či developery, 
tak tady si nedovedu představit, že 
bych byl bos. Mám v botníku i repre-
zentativní obuv, ve které se člověk cítí 
téměř jako bez bot. 

A to jsi mi pěkně nahrál: jak se tedy 
má dělat pirátská politika? Jaká je 
atmosféra na radnici?

Atmosféra se proměňuje. Když jsem 
kandidoval před 8 lety a mandát ne-
získal, věnoval jsem 4 roky poznávání 
místních vztahů, zasedal jsem v ně-
kolika komisích rady MČ, zjišťoval 

jsem, co se zde děje na zastupitelstvu 
„kdo s kým pro koho“ atd. Nyní jsem 
čtvrtým rokem zastupitelem a hlavní 
problém vidím v tom, že na radnici 
se prakticky nic nedělá koncepčně 
a o důležitých věcech se rozhoduje 
za zavřenými dveřmi bez informová-
ní opozičních zastupitelů, natož pak 
občanů. V posledních pár letech se 
vše velmi zhoršilo a davy občanů to 
nahnalo na zasedání zastupitelstva. 
To tu nikdy nebylo.

Momentálně jsem ve třech komisích 
rady a před pár měsíci jsem byl dovo-
len do kontrolního výboru. Nedávno 
jsme řešili problematickou zakázku 
na údržbu zeleně, kvůli které byl 
z rady odvolán Michal Pinc (ANO). 

Došlo tam k pochybení při zadání, 
nevymáhání vzniklé škody, zadání 
jinému subjektu bez výběrového ří-
zení. Bylo to problematické na mnoha 
úrovních.

A co tě vlastně spojuje s Prahou 12?
Narodil jsem se v Krči, celý život 

jsem žil na Kamýku a nyní s přítelky-
ní bydlím v pronájmu v Modřanech 
kousek od Beránku. Jsem tu doma. 
Přítelkyně miluje přírodu, takže je 
u Modřanské rokle spokojená. A po-
řídili jsme si nafukovací člun, takže 
plánujeme, že si ještě letos uděláme 
velký výlet domů po vodě.

Bc. Aleš Vymětal

Dělat věci otevřeně 
rozhovor s Lukášem Findeisem, lídrem pirátské kandidátky v Praze 12 

Významnou část Prahy tvoří sídliš-
tě. Jsou charakteristická zelení a do-
statkem prostoru. Developerské firmy 
však skoupily obchodní centra, jesle, 
kotelny a další nízké stavby a chtějí 
místo nich vystavět věžáky. Jedná se 
o Billu ve Vosátkově ulici, Normu 
v Těšíkově, Sázavu v Rilské, o cent-
rum Obzor na sídlišti Kamýk a další. 

Jako zastupitelka pomáhám občanům 
při jednání s developery a radnicí, 
sepisujeme spolu petice a sbíráme 
podpisy. Pod jejich tlakem pak za-
stupitelstvo, kde je náš klub Piráti, 
Zelení a LES v opozici, již několikrát 
změnilo kladné stanovisko rady MČ 
Praha 12 k těmto stavbám.

Chtěla bych, pokud budu zvolena 
senátorkou, iniciovat 
změnu stavebního zá-
kona, aby byl více pro 
lidi a ne pro develo-
pery. Zvlášť poslední 
novela stavebního 
zákona je vyloženě 
proti lidem. Vzala jim 
právo společně se brá-
nit založením spolku, 
který se řízení za ob-
čany účastnil. Zásadní 
stanoviska k develo-
perským projektům 
novela převedla ze 
stavebního odboru 
Prahy 12 na Magist-
rát hl. m. Prahy, kte-
rý je vydává s cílem 
umístit do Prahy co 
nejvíce lidí. Již nám 

povolil dva problematické záměry, 
dvě osmnáctipatrové věže namísto 
Billy ve Vosátkově ulici a ve starých 
Modřanech bytovku místo rodinné-
ho domu. Proti oběma stanoviskům 
podáváme odvolání.

ANO a ČSSD v radě hl. m. Prahy 
zrušily povinnost, aby do bytů svítilo 
slunce, takže developer vám může 
postavit věžák přímo před vašimi 
okny. To chci také změnit. 

HLUK OBTĚŽUJE OBČANY A NIČÍ 
JIM ZDRAVÍ

Hluk z dopravy trápí obyvatele ne-
jen Komořan. Zdrojem hluku jsou 
dopravní stavby v jejich okolí. V ně-
kterých oblastech se dokonce hluk 
sčítá z několika dopravních staveb. 
Nejhorší je hluk v nočních hodinách, 
když začnou jezdit kamiony a budí 
lidi ze spaní. Na pražském silnič-
ním okruhu dosud nejsou realizo-
vána všechna protihluková opatření, 
která jsem v roce 2000 jako náměst-
kyně ministra životního prostředí 
požadovala ve stanovisku posuzování 
vlivů na životní prostředí. Podařilo 
se mi ze znalosti místa prosadit, aby 
okruh mezi Cholupicemi a Točnou 

vedl v zářezu a ne na náspu, jak stav-
baři kvůli přebytku rubaniny z tunelu 
chtěli. Na mostě jsme chtěli protihlu-
kovou stěnu po celé délce mostu.

Stát místo toho, aby protihluková 
opatření realizoval, hlukové limity 
změkčil. Absurdní je, že při měření 
hluku se nejistoty pouze odčítají a ne 
jako ve všech technických a vědních 
oborech, kde se i přičítají. Takže po-
kud naměříte 50 decibelů (dB), tak 
se odečtením chyby měření dostanete 
na 48 dB a naměřený hluk je pod li-
mitem. Přitom může být 52 dB, tedy 
nad limitem.

pokračování na straně 2

U hluku nejde jen o obtěžování, 
ale také o prokazatelné negativní 
zdravotní důsledky. Jde například 
o urychlení rozvoje nemocí srdce 
a cév, ale také třeba nepříznivé 
působení na osvojování řeči 
a čtení u dětí.

V noční době má hluk vliv na 
změny aktivity mozku, které jsou 
viditelné i  na EEG, a  dochází 
i k poruchám spánku spojených 
s vyšší spotřebou léků a to již od 
poměrně nízké hladiny 42 dB.

MUDr. Zdeněk Hřib, 
lékař, kandidát na primátora

Eva Tylová, kandidátka do Senátu v našem volebním obvodu, říká: 

„Tady není developerovo!“

Eva Tylová (uprostřed) v diskuzi s občany

Objížděli jsme Prahu 12 s infostánkem s připomínkami k metropolitnímu plánu
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Hlídáme developerY
vytvořili jsme Mapu developerských projektů

Naddimenzované stavby developerů jsou pro oby-
vatele našich sídlišť palčivým problémem. Developeři 
skoupili nízké objekty jako jsou obchodní centra, jesle 
či nevyužívané kotelny a místo nich staví věžáky, které 
ubírají lidem světlo, slunce i zeleň. Největší excesy jsou 
zástavby přesahující půdorys panelového domu z jižní 
strany domu, desetipatrový věžák 11 m od oken obyt-
ného domu či 18patrové věžáky místo dvoupatrového 
objektu. A současné vedení radnice často nechává de-
veloperům volné ruce.

Mapu developerských projektů jsme vytvořili jak pro 
občany, aby věděli, co se kde chystá a jak se mají bránit, 
tak i jako evidenci informací a vizualizací pro sebe. Lidé 
v mapě najdou krátké představení záměru developera, 
pozici na mapě, nejnovější veřejně dostupné vizualizace, 
historii projektu s odkazy na hlasování rady a zastupi-
telstva a v neposlední řadě i naše stanovisko k projektu.

Uvítáme podněty a připomínky občanů nebo doda-
tečné informace. Mapu budeme průběžně aktualizovat, 
doplňovat stav projednání projektů a doufáme, že se 
ty předimenzované buď podaří zastavit nebo alespoň 
změnit na únosnou míru

Viz web praha12.pirati.cz/vystavba

Mgr. Jan Adamec, Ing. Eva Tylová
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1 -  Sedm bytových domů na místě brownfieldu mezi valem s tramvajovou tratí a valem s železnicí
2 - Vysoké převážně bytové domy místo samoobsluhy a kotelny v ulici Těšíkova
3 - Vysoké věže s byty nad obchodním centrem Kamýk
4 - Přestavba staré budovy na rohu ulic Krouzova a Čs.exilu
5 - Několik vysokých bytových domů nad obchodním centrem Sázava
6 - Zástavba louky u vstupu do Modřanské rokle
7 - Výstavba na místě nevyužívané výtopny u křižovatky ulic Generála Šišky a Čs. exilu
8 - Bytový dům u křižovatky ulic Písková a Čs.exilu
9 - Zástavba rozsáhlého areálu bývalého cukrovaru

10 - Bytová výstavba u fotbalového hřiště SK Modřany
11 - Vysoký dům místo dvoupodlažní budovy na konci ulice Smotlachova
12 - Převážně bytový dům na místě kotelny u ulice Novodvorská
13 - Větší množství vyšších bytových domů místo obchodního centra Obzor
14 - Bytový dům na místě kotelny přilepený na konec panelového domu v ulici Papírníkova
15 - Přístavba k panelovému domu v ulici Zimova
16 - Rodinné domy na polích kolem Cholupic
17 - Zástavba louky Šabatka na konci Komořan

dokončení ze strany 1

Jednoznačně tím stát dal přednost 
finančním prostředkům před zdra-
vím lidí. Přitom vybudování pro-
tihlukové stěny je v nákladech na 
dálnici zanedbatelná položka. Proto 
jsem inicovala petici za snížení hluku 
z dopravy a v Senátu budu iniciovat 
změnu zákona, aby takové změkče-
ní limitů poškozující lidské zdraví 
nebylo možné. O škodlivosti hluku 
se vyjádřil i pirátský kandidát na pri-
mátora, lékař Zdeněk Hřib. 

METROPOLITNÍ PLÁN V  TÉTO 
PODOBĚ NECHCEME

Jak se ukazuje, nový Metropolitní 
plán žene město do výše. Místo 13po-
dlažních domů na sídlišti naplánoval 
až 21 podlaží. Plán je proveden v síti 
100 × 100 metrů, ve čtverci je určena 
výška podle nejvyšší budovy. Tedy 
naplánované zvýšení je převedeno na 
další objekty, např. 21 podlaží místo 
dvoupodlažních objektů na sídlišti 
a 4 podlažní bytové domy mezi domy 
rodinné. Autor plánu architekt Kouc-
ký, který nemá rád zeleň, proti přání 

nás všech, kteří ze-
leň rádi máme, ale 
i  proti zdravému 
rozumu, chce ze-
lené plochy zasta-
vovat. Je to i v roz-
poru s  koncepcí 
Adaptace na kli-
matickou změnu, 
kterou v loňském 
roce schválila Rada 
hl. m. Prahy a kte-
rá naopak rozšíře-
ní zeleně požaduje. 
Příkladem je návrh 
na převedení par-
ku v ul. Povodňo-
vá do rozvojového 

území. Piráti společně se Zelenými 
zorganizovali na Praze 12 více než 
10 petičních stánků, a desítky hodin 
vysvětlovali občanům rizika plánu 
v jejich okolí. Navázala jsem i kon-
takt se zástupci bytových družstev 
a SVJ, aby informovali o těchto ri-
zicích své členy. Sebrali jsme připo-
mínky od 1200 občanů, které jsem 
předala na Magistrát hl. m. Prahy. 
Společně s dalšími opozičními kluby 
jsme svolali zastupitelstvo MČ, které 
připomínky k výškovým hladinám 
i ztrátě zeleně schválilo jako zásadní.

ZACHRAŇME HUPY
 Všichni známe Modřanskou rokli. 

Jsme svědkem další snahy tuto louku 
zastavět. V roce 2014, když jsem byla 
místostarostkou, rada městské části 
výstavbu na této louce odmítla. Když 
nevyšly pokusy změnit status louky 
na obytný, nyní zde chce vlastník vy-
budovat mateřskou, střední i základ-
ní školu. A to na svažitém pozemku 
o  výměře pouhých 1,76 hektaru! 
Rada podnět odložila a hrozí, že ho 
po volbách schválí, proto Piráti inici-
ovali petici za záchranu louky. Ohlas 
u lidí byl ohromný. Nejen, že chodili 
podepisovat petici k  našemu petiční-
mu stánku, ale petici si tiskli a sami 

sbírali podpisy. Když 
jsme získali 1500 pod-
pisů, tak jsem návrh 
na nesouhlas se změ-
nou územního plánu 
předložila na jednání 
zastupitelstva. Po dlou-
hých diskuzích se nám 
podařilo pro nesouhlas 
získat většinu zastupi-
telů. Radovali jsme se 
však předčasně. Něko-
lik zastupitelů řeklo, že 
pokud investor projekt 
přepracuje, tak ho pod-
poří. Proto sbíráme 
podpisy dále, již jich 
máme více než 2300. 
Děkuji všem, kteří nám 
svým podpisem pomá-
hají louku zachránit. 
V Senátu budu prosa-
zovat ochranu zeleně 
a příznivého životního 
prostředí.

JSEM MEZI VÁMI NEJEN PŘED 
VOLBAMI

Problémy městské části mě jako 
zastupitelce leží na srdci a snažím 
se je změnit. A to nejen na jednání 
zastupitelstva. V naší městské části 

mě potkáváte velmi často s peticí, 
či na místní prohlídce avizovaného 
problému. Vaše názory jsou pro mě 
důležité. Vždy se na mne můžete ob-
rátit. Děkuji za vaši podporu.

Ing. Eva Tylová, 
kandidátka do Senátu, 

kandidátka č. 2 do MČ Praha 12

Eva Tylová, kandidátka do Senátu v našem volebním obvodu, říká: 

„Tady není developerovo!“

Uspořádali jsme cyklovyjížďku po developerských projektech

Eva Tylová a Andrej Koudelka u petičního stánku
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Územní rozvoj, územní plánování, 
územní a stavební řízení jsou pojmy, 
které jsou jasně definovány a mají své 
zákonitosti. Jsou to činnosti, které se 
přímo dotýkají každého z nás a ovliv-
ňují naše životy na mnoho desítek 
let dopředu. A  jak se s  územním 
rozvojem vypořádává současné ve-
dení městské části Praha 12 složené 
z ANO a ČSSD? 

Jedním z vodítek může být doku-
ment přijatý radou městské části Pra-
hy 12 ze dne 5. 3. 2018, kdy se rada 
„vypořádala” s aktuálními prioritami 
pro rok 2018 navržených komunit-
ním plánováním v rámci procesu 
Místní Agendy 21. Je vidět, že územ-
ní rozvoj v lidech rezonuje, protože 
6 z 10 bodů se dotýká tohoto tématu. 
Pokud budeme počítat získané body, 
tak územní rozvoj představuje 75 % 
priorit občanů. Celý text dokumentu 
je veden v jednom duchu a odkrývá 
neschopnost (či všehoschopnost) 
a nekompetentnost současného ve-
dení radnice. Několik hlavních bodů 
si rozeberme.

UKONČIT ZÁSTAVBU ZELENÝCH 
PLOCH 

Rada se odkazuje na obsah svého 
Programového prohlášení a dále se 
alibisticky odkazuje na rozhodování 
na úrovni hl. m. Prahy a stavebního 

úřadu.
Za územní rozvoj městské části 

je zodpovědný František Adámek 
(ČSSD), který byl a je plně zodpověd-
ný za mnoho developerských projek-
tů, které začínají změnou územního 
plánu a pokračují přes územní řízení 
až po stavební řízení. Pan Adámek je 
plně kompetentní na všech úrovních 
územního rozvoje.

Radní zapomněli, že i magistrátní 
zastupitelé byli voleni občany Prahy 
12. Adámek, který často na městské 
části prosazuje zájmy developerů, si 
zřejmě neuvědomil, že když se jed-
nalo o louku Šabatka v Komořanech 
(Central Group) nebo pozemky pánů 
Rosen a Rovenský, tak jako poslanec 
a radní Prahy 12 volně „poletoval” 
(jako motýl Emanuel) po zastupi-
telském magistrátním sále a spolu 
s Karlem Březinou (ČSSD) úkolo-
vali zastupitele napříč politickým 
spektrem. A povedlo se územní plán 
změnit? Povedlo.

V tomto bodě rada dala jasně naje-
vo, že není ochotna převzít za územní 
rozvoj odpovědnost v duchu „Já nic, 
to oni”.

NEZASTAVOVAT SÍDLIŠTĚ
Na začátku „vypořádání” tohoto 

bodu se dozvíme, že Rada městské 
části bude postupovat v  rozsahu 

svých kompetencí (občan očekává, 
že jsou bezbřehé). A na konci bodu 
uvede, že její kompetence jsou ome-
zeny pouze na námitky a připomínky.

Pravdou je, že městská část Pra-
ha 12 nemá žádný podklad, ze kte-
rého by mohl proklamovaný citlivý 
a koncepční územní rozvoj vychá-
zet. Plány předchozích politických 
garnitur jsou buď „ztracené”, nebo 
se přemístily do archivů a z nových 
plánů se citlivě a koncepčně provádí 
jedna územní studie Komořan. Další 
plánovaná územní studie Kamýku již 
probíhá pod taktovkou hesla občané, 
nemluvte nám do toho, zvolili jste 
si nás a my naši práci umíme nej-
lépe (i když já nic, to oni). Stavební 
úřad opakovaně porušuje stavební 
předpisy, a změny územního plánu 
si developeři ve shodě s lidmi, kteří 
hájí jejich zájmy, vysvětlují vždy tak, 
jak jim to zrovna vyhovuje.

NEZAHUŠŤOVAT TAM, KDE CHYBÍ 
INFRASTRUKTURA

Rada se opět kryje prohlášením. 
To my ne, to hlavní město Praha. 
Změna územního plánu je proces 
a městská část je jedním z podstat-

ných hybatelů tohoto procesu. Zá-
kony ani předpisy však nezaručí to, 
že se projekt posune z bodu A do 
bodu B. Vždy to jsou lidé, kdo věci 
posouvají. Jako příklad si vezměme 
jednu z posledních žádostí o změ-
nu územního plánu a to změnu na 
pozemcích Chirany, která je ve fázi 
podnětu. Městská část je prvním sub-
jektem, který se k danému předmětu 
má vyjádřit. A jak probíhal v pra-
xi „citlivý a hlavně odborný rozvoj 
území, který bude v zájmu obyvatel 
a zajištění občanské vybavenosti a slu-
žeb”? Lenka Vedralová, předsedkyně 
komise pro územní rozvoj (zvole-
ná za ANO) po prezentaci zástupce 
vlastníka pozemku natvrdo navrhla 
komisi, že bude souhlasné stanovisko 
a je třeba definovat, za jakých podmí-
nek se žádosti vyhoví. Žádný citlivý 
a odborný rozvoj území se nekonal, 
prostě souhlas. Poté, co část členů 
komise pro územní rozvoj oznámila, 
že se jedná o významný krok a že 
městská část nemá dostatek pozemků 
pro rozvoj podnikání a pracovních 
míst, se bod „operativně” přesunul na 
další jednání, které bylo ve stejném 
duchu. Ano, takto probíhá územní 

rozvoj na Praze 12. 
Dalším příkladem „citlivého a od-

borného rozvoje území” je projekt 
Cukrovaru, který bude obsahovat 
95 % bytové funkce, i když v územ-
ním plánu je definován kód SV, kde 
ani jedna z funkcí nesmí přesáhnout 
60 % vymezeného území.

 A toto všechno je možné za účasti 
zastupitelů Prahy 12, zastupitelů hl. 
města Prahy a stavebního úřadu. Ve 
své podstatě téměř každý projekt re-
alizovaný na pozemcích SV byl buď 
řádně či dodatečně schválen pro uži-
tí pouze jedné funkce, a to bytové. 
Až se opět radní budou divit, proč 
Modřany nežijí ráno, přes poledne 
a večer, tak toto je jeden z momen-
tů, kdy lidé, kteří na Praze 12 bydlí, 
musí pracovat v jiných částech města. 
Radnice a státní správa nepodporuje 
rozvoj podnikatelských míst a tím 
zhoršuje situaci, která bude grado-
vat po dostavbě bytů pro cca 20 tisíc 
osob. Ano, tolik jich naši zástupci lidu 
v minulosti naplánovali.

Jiří Brůžek, 
kandidát č. 4 do MČ Praha 12

Priority rozvoje Prahy 12 
čí zájmy zastává současné vedení radnice?

Platný územní plán okolí Sofijského náměstí

LUKÁŠ FINDEIS
32 let, zastupitel MČ Praha 12, běžecký 
trenér, člen Pirátů1.

MGR. JAN ADAMEC
40 let, programátor, autor mobilní aplikace 
o Praze 12, člen Pirátů3.

ING. MATĚJ MLČOCH
29 let, specialista v oboru odpadového 
hospodářství, doktorand, člen Pirátů5.

BC. JAKUB HORÁK
34 let, obchodní manažer v letectví, člen 
Pirátů7.

ING. ANDREJ KOUDELKA
67 let, ekonom oční kliniky9.

ING. EVA TYLOVÁ
58 let, zastupitelka MČ Praha 12, 
koordinátorka platformy Tady není 
developerovo2.

JIŘÍ BRŮŽEK
41 let, konzultant informačního systému, 
podnikatel4.

MGR. JIŘÍ G. RŮŽIČKA
40 let, knihovník, redaktor, včelař, člen 
Zelených6.

VÁCLAV ŠÍSTEK
34 let, specialista operačních systémů, 
koordinátor komunitní zahrady, člen Zelených8.

VERONIKA RAJNOHOVÁ
37 let, profesionální trafikantka a hudebnice10.
ING. IVAN ŠTĚPKA
30 let, inspektor ochrany ovzduší11.
ING. IVANA HOLUBOVÁ
59 let, podnikatelka12.

Dvanáctka pro Prahu 12
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Pro nás Piráty je otevřenost, trans-
parentnost, hlavním způsobem, jak 
bojovat s korupcí a klientelismem. 
Když si kdokoli z veřejnosti může 
u zvoleného politika najít, pro co 
hlasoval, komu a proč byly poskyt-
nuty dotace z rozpočtu městské části, 

prostor pro podvody se výrazně sníží.
Pokusím se pár principů demon-

strovat na zakázce stavby nové bu-
dovy radnice, která proběhla v tomto 
volebním období a jedná se o největší 
investiční akci placenou z rozpočtu 
Prahy 12 v její historii.

STAVBA NOVÉ RADNICE
Rada městské části Praha 12 sice 

celý projekt prezentovala jako „Nová 
radnice transparentně“, ale transpa-
rentnost nakonec zůstala jen v názvu. 
Na webových stránkách k projektu 
zřízených byly jen obecné informace 
a tiskové zprávy.

Pro mě bylo neuvěřitelné, že rada 
nezveřejnila soutěžní návrhy, ze kte-
rých vybírala, zvlášť u takto význam-
ného projektu, a předložila až vítěz-
nou nabídku. Alternativní návrhy 
nedostali ani zastupitelé.

JAK KDO HLASOVAL? TAJNÉ...
Proto je pro veřejnost výhodné za-

vedení jmenovitého hlasování v radě, 
aby bylo vidět, kdo co prosazuje. Pirá-
tům se to podařilo v minulém období 
prosadit například v Brně.

Hlasování zastupitelstva veřejná 
jsou, ale až do října 2017 o nich nebyl 
pořizován jmenovitý záznam, takže 
si už například nemůžeme ověřit, 
kdo ze zastupitelů smlouvu na stav-
bu nové budovy radnice odsouhlasil 
(rada již v té době neměla v zastupi-
telstvu většinu).

OTEVŘENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Piráti dlouhodobě prosazují zveřej-

ňování údajů ve formě otevřených 
dat, které se následně dají strojově 
zpracovat. Zde má naše radnice 
velké rezervy. Například zmíněné 
výsledky hlasování zastupitelů jsou 
nyní dostupné jen ve formě tabulky 
v PDF dokumentu, který pro strojové 
zpracování není vhodný. Stejně tak by 
šlo jako otevřená data uvolnit údaje 
o docházce zastupitelů. To umožní, 

aby aktivní občané sami mohli vytvo-
řit užitečné aplikace, které by z dat 
získaly zajímavé výsledky, a radnice 
přitom na tvorbu aplikací nemusí 
vynakládat žádné prostředky.

I u menších zakázek Piráti prosazují 
co největší otevřenost. Transparentní 
výběrové řízení přiláká více zájemců 
a tedy snižuje cenu a zvyšuje kvali-
tu. Chceme, aby byla celá zadávací 
dokumentace zveřejněna dostatečně 
dlouhou dobu předem na internetu. 
O výběrovém řízení se tak dozví více 
dodavatelů a nestane se, že se do zá-
měrně utajovaného řízení přihlásí 
jen firma, které dal příslušný úředník 
vědět.

Mgr. Jan Adamec, 
kandidát č. 3 do MČ Praha 12

Chceme rozmanitější školY
Školství rozhodně patří k prioritám 

našeho programu. Důvod je jednodu-
chý: Praha 12 je z velké části tvořena 
sídlišti, a tak nabízí svým obyvate-
lům především místo, kde bydlet. 
Ten kdo bydlí, pak dává své dítě do 
blízké mateřské a následně základní 
školy. A mateřské a základní školy 
zřizuje naše městská část, která tak 
má významný vliv na to, jak budou 
tyto školy vypadat. Současná nabídka 
škol v naší městské části nám však 
připadá příliš malá a pro náročnější 
rodiče nevyhovující.

Žijeme v době, kdy se většina rodi-
čů o vzdělání svých dětí zajímá víc 
než v dobách minulých a má přístup 
k informacím o tom, co dnes mohou 
dětem školy nabízet. Pokud tedy ro-
diče chtějí své dítě umístit do školy, 
která učí podle metody Montessori, 
mají na výběr jen ZŠ Na Beránku. 
Jedinou šancí, jak do ní své dítě do-
stat, je nastěhovat se do některé ze 
spádových ulic školy anebo vymy-
slet, jak tam dítě ubytovat alespoň 

fiktivně. To je samozřejmě problém 
nejen pro rodiče, kteří ve spádové 
oblasti této školy nebydlí, ale i pro 
ty, kteří tam bydlí a jejichž dítě se 
do ní stejně z kapacitních důvodů 
nedostane, a musí pak dojíždět jinam. 
Podobná situace panuje i v okolí školy 
ZŠ Angel, která nabízí program Za-
čít spolu a především plně bilingvní 
výuku. Proč by tedy to, o co je zájem, 
nemohly nabízet i jiné naše školy?

VÍCE MOŽNOSTÍ PRO VŠECHNY
Naším cílem je věnovat školství více 

energie a samozřejmě i peněz z měst-
ského rozpočtu. Podobný „luxus“, 
jaký mají obyvatelé žijící ve spádové 
oblasti ZŠ Na Beránku a ZŠ Angel, 
chceme nabídnout i ostatním oby-
vatelům naší městské části. Vždyť 
i z jejich daní se školní programy, 
o které je zájem, platí. Nabídka by 
přitom mohla být ještě širší. V ně-
které škole by mohla fungovat škola 
waldorfská, jinde třeba daltonská, 
jenská anebo programy Zdravá škola 

a Scio. Na výběr je dost možností, 
které lépe odpovídají požadavkům 
dnešní doby. Naším cílem je, aby 
každá z našich škol nabízela mini-
málně jednu alternativní třídu, tak 
aby možnost vybrat si měli všichni 
rodiče z naší městské části.

Podobně bychom rádi rozšířili po-
čet mateřských školek s alternativním 
výukovým programem. V současné 
době u nás funguje MŠ Montessori 
s programem Montessori, MŠ Ha-
sova, Pastelka, Srdíčko a Větrníček 
pak nabízejí program Začít spolu, 
MŠ Podsaďáček vychází z progra-
mu Zdravá škola. I v tomto případě 
bychom rádi zvětšili rozmanitost 
školních programů tak, aby si rodiče 
mohli pro své děti lépe vybrat. Dnes 
víme, že vzdělání je důležitější víc než 
kdykoliv v minulosti a právě alterna-
tivní školní programy mohou dětem 
školu nezprotivit už v útlém věku, 
udržet jejich přirozenou zvídavost 
a připravit je na změny, které svět 
v dalších letech čekají.

BYTY PRO UČITELE
Vzhledem k tomu, že jsme čtvrť, 

jejíž funkce je především obytná, 
myslíme si, že právě nabídkou bytů 
k podnájmu k nám můžeme učitele 
těchto alternativních programů na-
lákat, a díky nim nabídku různých 
výukových programů rozšířit. Bytů 
u nás přibývá až příliš rychlým tem-
pem a starousedlíci z toho většinou 
nic nemají; naopak, spíše o  něco 
přijdou, i kdyby to měl být jen klid 

nebo trocha sluníčka. Domluvme se 
s developery, aby součástí každého 
jejich projektu bylo i několik bytů, 
které získá městská část, a ta je pak 
bude moci využít právě pro učitele. 
Vždyť i budoucí majitelé bytů, které 
tito developeři stavějí, jistě pro své 
děti ocení větší nabídku škol ve svém 
okolí.

Mgr. Jiří G. Růžička, 
kandidát za Stranu Zelených

Opravdu transparentní radnice

Logo městské části umístěné na transparetním povrchu nám nestačí

ZŠ Angelovova; autor: Pavel Hrdlička, CC-SA 3.0

Od ovocných stromů 
po trvale udržitelný rozvoj

Nedávno jsem narazil na zajíma-
vou knihu od prof. Petra Skleničky, 
rektora České zemědělské univerzity. 
V jeho knize Pronajatá krajina z roku 
2011 mě mimo jiné zaujala kapitola 
o ovocných stromech ve volné kra-
jině.

Ovocné stromy, ale i ostatní dřeviny 
rostoucí mimo les, vždy hrály v české 
krajině podstatnou roli. Tyto stromy 
však postupně stárnou a mizí, ačkoliv 
jsou dílčí snahy o jejich záchranu. 
Vzpomínám si, jak jsem před pár lety 
pomáhal ČSOP Koniklec realizovat 
jabloňový sad v prostoru nad Nási-
rovým náměstím (budovou městské 
policie). Zatímco tento ovocný sad 
vznikal, na území městské části do té 

doby zaniklo množství jiných ovoc-
ných stromů. Nostalgicky se vracím 
do těch let, kdy jsme jako děti lezli 
po letitých třešních v tenkrát ještě 
rozlehlém sadu nacházejícím se pod 
autobusovou zastávkou Platónova. 
Krásného, letitého, vzrostlého sadu, 
který byl připomínkou starých časů 
a sepjetí zdejších lidí s krajinou a kte-
rý z velké části ustoupil nově vznika-
jící developerské výstavbě. 

Ovocných sadů bylo na území naší 
městské části skutečně požehnaně - 
všiml jsem si toho v momentě, kdy 
jsem v rámci diplomové práce digi-
talizoval území ze starých leteckých 
snímků. Tehdejší, stále ještě zeměděl-
ská krajina skýtala obrovské množ-

ství nejen ovocných sadů, ale též alejí 
dřevin rostoucích mimo les.

Dřeviny rostoucí mimo les jsou leti-
tými svědky naší historie, nás samých 
a kloubí v sobě produkční, estetické, 
zdravotně-hygienické a environmen-
tální funkce. Obnova alejí podél cest, 
ale i vztah k půdě a dodržování správ-
né zemědělské praxe na ní by měly 
být v zájmu nejednoho z nás, obzvlášť 
pokud chceme žít v souladu se zá-
sadami trvale udržitelného rozvoje. 
Krajina, kterou můžeme spatřit v naší 
městské části, je svědkem odvěké kul-
tivace našich předků. Jejich vlastníci 
nesou plnou odpovědnost za to, jak 
s ní hospodaří. Některé neuvážené 
kroky, jako je např. zábor zeměděl-

ské půdy, minulé scelováni pozemků 
nebo narovnávání vodních toků, za-
nechávají nesmazatelnou negativní 
stopu v přírodě a krajině.

Je nutné vždy postupovat v souladu 
se zásadami trvale udržitelného roz-
voje – tedy rozvíjet současnou spo-
lečnost, ale ne na úkor rozmanitosti 
přírody a krajiny. Život je o kompro-
misech a jiné by to nemělo být ani 

v politice. Vždy se dá konat tak, aby 
jeden zájem nepřevyšoval ten druhý. 
Právě tímto směrem by měla v příš-
tích letech směřovat i radnice Prahy 
12, pokud to politické rozložení sil 
na radnici dovolí.

Ing. Matěj Mlčoch, 
kandidát č. 5 do MČ Praha 12

Výsadba jabloňového sadu na Násirově náměstí
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SENÁTNÍ VOLBY 2018

VIZE DIGITÁLNÍ METROPOLE:  MĚSTO MUSÍ VYUŽÍVAT DOSTUPNÁ 
DATA VE PROSPĚCH OBČANŮ
místa, kam se občan snadno objedná 
přes internet na určitou hodinu a pro 
vyřízení běžných životních situací 
nebude muset opatřovat dokumenty 
a informace, které už má stát k dis-
pozici. Samozřejmostí bude možnost 
hodnotit spokojenost s prací úřední-
ků a podávání podnětů online. Ale 
myslíme i na starší občany, kteří si 
s počítači tak dobře nerozumějí. Pro 
ně musí být zachována možnost vše 
vyřídit i osobně.

Zkuste si ale představit, co vše by 
bylo možné udělat s daty, která už dnes 
běžně máme k dispozici díky řidičům 
s chytrými telefony, sčítačům cestu-
jících v MHD či bezpečnostním ka-
merám. Pokud k tomu navíc přidáme 
monitoring neobsazených parkovacích 
míst, anonymizovaná data o pohybu 
osob od mobilních operátorů nebo 
zobrazování aktuální polohy vozidel 
MHD, vize digitální budoucnosti ne-
musí být ponurou postapokalyptickou 
představou o světě pod nadvládou ro-
botů, ale jednoduše představou o měs-

tě, kde se lidem díky technologiím 
žije lépe. 

Nejdůležitější změny, které pomo-
hou zvýšit kvalitu života v Praze, lze 
ale prosadit poměrně rychle a jedno-
duše a nemusejí vůbec znít jako sci-fi . 
Piráti zkoordinují opravy a uzavírky 
veřejných komunikací, aby co nejméně 
obtěžovaly občany a podnikatele a infor-
mace o plánovaných omezeních budou 
aktivně komunikovat e-mailem, v mo-
bilní aplikací, či prostřednictvím SMS. 
Stejným způsobem budeme informovat 
i o důležitých novinkách z okolí byd-
liště občana. Vznikne Online radnice 
(v programu jí pracovně říkáme Prague 
market), kde bude možné pohodlně 
na jednom místě zakoupit parkovací 
kartu, kupón na MHD či zaplatit po-
platky za služby městu. Chceme také 
prosazovat skutečně užitečné věci, takže 
například místo chytrých laviček a wifi  
v lanovce na Petřín konečně dotáhnout 
pokrytí linek metra mobilním signálem 
nebo zajistit informace o aktuální poloze 
vozidel v síti MHD.

Při využití opensource budeme už 
jednou zakázkově vyvinutý soft ware 
lépe sdílet s městskými částmi. Není 
potřeba, aby každá městská část plati-
la za rozklikávací rozpočet. Stejně tak 
chceme naše investice sdílet s dalšími 
obcemi v ČR, proto vstoupíme do spol-
ku Otevřená města, který se zaměřuje 
na sdílení IT nákladů a podporu open 
source soft ware. V neposlední řadě 
sjednotíme postup podávání žádostí 
a získávání dotací tak, aby bylo jasné, 
kolik který subjekt dostává od magis-
trátu a kolik od městských částí. Také 
budeme evidovat podporu různým ak-
cím a spolkům poskytovanou ze strany 
městských fi rem.

O projektech z oblasti digitalizace 
se často dlouze mluví a realita bývá 
předvolebním slibům vzdálená. Piráti 
voličům dokážou, že Praha se může 
rychle změnit v moderní město.

Mgr. Ing. Jaromír Beránek 
 fi nanční manažer a partner 

v technologickém inkubátoru, 
kandidát č. 11 na magistrát

Tisíckrát opakovaná mantra, že mezi 
úřady mají obíhat dokumenty, nikoli lidé, 
není bohužel ani v roce 2018 realitou, ale 
pouze nenaplněným politickým slibem. 
Navíc občan stále naráží na úředníky, 
kteří ho posílají od čerta k ďáblu, protože 
řešení některých úkonů je velmi složité, 
nebo i proto, že sami úředníci občas ne-
mají dostatek informací a bojí se chyb. 

Tyto 
i další 

životní 
situace však 

neřeší pouze 
občané Prahy: úřady 

městských částí nebo magistrát 
zde vystupují v přenesené působnosti 
státu. Praktické využívání dostupných 
dat probíhá často skrytě, na pozadí, ale 
o to významnější přínosy může mít dobře 
provedená analýza.

Piráti si pro nadcházející volební ob-
dobí vytkli prvořadý cíl změnit úřady 
metropole i městských částí na přátelštější 

Mgr. Ing. Jaromír Beránek

JE VÁM HORKO? 

Ing. Eva Tylová

STROMY MÍSTO KLIMATIZACE
Koruny stromů vytváří nezbytný stín a vypařováním z listů zvyšují vlhkost vzdu-
chu a tím snižují teplotu. Fungují tedy jako klimatizační jednotka. Dobře vzrostlý 
listnatý silný strom za jeden den odpaří až 100 litrů vody. Bylo naměřeno, že pod 
stromem je až o 10 °C méně, než v okolním prostředí.
Zeleň je významná i pro naše zdraví, pirátský kandidát na primátora a vystudovaný 
lékař Zdeněk Hřib zmiňuje řadu přínosů pro zdraví a spokojenost lidí: „Ulice se 
stromy představují obecně příjemnější prostředí k životu, povzbuzují fyzickou 
aktivitu a mají také dopad na silnější komunitní vazby, což u lidí podporuje zdraví 
a pocit spokojenosti. Části města s vyšší hustotou stromů v odborných studiích 
jednoznačně vykazují nižší spotřebu antidepresiv. Navíc stromy fungují jako 
biologické fi ltry snižující až o 25 % množství polétavého prachu, který zachycují 
svými listy a mají tak pozitivní vliv na dlouhověkost obyvatel měst.“

Přitom recept je poměrně jednoduchý. 
Teplo v ulicích snižují stromy, keře, 
ale i tráva. Zelených ploch je v Praze 
zatím proti jiným městům hodně, ale 
to se může změnit. Ne všechny prošly 
sítem autorů Metropolitního plánu, 
kteří uznávají za zeleň pouze parky 
a ne ostatní zelené plochy jako např. 
louky, travnaté plochy atd. Takových 
je méně v centru a více na sídlištích. 
Třeba louka, kam si jdete s dětmi hrát, 
lehnout si do trávy, relaxovat, proběh-
nout se s pejskem či jen tak kolem ní 
jdete a máte radost z pohledu do zeleně. 
Prostě v plánu nemají šanci a mají být 
zastavěny. Autor Metropolitního plá-
nu architekt Koucký přiznal, že 10 % 
zelených ploch se podle plánu zastaví. 
To je v rozporu i s Koncepcí Adaptace 
na klimatickou změnu, kterou v loň-

ském roce schválila Rada hl. m. Prahy 
a která naopak rozšíření zeleně poža-
duje. Autoři Metroplánu vyrazili s další 
scestnou argumentací, údržba zeleně je 
prý drahá, vychází jim v desítkách tisíc 
Kč/ha za rok. Zapomněli však počítat 
s přínosy (ochlazování, kyslíkový efekt, 
ochrana proti hluku a záchyt prachu), 
ty podle prof. Vyskota z Mendelovy 
univerzity jsou jednotky až desítky mi-
lionů Kč/ha za rok. Mít zeleň ve městě 
tedy není žádné plýtvání penězi. 

Alarmující studie příští klimatické 
změny počítají s narůstajícím trendem 
oteplování a výskytů sucha. Kritické 
situace budou vznikat díky tzv. vlnám 
veder. Města vytvářejí tepelný ostrov, 
například centrum Prahy je prokazatel-
ně o 2.5 stupně teplejší než okolní sídla. 
Nemocným, dětem a starým lidem se 

už dnes velmi špatně žije, pokud teploty 
dosahují tropických hodnot. Pokud 
budou teploty ještě stoupat a vlny veder 
budou delší, bude docházet k úmrtím. 
Je tedy životně důležité zachovat zeleň, 
která pokud je o ni dobře pečováno, 
dokáže snížit teplotu a zvýšit vlhkost 
vzduchu, což je pro pocitovou poho-
du obyvatel nesmírně důležité. Každý 
trávník, každý jeden strom může v bu-
doucnu znamenat mnoho. 

V našem programu je navrácení zeleně 
a vody do veřejného prostoru, což by 
pomohlo udělat tahle vedra snesitelněj-
ší. Víme, co Praha potřebuje – pomocí 
stromů ochladíme Prahu.

Ing. Eva Tylová
zastupitelka Prahy 12 za Piráty, 

Zelené a LES, pirátská kandidátka 
do Senátu v obvodu 17

Je Vám horko? Mně také. Stejně tak milionu Pražanů je tepleji a tepleji. Za po-
sledních 50 let stoupla průměrná teplota o více než 1 °C. To zase nevypadá 
tak hrozivě, ale jde hlavně o ta „vedra k padnutí“ v létě. K tomu se přidává 
akumulace tepla ve zdech ať již betonových či cihlových a dlažbě. Žijeme 
v Praze, máme toto město rádi, ale v létě zde nemůžeme vedrem vydržet.

které vyplynulo, že Praha má oproti 
jiným městům množstevní přirážku 
namísto slevy, a donutili jsme Radu 
situaci řešit.

Spoustu našich dalších důležitých pod-
nětů ale vládnoucí koalice nevyslechla. 
Vypracovali jsme analýzu pochybení 
při schvalování projektu Opencard, ze 
které vyplynulo, že vina jde za bývalou 
politickou reprezentací Prahy v čele 
s Pavlem Bémem. Koalice ale namísto 

vymáhání škody nechala věc promlčet. 
Navrhli jsme, jak lépe řídit městské fi r-
my a skoncovat s praxí politických tra-
fi k. Vše ale funguje po starém. Urgovali 
jsme Radu, ať připraví rozumná pravidla 
pro fungování Uberu a Airbnb. Airbnb 
ale zatím stále bez pravidel zdražuje 
a znepříjemňuje bydlení pro obyvatele 
z širšího centra města.

Alarmující zjištění jsou běžná i v měst-
ských částech. Lze zmínit například 

na Praze 1 pokus o skrytou a nevýhod-
nou privatizaci Nemocnice Na Františ-
ku, jejíž ředitel je nyní trestně stíhaný. 
Na záchraně nemocnice se podílel také 
náš kandidát na primátora, MUDr. Zde-
něk Hřib, a podobný pokus proběhl také 
u domova pro seniory v Praze 6. Koalice 
TOP09 a ČSSD v Praze 1 je ostatně často 
středem naší pozornosti. Podali jsme 
trestní oznámení kvůli machinacím 
s byty a nákupům nábytku bez veřejné 

soutěže od fi rmy napojené na ČSSD 
v Praze 1. Zabránili jsme prodloužení 
nevýhodných pronájmů nebytových 
prostor městské části v prestižní Paříž-
ské ulici fi rmě patřící manželce Zdeňka 
Bakaly. Stranou nezůstala ani Praha 10 
a kauzy typu chátrající budovy Horské-
ho hotelu nebo nevýhodné koupě cen-
ných papírů Key Investments z Prahy 
10 se dostaly i do celostátních zpráv. 

Tým „profíků” na radnici tedy nejenže 

Prahu nikam nedovedl, ale v někte-
rých ohledech hladce vklouzl do kolejí 
vyjetých ODS a ČSSD. Proto chceme 
v říjnových volbách získat dostatečně 
silný mandát, aby nás „kmotři“ nemohli 
obejít a konečně jsme mohli prosadit 
změny, které Praha potřebuje.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, 
předseda poslaneckého klubu Pirátů

ČTYŘI ROKY V PRAŽSKÉM ZASTUPITELSTVUdokončení ze str. 1
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Čtyři pilíře našeho programu pro magistrát
NA PRAHU ZMĚNY

Transparentní a profesionální radnice
Jedině veřejná kontrola zajistí, že si kmotři 
nerozdělí Prahu. To prosazujeme už čtyři roky. 
Město nebude informace tajit, ale zveřejňovat. 
Zavedeme transparentní účty města. Prosadí-
me otevřená výběrová řízení, aby městské fi rmy 
řídili odborníci, ne političtí trafi kanti.

Digitální metropole
Zavedeme uživatelsky přívětivý úřad. Z jedné 
internetové stránky půjde vše vyřídit nebo se 
objednat na kamenný úřad bez front. Co úřed-
ník potřebuje, to si sám zjistí. Pomocí internetu 
umožníme občanům hodnotit služby a dávat 
podněty úředníkům a politikům.

Čisté a zdravé město
Proti vedrům pomohou stromy a voda. Zeleň 
místo betonu vyčistí vzduch. Vysadíme více 
stromů v ulicích. Podpoříme zelené střechy 
a další opatření proti betonové džungli. Pítka 
a kašny osvěží Prahu. Třídění odpadu musí být 
pohodlné a musí se vyplatit.

Služby pro moderní rodinu
Prosadíme, aby se stavělo více bytů a méně 
kanceláří. Městské byty nebudou pro promi-
nenty, ale pro ty, kdo je skutečně potřebují. 
Developeři se budou podílet na nákladech 
na občanskou vybavenost spolu s městem. 
Podpoříme moderní a dostupné vzdělávání.

NEPODPORUJÍ NÁS

 Na motivy článku 
„Jakl má mé sympatie, řekl o jeho kandidatuře za SPD Václav Klaus“ publikovaném na iDNES.cz

Jak vypadalo prvních deset 
Pirátských měsíců ve Sněmovně?
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Ikony jsou součástí komunikace Pirátů.
Lze je použít jako vizuální podporu loga, sloganu či textu.
Ikonami lze vyjádřit i činnost, na kterou se zaměřuje pirátský kandidát.
Ikony by měly mít dostatek prostoru okolo sebe podobně jako logo.
Zde je řada 18 ikon a samozřejmě lze vytvářet i nové.
Důležité je dodržovat jednoduchost a kontinuitu s již vytvořenými ikonami.
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Žádné výjimky pro ČEZ
Novela zákona o zveřejňování smluv prošla 
garančním výborem a může do 2. čtení.
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Omezení kumulace platů politiků
Náš návrh se zdržel hlasy ANO, SPD, ODS 
a dalších. Nevzdáváme se.

Vyšetřovací komise OKD
S pomocí nezávislých odborníků vyšetřujeme 
staré přešlapy státu.

Jdeme příkladem otevřeným výběrem lidí
Nominanty do pozic obsazovaných sněmovnou 
vybíráme otevřeně. Asistenty poslanců též.

Otevřená Sněmovna
Připravujeme aplikaci, která umožní občanům 
sledování veškerých zákonů.

Osobní odpovědnost ministrů
Zabránili jsme vyškrtnutí jmenovitého hlasování 
z jednacího řádu vlády.

Odborníci do firem ovládaných státem
Dotlačili jsme vládu k předložení zákona, který 
zprůhlední obsazování míst ve státních fi rmách.

Vaříme pro potřebné
Piráti z části platů pravidelně vaří 
pro lidi bez domova.

Ne plošnému sledování lidí
Podali jsme ústavní stížnost proti směrnici 
Data Retention.

SLEDUJTE NÁS NA NAŠICH KANÁLECH

#NAPRAHUZMENY

@ceska.piratska.strana

@CeskaPiratskaStranaPraha

@piratipraha

naprahuzmeny.cz

@hrib.prazsky

@piratipraha 


