
Uplynul téměř rok od komunálních vo
leb 2014, ve kterých Piráti poprvé pronikli
do pražského zastupitelstva. Při té příleži
tosti je na místě podat Vám, občanům,

které zastupujeme, zprávu o tom, co se
za uplynulý rok událo.

Hned po volbách v říjnu 2014 se na nás

obrátily oba nejsilnější subjekty v zastupi
telstvu, tedy ANO 2011 vedené současnou
primátorkou Adrianou Krnáčovou a TOP
09 vedená tehdy ještě Tomášem Hu

dečkem a požádaly
nás o podporu. Oba
se ovšem chystaly vy
tvořit koalici s ČSSD
(případně s ODS), te
dy se stranami, které
jsme chtěli po dvou
desetiletích ko
rupčních skandálů a
nedomyšlených in
vestic odstavit od mo
ci. Proto jsme žádnou
z těchto stran ve sna
ze sestavit koalici ne
podpoříme. Nicméně
jasně jsme deklarova
li ochotu spolupra
covat na řešení
konkrétních problémů
Prahy počínaje kata
strofální situací měst
ských informačních
systémů, přes
problémy s dopravní

kartou Opencard až po vyšetření proble
matických kauz minulosti, o kterých
se dočtete dále.

Usilovali jsme proto o křeslo předsedy
kontrolního výboru, ale protože jsme od
mítli výměnou za tuto pozici podpořit
vznikající Radu ANO, Trojkoalice
a ČSSD, dostala tuto funkci ODS.

Jak to vypadá v zastupitelstvu?
Vládnoucí koalice (ANO, ČSSD

a Trojkoalice) utvořila hlasovací buldozer,
který schválí vše, co koalice prosazuje,
a zamítne vše, co navrhla opozice. V tuto
chvíli je proto bohužel prakticky nemožné
vyjednat podporu návrhu napříč zastupi
telstvem, navrhnout ho na zasedání a ne
chat ho schválit. Co předem neschválila
koalice už v Radě, to téměř nemá šanci
ani dostat se na pořad jednání.

V čem nám ovšem Rada bránit nemůže,
je naše snaha dostat se k informacím.
Zatímco ignorovat návrhy opozičních za
stupitelů je velmi snadné, ignorovat jejich
žádosti o informace téměř nejde. Postupně
se nám podařilo získat zvukové záznamy

jednání Rady, takže jsme mohli zveřejnit
například důkaz, že se pražská Rada pře
souvá do kuchyňky, kdykoliv se jedná
o něčem nepohodlném. V kuchyňce se
totiž nedělá záznam. Navzdory několika
měsícům obstrukcí ze strany úřadu jsme
získali audit dopravního podniku, který
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Milí čtenáři,
je to skoro rok, co v pražském metru ne
bylo k hnutí. Všechny vstupy a výstupy
byly obsazeny kameloty, kteří neúnavně
nabízeli příjemnější četbu, sladší koblihu
a lépe využitý hlas. I Piráti se tohoto ko
lotoče účastnili a dobrovolnicky rozdali
120 tisíc kusů Pirátských listů. Vý
znamně to přispělo k tomu, že Vás dnes
reprezentujeme v zastupitelstvu hlavního
města Prahy.

Čtyři Piráti dnes působí v celopraž
ském zastupitelstvu a desítka dalších
v zastupitelstvech městských částí.
Žádné volby se letos doufejme nechysta
jí a my Vás tentokrát nežádáme o hlas,
ale o trochu pozornosti.

Připravili jsme pro vás nové vydání
Pirátských listů, které se tentokrát nevě
nuje volbám, ale naší práci v zastupitel
stvu Prahy. Máte možnost seznámit se
s tím, na čem pracujeme, jak se díváme
na aktuální situaci v pražské politice
a v jakých kauzách by podle Pirátů měla
konat Rada Prahy a policie, ale zatím
se nic neděje.

V neposlední řadě chceme jasně
ukázat, že politika pro nás není jenom
předvolební kampaň. Ani po roce v za
stupitelstvu se nestydíme stoupnout si
do vstupní haly metra, rozdávat Pirátské
listy a podívat se vám do očí.

Jestli se vám líbí verva, se kterou jsme
se do politiky pustili, přidejte se na palu
bu. Nesháníme jenom nové straníky, ale
i odborné konzultanty, příznivce,
dobrovolníky a lidi, co nám s chutí od
plic řeknou, jak to vidí oni.

Jestli se chcete přidat, stačí se ozvat.

Příjemnou četbu přeje

Mikuláš Ferjenčík, zastupitel Pirátů
v Praze a šéfredaktor Pirátských listů

mikulas.ferjencik@pirati.cz

do tepláků?
V dnešních dnech projednává Městský
soud v Praze kauzu Opencard. Nezávislý
pozorovatel si klade otázku, proč před
tímto soudem nestojí strůjci celé kauzy,
ve které magistrát utopil 1,7 miliardy ko
run. A právě v tomto duchu se ptají i Pirá
ti: Kdo jsou praví viníci kauzy Opencard?
Jak je dohnat k odpovědnosti?

Piráti mají kauzu Opencard podrobně
nastudovanou. Po volbách v říjnu 2014
totiž pomáhali primátorce Krnáčové řešit
naléhavé problémy, při kterých to vypa
dalo, že se karta přestane vydávat. Nyní
odtajnili materiál, z něhož vyplývá, že
Pavel Bém zastupitelstvo při schvalování
usnesení k Opencard podvedl. Následně
rozhodnutí zastupitelstva v řadě bodů po
rušil, což mělo za následek, že způsobil
obrovské škody. Škoda za nepovedený
projekt jde do stovek milionů korun.

Ředitel odboru informatiky, kterého Bé
mova rada zaúkolovala podpisem smlou
vy na Opencard, byl odsouzen k trestu
odnětí svobody v době trvání 3 a půl roku.
Zatím jedinými odsouzenými v celé kauze
jsou dva úředníci Magistrátu, žádnou ná

hradu škody Praze soud nepřiznal!
Pojďme se podívat na to, jak se Bémovi

podařilo z Prahy vysát peníze na problé
mový projekt.

Jak Bém protlačil prokletý
projekt Opencard?

Celá kauza začala v roce 2006,
kdy v Praze vládla koalice ODS a
ČSSD. V čele stran stáli primátor Bém
(ODS) a jeho náměstek Hulinský (ČSSD).
Bém s Hulinským naprosto nereálně sli
bovali, že Opencard bude ziskový projekt.
Bém zastupitele oslňoval, že město
na projektu vydělá miliardu korun a po
staví za to novou stanici metra.

Bém však zastupitelům zamlčel klí
čovou věc, a to že by za jednu kartu mu
selo město od každého občana vybrat
1500 Kč! Občan by např. musel platit 50
korun měsíčně udržovací poplatek jen
za to, že má kartičku v peněžence. Tento
předpoklad uvedený v materiálech pro za
stupitelstvo byl zcela nereálný a v případě
prosazení by patrně vedl k velmi rychlé
defenestraci všech zastupitelů.

Když
Bém vy
stupoval jako
svědek u soudu
s úředníky, dobře to věděl.
Před soudem uvedl, že mu od
počátku bylo jasné, že projekt skon
čí ve ztrátě. Navzdory tomu Bém zastupi
tele konejšil, že Opencard bude
pohádkově vydělávat. Opencard navždy
bude mít punc projektu, který byl protla
čen podvodem.

Zfixlovaná zakázka na Opencard
Praktická realizace projektu Opencard

byla snad ještě horší. Pavel Bém na zastu
pitelstvu sliboval „jedno velké, transpa
rentní výběrové řízení“, k čemuž však
nikdy nedošlo.

Na tvorbě zadání se podílela společnost
Haguess, která zakázku nakonec i dostala.
Haguess jako jediná předložila nabídku,
ačkoliv zadávací dokumentaci si vyzvedlo
celkem 32 firem. Zadávací dokumentace
byla účelově vytvořena tak, aby se zakáz
ky mohla účastnit právě a pouze
společnost Haguess.

Hodnotící komise v zápise o průběhu
výběrového řízení uvedla, že nabídku této
společnosti po věcné stránce nehodnotila.
Tato nabídka ani neodpovídala zadávací

dokumentaci. Přesto Rada Pavla Béma
přidělila hlasy ODS a ČSSD v roce 2006
zakázku na vytvoření kartového centra
společnosti Haguess. Bém si vzal osobně
Opencard do své působnosti.

Stojí za to si všimnout toho, že právě
zadání zakázky způsobilo budoucí
problémy projektu Opencard. Za prvé
se Praha tímto okamžikem stala rukojmím
zmíněné firmy, protože do budoucna
mohla kupovat jen od Haguessu. Kdyko
liv se zvýšil počet karet v systému, musela
Praha zaplatit za nové licence, nejméně
100 Kč za jednu kartu. Tak v praxi vypa
dala „otevřenost“, kterou Bém sliboval.
Problému si ale nikdo nevšiml, protože
zakázka byla schválena těsně před volba
mi do zastupitelstva, takže nikdo nedával
pozor.

Očekávání, že Opencard bude finan
covaná z evropských peněz a bude odpo
vídat celostátním standardům,
se nenaplnila. Praha se pustila do projektu
sama, takže nesla všechna rizika. Elektro

Kolik berou pražští politici? (str 5)
Unikla jsem jen o vlásek! (str 8)

Zkuste nás zneužít! (str 7)Aktuální rozhovor s
Václavem Havlem (str. 7)

.... dokončení na straně 2

Jak se později ukázalo, u Béma šlo o ob
vyklou pracovní metodu korupčních
projektů. Bém tyto projekty dělal patrně
s Romanem Janouškem, scházeli se
v kanceláři Blaník na Václavském náměs
tí. Primitivní metoda stála na třech zá
kladních krocích:

1. Rozšířil tvrzení, že korupční projekt
ušetří městskému rozpočtu aspoň miliardu
korun. V řadě případů se tak dělo před
volbami, aby to mohl využít v kampani
a nešlo to během volebního období ověřit.

2. Vyhlásil takové podmínky výběrové
ho řízení, kde byla několikanásobně pře
mrštěná cena.

3. Stanovil taková kritéria výběrového
řízení, že se přihlásila jen jedna dohodnu
tá firma. Ta tak získala podstatnou část
peněz nezaslouženě a pochopitelně se
za to odvděčila politikům a jejich
stranám.
Takhle Bém prosadil pro firmu Haguess
zakázku na Opencard, která Prahu stála
1,7 miliardy korun (další stovky milionů
zaplatili Pražané na poplatku za vydání
karty). Stejným způsobem prosadil pro
miliardáře Pawlowského pronájem
Škodova paláce, na kterém Praha ztratila
2 miliardy korun (viz strana 5).

Blaníkova pracovní metoda

Nastupte na palubu a
pojďte s Piráty měnit
svět!

Informace najdete na
poslední stránceOkna i dveře naší kanceláře jsou pro Vás vždy dokořán

.... dokončení na straně 3

Louka za 160 milionů (str 2)
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nickou peněženku, kterou Praha zaplatila,
Haguess vůbec nedodal. Zadávací doku
mentace byla šitá na míru Haguessu, kte
rý ji sám vytvořil, a cena byla předražená.

Soudce Městského soudu v Praze
Sotolář, který měl kauzu na starosti, k to
mu v rozsudku uvedl: „vedoucí projektu
ani tvůrce zadávací dokumentace neví
o žádné analýze, ze které by navrhovaná
cena vycházela. K přiměřenosti a obvyk
losti cen nabízených společností Haguess
znalci uvedli, že nabízené ceny nebyly
přiměřené ani obvyklé.“

Přes to všechno Bém a spol. zakázku
Haguessu přiklepli a způsobili tak Praze
škodu ve výši nejméně 80 milionů. Ana
lýza Pirátů dospívá k závěru, že jasnou
odpovědnost za start chybného projektu
měli primátor Pavel Bém (ODS), jeho ná
městek Petr Hulinský (ČSSD) a jejich
kumpáni. Projekt za 160 milionů měl
kontrolovat předseda kontrolního výboru
František Hoffman (KSČM). Žádnou re
álnou kontrolu plnění usnesení zastupitel
stva neprovedl, jen objednal několik
formálních posudků. Později se dokonce
přiznal, že Bémův kmotr Roman Janou
šek je jeho kamarád.

Chceme postavit viníky před soud,
aby městu uhradili škodu

Státní zástupkyně Máchová pravé vi
níky kauzy nepostavila před soud, prý pro
nedostatek důkazů. To se nelíbilo soudci,
který prohlásil, že před soudem stanuli
pouze úředníci, zatímco zodpovědní poli
tici nikoliv. Nelíbilo se to ani vyšetřovací
komisi sněmovny, která podala na Má
chovou trestní oznámení pro maření vyše
třování.

Proč státní zastupitelství v kauze neko
ná? Je veřejné tajemství, že citlivé kauzy
pražské politické mafie zametal vrchní

státní zástupce Libor Grygárek, který
byl rovněž v kontaktu s Bémovým
kmotrem Janouškem. Pomohl mu
zamést pod koberec dopis Švýcarské
policie, která v cizině zajistila konta
s obratem 2 miliardy korun.

Chobotnice je ale patrně větší, pro
tože ani po vyhození Grygárka poli
cie počátek kauzy Opencard řádně
nevyšetřuje. Naopak začala proná
sledovat občanské aktivisty, kteří

na to upozorňují. Rozhodně proto nelze
spoléhat, že policie dotáhne kauzu
do konce.

Praha ale může sama podat na viníky
kauzy Opencard normální žalobu, aby vi
níci uhradili škodu. Piráti proto zaslali
svouanalýzu
a všechny
podklady
primátorce
Adrianě
Krnáčové
(ANO 2011).
Požádali ji,
aby Rada
připravila
vedle trestního oznámení na Pavla Béma
a spol. v kauze Opencard i civilní žalobu
na náhradu škody.

Primátorka má tak jedinečnou šanci vy
lepšit si pověst a ukázat, že se nebojí po
stavit gaunerům. Pokud však Krnáčová
neprošetří nárok Prahy na náhradu škody
vůči Bémovi a spol. v kauze Opencard,
bude za ni nést spoluodpovědnost

Jakub Michálek
Jakub.Michalek@pirati.cz.
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Byl jsem si koupit standardní měsíční
kupón na pražskou MHD. Paní u okýnka
DP na Můstku mě upozornila, že mi
za pár dní končí platnost opencard. Kvůli
pracovním povinnostem jsem se k řešení
dostal až v pátek. Po pracovní době jsem
vyrazil do kartového střediska
ve Škodově paláci, kde si za poplatek
100 Kč mohu kartu na místě nechat vy
měnit. Dorazil jsem někdy po páté hodině
odpolední celkem v klidu, protože pra
covní dobu mají do šesti. Informátor
u vchodu mi ale sdělil, že mám smůlu,
neb už jsou rozebrané lístečky s pořa
dovými čísly. Zeptal jsem se, co mám teď
dělat a on jen krčil rameny.

Vrátil jsem se k okýnku DP na Můstek.
Dva pracovníci si tam okusovali nehty
nudou, ale pomoci mi nemohli. U okýnka
měnit karty nejde. Vypravil jsem se tedy
přímo do sídla Dopravního podniku v uli
ci Na Bojišti. Hala zde překvapivě zela
prázdnotou a otevřeno bylo jen jedno
okýnko, tak jsem k němu zamířil.

Opět zklamání. Pracovník mi oznámil,
že ani tady karty měnit nejde, jedině
v tom zatraceném kartovém centru. Ale je
tady ještě jiná možnost! Svitla mi naděje.
Po vyplnění formuláře, kde si zažádám
o novou kartu, mi tato přijde do čtrnácti
dnů poštou a zcela zdarma! Zajásal jsem
a vyplnil formulář.

Týden nato mě chytil revizor. Vysvětlil
jsem mu situaci s tím, že mám doklad o
zakoupení platného kupónu a platná
OpenCard mi přijde za pár dnů poštou.
Jenže pro mě neměl pochopení. Nemám
platný jízdní doklad, takže dostanu poku
tu. Namíchlo mě to. Zeptal jsem se, co je
platný jízdní doklad. Odpověděl, že
platná OpenCard s platným kuponem.
Jenže ona to není tak docela pravda.
OpenCard je pouze nosič, na který se

kupon nahraje. Jestliže totiž to, co teď
mám u sebe – propadlou OpenCard a
platný měsíční kupon donesu k příslušné
mu okýnku Dopravních podniků,
nenaúčtují mi pokutu v plné výši, ale jen
50, Kč za to, že jsem platný jízdní
doklad neměl u sebe.
Ale přitom jim
ukážu totéž, co
jsem u sebe
měl, když mě
revizor kont
roloval. Není
to absurdní?

Utěšilo mě
jedině to, že i
s pokutou 50, Kč mě to pořád ještě vyšlo
levněji, než kdyby mi tehdy v kartovém
středisku OpenCard na místě za stovku
vyměnili.

pasažÉra

Pražský výbor pro územní rozvoj
21. května odložil projednání změny
územního plánu, díky které by developer
ská společnost Central Group zvýšila cenu
svého pozemku v Komořanech zhruba
na 150 milionů korun. Pikantní je, že oko
lo roku 2000 byl pozemek oceněn na 109
989 Kč.

Celý příběh začal restitucí. Pan RP zís
kal od Pozemkového fondu ČR jako
kompenzaci za pozemek v Michli, na kte
rý měl původně nárok, louku v Komo
řanech. Odhadní cena louky byla výše
zmíněných 109 989 Kč. Pro korektnost je
třeba uvést, že michelský pozemek,
za který byla komořanská louka náhradou,
byl oceněn na 1 585 843 Kč. Pan RP byl
rád, že má aspoň něco a s vyrovnáním
souhlasil.

Zřejmě v roce 2004 se na pana RP obrá
tila developerská společnost Central
Group. Nabídla mu, že zařídí změnu lou
ky ve stavební parcelu. Plán byl následují
cí: Pan RP obdrží za louku 1 000 000 Kč a
v případě, že projde změna územního
plánu, obdrží od společnosti Central
Group dalších 53 392 500 Kč (plus něko
lik milionů navíc díky inflační doložce).
Central Group za těchto vynaložených 53
milionů Kč získá pozemek, který má
hodnotu odhadem 140 až 160 milionů Kč
(tato částka vychází z cenové mapy, sou
sední stavební parcely mají hodnotu 3950
 4550 Kč za metr čtverečný a to při vý
razně nižší zastavěnosti než co plánuje
Central Group).

Pan RP souhlasil a 17. 6. 2009 s Central
Group podepsal smlouvu o prodeji svého

pozemku. Central Group zintenzivnila své
snahy o prosazení změny a byla úspěšná.
Bohužel až moc. Po veřejném projednání
změny 15.1. 2010 byla přijata připomínka
Central Group, aby se kód míry využití
území zvýšil z C na E. Zatímco kód C
umožňuje stavět maximálně trojpatrové
budovy s půdní vestavbou, kód E
umožňuje postavit podlaží šest. Central
Group chtěla na předmětné louce postavit
sídliště šestipodlažních budov o 446 by
tech, navzdory tomu, že přes ulici stojí jen
rodiné domy. To přirozeně vyvolalo ob
rovský odpor místních. Bémova garnitura
se ovšem s názory místních obyvatel příliš
nemazala a tak zastupitelstvo 26. 3 2010
schválilo obrovský balík změn územního
plánu včetně té komořanské jediným hla
sováním.

Se změnou se ovšem nesmířila městská
část Praha 12, která ji nakonec dala k sou
du. Čtvrtého února 2014 dal městský soud
v Praze městské části za pravdu a změnu
zrušil kvůli chybějícímu veřejnému
projednání úpravy kódu C na E. Toto roz
hodnutí potvrdil i Nejvyšší správní soud.
Central Group tak v rukou zůstala jen lou
ka, za kterou už možná zaplatila přes 50
milionů korun původnímu majiteli, pro
tože změna v roce 2010 prošla, což byla
smluvní podmínka pro vyplacení peněz.

V tomto bodě se tedy nacházíme dnes.
Central Group se smířila s tím, že kód vy
užití území zůstane C a snížila počet bytů
v projektu na 201. Developer dokonce za
čal vyjednávat i s městskou částí, které
slíbil desetimilionový dar, pokud schvá
lení změny podpoří. Otázkou je, zda to
stačí.

Výsledkem změny v případě jejího
schválení stále bude celá řada negativních
jevů. Místní obyvatelé přijdou o hojně vy
užívanou louku, zhorší se už dnes kata
strofální dopravní situace v Komořanech
(ulice Komořanská je každé ráno ucpaná)
a navýší se nároky na už dnes nedosta
tečnou občanskou vybavenost.

Prvního června změnu projednalo zastu
pitelstvo MČ Praha 12, které požádalo
o přerušení projednávání změny až
do chvíle, než se vyřeší dopravní situace
v místě. Konečné rozhodnutí o osudu lou

ky na Šabatce tak zřejmě padne až
za několik let, a v rukou ho bude mít celo
pražské zastupitelstvo. Osobně mám za to,
že zamítnutí navrhované změny by byla
skvělá výchovná lekce pro jednoho z nej
větších pražských developerů a dobrý od
strašující příklad pro další agresivní
lobbisty změn územního plánu do bu
doucna. Pražské zastupitelstvo má jedi
nečnou příležitost deklarovat, že "Tady
není developerovo".

Mikuláš Ferjenčík
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V zastupitelstvu se jako člen výboru
pro územní rozvoj zabývá například tím,
kde se v Praze bude stavět a kde bude ze
leň. Pravidelně se účastní ještě zasedání
výboru dopravního, kulturního a výboru
pro životní prostředí a infrastruktu. Dále
působí jako tiskový mluvčí zastupitelské
ho klubu.

Mikuláš hraje fotbal a na akordeon.

Věk: 28 let
Profese: lektor zábavné
logiky, student FHS UK
mikulas.ferjencik@pirati.cz

Věk: 26 let
Profese: právník
Email: jakub.michalek@pirati.cz

V zastupitelstvu se jako předseda klubu
soustředí na to, aby Pirátský klub
fungoval tak, jak jsme slíbili voličům.
V kontrolním výboru se mu podařilo
donutit Magistrát, aby přestal utajovat
informace o odměnách vedoucích
úředníků. Vedle toho připravil pro Radu
hl. m. Prahy podrobné zpracování kauzy
Opencard, aby mohla vymáhat náhradu
škody po Bémovi.

Ve volném čase poslouchá vážnou
hudbu a vyhrává soudy o informace
s veřejnými institucemi.

Část územního plánu
Písmeny NL je označena nejdražší louka.

Vlevo dole je vidět Radotínský most
a plánované napojení na komunikaci
souběžnou s železniční tratí, která
nahradí dnešní přetíženou Komořanskou.

Územní plán celé Prahy najdete na
internetu na adrese

mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP

Na ní si můžete podrobně zkontrolovat
okolí Vašeho bydliště.

.... dokončení ze strany 1

Kdo je Bém?

Pavel Bém byl primátor za ODS
v letech 2002 až 2010. Původně vý
borná image primátora se rozplynu
la, když vyšly najevo kauzy, ve
kterých Praha za jeho vedení přišla
o miliardy korun (např. tunel
Blanka, pronájem Škodova paláce,
Opencard, SMS jízdenky). Zásadní
otázky metropole řešil s „kolib
říkem“ Romanem Janouškem
v paláci Blaník na Václavském ná
městí nebo přes šifrovaný telefon.

Kdo je Hulinský?

Petr Hulinský je dlouholetý boss pražské
ČSSD, v roce 2006 Bémův náměstek pro fi
nance. Rovněž se scházel s Romanem
Janouškem. S pomocí bývalého komunis
tického premiéra Čalfy se uhnízdil v měst
ských firmách. Proslavil se tím, že z trafik
v dozorčích radách městských firem inka
soval za tři roky 19 milionů korun. Nyní je
politický náměstek ministryně školství pro
oblast sportu. Oblast sportu má nyní v Praze
na starosti Hulinského spojenec a pravo
mocně odsouzený podvodník Karel Březina
(ČSSD)

Pomáháme vám, aby
v Praze nevládla mafie

Piráti se voličům za
vázali, že nevstoupí
do Rady ani nepodpoří
Radu s účastí starých
struktur z ODS, ČSSD
a KSČM.

Dostali jsme podnět, že pověřený ředi
tel legislativního odboru Magistrátu Hl.
m. Prahy nevystudoval česká práva, ale
univerzitu v Užhorodu, přičemž mu titul
nostrifikovali na Plzeňských právech.
Vysvětlovalo by to jeho předchozí ne
zákonná rozhodnutí o odepření informa
cí.

Abychom to prověřili, podali jsme žá
dost o informace  o doklad o jeho
právním vzdělání. V životopisu dotyčné
ho informace o škole chybí. Magistrát
uvedl, že právnické vzdělání není na
funkci ředitele legislativního odboru po
třeba a vydal rozhodnutí o odepření
informace. Zdůvodnil ji tak, že by po
skytnutí informace o jeho vzdělání poru
šilo osobní důstojnost pana ředitele.

Pir



Jak se ty osobně cítíš rok poté? Baví
tě ještě dělat zastupitele?

Práce mě velmi baví. Je to příjemná
kombinace vlastního oboru a mnoha
dalších témat. Vždy se najde něco nového
a zajímavého. Navíc konečně nemusím
dělit čas mezi obživu a politiku  což byl
dosti časově náročný koníček.

Velmi tomu napomáhá i skvělý tým, kte
rý jsme na magistrátu postavili. Tím ne
myslím jen nás čtyři zastupitele, ale
i našeho asistenta a stážisty, kteří nám vel
mi pomáhají.

A vidíš přínos svojí práce? V čem?
Rozhodně. Otevíráme spoustu

pro magistrát zcela nových témat. Bé
movské smlouvy vysloveně zakazovaly
open source, my jsme ho prosadili
do programového prohlášení Rady. O sí
tích všichni jen věděli, že jsou špatně.
Nám se teď podařilo konečně začít
alespoň částečně využívat již vlastněnou
infrastrukturu namísto pronajímání jiné.

Nejsilnější jsme v kontrolní činnosti.
Tam nás neomezuje, že jsme v opozici –
ba naopak. Zodpovědně pročítáme veške
ré podklady, což opravdu není obvyklé.
Radíme se s odborníky, posloucháme i ná
zory, které se nám nelíbí, a nebojíme
se zeptat.

S kontrolní činností úzce souvisí činnost
informační. Velmi podrobně informujeme
o tom, co se na magistrátu děje. A to nejen
formou fantastického PR, ale i věcných
reportů z výborů, seminářů etc. V tom
jsme silní. Navíc zapojujeme i lidi zvenku

a to nejen straníky, ale především
dobrovolníky se zájmem o danou oblast.

Za Piráty jsi v IT komisi pražského
magistrátu. Co z toho, čemu se tam
věnujete, považuješ za největší prů
švih?

Největší průšvih je celkový stav. Perso
nál není připravený vést, co vede. Do
davatelé diktují podmínky. Jednoduché
věci jsou obaleny spletencem neuvěřitelně
hloupých pojmů a procesů, které z nich
tvoří věci složité. De facto nikdo nenese
provozní zodpovědnost, neexistuje oprav
dová IT koncepce.

10 nejdůležitějších věcí jsem vy
jmenoval v otevřeném dopisu Radě, upo
zorňujícím na dané problémy. Příkladem
jsou Opencard, Mepnet, ISKŘ.

Nekoncepčnost vzniká z častých změn
politické reprezentace. Navíc mnohdy po
litici nechtějí problémy řešit, ale naopak
vyvolávají stále nové – např. nesmyslný
mi projekty, o které stojí jen oni sami. Ta
kovým ukázkovým příkladem je
Opencard.

Krom řešení toho, co pražské IT sys
témy akutně pálí, se věnuješ openda
tům. Jak se ti vede na téhle frontě?

Ano, to je moje velké a hýčkané téma.
Jde o myšlenku, že data (údaje, statistiky,
fakta) vznikající ve veřejné správě jsou
všech a všichni by z nich měli mít
prospěch. Tím pádem je třeba tato data
uvolnit. A to nikoliv ve formě prezentace
výsledků, nýbrž jako surová data, která si
každý zpracuje dle vlastní potřeby.

Ta myšlenka se uchytila ve světových
metropolích jako je Vídeň, Amsterdam či
Londýn. V posledním jmenovaném při
nesla velmi pozitivní výsledky jak
pro veřejný sektor, tak pro ten soukromý.

V rámci ČR je Praha unikátní, jelikož je
kombinací kraje a obce a disponuje tak
velkým množstvím dat. Já jsem ale šel
ještě dál a projekt pojal celopražsky. Za
hrnuje tedy magistrát, městské části, pří
spěvkové organizace i městem vlastněné
firmy.

Přípravou otevřených dat mě pověřila
komise ICT na konci května, a to
v nejširší variantě, postavené na opensour
ce technologiích.

Velkým úspěchem také byl hackaton
PragueHacks v červnu, který zaštítila paní
primátorka a já jsem pro něj získal data.
Za víkend na nich dobrovolnicky vzniklo
mnoho inspirativních aplikací.
S otevřením většího množství dat jich bu

de vznikat ještě víc.
Krom magistrátu zvládáš pomáhat
i jinde. Jaký dojem máš ze spoluprá
ce s Prahou 10? O co tam šlo a co je
důležité i pro jiné městské části?

Snažím se, ale nedokážu všem MČ po
máhat tak, jak bych chtěl a jak by si za
sloužily. Na Praze 10 máme úžasný tým v
rámci koalice Vlasta. Bohužel samotná
radnice patří k jedné z nejz
devastovanějších. Mnohaletá vláda ODS
tam předraženě outsourcovala část IT a
prohlásila to za komplexní outsourcing.
Naši lidé upozornili na to, o jakou zloději
nu se jedná. Současná koalice se toho za
lekla. Nyní se snažíme spolupracovat
na nápravě, ale samozřejmě jsme jen opo
zice a paní radní, která nám spolupráci
umožňuje, není na zdejší radnici sama.
Navíc se bohužel řešení IT příliš nevě
nuje, vedle Prahy 10 má ještě funkci sená
torky a zdá se, že si na svou gesci radní
pro IT na Praze 10 nevyčlenila téměř
žádnou kapacitu.

Přitom se jedná o precedens. Velká část
veřejné správy přistoupila k outsourcingu,
ale neponechala si kontrolu a strategické
řízení a teď je zcela ve vleku dodavatelů.
To je úplně šílené a neudržitelné. Všechny
nás to stojí ohromné finanční prostředky.

S kým se ti tedy jak spolupracuje?
Na magistrátu, u vás na Praze 7
i jinde?

Na magistrátu se dobře spolupracuje
s místním IT, které pod vedením nového
ředitele nabralo pozitivní směr. Z politiků
je k nám nejvstřícnější Matěj Stropnický
a donedávna i paní primátorka – dokud
jsme nezkritizovali kuchyňku.

Na Praze 7 je situace velmi přátelská.
První půlrok jsme bohužel řešili or
ganizační změny. Museli jsme najít nové
ho vedoucího IT. Následně jsme
vypovídali nevýhodné smlouvy. A až nyní
se dostáváme k inovacím. V současnosti
jsme dosáhli toho, že interní IT zařídí to,
co dřív obstarávali dodavatelé za statisíce
měsíčně.

Bohužel, radnice nejsou v dobré kondi
ci. Chybí kvalifikovaní lidé se zájmem
o věc. Není to proto, že by je nešlo sehnat,
ale většinou odešli, protože nechtěli při
hlížet nepravostem, které se děly.

Výbor pro majetek – tam se ti daří
něco ovlivnit?

To bohužel není příliš slavné. Zamítli
jsme mnoho záměrů, protože nám přišly
velmi slabé. Opakovaně prosím pana

předsedu o větší množství koncepčních
jednání. Stejně jako jinde, i v oblasti
majetku totiž chybí jasná koncepce. Např.
ve věci tzv. Maršmelounu jsem podal
podnět a bylo vyvoláno hlasování, avšak
kvůli nepřítomnosti členů bylo lehké
ho zmařit. Nyní jsem podal obdobný
podnět ke kauze domu U Sixtů.

Opencard – jak se podílíš na rozplé
tání tohohle spletence?

Jakub Michálek se zaměřil hlavně
na právní a politickou stránku věci a řešil,
jak se vyhnout nevýhodným smlouvám
a kdo nese jaký díl zodpovědnosti.

Já jsem v úzké spolupráci s Ondřejem
Felixem řešil, jaká by měla být podoba
projektu do budoucna. Jak převést provoz
pod nás, kam ho směřovat a co chceme
dlouhodobě. Vznikl Prague Market, což je
moderní vize elektronické komunikace
s úřadem. Inspiraci jsme měli v myšlence
Digital by default  tedy primárně vše řeš
me digitálně a zároveň digitální služby
musí být tak kvalitní, aby je i klienti vyu
žívali raději.

Vše trvá dlouho, téměř na každou otáz
ku nejprve slyšíme obligátní „nejde“.
Navíc se jedná o systém se statisíci uživa

telů, čili není zcela jednoduché jen tak ně
co změnit. V posledním měsíci se situace
výrazně zlepšila s obměnou vedení
společnosti Operátor Opencard. Provoz je
sebevědomější a sledují rozumné cíle,
nikoliv udržování bémovského monstra.

Co tě nejvíc překvapilo?
Hlavně neinformovanost úředníků a ne

vůle chápat jádro věci, ať jde o cokoliv.
Úředníci si hledí své byrokracie, politici
sledují statistiky oblíbenosti, ale nikoho
nezajímá, že se věci pořizují krajně nevý
hodně. Že s trochou snahy můžeme mít
lepší technologii za poloviční náklady.
Na úřadě se jako jakási automatická
obranná reakce používá výše zmíněné „to
nejde“. Nikoho nestresuje, že ve spoustě
oblastí jsme u klíčových služeb závislí
na jediném, monopolním dodavateli, a že
dostáváme třeba i několikátou pokutu
za využití jednacího řízení bez uveřejnění,
tedy přímého nákupu, namísto otevřené
soutěže. Je to opravdu jak v Jistě, pane
ministře. Přitom by stačilo nesabotovat
snahy o nápravu.

Tak co nejvíc otevřených dat i soutě
ží a díky za rozhovor!

http://praha.pirati.czpodzim 2015

Rozhovor reportérky Olgy Richterové s pirátským
zastupitelem Ondřejem Profantem
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zpracoval Václav Láska. Donutili jsme
pražský magistrát, aby přestal utajovat
informace o platech vedoucích pracovní
ků. Získali jsme přístup do účetnictví
města a v neposlední řadě jsme zmapova
li, že Praha platí z každé SMS jízdenky
výrazně vyšší poplatek provozovateli
služby než jiná krajská města.

Od června začala atmosféra ve vládnou
cí koalici houstnout především kvůli na
růstajícímu sporu mezi ČSSD a
náměstkem pro územní plánování Matě
jem Stropnickým (Trojkoalice).
Stropnický má diametrálně odlišný názor
na změny územního plánu než zástupci
ČSSD. Stropnický chce těchto změn rea
lizovat daleko méně. Máme za to, že tohle
je jedna z hlavních příčin tlaku ČSSD a
ANO na konec Stropnického v Radě
města. Právě tyto dvě strany Stropnické
mu osekaly kompetence, aby ho z Rady
vyštípaly. Postupně mu sebraly z gesce
pražské stavební předpisy a Institut
plánování a rozvoje města.

V průběhu srpna vyplavaly na světlo
odposlechy úplatného soudce Havlína,
kterému měl předseda zastupitelského

klubu ČSSD Karel Březina nabídnout
úplatek. Napjatá situace v Radě a nová
kauza zastupitele Březiny nás přiměla ke
dvěma věcem. Vydali jsme se na státní za
stupitelství a podali jsme trestní ozná
mení na Karla Březinu, protože máme
indicie, že v případě úplatku soudci
Havlínovi se nemuselo jednat jen o spe
kulace. Současně jsme požádali pražské
sdružení Pirátů, abychom směli jednat
o účasti v Radě Prahy s cílem odstavit od
moci ČSSD (stejně jako ODS a KSČM).
Pražští Piráti nám toto svolení ve vnit
rostranickém referendu dali, nicméně
pražská koalice prozatím drží a žádná
jednání v tuto chvíli neprobíhají. I nadále
tedy zůstáváme v konstruktivní opozici,
podporujeme návrhy, se kterými věcně
souhlasíme, hlasujeme proti návrhům,
se kterými nesouhlasíme a podáváme řadu
pozměňujících návrhů.

Během ročního angažmá v politice
nikdo z nás nezbohatl, nesedíme
v žádných dozorčích radách a hlasujeme
čistě podle svého přesvědčení. Díky Pirát
ské straně, která nám k celekem symbo
lickému platu zastupitele doplácí další

peníze (viz strana 5), se můžeme činnosti
v zastupitelstvu věnovat naplno. Jsme
vám k dispozici jak v magistrátní kance
láři (Mariánské náměstí 2, číslo dveří 40),
tak online. Neváhejte se na nás obrátit,
pokud vás něco pálí, zastavte se, když
jdete okolo, nebo se třeba zapojte do naší
činnosti jako dobrovolníci nebo konzul
tanti.

Za zastupitelský klub Pirátů
Mikuláš Ferjenčík

Piráti uvádějí komiksový strip: Karta za všechny peníze

V zastupitelstvu Prahy sedí 65
zastupitelů. Ti ze svého středu volí Radu
města, ve které působí 11 lidí, kteří město
spravují.

Zastupitelstvo dělá všechna rozhodnutí
většinou všech svých členů, takže na
schválení libovolného návrhu je potřeba
33 hlasů. S vědomím této podmínky
vznikla i stávající vládnoucí koalice v
Praze, která má v zastupitelstvu právě 33
zástupců. Tvoří ji ANO (17 mandátů),
ČSSD (8 mandátů) a Trojkoalice (8
mandátů).

Trojkoalice je navíc dále rozdělená na

čtyři zástupce Zelených, dva zastupitele
KDUČSL a dva zastupitele STAN,
všichni ale působí ve společném klubu.

ANO má v Radě města pět hlasů,
Trojkoalice a ČSSD po třech.

V opozici sedí kromě 4 Pirátů ještě 12
zástupců TOP 09, 8 zástupců ODS, 4
komunisti, 3 nezávislí tvoří klub bývalého
primátora Tomáše Hudečka a jako
opoziční zastupitelska se tváří i bývalá
zastupitelka TOP 09 Monika Krobová
Hášová, která hlasuje stejně jako
zastupitelé koalice.

Pir

Věk: 27 let
Profese: informatik
ondrej.profant@pirati.cz

V zastupitelstvu se soustředí na činnost
v komisi pro ICT, kde především pomáhá
pražským úředníkům řešit největší
aktuální problémy pražského IT, pracuje
na zavádění svobodného software a
zpřístupnuje data, které město a městské
organizace vytváří. Působí ve výboru
pro majetek a sleduje i práci výborů
pro bezpečnost a pro dopravu.

Ve volném čase chodí na laser game,
šifrovací hry a baví se s přáteli. Do práce
jezdí na kole.



z kola ven!

Koalice v oblasti transparence prosadila
pouze tři návrhy, přičemž všechny iniciova
li Piráti. Za prvé přiměla Magistrát hl. m.
Prahy, aby začal poskytovat informace
o platech ředitelů škol a vrcholných úřední
ků na základě žádosti podle zákona o svo
bodném přístupu k informacím. Stačila
k tomu pouze naše výzva ředitelce pří
slušného odboru, dvě interpelace primá
torky, naše tisková zpráva, která vyšla
na titulce pražského deníku, vystoupení
v České televizi, dvě usnesení kontrolního
výboru, která jsme navrhli, a zaslání vytý
kacího dopisu ředitelce úřadu. Za druhé za
stupitelstvo přijalo usnesení, ve kterém
si vyhrazuje pravomoc rozhodovat o náj
mech ve výši nad 10 milionů Kč v prvním
roce nájmu. Neměla by se tak opakovat
situace, kdy o velmi nevýhodném nájmu
Škodova paláce za 4 miliardy rozhodovala
pouze Rada hl. m. Prahy bez veřejné roz
pravy. A konečně za třetí schválila vý
chodiska pro zlepšení zveřejňování smluv,
ve kterých mimo jiné navrhuje zveřejňování
smluv i městskými organizacemi a mnohem
přehledněji. Výsledná realizace tohoto ná
vrhu se ale ještě protáhne.
Lepší zveřejňování smluv? Ještě si po
čkejme

Už na druhém zasedání zastupitelstva hl.
m. Prahy v prosinci 2014 jsme navrhli
zlepšit stav zveřejňování smluv hl. m.
Prahy. Kritizovali jsme současný stav, kdy
smlouvy zveřejňuje pouze úřad (Magistrát)
a to navíc takovým způsobem, že smlouvy
nelze rozumně vyhledávat. Nelze si např.

zobrazit seznam smluv podle určitých kri
térií jako je výše plnění či datum uzavření,
smlouvy jsou navíc vkládány ve formě ob
rázků, takže s nimi nelze pracovat. Poža
dovali jsme, aby smlouvy zveřejňovaly
i městské firmy (např. Dopravní podnik či
Pražská plynárenská) a příspěvkové or
ganizace (např. střední školy či zoo), a aby
je všechny subjekty zveřejňovaly formou
otevřených dat (to jednoduše řečeno zna
mená způsobem, který umožňuje další ana
lýzu a práci s databází). Zastupitelstvo náš
návrh ale neschválilo, tak jsme se k tomu
snažili přimět Radu hl. m. Prahy. Nakonec
se nám to podařilo a v červnu (po více než
půl roce) Rada schválila východiska pro
zveřejňování smluv, která jsou velmi
podobná našemu původnímu návrhu (ačko
liv o něco mírnější). Zároveň pověřila úřad,
aby vypracoval podrobnější pravidla zveřej
ňování smluv. Ta zatím přijata nebyla
a smlouvy se tedy (ne)zveřejňují stejně
špatným způsobem jako před rokem.

Transparentní firmy? To po nás ne
chtějte

Pražská koalice bohužel nevyužila
možnosti zavést několik dalších protiko
rupčních opatření, která Piráti navrhovali.
Mezi nimi bylo například jmenovité hla
sování Rady a streaming z jednání Rady či
zveřejňování informací o příjmech a maje
tku zastupitelů a vrcholných úředníků. Do
poručili jsme také 9 změn v řízení
městských firem (např. profesionalizace do
zorčích rad, zavedení pravidelného repor

tování o dění ve firmě zastupitelstvu či
zveřejňování informací), za což nám radní
Hašek (ANO 2011) sice poděkoval, ale nic
nezměnil. Městské firmy jsou tak nadále
řízeny netransparentně a nezodpovědně.
Nedozvíme se např. to, jaké smlouvy
uzavírají dceřiné společnosti, a firma Erica
má stále marži 24 % z každé SMS jízdenky.

Bují nepotismus
Jak jsme tedy viděli, do protikorupčních

opatření se současná koalice příliš nehrne.
Z druhé strany přitom neváhá a pokračuje
ve starých kolejích politiky, proti které
se Piráti vymezují. Mezi nejkřiklavější pří
pady patří jmenování Jana Kábrta, zetě
ředitelky úřadu (který dříve připravoval na
Praze 11 podklady tak, že jejich schválení
vedlo k trestnímu stíhání tamějších zastupi
telů), ředitelem odboru územního rozvoje;
jmenování pravomocně odsouzeného pod
vodníka Karla Březiny předsedou grantové
komise pro sport (tato komise ročně rozdělí
více než 300 milionů Kč na sport);
jmenování starostky Prahy 10 Radmily
Kleslové do představenstva pražského
teplárenského holdingu (v představenstvech
by politici vůbec být neměli, a už vůbec ne
šedá eminence Kleslová, která fakticky
ovládá pražské zastupitele za ANO); či po
litické trafiky v dozorčích radách za desítky
tisíc korun měsíčně pro „opoziční“ zastupi
telku Moniku KrobovouHášovou (za hla
sování s koalicí) a syna radní Novákové
(ČSSD).

Adam Zábranský

`

Zastupitelé hl. m. Prahy za Českou
pirátskou stranu už od zvolení do funkce
zveřejňují svá majetková přiznání na
internetu. Každý tak má možnost sledovat,
zda naše majetky podezřele rychle

nerostou, a snad tím přispíváme k vyšší
důvěře našich voličů. Kromě majetků
zveřejňujeme i všechny příjmy od
veřejných institucí a České pirátské strany.
ODS si jednou přečetla námi zveřejňované
informace, špatně je pochopila (určitě
omylem!) a následně nás na zasedání
zastupitelstva obvinila z toho, že se
necháváme platit koalicí. Dostali jsme tak
možnost přímo na zasedání ostatním
zastupitelům vysvětlit, jak se to s našimi
příjmy má. Na konci své prezentace náš
zastupitel Jakub Michálek navrhl usnesení
v následujícím znění: „Zastupitelstvo hl. m.
Prahy vyzývá ostatní členy zastupitelstva,
aby zveřejňovali obdobným způsobem jako
klub Pirátů veškeré své příjmy (z dozorčích
rad, z odměn, z jiné činnosti), a to buď na
zastupitelstvu hl. m. Prahy, nebo na
internetových stránkách, které oznámí
kontrolnímu výboru.“ Bohužel podpora
tohoto návrhu byla mezi ostatními
zastupiteli mizivá.

Adam Zábranský
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Říká se, a z pohledu politiků starých struktur to tak bohužel je, že
politika je hlavně o penězích a o moci. Dnes se podíváme, jaké
částky mají pražští politici na výplatních páskách.

V pražském zastupitelstvu existuje něko
lik kategorií lidí v souvislosti s jejich
legálními zdroji příjmů. Většina z nich
se přitom spoléhá na více zdrojů. Dále bu
deme zmiňovat pouze příjmy související
s hl. m. Prahou, nikoliv tedy s městskými
částmi (kde mnoho zastupitelů působí
ve funkci starostů či radních s desetitisí
covími odměnami) či se soukromou sférou
(mnoho zastupitelů podniká, tudíž nemají
moc času věnovat se výkonu své funkce).

První kategorií zastupitele je uvolněný
člen Rady  to znamená primátorka, 3 ná
městci/náměstkyně a 7 radních. Těchto 11
„šťastlivců“ z řad koaličních zastupitelů si
povětšinou vystačí s jedním oficiálním
zdrojem příjmů, které pobírají ze zákona
a které se pohybují zhruba mezi 85 000 Kč
(v případě radního) a 100 000 Kč (v přípa
dě primátorky) měsíčně. K nim lze přičíst
předsedy 4 výborů v zastupitelstvu  výboru
pro dopravu a evropské fondy, výboru pro
výchovu a vzdělávání, výboru pro územní
rozvoj a územní plán a kontrolního výboru
(předsedkyní tohoto výboru je opoziční za
stupitelka Janderová z ODS, jinak jsou
předsedové koaliční zastupitelé). Předse
dové těchto výborů byli koalicí pro svou
funkci tzv. uvolněni a pobírají tak odměny

ve výši zhruba 81 000 Kč měsíčně.
Další kategorií je koaliční zastupitel, kte

rý pro svou funkci není uvolněný (tedy není
v Radě ani není předsedou jednoho ze tří
výše zmíněných výborů). Neuvolněný člen
zastupitelstva dostává ze zákona odměnu
pouze ve výši 5500 Kč měsíčně. To samo
zřejmě většině lidí k životu nestačí. Pro
mnohé koaliční (a některé opoziční 
z ODS, TOP 09 i KSČM) zastupitele jsou
kvůli tomu připravena místa v dozorčích ra
dách obchodních společností v akciovém
portfoliu hl. m. Prahy. Takto si přivydělává
např. 8 zastupitelů z hnutí ANO (ANO má
celkem 17 zastupitelů, z toho 7 je pro vý
kon své funkce uvolněných), přičemž od
měny v dozorčích radách se pohybují od
8000 Kč (Rozvojové projekty Praha, a.s.)
až po několik desítek tisíc měsíčně (např.
Pražská plynárenská Holding  33 000 Kč
měsíčně + podíly na zisku).

Zbývající zastupitelé mají nárok na zá
konnou odměnu ve výši již zmíněných
5500 Kč měsíčně a náhrady ušlého zisku
ve výši 450 Kč za hodinu s maximální ča
sovou dotací 60 hodin měsíčně (tedy maxi
málně dalších 27 000 Kč měsíčně).
Náhrady ušlého zisku lze nárokovou pouze
za určité druhy činností (např. účast na za

sedání zastupitelstva, jednání výboru,
jednání z pověření uvolněného člena rady
atd.) a ve skutečnosti je tak složité měsíčně
si nárokovat byť třeba 20 jen hodin. My,
pirátští zastupitelé, jsme si určili, že bude
me nárokovat ušlý zisk za maximálně 40
hodin měsíčně, abychom na tomto zdroji
příjmů nebyli příliš závislí (např. dva
členové našeho klubu byli po určitou dobu
pověřeni řešením situace ohledně Open
card, takže některé měsíce mohli nárokovat
i více než 40 hodin).

Typický opoziční zastupitel je tedy za vý
kon svého mandátu špatně placený. To po
važujeme za chybu zákona, protože volení
zástupci jsou tak tlačeni k tomu, aby vytvo
řili koalici a mohli si rozdělit „koryta“, pří
padně k tomu, aby nabídli svou mlčenlivost
výměnou za dobře placené místo (např.
předsedu kontrolní komise), a nebo k tomu,
aby si vydělávali v soukromé sféře a výko
nu svého mandátu se nevěnovali. Pirátští
zastupitelé jsou placení i Pirátskou stranou
(ve výši 013 500 Kč měsíčně), aby těmto
tlakům dokázali vzdorovat. A s čistým srd
cem mohu říci, že se nám to daří.

Adam Zábranský

Předvolební prohlášení kandidujících stran se tradičně nesou v duchu prosazování otevřeného
vládnutí a boje proti korupci. Současná koalice v pražském zastupitelstvu ve složení ANO, ČSSD a
Trojkoalice ovšem zatím téměř žádná protikorupční opatření nepřijala. Přitom stačilo přijmout to, co
připravili Piráti.

V zastupitelstvu hl. m. Prahy sedí různí
lidé. Někteří, převážně z řad ČSSD, tam
jsou už hodně dlouho. Největšími matadory
jsou „mlátička“ Jan Slezák (ČSSD, velitel
zásahů Veřejné bezpečnosti proti demon
strantům v listopadu 1989) a „kulich“ Milo
slav Ludvík (ČSSD, který se proslavil
kauzou se zvýhodňováním pro
minentních pacientů
v nemocnici Motol,
kterou řídí). Ti jsou
zastupiteli od roku
2002. Pozadu ale
nezůstávají ani
stalinistka Mar
ta Semelová
(KSČM) a ko
nečně pod
vodník Karel
Březina (ČSSD),
kteří v zastupitelstvu
působí od roku 2006.
Právě Březina je asi nejpo
divnějším úkazem v zastupitel
stvu. Ke konci října letošního roku byl totiž
pravomocně odsouzen za trestný čin pod
vodu, protože od roku 2009 byl neoprávně
ně členem dozorčí rady Dopravního
podniku hl. m. Prahy. Neoznámil totiž, že
na dvě jiné obchodní společnosti, v jejíchž
dozorčích radách působil, byl vyhlášen
konkurs. Za dobu, kdy už dle zákona neměl
být členem dozorčí rady, si vydělal statisíce
korun.

Ve správně fungující politické straně by
v ten moment byl Karel Březina dotlačen
k tomu, aby se vzdal mandátu zastupitele,
nebo by byl vyloučen. ČSSD je ale jiná.

Březinu akorát nedosadila na již připravený
flek náměstka pro dopravu (tím se stal jeho
kamarád Petr Dolínek) a místo toho ho
udělala předsedou zastupitelského klubu
a grantové komise pro sport, která ročně
rozděluje více než 300 milionů korun. Sna
žili jsme se tomu zabránit, ale z opozice to

jde těžko. Později se objevily pře
pisy z odposlechů soudce

Havlína, dnes již nepravo
mocně odsouzeného

za korupci, ve kterých
soudce mluví o tom,
že Březina mu na
bízel úplatek výmě
nou za zproštění
viny. Týkalo se to
obdobné kauzy jako

výše zmíněné kauzy
v Dopravním podniku

(Březina neprávem se
děl dohromady ve třech

dozorčích radách). Reakce
na tuto novinku ze strany ČSSD by

la nulová, když obvinění z odposlechů pou
ze označila za „spekulaci“ – a jedeme dál.

My jsme reagovali trochu jinak. Na zá
kladě tipu od anonymního občana jsme
zpracovali desítky stran textu a předali je
Vrchnímu státnímu zastupitelství. Uvidíme,
zda to něčemu pomůže.

Karel Březina je samozřejmě jen jeden
ze starých šíbrů a špička ledovce pražské
ČSSD. Jestli se ale ČSSD nedokáže zbavit
ani jeho, nezaslouží si důvěru Pražanů
ve volbách a už vůbec ne Pirátů v zastupi
telstvu při volbě Rady.

Adam Zábranský

nestíháme



Koalice v oblasti transparence prosadila
pouze tři návrhy, přičemž všechny iniciova
li Piráti. Za prvé přiměla Magistrát hl. m.
Prahy, aby začal poskytovat informace
o platech ředitelů škol a vrcholných úřední
ků na základě žádosti podle zákona o svo
bodném přístupu k informacím. Stačila
k tomu pouze naše výzva ředitelce pří
slušného odboru, dvě interpelace primá
torky, naše tisková zpráva, která vyšla
na titulce pražského deníku, vystoupení
v České televizi, dvě usnesení kontrolního
výboru, která jsme navrhli, a zaslání vytý
kacího dopisu ředitelce úřadu. Za druhé za
stupitelstvo přijalo usnesení, ve kterém
si vyhrazuje pravomoc rozhodovat o náj
mech ve výši nad 10 milionů Kč v prvním
roce nájmu. Neměla by se tak opakovat
situace, kdy o velmi nevýhodném nájmu
Škodova paláce za 4 miliardy rozhodovala
pouze Rada hl. m. Prahy bez veřejné roz
pravy. A konečně za třetí schválila vý
chodiska pro zlepšení zveřejňování smluv,
ve kterých mimo jiné navrhuje zveřejňování
smluv i městskými organizacemi a mnohem
přehledněji. Výsledná realizace tohoto ná
vrhu se ale ještě protáhne.
Lepší zveřejňování smluv? Ještě si po
čkejme

Už na druhém zasedání zastupitelstva hl.
m. Prahy v prosinci 2014 jsme navrhli
zlepšit stav zveřejňování smluv hl. m.
Prahy. Kritizovali jsme současný stav, kdy
smlouvy zveřejňuje pouze úřad (Magistrát)
a to navíc takovým způsobem, že smlouvy
nelze rozumně vyhledávat. Nelze si např.

zobrazit seznam smluv podle určitých kri
térií jako je výše plnění či datum uzavření,
smlouvy jsou navíc vkládány ve formě ob
rázků, takže s nimi nelze pracovat. Poža
dovali jsme, aby smlouvy zveřejňovaly
i městské firmy (např. Dopravní podnik či
Pražská plynárenská) a příspěvkové or
ganizace (např. střední školy či zoo), a aby
je všechny subjekty zveřejňovaly formou
otevřených dat (to jednoduše řečeno zna
mená způsobem, který umožňuje další ana
lýzu a práci s databází). Zastupitelstvo náš
návrh ale neschválilo, tak jsme se k tomu
snažili přimět Radu hl. m. Prahy. Nakonec
se nám to podařilo a v červnu (po více než
půl roce) Rada schválila východiska pro
zveřejňování smluv, která jsou velmi
podobná našemu původnímu návrhu (ačko
liv o něco mírnější). Zároveň pověřila úřad,
aby vypracoval podrobnější pravidla zveřej
ňování smluv. Ta zatím přijata nebyla
a smlouvy se tedy (ne)zveřejňují stejně
špatným způsobem jako před rokem.

Transparentní firmy? To po nás ne
chtějte

Pražská koalice bohužel nevyužila
možnosti zavést několik dalších protiko
rupčních opatření, která Piráti navrhovali.
Mezi nimi bylo například jmenovité hla
sování Rady a streaming z jednání Rady či
zveřejňování informací o příjmech a maje
tku zastupitelů a vrcholných úředníků. Do
poručili jsme také 9 změn v řízení
městských firem (např. profesionalizace do
zorčích rad, zavedení pravidelného repor

tování o dění ve firmě zastupitelstvu či
zveřejňování informací), za což nám radní
Hašek (ANO 2011) sice poděkoval, ale nic
nezměnil. Městské firmy jsou tak nadále
řízeny netransparentně a nezodpovědně.
Nedozvíme se např. to, jaké smlouvy
uzavírají dceřiné společnosti, a firma Erica
má stále marži 24 % z každé SMS jízdenky.

Bují nepotismus
Jak jsme tedy viděli, do protikorupčních

opatření se současná koalice příliš nehrne.
Z druhé strany přitom neváhá a pokračuje
ve starých kolejích politiky, proti které
se Piráti vymezují. Mezi nejkřiklavější pří
pady patří jmenování Jana Kábrta, zetě
ředitelky úřadu (který dříve připravoval na
Praze 11 podklady tak, že jejich schválení
vedlo k trestnímu stíhání tamějších zastupi
telů), ředitelem odboru územního rozvoje;
jmenování pravomocně odsouzeného pod
vodníka Karla Březiny předsedou grantové
komise pro sport (tato komise ročně rozdělí
více než 300 milionů Kč na sport);
jmenování starostky Prahy 10 Radmily
Kleslové do představenstva pražského
teplárenského holdingu (v představenstvech
by politici vůbec být neměli, a už vůbec ne
šedá eminence Kleslová, která fakticky
ovládá pražské zastupitele za ANO); či po
litické trafiky v dozorčích radách za desítky
tisíc korun měsíčně pro „opoziční“ zastupi
telku Moniku KrobovouHášovou (za hla
sování s koalicí) a syna radní Novákové
(ČSSD).

Adam Zábranský

V pražském zastupitelstvu existuje něko
lik kategorií lidí v souvislosti s jejich
legálními zdroji příjmů. Většina z nich
se přitom spoléhá na více zdrojů. Dále bu
deme zmiňovat pouze příjmy související
s hl. m. Prahou, nikoliv tedy s městskými
částmi (kde mnoho zastupitelů působí
ve funkci starostů či radních s desetitisí
covími odměnami) či se soukromou sférou
(mnoho zastupitelů podniká, tudíž nemají
moc času věnovat se výkonu své funkce).

První kategorií zastupitele je uvolněný
člen Rady  to znamená primátorka, 3 ná
městci/náměstkyně a 7 radních. Těchto 11
„šťastlivců“ z řad koaličních zastupitelů si
povětšinou vystačí s jedním oficiálním
zdrojem příjmů, které pobírají ze zákona
a které se pohybují zhruba mezi 85 000 Kč
(v případě radního) a 100 000 Kč (v přípa
dě primátorky) měsíčně. K nim lze přičíst
předsedy 4 výborů v zastupitelstvu  výboru
pro dopravu a evropské fondy, výboru pro
výchovu a vzdělávání, výboru pro územní
rozvoj a územní plán a kontrolního výboru
(předsedkyní tohoto výboru je opoziční za
stupitelka Janderová z ODS, jinak jsou
předsedové koaliční zastupitelé). Předse
dové těchto výborů byli koalicí pro svou
funkci tzv. uvolněni a pobírají tak odměny

ve výši zhruba 81 000 Kč měsíčně.
Další kategorií je koaliční zastupitel, kte

rý pro svou funkci není uvolněný (tedy není
v Radě ani není předsedou jednoho ze tří
výše zmíněných výborů). Neuvolněný člen
zastupitelstva dostává ze zákona odměnu
pouze ve výši 5500 Kč měsíčně. To samo
zřejmě většině lidí k životu nestačí. Pro
mnohé koaliční (a některé opoziční 
z ODS, TOP 09 i KSČM) zastupitele jsou
kvůli tomu připravena místa v dozorčích ra
dách obchodních společností v akciovém
portfoliu hl. m. Prahy. Takto si přivydělává
např. 8 zastupitelů z hnutí ANO (ANO má
celkem 17 zastupitelů, z toho 7 je pro vý
kon své funkce uvolněných), přičemž od
měny v dozorčích radách se pohybují od
8000 Kč (Rozvojové projekty Praha, a.s.)
až po několik desítek tisíc měsíčně (např.
Pražská plynárenská Holding  33 000 Kč
měsíčně + podíly na zisku).

Zbývající zastupitelé mají nárok na zá
konnou odměnu ve výši již zmíněných
5500 Kč měsíčně a náhrady ušlého zisku
ve výši 450 Kč za hodinu s maximální ča
sovou dotací 60 hodin měsíčně (tedy maxi
málně dalších 27 000 Kč měsíčně).
Náhrady ušlého zisku lze nárokovou pouze
za určité druhy činností (např. účast na za

sedání zastupitelstva, jednání výboru,
jednání z pověření uvolněného člena rady
atd.) a ve skutečnosti je tak složité měsíčně
si nárokovat byť třeba 20 jen hodin. My,
pirátští zastupitelé, jsme si určili, že bude
me nárokovat ušlý zisk za maximálně 40
hodin měsíčně, abychom na tomto zdroji
příjmů nebyli příliš závislí (např. dva
členové našeho klubu byli po určitou dobu
pověřeni řešením situace ohledně Open
card, takže některé měsíce mohli nárokovat
i více než 40 hodin).

Typický opoziční zastupitel je tedy za vý
kon svého mandátu špatně placený. To po
važujeme za chybu zákona, protože volení
zástupci jsou tak tlačeni k tomu, aby vytvo
řili koalici a mohli si rozdělit „koryta“, pří
padně k tomu, aby nabídli svou mlčenlivost
výměnou za dobře placené místo (např.
předsedu kontrolní komise), a nebo k tomu,
aby si vydělávali v soukromé sféře a výko
nu svého mandátu se nevěnovali. Pirátští
zastupitelé jsou placení i Pirátskou stranou
(ve výši 013 500 Kč měsíčně), aby těmto
tlakům dokázali vzdorovat. A s čistým srd
cem mohu říci, že se nám to daří.

Adam Zábranský

Pirátští zastupitelé v pražském zastupitel
stvu pro vás od svého zvolení v říjnu 2014
do srpna 2015 odpracovali už 5025 hodin.
To průměrně vychází zhruba na 120 hodin
měsíčně na jednoho zastupitele, což je
docela hodně. Zastupitelé v opozici
většinou tolik nepracují, protože od města
dostávají tak málo peněz, že jim to nestačí
na obživu. My si to můžeme dovolit díky
příspěvkům České pirátské strany. Máme
tak čas jít příkladem ostatním a zveřejňovat
s kým se scházíme, na čem pracujeme a ko
lik za to dostáváme.

Prvním příspěvkem je zákonná odměna
za mandát zastupitele, která v Praze v sou
časnosti činí 5486 Kč hrubého (do července
2015 byla nižší, 5103 Kč).

Druhým jsou tzv. náhrady za ušlý zisk,
které mohou být vypláceny pouze za určitý
druh vykonávaných činností a Piráti se roz
hodli, že omezí jejich maximální výši na 18
000 Kč měsíčně (více o financování politi
ků v Praze obecně viz jiný článek na této
dvoustraně).

Třetím příjmem pirátských zastupitelů
jsou odměny od České pirátské strany, kte

rá za mandát každého zastupi
tele dostává od státu ročně 237
500 Kč. Ostatní strany tyto
peníze rvou do volebních
kampaní, Piráti část z nich
dávají svým zastupitelům. Ne
chtěli jsme totiž, aby zastupite
lé sahali po snadných
příležitostech zisku např. v Ra
dě či dozorčí radě nějaké měst
ské společnosti, ale zároveň
aby měli motivaci věnovat
se své funkci opravdu dů
kladně. Dle smlouvy uzavřené
se stranou dostávají 8500 Kč
měsíčně za dodržení pracovní
doby, která činí 30 hodin
týdně, a další peníze podle vý
znamných splněných úkolů

tak, aby maximální částka měsíčně nepře
kročila 13 500 Kč. Naše průměrné měsíční
„platy“ se můžete dovědět v grafu na této
straně.

A co vlastně v zastupitelstvu děláme?
Jsme asi jediní zastupitelé, kteří svou práci
nějak vykazují. Děláme to v systému Red
mine (redmine.pirati.cz), takže každý může
naši činnost sledovat celkem do detailů.

Protože ne pro všechny je systém Redmi
ne intuitivní, připravili jsme pro vás
alespoň ukázku. Na grafu úplně nalevo uvi
díte u každého zastupitele pět aktivit, které
v 11 měsících od října 2014 do srpna 2015
dělal nejvíce.

Adam Zábranský

dvoustrana o penězích a korupci

Primátorka
Náměstek
Radní
Uvolněný předseda výboru
Neuvolněný člen zastupit.
ve výboru
Možnost náhrady ušlého
zisku pro neuvolněného
člena zastupitelstva max.

Člen dozorčí rady společnosti
Kolektory Praha 25 000 Kč
Pražská plynárenská Hldg 33 000 Kč
Tech. správa komunikací 21 000 Kč
Pražská teplárenská Hldg 19 800 Kč
Pražská energetika Hldg 17 778 Kč
Pražské služby  min. 25 000 Kč

~ 100 000 Kč
~ 92 000 Kč
~ 85 000 Kč
~ 81 000 Kč

~ 5 486 Kč

27 000 Kč
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Psal se leden roku 2006 a Rada hl m. Prahy tehdejšího primátora Pavla Béma
přidělila zakázku na „alokaci pracovišť Magistrátu hlavního města Prahy“
firmě COPA Retail, s.r.o. za celkovou hodnotu 4,5 miliardy Kč na 20 let. Toto
rozhodnutí ani nehlasovalo zastupitelstvo.

V roce 2003 Praha dostala nabídku, aby
si koupila Škodův palác za 850 milionů.
Škodův palác je velká budova v Jung
mannově ulici (dnes hlavní budova
pro tisíc pražských úředníků). Pro ODS
v době Pavla Béma to byla skvělá pří
ležitost, jak pumpnout městský rozpočet.

Na nabídku koupě se město vykašlalo
a budovu si koupil švýcarský kamarád
Pavla Béma pan Pawlowski za 850 mi
lionů korun na úvěr. Měl ji zapar
kovanou ve firmě COPA Retail. Ta měla
v roce 2004 přibližně nulovou hodnotu,
protože veškerý její majetek byl na dluh.

Bém a spol. vymysleli, že si Praha bu
dovu od Pawlowského na 20 let pronajme,
a to za tučnou částku 4,7 miliardy. Nájemní
smlouva z roku 2006 byla přibližně dvakrát
předražená. Podmínky výběrka byly totiž
šité na míru Škodovu paláci – vybíralo se

pouze z jedné nabídky. Ve výbě
rové komisi

seděli lidé jako Bém (ODS), Hulinský
(ČSSD) a Hoffman (KSČM). Navenek se to
tvářilo jako dobrá věc, protože si lidi mohli
úřady oběhnout na jednom místě. Bém
navíc sliboval, že město tím uspoří miliar
du.

Ve skutečnosti byl podpis předražené ná
jemní smlouvy pro Pawlowského zlatý důl.
Firmu s původně nulovou hodnotou totiž
prodal v roce 2007 do Lucemburska za 1,9
miliardy. Veškeré náklady firmy byly place
ny na dluh a tyhle dvě miliardy byl tedy čis
tý zisk! Samozřejmě za peníze Prahy...
Když jsme zjišťovali, podle čeho magistrát

odhadl cenu na 4 miliardy, úředníkům
se nepodařilo najít žádný doklad. Nájem
byl prostě předražený na dvojnásobek.

Místo toho, aby Praha miliardu ušetřila,
poslala 2 miliardy švýcarskému podnikateli
Pawlowskému. Pawlowski se kamarádil
s Bémem a kamarádí se i s Babišem, takže
Praha dvoumiliardovou škodu nevymáhá.
Piráti naproti tomu prosadili usnesení kont
rolního výboru Zastupitelstva, aby byla
škoda přesně vyčíslena, a chceme ji vymá
hat po Bémovi a Pawlowském, kteří se
na městském rozpočtu napakovali.

Jakub Michálek

Dozorčí rady pražských firem z velké
části slouží jako tzv. trafiky. Z našeho
průzkumu 28 obchodních společností,
na jejichž obsazení dozorčích rad má
vliv Rada Prahy, vyplývá, že nejvýše
15 % ze 116 členů těchto dozorčích rad
nemá politické pozadí. Mezi tyto
společnosti patří např. Dopravní podnik,
Obecní dům, Pražská plynárenská,
Technická správa komunikací či Praž
ská energetika a dohromady spravují

majetek v hodnotě několika set miliard
korun. Piráti považují obsazování do
zorčích rad politiky za nešťastné. Proto
v květnu vyzvali Radu Prahy, aby vy
mezila kvalifikační předpoklady členů
statutárních orgánů městských firem a
aby tito členové více informovali o své
činnosti. Nic se ale nestalo. V dozorčích
radách s měsíční odměnou v řádu dese
titisíců korun sedí např. syn radní pro
sport Novákové (ČSSD), starostka
Prahy 10 Radmila Kleslová (ANO) či

s koalicí hlasující „opoziční“ za
stupitelka Monika Krobová

Hášová. Piráti v nich ne
mají žádného zástupce.

Adam Zábranský

V březnu 2015 provedli pražští Piráti
podrobný průzkum smluv mezi jednot
livými krajskými městy a soukromými
společnostmi, které poskytují SMS jíz
denky. Zjistili, že zatímco v Pardubicích
nebo v Plzni platí dopravní podnik marži
do 15 %, pražský Dopravní podnik platí
přes 24 % z každé poslané SMS jízdenky.
Má tak snad Praha množstevní přirážku?

V Praze služba SMS jízdenek platí
nejdéle a provází ji také nejvíce skandálů.
Marže sice dlouhodobě klesá
(v okamžiku zavedení platila Praha téměř
50 % z ceny jízdenky soukromému po
skytovateli), poskytovatel se však od
vzniku služby nezměnil – je jím Erika a.s.
Ve srovnání s jinými městy, kde již služ
bu poskytují jiné společnosti
a za mnohem nižší ceny, tak Praha tratí
vinou vyšší procentuální marže posky
tovatele miliony korun.

Praha přitom podle smlouvy, kterou
uzavřela se společností Erika, může
jednat o slevě. Jen snížení marže na
18 % by znamenalo pro Dopravní podnik
hl. m. Prahy úsporu 26 milionů korun.
A kdyby byla marže vysoká jako v přípa
dě Pardubic, získala by Praha navíc
dokonce 48 milionů Kč ročně.

Jan Loužek
asistent zastupitelského klubu Pirátů

ANO (44)

ČSSD (23)

Trojkoalice
(18)

Top 09 (23)

NNeessttrraann
nnííccii ((1188))

V zastupitelstvu se soustředí hlavně na
protikorupční opatření a otevřené vládnutí.
V souvislosti s tím se snaží zmapovat
městské firmy a zlepšit způsob jejich řízení
a zabývá se i hospodařením s městským
majetkem. Je členem výboru pro sport a
výboru pro legislativu, protikorupční opat
ření a informatiku. Funguje jako kontaktní
osoba pro podněty občanů.

Ve volném čase rád hraje volejbal a vaří
rostlinné pokrmy s přítelkyní.

Věk: 21 let
Profese: Student práv
Email: adam.zabransky@pirati.cz
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ODS (2)
KSČM (1)

Krobová
Hášová (1)

Piráti (0)

Průměrný měsíční výdělek pirátských zastupitelů
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Renata Chmelová byla jednou z iniciá
torek petice „Stop miliardové radnici“.
Díky téměř 11 000 podpisům se povedlo,
aby bývalá desítková garda pod taktovkou
Milana Richtera (ODS) nezačala stavět
předraženou novou budovu.

Nebyla to každopádně její první zku
šenost s podobnou situací: před šesti lety,
když měly z obrovské zelené plochy mezi
Prahou 10, 11, 4 a 15 zvané Trojmezí za
čít vyrůstat další paneláky, stihla ještě
včas zorganizovat petici a vstoupit do roz
běhnutého procesu. „Cítila jsem pak zá
vazek vůči 16 000 lidem, kteří moji snahu
během čtrnácti dní podpořili,“ říká dnes.
Začala je zastupovat i dál. Nejprve
v jednáních s developery a magistrátem
(Trojmezí je dodnes zelené!), po řadě let a
komunálních volbách v r. 2014 nakonec
i na zastupitelstvu Prahy 10. „Nejdůleži
tější mi přišlo, aby se konečně přestalo
rozhodovat od stolů a do jednání
o nových stavbách se začali zahrnovat ti,
kdo tam skutečně žijí. Bez lidí, nebo s lid
mi zalezlými jen za dveřmi vlastních by
tů, je město k ničemu.“ Byla mezi
prvními, kdo v Praze začali prosazovat,
aby před schválením určitého projektu
proběhla participace veřejnosti a aby pak
odborníci vycházeli nejen ze své experti

zy, ale i ze zkušeností těch, kdo místo
dlouhodobě užívají.

Ale zpět do současnosti. Co se ohledně
budovy Úřadu děje na Desítce nyní?
Renata Chmelová se jako členka Komise
pro územní rozvoj snaží z opozice zjistit,
co se chystá. „Radní si v březnu poti
choučku ustavili "interní expertní skupinu
bez politické účasti" na řešení budovy
radnice, a já se od té doby snažím přijít na
to, kdo to je, jaké mají zadání a proč zcela
obešli právě příslušnou Komisi“ říká
Renata. Vše zatím nasvědčuje tomu, že
preferovanou variantou má být mul
tifunkční obchodní centrum s radnicí
na metru Strašnická. „Podle mých infor
mací se experti dostatečně nevěnují bu
doucnosti lokality současné radnice.
Co expertní skupina navrhuje udělat s bu
dovou stávající radnice je ve hvězdách,“
uzavírá donebevolající příklad roz
hodování za zavřenými dveřmi.

Co se bude na Praze 10 dít dál? Uhlídá
koalice VLASTA (občané, KDU, LES,
s podporou Pirátů) přípravu další mi
liardové radnice? Budeme se snažit!

Olga Richterová, pirátská zastupitelka
koalice VLASTA na Praze 10

V loňských volbách voliči na Praze 13
jasně vzkázali komunálním politikům, že
si přejí změnu ve vedení městské části.
Slušný volební výsledek koalice Pirátů a
Zelených otevřel šanci pro změnu
na radnici. Získali jsme ve volbách 11,19
% hlasů a se ziskem 5 mandátů v 35
členném zastupitelstvu porazili KSČM
i ČSSD.

Výsledek voleb umožňoval sestavení
koalice bez dosud vládnoucí ODS, která
přišla o 12 % voličů. Šance změnit
neuspokojivé poměry, ale zůstala
nevyužita. Po volbách totiž prakticky
neproběhla žádná koaliční vyjednávání
mezi stávající opozicí a novými subjekty
v zastupitelstvu a okamžitě vznikla
koalice ODS, Hnutí ANO a ČSSD.
Starostou je tak i nadále David Vodrážka.

Staronová vládnoucí koalice vyřazuje
z rozhodovacích a kontrolních procesů
část opozice a brání předkládání
i projednávání jejích návrhů. Zastupitele
Pirátů a Zelených vládnoucí koalice
nepustila do žádného z výborů
zastupitelstva, přestože ve zbytku Prahy
je to zcela běžné a zástupci KSČM, která
má méně mandátů než klub Pirátů a
Zelených, ve výborech jsou. Přes 11 %
voličů tak nemá ve výborech své
zastoupení.

Z průběhu jednání zastupitelstva je
evidentní, že Piráti a Zelení na Praze 13
hrají aktivní roli. Opakovaně jsme
navrhovali změny jednacích řádů
zastupitelstva, které by zprůhlednily
rozhodování v městské části a umožnily
lepší kontrolu nad politiky ze strany
občanů. Bohužel, tyto návrhy vládnoucí
koalice odmítla, proto nám nezbylo nic
jiného než začít nahrávat a zveřejňovat
jednání zastupitelstva na Internetu
svépomocí.

Obdobně jsme se na jednání
zastupitelstva pokusili prosadit jasně

formulované zamítavé usnesení
zastupitelstva k výstavbě na Lužinách
nebo ohledně regulace hazardu na Praze
13. Aktivně jsme se účastnili
i projednávání dopravních změn
po spuštění prodloužené linky metra A,
které na Prahu 13 silně dolehly.
Interpelovali jsme koalici v otázkách
týkajících se životního prostředí, úklidu a
odpadového hospodaření, dále jsme
apelovali na zlepšení způsobu rozdělování
grantů. Aktivity našeho klubu bohužel
vedení městské části povětšinou ignoruje.

Za úspěch lze označit snížení objemu
finančních prostředků určených
na plánované rozšíření předraženého
kamerového systému, ke kterému došlo
díky naší spolupráci se zastupiteli Prahy.

Těžko říci, zda se situace zlepší ještě
v tomto volebním období, nebo bude
i nadále docházet k blokování
konstruktivních návrhů ze strany opozice.

Každopádně my budeme i nadále
pracovat v zájmu obyvatel Prahy 13,
abychom ukázali, že to jde jinak a lépe.

Tomáš Murňák
předseda Pirátů na Praze 13

František Nejedlý
předseda Zelených na Praze 13
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Největším problémem na MČ Prahy 9 je
hospodaření ve stylu „Po nás potopa“.
Radnice utrácí finanční rezervy a rozpro
dává obecní byty, lukrativní budovy i po
zemky. Konkrétní ekonomická data jsou
však pro mě, opoziční zastupitelku, nedo
stupná. I přesto, že pracuji ve Finančním
výboru a Komisi rozpočtové, nemám
možnost nahlížet do ekonomického systé
mu a se svými žádostmi o ekonomické
informace podstupuji martyrium Kav
kova hrdiny.

Největší výsledky své práce vidím
v podpoře občanů a iniciativ, které se na
mě obracejí poté, kdy se svými poža
davky u koalice (ODS, TOP 09, Pro
Prahu) neuspěli. Jedná se například
o kauzy Zpřístupnění Proseckého podze
mí (s krycím jménem Revitalizace na
učné stezky Amerika) a Revitalizace
Parku Balabenka. Oba projekty, dotované
z prostředků EU v částkách desítek mi
lionů, nevznikaly transparentně a nebyly
veřejně projednány. V obou kauzách ob
čané podali několik stížností a podnětů
a společně se nám podařilo kauzy media
lizovat.

Dana Balcarová, zastupitelka na MČ
Praha 9, členka Pirátů

městské části
Ondřej Profant

člen Pirátů
předseda komise pro
otevřenou radnici
m.č. Praha 7
ondrej.profant@pirati.cz

Roman Šemík

příznivec Pirátů
zastupitel
m.č. Praha  Čakovice

roman.semik@pirati.cz

Josef Matoušek

příznivec Pirátů
zastupitel
m.č. Praha 5

josef.matousek@pirati.cz

Pavel Opatřil

člen Pirátů
zastupitel

Tomáš Murňák

člen Pirátů
zastupitel
m.č. Praha 13
pavel.opatril@pirati.cz
tomas.murnak@pirati.cz

Lukáš Findeis

člen Pirátů
zastupitel
m.č. Praha 12

lukas.findeis@pirati.cz

Dana Balcarová

příznivkyně Pirátů
zastupitelka
m.č. Praha 9

dana.balcarova@pirati.cz

Olga Richterová

členka Pirátů
zastupitelka
m.č. Praha 10

olga.richterova@pirati.cz

Filip Miler

člen Pirátů
zastupitel
m.č. Praha 11

filip.miler@pirati.cz

Jiří Vrubel

člen Pirátů
zastupitel
m.č. Praha 22  Uhříněves

jiri.vrubel@pirati.cz

Praha 1
Martin Arden
martin.arden@pirati.cz

Praha 2
Jan Przybyla
jan.przybyla@pirati.cz

Praha 3
Roman Nováček
roman.novacek@pirati.cz

Praha 4
Alex Mansurov
alex.mansurov@pirati.cz

Praha 6
Viktor Mahrik
viktor.mahrik@pirati.cz

Praha 8
Ondrej Marek
Ondrej.marek@pirati.cz

Praha 16
Michaela Krausová
michaela.krausova@pirati.cz

Praha 18
Janek Wagner
janek.wagner@pirati.cz

Praha 22
Ondřej Kallasch
ondrej.kallasch@pirati.cz

P. Klánovice
Giuseppe Maiello
Giuseppe.Maiello@pirati.cz

Ostatní
Ondřej Profant
ondrej.profant@pirati.cz



Vadí vám v Praze něco, a myslíte si, že
bychom to mohli změnit? Máte důkazy
nebo indicie o nekalostech, které se
v Praze (ať už na Magistrátu, v zastupitel
stvu, příspěvkových organizacích či měst
ských firmách) dějí? Chcete se s námi jen

seznámit a na něco se nás zeptat? A nebo
úplně nejlépe: chcete se sami podílet
na tom, aby Praha fungovala lépe? Pak
nás neváhejte využít!

Během minulého roku nás kontaktovaly
desítky Pražanů. Anonymní občan nám

poštou zaslal listinné materiály, které jsme
následně zpracovali a předali orgánům
činným v trestním řízení, protože nazna
čují, že zastupitel za ČSSD Karel Březina
spáchal trestný čin. Jiný občan nás infor
moval, že Magistrát mu opakovaně ne
zákonně odmítá poskytnout informace
o platech ředitelů pražských škol. Tento
jeho letitý problém jsme také pomohli vy
řešit, když jsme dotlačili úřad k tomu, aby
začal dodržovat zákon. Byli jsme snad je
diní zastupitelé, kteří při podzimní krizi
ve Zdravotní záchranné službě navštívili
výjezdovou stanici, abychom se tamějších
zaměstnanců zeptali, co si o sporu mezi
vedením a odbory myslí. V neposlední řa
dě pak pomáháme jednomu zaměstnanci
příspěvkové organizace hl. m. Prahy s roz
krytím nekalostí, na které nás upozornil.
Nemáme neomezené množství času,
nicméně se snažíme lidi navést správným
směrem, aby změny dosáhli sami.

A jak nás tedy kontaktovat? Pokud pre
ferujete fyzický kontakt, máte několik
možností. Předně každý týden má jeden
ze čtyř pražských zastupitelů za Piráty
„zastupitelské úterý“ v pirátském centru
na adrese Řehořova 19 na Praze 3 (blízko
Hlavního nádraží). Akce je otevřená pro
veřejnost, kdokoliv může přijít a zeptat se
na otázky o naší činnosti v zastupitelstvu.
Zastupitelé navíc vždy určí téma, o kterém
daný večer budou mluvit.

Každý měsíc – většinou poslední v mě
síci – se také pražští Piráti scházejí opět
v pirátském centru, aby tam probrali nejen
pražské, ale i celostátní dění. Tato událost
je ideální pro zájemce o členství v Pirát
ské straně, ale i pro příznivce, kteří nás
jen chtějí poznat.

V neposlední řadě se za námi lze stavit
v kanceláři na Nové radnici na Marián
ském náměstí 2. Sídlíme v místnosti 40
v přízemí a za stihnete nás každý

den minimálně v době od 10:00 do 16:00.
Já působím jako kontaktní osoba pro ve
řejnost, dostupný jsem na emailu
adam.zabransky@pirati.cz a mobilním
čísle 721 006 868.

Pokud jste spíše internetové typy, jsme
tu samozřejmě i pro vás. Naleznete nás na
sociálních sítích (Facebook, Twitter), kde
pravidelně informujeme o své činnosti
a o dění v Praze, a na našich webových
stránkách, kde provozujeme blog a kde
naleznete např. naše majetková přiznání.

Na internetu:
praha.pirati.cz
(zde naleznete blog i kontakty na všechny zastupitele)

facebok.com/CeskaPiratskaStranaPraha
twitter.com/piratipraha

Adam Zábranský
adam.zabransky@pirati.cz

PIRÁTSKÉ LISTY http://praha.pirati.cz

ve svůj

i do Senátu
Kromě zastupitelů v komunální politice

vás Piráti zastupují i v Senátu. Ke koa
ličnímu Liboru Michálkovi (Piráti, SZ,
KDUČSL), který je v Senátu již od roku
2012, se po loňských volbách přidal Vác
lav Láska, rovněž podporovaný Piráty, SZ

a KDUČSL, který se stal senátorem na
Praze 5 a 13. Mimo Prahu zaznamenali
Piráti v senátních volbách úspěch ještě
v Přerově, kde uspěla Jitka Seitlová (tak
též za SZ a KDUČSL s podporou Pirátů).
V současné době se tedy čeští Piráti
mohou v zásadních legislativních otáz
kách opřít o hlasy tří senátorů z celkové
ho počtu 81.

Senátor Libor Michálek, který je
po svém téměř tříletém působení už zku
šeným zákonodárcem, se důkladně věnuje
legislativní činnosti. Jako jeden z nejzná
mějších českých whistleblowerů
(oznamovatelů korupce) se zaměřuje pře
devším na ochranu whistleblowerů a pro
tikorupční opatření. To dokládá například
jeho letošní návrh zákona o státním
podniku, který se týká choulostivého té
matu jmenování a odměňování členů do
zorčích rad státních podniků. Ve své
zákonodárné činnosti se senátor Michálek
ale neomezuje jen na boj proti korupci,
dalším z jeho letošních návrhů byla na
příklad novela zákona o pojištění, která
se snaží řešit problematickou situaci oko
lo marží za povinné ručení pro pojišťov
ny. Zároveň se senátor Michálek snaží
společně s Piráty vyvíjet tlak na minis

terstvo průmyslu a obchodu ve věci
ztransparentnění vyjednávacího procesu
mezinárodní dohody TTIP.

Václav Láska, který je v politice
nováčkem, se v Senátu rozkoukal rychle a
hned začal s přípravou vlastních zákonů,

za nejvýraznější by
se dal označit zákon
o politické reklamě,
který má upravovat po
užívání velkoplošných
tabulí pro účely před
volebních kampaní.
Vzhledem ke své od
bornosti se věnuje
situaci okolo státních
zastupitelství a Gene
rální inspekce bez
pečnostních sborů. Je

také velmi aktivní ve svém volebním ob
vodě, kde řeší velké množství občanských
podnětů, kupříkladu podivný proces
privatizace bytových jednotek na Praze 5
nebo boj proti developerským projektům
na Praze 13. Snaží se také přitáhnout po
zornost k chátrajícímu zámečku Cibulka a
pokouší se přinutit odpovědné orgány
k většímu apelu na majitele nemiovitosti,
který se o ni nestará.

Přestože není senátorkou v žádném
pražském obvodě, stojí za zmínku
i činnost senátorky Seitlové. Ta se dle
žebříčku webu KohoVolit.eu stala se svou
98 % účastí na jednáních, patnácti návrhy
zákonů a šestatřiceti vystoupeními na plé
nu Senátu nejaktivnější členkou horní ko
mory Parlamentu České republiky.

Piráti se nebojí vysoké politiky a už
dnes se na ní přes své sdílené senátory
aktivně podílejí. V příštích senátních vol
bách plánujeme nasadit další silné
osobnosti, které nám ze Senátu pomohou
vytvořit zas o něco důvěryhodnější in
stituci.

Adam Skořepa,
asistent senátorské kanceláře,

Česká pirátská strana
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Fotíte na ulici a chcete si dát fotky
na sociální sítě? Už brzo jste mohli mít
oplétačky se zákonem. Evropský
parlament totiž jednal o svém stanovisku
k autorskému právu. Podle stanoviska
mělo být v celé Evropě zakázáno fotit
budovy a fotky komerčně sdílet.
Zvažovalo se, že poplatky za focení bude
vybírat Ochranný svaz autorský (OSA)
a následně je rozdělí architektům.

„Evropská lidová strana podporuje
fotografování pro nekomerční účely.
V případě zájmu snímky zpeněžit by autor
fotografie musel požádat o souhlas
držitele práv budov a soch,“ uvedl
europoslanec Pavel Svoboda (KDUČSL),
který pro omezení focení hlasoval jako
předseda právního výboru.

Architekt Vlado Milunić, který navrhl
Tančící dům, dokonce požadoval platbu
po pražském magistrátu. "Říkají, že
na tom nevydělávají. Ale to je nesmysl.
I díky tomu Tančícímu domu sem ti turisté
jezdí a utrácejí. A město z toho má profit,"
říká Milunić.

Po zveřejnění návrhu se ale zvedla vlna
odporu. Piráti v celé Evropě varovali, že
pro zpoplatnění není důvod a že architekti
už jednou dostali zaplaceno. Zákaz focení
by se mohl dotknout i Facebooku

a sociálních sítí, neboť zde jsou reklamy, a
je to tudíž komerční. Piráti a řada dalších
protestujících nakonec europoslance
přesvědčili a europarlament návrh
v červenci 2015 zamítl.

Pro uživatele je to dobrá zpráva.
V Česku ani teď nemusíte mít strach, že
by vás někdo pokutoval za fotky staveb.

Podle platného autorského zákona je
dovoleno fotit stavby ve veřejném
prostoru a dále fotky využívat
i v komerčním prostředí.

Jakub Michálek,
pirátský expert na autorské právo

Pamatuješ si dobře na onen 17. lis
topad? Kde jsi tou dobou byl?

Jasně, na 17. listopad si pamatuji, i
když už ne moc detailně. Jezdil jsem
z Východních Čech přes Prahu do školy

v Táboře a každý pátek pak na víkend
zpět. V pátek jsme se vraceli a
na hlavním nádraží jsme měli necelou
hodinu času. Všude byly spousty policis
tů a lidí, a tak jsme se vyběhli podívat

na Václavák, tam jich bylo také hodně, ale
žádné šílené davy ani demonstrace, tak
jsme zase letěli na vlak.

Jaký byl tvůj vztah k známějšímu
Václavu Havlovi?

Příbuzenský ne, jako člověk mně byl
příjemný a vnímal jsem ho jako obyčejné
ho chlapa, blízkého většině národa. Ne
smělost i přirozenost… krátké kalhoty,
koloběžka … fajn typ, který si na nic ne
hrál. V poslední době jsem na facebooku
našel pár článků o tom, že byl gay, figurka
nastrčená STB a další podobné informace.
Můj názor to nezměnilo.

Jméno Václava Havla se nabízí jako
obchodní artikl. Kdyby chtěl někdo
pojmenovat náměstí nebo lavičku po
tobě, kolik by sis řekl?

Prodej "Václava Havla" post mortem se
mi nelíbí vůbec, a jsem přesvědčený, že
by s tím nesouhlasil. Peněz je málo a
možná už “vysychá“ i u Dáši. Ale jasně,
v rámci konkurenčního boje bych podstře
lil cenu a prodával užití mého jména třeba
za pětistovku. Když absurdistán, tak ab
surdistán. Snad bych tím deklasoval
tenhle poplatek na nesmysl a došlo k jeho
zrušení... Když se nad tím zamýšlím, tak
si říkám, určitě tu jsou potomci Masaryka,

Nezvala,
Smetany,
kdyby teď
všichni za
čali dělat to samé... Ja
ký je v tom rozdíl? Nebo neměl by
si pražský magistrát založit nadaci třeba
Blanka a zpoplatňovat všechny ulice se
jménem "Pražská" v republice? To je ale
zase jiná story...

Máš přehled o svých dalších jmenov
cích?

Žádného dalšího žijícího jmenovce ne
znám. Kdysi jsem někde viděl, kolik nás
je, a není to malé číslo.

Máš nějakou veselou příhodu v sou
vislosti se svým jménem?

Samozřejmě si mě hodně lidí dobíralo a
v době Havlova prezidenství toho bylo
fakt moc. Byla spíš výjimka, když někdo
něco při představování neutrousil.

Po škole jsem pracoval pár měsíců
v Rakousku. Práce byla fajn, ale chtěli
jsme zkusit práci v Německu.

Jeli jsme stopem… auta dvěma klukům
nezastavovala a cesta byla ukrutně dlouhá.
Kamarád nadával na každého řidiče, který
nás lhostejně minul, takže skoro pořád.
Když jsme se konečně k večeru unavení

dostali na německé hranice
a odevzdali jsme pasy, celník

obíhal všechny kolegy s mým
pasem a gestikuloval směrem

ke mně. Proces, který u ostat
ních trval do deseti minut, se

nám protáhl na hodinku, a kamarádovi
tekly nervy. Zkusil jsem vtip že bychom
to “natáhli“ až do Švýcarska  a chybělo
málo, abych jednu nekoupil. Žádné další
hranice se mnou už absolvovat nechtěl.

Úsměvná byla se
tkání s jinými
jmenovci politiků.
To jsme na sebe
většinou koukali a
přemýšleli jestli
si jeden
zedruhého
neděláme
legraci.
Měl jsem
štěstí na Petru
Buzkovou i
Václava Klau
se.

Absurdní zpráva, že na jméno „Václav Havel“ si někdo dělá
„autorské právo“, nás natolik rozesmála, že jsme našli jednoho
skutečného nositele tohoto jména.

Rozhovor Romana Kučery s Václavem Havlem



Seděla jsem na zahrádce dejvické hospody, popíjela studené pivo a toužila po tom,
hodit si nohy nahoru na dřevěný stůl před sebou. Úmorné vedro mi zpomalovalo myš
lení a dokázala jsem se soustředit jen na čůrek potu, stékající mi po zádech mezi lopat
kami. Abych se zabavila, lenivě jsem zalistovala novinami, které tady někdo zapomněl.
Zrak mi padl na obrázek známého miliardáře s popiskem, kterak si užívá dovolené v ja
kési exotické destinaci. No, nemusí to být špatné, být bohatý...

Vzápětí po tom, co mi tato myšlenka prolétla hlavou, objevil se u mého stolu nějaký
muž a zdvořile se zeptal, zda si může přisednout. Zvedla jsem oči a rychle ho zhodnoti
la: Černovlasý, snědý, štíhlý, hezky oblečený. Vypadal neuvěřitelně svěže a přitažlivě,
horko jako by se ho vůbec netýkalo.

„Vsaďte se, že uhodnu, na co teď myslíte!“
„Myslím, že ne,“ odpověděla jsem.
Zazubil se.
„Říkáte si, jak by bylo úžasné, být bohatá a nemuset ani hnout prstem.“
Mlčela jsem a on se znovu zasmál a podal mi ruku.
„Dovolte, abych se představil: Černý, zástupce firmy, která vám může splnit všechna

vaše přání. Stačí jen podepsat úplně jednoduchou smlouvičku.“
„A co za to?“ zeptala jsem se nerudně.
„Nic.“
„A tomu mám věřit?“
„Tedy, přesněji řečeno, nic hmotného. Jen mi svěříte něco, o čem ani nevíte, že to má

te a co je vám úplně k ničemu. Nebudete to vůbec postrádat, to vám garan
tuju!“

Vyjeveně jsem na něj civěla a marně přemýšlela, co by to tak mohlo
být. To musí být nějaký nový dealerský trik.

„Nerozumím,“ řekla jsem zamračeně.
Pan Černý mě otcovsky chápavě poplácal po ruce, sáhl

do tašky a podal mi desky.
„Tady je ta úžasná smlouvička. Nemusíte ji ani číst, stačí

jen dole podepsat. A ani to nemusí být vlastní krví, stačí
tímto jedinečným perem.“

Oslnivě se usmál a podal mi miniaturní zlatou napodo
beninu husího brku. Zmateně jsem převzala zlatý brk i des
ky. Otevřela jsem je, začala číst a málem mi spadla brada.

„Vy chcete, abych vám prodala svoji duši?“
„Ale no tak! Máte obrovské štěstí, že vám to mohu nabídnout!

Pokud podepíšete, zařadíte se mezi elitu a do smrti si budete žít jako v ráji. Jako tře
ba tenhle,“ ukázal na obrázek miliardáře v novinách. „To chcete!“

Chci to? Seděla jsem nad smlouvou se zlatým brkem v ruce a váhala. Pohlédla jsem na
svého společníka a teprve teď si všimla, že mezi hustými havraními vlasy mu vykukují
dva šedivé růžky. Ano, chystala jsem se svou duši zaprodat ďáblu!

„Dobrý den,“ zavolal někdo a já jsem se s trhnutím probrala. Kde to jsem? Pořád se
dím na hospodské zahrádce, koupu se ve vlastním potu, na stole zteplalý zbytek piva
s topící se vosou. No, teda! Usnula jsem a měla pěkně ulítlý sen! Kdo mě to vlastně pro
budil?

„Promiňte, že jsem se opozdil, máme tady spolu schůzku, že?“
U stolu stál dvojník pana Černého ze snu, jen trošku ošuntělejší a zpocenější.
„Ano, máte pravdu. To vedro mě nějak zmohlo.“
„Chápu,“ usmál se a napřáhl ke mně ruku.
„Mé jméno je Bílý a jsem zástupcem agentury, která vám dokáže zajistit pravidelný

příjem až do konce života!“
Ale to přece... Tohle už jsem jednou slyšela!
„Tak, tady mám už nachystanou smlouvičku, stačí jen podepsat,“ švitoří s úlisným

úsměvem a mně se začíná zvedat žaludek.
Hbitě mi podává pero (obyčejné) a desky obsahující smlouvu. Otevřela jsem desky

a přečetla si, k čemu bych se zavázala.
„Takže vám mám svěřit svoje duševní vlastnictví,“ zamumlala jsem a zvedla hlavu.

„A nebudu z toho mít skoro nic, zatímco vy se budete pakovat.“
„Ale no tak! Budu upřímný, ano?“
Faleš z něho přímo kapala.
„Neumíte si představit, jak je dneska těžké z těch hospodských, kadeřnic, kosmetiček

a dalších zazobaných lakomých podnikatelů nějaké peníze vyrazit. A my odřeme všech
nu tu nepříjemnou práci za vás. Dostanete sice jen málo, ale už nemusíte ani hnout
prstem! To je přece fér, ne?“

„Noo....“
„Ale no tak, copak vy nechcete oškubat ty podnikatele, kteří pouštějí vaši muziku?“
„Proč bych měla chtít?“
„Proč?“ zarazil se. „No... přece... protože můžete!“ zasmál se, spokojený sám se se

bou.
Podívala jsem se na něho s odporem. Ne. Ďáblu se neupíšu.
„Rozmyslela jsem si to. Se svou duší obchodovat nebudu!“
Vrátila jsem překvapenému zástupci známé agentury jeho smlouvičku i s pérečkem,

popadla jsem kabelku a odcházela.
Z novin na lavičce se na mě posměšně šklebil šťastný miliardář.

povídka od Báry

Jak k nám trefit?
Dostanete se k nám MHD. Nejblíže je

to z autobusové zastáky U památníku
(BUS 133, 175, 207) necelých 400 metrů.

Z tramvajové zastávky Husinecká (5, 9,
26) je to 470 metrů. Můžete jít také od
Hlavního nádraží, pak ujdete 800 metrů.
Sledujte šipky na mapě, červený obdélník
uprostřed mapy (díky mapy.cz) je Pirát

ské centrum..
Je to rohová budova na Tkřižovatce Ře
hořovy a Příběnické. Máteli GPS, stačí
zadat souřadnice 50.0862881N,
14.4419675E.

Budouli domovní dveře zavřené, za
zvoňte na zvonek dole. Pak jděte o po
schodí níž.
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Pokud jste si přečetli pár článků našich
novin, asi tušíte proč. Má to jednu pod
mínku: nebýt sám a rozumět si s těmi, kdo
se na společném snažení podílejí.

Mezi Piráty se vám to může splnit!
Zkuste se přesvědčit na vlastní oči.

Každé úterý jsme připraveni si s vámi
popovídat. V Pirátském centru se konají
porady zastupitelů s veřejností. V rámci
těchto setkání se věnujeme zájemcům
o spolupráci a členství. Když přijdete
před začátkem oficiálního programu, kte
rý je v 18 hodin, budeme mít čas se vám
věnovat a vysvětlit vám, jak se zapojit.

Stejně tak nás můžete oslovit na jakéko
liv akci v ulicích, podívejte se do kalendá
ře vlevo, kolik příležitostí máte.
Pochopitelně nebudeme chybět ani
17. listopadu hned na několika místech.

Hledáme spolupracovníky,
dobrovolníky, členy. Teď, když nejsou
nablízku žádné volby, je váš projevený

zájem obzvlášť žádoucí. Neslibujeme tep
lá místečka, máme pro vás něco lepšího.
Ten úžas v očích starých harcovníků, kteří
ne a ne pochopit, že to s novým stylem
politiky myslíme vážně, je prostě k ne
zaplacení.

Jestli si myslíte, že svobodu, férovost
a otevřenost stojí za to hájit a prosazovat,
jste Piráti. Jen třeba zatím nejste or
ganizovaní. To lze znadno napravit. Udě
lejte ten krok a přistupte na palubu. Čeká
nás společná vzrušující
plavba.

Ahóóóóóój!

Roman Kučera
místopředseda krajského sdružení Praha

29. 9. úterý
18:00 zastupitelský úterek
pirátské centrum

5. 10. pondělí
18:30 pirátská jóga
pirátské centrum
www.facebook.com/piratskajoga

6. 10. úterý
18:00 zast. úterek, setkání s příznivci
pirátské centrum

11. 10. neděle
15:00 Oslava – rok od voleb
pirátské centrum
Oslavte s námi rok působení pirátů

v pražské komunální politice.
12. 10. pondělí

18:30 pirátská jóga
pirátské centrum
www.facebook.com/piratskajoga

13. 10. úterý
18:00 zast. úterek, setkání s příznivci
pirátské centrum

15. 10. čtvrtek
18:00 zastupitelské turné  Praha 19
Sport Bar Sokol, Klenovská 35,

Praha  Vinoř: Beseda s pražskými
zastupiteli
19. 10. pondělí

18:30 pirátská jóga
pirátské centrum
www.facebook.com/piratskajoga

20. 10. úterý
18:00 zast. úterek, setkání s příznivci
pirátské centrum

22. 10. čtvrtek
18:00 zastupitelské turné  Praha 7
Cafe Lajka, U Akademie 366/11,

Praha 7 – Bubeneč: Beseda
s pražskými zastupiteli
24. 10. sobota

10:00 Miliardová cyklojízda, sraz
před KD Eden (NC TescoVršovice):

Trasa: VršoviceHájeBudějovická
Prokopské údolí

Cíl: Metro Hůrka (Sluneční
náměstí) Projedeme jižní půlku Prahy
a poznáme projekty městských částí,
které stály stovky milionů až miliardy
korun.

Průvodce: Pavel Hájek, Pirát z desítky
26. 10. pondělí

18:30 pirátská jóga
pirátské centrum
www.facebook.com/piratskajoga

26. 10. pondělí
19:00 zastupitelské turné  Praha 12
Modřanská archa, Sofijské náměstí
Beseda s Pirátskými zastupiteli

27. 10. úterý
18:00 "Muslimský" pohled na

Evropu
pirátské centrum
Doktorantka informatiky z Tunisu

bude vyprávět o vnímání Evropy
v muslimském světě.
30. 10. čtvrtek

18:30 Schůze pražských Pirátů
pirátské centrum
příznivci a nováčci jsou vítáni!

2. 11. pondělí
18:30 pirátská jóga
pirátské centrum
www.facebook.com/piratskajoga

3. 11. úterý
19:00 zastupitelské turné  Praha 18
Prostor Letňany, Křivoklátská 302,

199 00 Praha  Letňany
Beseda s Pirátskými zastupiteli

9. 11. pondělí
18:30 pirátská jóga
pirátské centrum
www.facebook.com/piratskajoga

10.11. úterý
18:00 zast. úterek, setkání s příznivci
pirátské centrum

Pirátská jóga
Cvičíme každé pondělí od 18:30,

nováčci jsou velmi vítáni. joga.pirati.cz
Zastupitelský úterek

Pravidelná přednáška jednoho ze
4 pirátských celopražských zastupitelů
na aktuální téma.
Zastupitelské turné

Zastupitelé z magistrátu a z dané
městské části s vámi posedí a proberou
aktuální místní problémy.

Copyleft Pirátská strana. Publikování
nebo další šíření obsahu Pirátských listů
je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.

Tisk financuje Pirátská strana ze státního
příspěvku na činnost pražských
zastupitelů.

Kontakt:
Česká pirátská strana,
Řehořova 19,
Praha 3, 130 00
IČ: 71339698

Noviny pro vás připravili členové,
příznivci a zastupitelé Pirátské strany.

Sazbu v svobodném DTP programu
Scribus provedl Roman Kučera.

Web: www.pirati.cz, praha.pirati.cz
Projekty: redmine.pirati.cz

Transparentní účet: ucet.pirati.cz
Noviny: piratskelisty.cz

Distribuci zajišťují dobrovolníci.

Boj za lepší svět má smysl, o tom není pochyb.
Málo se však ví, že to může být i docela zábavná
činnost, která člověka naplní skvělým pocitem.




