
zaný zisk byl 19 miliard nebo 18 
miliard? Tato čísla si běžný občan 
snad nedokáže ani představit.

 
V současném složení Sněmov-

ny však stále existuje šance, že 
se nám podaří přesvědčit do-
statek poslanců, aby výjimky 
zrušili. Ostatně vládní hnutí to 
mělo v programu, i když nyní se 
k tomu příliš nehlásí. Zlí jazyko-
vé tvrdí, že penězovod je lepší 
odklonit k sobě, než ho zrušit.

 Společně s dalšími pirátskými 
poslanci jsme už v lednu předlo-
žili návrh novely zákona,  která 
ruší výjimku pro společnost ČEZ 
a další společnosti patřící státu. 
Zatím nevíme, zdali se návrh po-
daří prosadit. Ale uděláme pro to 
vše, co je možné.

držíme kurz

Zdeňek Hřib, pirátský 
kandidát na primátora   
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Nikdo nám nenasypal kapi-
tál do začátku a ani později 

jsme se neopírali o žádné vlivné 
sponzory či nakoupenou pozor-
nost médií. Krok za krokem jsme 
rostli díky tisícovkám dobrovol-
ně odpracovaných hodin a ener-
gii tisíců aktivních lidí. Volby 
ukázaly, kterak jsme se z nuly 
stali třetí nejsilnější politickou 
partají, a  po  prvním půl roce 
ve Sněmovně jsme dnes podle 
některých měření dokonce dru-
hou nejpreferovanější stranou. 

Držíme kurz

Spojoval a stále nás spojuje zájem 
o veřejný prostor, soustředíme se 
na problémy skutečných lidí a je-
jich konkrétní řešení. Vždy jsme 
hájili svobodu. Stále kritizujeme 
nabývající restrikce státu vůči 
občanům a jeho tendenci zasa-
hovat lidem do života víc, než je 
nezbytné. Snažíme se kontrolovat 
moc a mocné, protože politikům 
prostě musí být vidět pod ruce. 
Přicházíme s nápady, které jinde 
ve světě třeba již fungují – sna-
žíme se zjednodušit a digitalizo-

Nedávno jsme si v Pirátech připomněli devět let od našeho vzniku a pomalé-
ho, leč věřím, že úspěšného působení v domácí politice. Piráti v celém světě 
vznikli jako autentický politický směr, který má za cíl svobodnou, vzdělanou 
a digitálně propojenou společnost. Začínali jsme odspodu s minimálními 
politickými zkušenostmi, přesto však jako vzdělaní lidé s civilní praxí. Já 
věřím, že právě tyto zkušenosti se nám podařilo na naší cestě v dobrém 
slova smyslu nasbírat a denně je nyní zúročujeme ve všech patrech politiky 
ve prospěch rozvoje státu. Nebyli jsme nikdy „recesistickým projektem“, 
jak se nás dlouhodobě snažili matadoři české politické scény nálepkovat. 
Nebyli jsme ani béčkem jakékoliv existující strany, ale ani podnikatelským 
projektem či konstruktem nějakého oligarchy. 

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. 
Předseda České pirátské strany, 
Poslanec PSP

Místo, kde to 
všechno začíná

Máme vizi: místo, kde se člověk může 
nadechnout. Město se stromy a kašnami, 
kde máte v pěším dosahu vše potřebné, 
ale kde se pohodlně můžete přesouvat 
i moderně řešenou MHD. Kde všechno pa-
pírování vyřídíte z domova či s pomocí 
vstřícných úředníků – tedy město, odkud 
se na víkend neutíká. Nebo vesnici, kde 
máte blízko přírodě i sousedům, ale záro-
veň není náročné zařídit si běžné záležitos-
ti, takže tu i mladí chtějí zůstat a staří ne-
musí své bydliště opouštět. Zkrátka místo, 
kde je nám v každém věku a počasí fajn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vytvořit takové místo mohou pouze lidé, 
kteří jsou kompetentní, nebojí se změn 
a nejsou to „provaření sígři“. Měli by to 
být zodpovědní správci místa i obecní 
kasy, s  chutí a schopností debatovat 
s místními o tom, co potřebují, do čeho 
se má investovat, co kde stavět či opravit. 
Musí to být aktivní a moderní politici, 
kteří dokážou vždy vysvětlit a obhájit 
svoje rozhodnutí.

 Dlouhou dobu se věnuji životnímu 
prostředí, jsem zastupitelkou na Pra-
ze 9 a loni mě pirátská vlna vynesla 
do Sněmovny. Jako předsedkyně výboru 
pro životní prostředí bojuji za silnější 
legislativu, která se aktuálně týká třeba 
lepší ochrany zdraví v zákonu o ovzduší.

Všechno ale začíná na místní úrovni, 
kde se dějí reálné věci a kde radnice 
ovlivňuje mikroklima, ve kterém žijeme.

Piráti chtějí místo, kde se dobře žije 
ve všední den i o víkendu.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátské strany

Všechny odborné organizace, 
které se zabývají bojem pro-

ti korupci, se shodnou na tom, 
že významnou posilou pro ně 
byl před časem přijatý zákon 
o registru smluv, účinný od čer-
vence 2016. Bohužel ti, proti kte-
rým je tento zákon namířen, si 
v něm vynutili výjimky. Některé 
jsou i opodstatněné, například 

udržení obchodního tajemství 
v konkurenčním prostředí. To 
se dá ale ošetřit i jinak, než aby 
tyto společnosti dostaly paušál-
ní výjimku a nemusely smlouvy 
zveřejňovat vůbec. 

Piráti proto vytrvale pracují 
na tom, aby tyto klauzule zruši-
li. Jako příklad za všechny mů-

žeme vzít společnost ČEZ, která 
dosahuje zisků v řádu desítek 
miliard. Různé sponzoringy 
a zakázky v řádech milionů se 
v jejím hospodaření prakticky 
ztratí a na ekonomických číslech 
se projeví jen malým zlomkem. 
Výsledky hospodaření sice spo-
lečnost zveřejňuje, ale kdo se 
pozastaví nad tím, zdali vyká-

Chceme zprůhlednit největší penězovod

Ing. Dana Balcarová

vat fungování veřejných služeb, 
protože všechny úřady a služby, 
pokud se lidé rozhodnou, mají být 
kompletně dostupné online. Naším 
cílem je skutečná ochrana občanů 
před šikanou. Bráníme svobodu 
tak, že vždy prosazujeme svobod-
ný přístup občanů k informacím 
i svobodu projevu a právo na sou-
kromí. Podporujeme demokracii 
a zapojení lidí do rozhodování. 
Jedno z hesel naší kampaně bylo 
„Více svobody, méně buzerace!“

Ve Sněmovně jsme předložili 
řadu vlastních návrhů zákonů. Od-
mítáme kumulaci odměn za vyko-
návání více veřejných funkcí pro 
stát. Pracujeme na zákoně o do-
stupném bydlení. V legislativním 
procesu už máme návrh na zruše-
ní výjimek ze zákona o svobodném 
přístupu k informacím i registru 
smluv pro ČEZ. Dále jsme před-
ložili nominační zákon, který jde 
do Sněmovny s podporou 5 dalších 
poslaneckých klubů. Řešíme in-
solvence a exekutory a věnujeme 
se autorskému zákonu. Iniciovali 
jsme vyšetřovací komisi pro kauzu 
OKD, máme návrh na legalizaci 
konopí pro rekreační účely. Ji-
nak je důležité si uvědomit i to, 
jak dlouhý je legislativní cyklus 
Sněmovny. Prosadit zákon trvá 
minimálně půl roku a my na tom 
usilovně pracujeme na mnoha 
úrovních zároveň.

V předchozích komunálních vol-
bách se nám podařilo do vedení 
měst a obcí poslat okolo 30 politi-
ků. Pirátští zastupitelé sedí na rad-
nicích v Mariánských Lázních, 
Brně, Písku, Přerově, ale i v ně-
kolika městských částech Prahy 
a na jejím magistrátu. O dva roky 
později jsme pak získali dalších pět 
mandátů ve dvou krajích a dvěma 
našim zástupcům jsme pomohli 
do Senátu. Průlomovým byl loňský 
podzim, kdy s podporou více než 
půl milionu voličů do dolní komo-
ry Parlamentu České republiky – 

do Poslanecké sněmovny  – usedlo 
22 poslankyň a poslanců. Věřím, že 
úspěch zopakujeme i ve volbách 
letos na podzim, až si lidé budou 
volit své obecní zastupitele. 

Není to ovšem pouze sněmovní 
a senátní politika, kam Piráti smě-
řují své úsilí a kde jsou dlouhodobě 
aktivní. Dokazuje to naše každo-
denní práce, kde se, ať zvoleni či 
nikoliv, snažíme prosazovat nové 
svěží nápady, tvrdě bojujeme proti 
korupci, plýtvání i klientelismu 
a usilujeme o otevřené radnice. Jak 
asi víte, i když se ve vedení obcí 
napříč republikou vystřídalo po lis-
topadu 1989 mnoho různých stran, 
těchto nešvarů jsme se nezbavili.

Naše působení v místních sdru-
ženích po celé republice spočívá 
v práci odspodu. V krajských met-
ropolích proto průběžně otevírá-
me síť pirátských center. Ta jsou 
určena nejen pro potřeby Pirátů, 
ale stanou se zároveň komunit-
ními centry pro občany i místní 
spolky a iniciativy. Naším cílem 
je provozovat multifunkční živé 
prostory pro nejrůznější aktivity 
místních, nikoliv držet uzavřené 
stranické sektetariáty bez života. 

 
K podzimním komunálním vol-

bám přistupujeme s naprostou ote-
vřeností a stejným stylem, jako se 
snažíme dělat politiku od našeho 
vzniku v roce 2009. Máme za se-
bou zkušenosti z řady měst. Ani 
po letech nás neopouští soudržnost 
a nadšení, s jakými jsme přistu-
povali ke každé výzvě – vědomi 
si toho, že politika je především 
služba. Držíme kurz a věříme, že 
naši kandidáti pro komunální vol-
by si zaslouží důvěru voličů, podob-
ně jako nás řada z nich podpořila 
v loňských parlamentních volbách.

Hodně zdraví a sil vám přeje
Ing. Dana Balcarová
Poslankyně PSP 
Specializuje se na životní prostředí

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Předseda poslaneckého klubu

piratskelisty.cz
pirati.cz
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PotřebujeMe takový volební výsledek, aby nás už kMotři 
neMoHli obejít – říká líDr Pirátů Pro Pražské volby

  MUDr. Zdeněk Hřib
  37 let
  ženatý
  3 děti
  člen správní rady VZP za Piráty
   kandidát Pirátů na primátora hl. m. Prahy

Naším základním úkolem na magistrátu bude  
napravit důvěru lidí v pražskou politiku.

Zdeňku, jste vystudovaný lékař. 
Co Vás přivedlo ke kandidatuře 
na pražského primátora a do po-
litiky obecně?

Když jsem šel na medicínu, zdra-
votnictví na tom nebylo nejlíp. 
Věřil jsem, že než dostuduji, ně-
kdo situaci napraví. Ta je ale stále 
stejná. Přijde mi, že řada politiků 
vlastně ani nemá reálný zájem 
na nějaké změně také proto, že 
jsou ve střetu zájmů a potřebu-
jí uživit svůj byznys navázaný 
na veřejný sektor. Například je-
den člen správní rady VZP je spo-
lumajitelem holdingu nemocnic 
a posílá tedy VZP faktury. Lidem 
to už ale přijde normální. Zkrátka 
si zvykli. Podle mě jsou ale střety 
zájmů a klientelismus důvodem, 
proč přešlapujeme na místě. Sou-
časní politici nemají zájem po-
sunout nás  někam dál a zlepšit 
situaci běžných obyvatel, protože 
oni necítí jejich problémy a na-
opak umí stávající systém využít 
pro své osobní potřeby. Ukázalo 
se, že není jiná možnost, než na té 
změně osobně pracovat. Proto 
kandiduji.

Přece jen jde o velmi náročnou 
a odpovědnou funkci. Proč my-
slíte, že právě vy ji zvládnete?

Řídím výzkumný institut, který 
se zabývá efektivitou veřejných 
služeb ve zdravotně-sociální ob-
lasti. Donedávna jsem navrhoval 
a realizoval rozsáhlé informační 
systémy pro veřejný sektor. Mám 
tedy manažerské zkušenosti a vím 
jak funguje (a někdy nefunguje) 
veřejná správa.

Jsem také členem správní rady 
VZP, kterou tvoří 30 lidí odpověd-
ných za rozpočet ve výši zhruba 
180 miliard ročně. Přepočtem to 
tedy vychází jako odpovědnost 
zhruba za 6 miliard korun na oso-
bu. Pražskou radu tvoří 11 lidí, 
odpovědných za rozpočet ve výši 
cca 70 miliard ročně, takže se 
opět dostáváme na cca 6 miliard 
na osobu. Nemám proto obavu, 
že bych tu odpovědnost neunesl.

Proč zrovna Piráti? 
Pirátská strana byla z mého po-

hledu úplně přirozenou volbou 
díky své otevřené politice, což 
mně vyhovuje. V roce 2013 jsem 
se stal registrovaným příznivcem 
Pirátů a o rok později jsem už 
kandidoval na Magistrát a o pár 
let později vstoupil. Jinak když si 
dnes po sobě přečtu některé moje 
už poměrně staré články, tak jsou 

plně v souladu s principy Pirátské 
strany. Takže já jsem byl vnitřně 
Pirát už dávno před tím, než jsem 
se ke straně formálně připojil.

Když vás trochu parafrázuju, 
sám říkáte, že neléčíte lidi, ale 
prostředí. Čím tedy chcete vyléčit 
některé neduhy tak specifické-
ho prostředí, jakým je pražský 
magistrát?

Začnu trochu zeširoka. V Praze 
nám nezbývá nic jiného než získat 
takový volební výsledek, aby se 
s námi muselo počítat. Aby nás 
prostě „kmotři“ neobešli. V kam-
pani se budeme snažit přesvěd-
čit lidi, že jestli chtějí skutečně 
otevřenou a čistou politiku, pak 
je Pirátská strana tou správnou 
volbou. Naším základním úkolem 
na magistrátu pak bude napravit 
důvěru lidí v pražskou politiku, 
stejně jako se to daří stranickým 
kolegům ve Sněmovně. 

Programově pak vidím několik 
priorit. První je jednoznačně boj 
proti korupci a trafikám v měst-
ských firmách. To je záležitost, 
ve které mají Piráti hodně od-
pracováno. To jsou všechny ty 
Opencard a trafiky v městských 
firmách, které vlastně drží po-

hromadě tu stávající koalici. To 
jsou ty nevýhodné pronájmy bytů 
a nebytových prostor a sociálních 
bytů lidem, kteří třeba vůbec ne-
mají problém s penězi. Nedávno 
Piráti na magistrátu rozkryli sku-
pinu nepříliš známých zastupite-
lů, kteří mají dlouhodobě velký 
příjem z městských zakázek. 

Druhou prioritou je jednoznač-
ně doprava v Praze. Nedostavěné 
okruhy, padající lávky, zavřené 
mosty, nevyřešené parkování, 
chybějící cyklostezky, metro D… 
asi bych mohl pokračovat hodně 
dlouho.

Další priority jsou vzdělávání, 
dostupnost bydlení a digitalizace 
veřejné správy. Zastavím se nej-
prve u školství. Já osobně mám tři 
malé děti, takže tahle priorita se 
dotýká i mě osobně a je pro mě 
osobně důležitá. Už dnes máme 
v některých částech Prahy pro-
blémy s kapacitami ve školách, 
školkách a je prostě problém to 
dítě někam dostat. Je to dáno 
i tím, že nemáme dost učitelů, 
protože ty peníze jim tady nesta-
čí. Praha má prostě jiné nároky 
než menší města v republice a je 
třeba více dotovat provoz škol.

 
Pojďme ještě k dalším prio-

ritám. Zmiňoval jste dostupné 
bydlení. Ceny pražských bytů 
jsou v současnosti neúnosné. Jak 
byste problém řešil?

Trh s nemovitostmi se urval 
ze řetězu. To nelze nazvat jinak. 
Ano, i dříve bylo vlastní byd-
lení v Praze drahé, ale nebylo 
tak neuvěřitelně drahé jako teď. 
Za poslední tři roky stouply ceny 
o nějakých 60 procent. A to už je 
prostě příliš. Trh se řídí nabíd-
kou a poptávkou. V případě bytů 
v Praze jsou tyto dvě veličiny 
ve značné nerovnováze. A při-
tom by to až tak dramatické být 
vůbec nemuselo. Na vině je více 
faktorů, ale některé jdou přímo 
za Magistrátem. Nová výstavba 
bytů často stojí kvůli adminis-
trativním překážkám. Musíme 
odbrzdit rozvoj města a záro-
veň dát jednoznačnou prioritu 
bydlení. Město by se také mělo 
stát stát investorem v oblasti 
rezidenčního bydlení. Stačí jen 
přehodnotit vybrané priority 
a peníze nasměrovat do skutečně 
palčivých oblastí. 

Je pravda, že investice, výstavba 
a expanze v Praze v posledním 
období trochu zaostala. Máte 
recept na znovuoživení?

Určitě ano. Základní je dopra-
va. Je třeba dotáhnout městský 
okruh, ale neopakovat chyby 
Blanky. Začíst s metrem D, ale ne-
udělat z toho dáreček pro předvy-
branou firmu. Dále je to například 
výstavba P+R parkovišť, snížení 
hluku, cyklostezky... To je jedno 
s druhým. Piráti se budou snažit 
o to, aby se lidé rychleji pohybo-
vali z místa na místo, abychom se 
ve městě nezasekli pěšky, na kole, 
v tramvaji, v metru, a koneckon-
ců ani v osobním automobilu. 
Všichni si ale musíme uvědomit, 
že osobní automobilová doprava 
má v každé metropoli svoje limity, 
které jsou nepřekročitelné.

Máte naopak už dnes rozmy-
šleno, co byste jako primátor 
okamžitě zastavil?

Na konci dubna Rada hlavního 
města Prahy doporučila zbourání 
Libeňského mostu. Tak pokud 
chcete příklad, co bych zastavil, 
tak plány na jeho demolici. Ten 
most má určitou architektonic-
kou hodnotu a navíc oprava vyjde 
levněji. Věci, které zachránit lze, 
bychom se měli pokusit zachránit. 
Ale zase nechci tvrdit, že je třeba 
bránit vše, co už dlouho odolává 
zubu času na úkor funkce. Jen 
bych opravdu vážil velmi opa-
trně pro a proti. Pokud budeme 
totiž teď souhlasit se zbouráním 
Libeňského mostu, tak za chvíli 
budeme podle stejné logiky bou-
rat i ostatní mosty, protože i jejich 
stav je také téměř havarijní. To 
platí mimochodem nyní i pro 
některé části Karlova mostu.

Takže jaký je závazek Pirátů 
pro tyto volby?

Zůstaneme otevření. Žádné zá-
kulisní tahy, nic takového. Ote-
vřenost a zapojení veřejnosti, to 
je naše politika. O svých záleži-
tostech by si měli lidé rozhodovat 
sami. Můžeme používat i místní 
referendum, které Piráti podpo-
řili i v otázce podivné privatizace 
nemocnice Na Františku. Pro 
naše záměry budeme hledat de-
mokratickou podporu a usilovat 
o funkční řešení.

Ivan Břešťák
Externí člen redakce Pirátských listů

držíme kurz

MUDr. Zdeněk Hřib, kandidát Pirátů na primátora hl. m. Prahy

pirati.cz
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držíme kurz

Čtyři Pirátské roky v PražskéM zastuPitelstvu

Některé věci, které jsme od-
halili, jsou opravdu skandální. 
Zjistili jsme, že pravá ruka An-
dreje Babiše v Praze, Radmila 
Kleslová, brala 350 tisíc korun 
měsíčně na odměnách z funkcí 
v městských firmách, kam se 
nechala dosadit. Přispěli jsme 
tak k jejímu upozadění v praž-
ské politice. Kritizovali jsme 
opoziční zastupitelku zvole-

nou za TOP 09, která se necha-
la koupit za trafiku v Pražské 
energetice a od té doby hlasuje 
s koalicí. Rozkryli jsme, že ně-
kolik málo podnikatelů z praž-
ské ČSSD, kteří jsou napojeni 
na Ivo Rittiga, za posledních 
10 let uzavřelo s městskými 
firmami smlouvy za 2 miliar-
dy korun. Celé to tak vypadá 
jako typický případ propojení 

V říjnu 2014 se Piráti poprvé dostali do pražského zastupitelstva. Získali jsme 4 mandáty z celkových 65. V souladu s tím, co jsme 
předem slíbili voličům, jsme zamířili do opozice dělat hlídacího psa. Od té doby bojujeme proti utajování informací, pochybným 
zakázkám v informatice i jinde, politickým trafikám v městských firmách, nehospodárnému nakládání s majetkem a změnám 
územního plánu, které jsou výhodné pouze pro developery (a možná politiky, které je schvalují).

byznysu s politikou. A také jsme 
odhalili, že Magistrát poskytuje 
směšně levné bydlení některým 
soudcům, státním zástupcům 
a podnikatelům, kteří si na roz-
díl od jiných mohou dovolit by-
dlení za tržní ceny. Snažíme se 
tuto praxi změnit: Praha by dle 
nás měla poskytovat sociální 
bydlení jen těm, kteří si tržní 
ceny nemohou dovolit.

Nejsme ale jen soustavnými 
kritiky koalice. Navrhujeme 
i nejrůznější pozitivní změny 
pro město. Spustili jsme pražský 
portál otevřených dat, kde růz-
né městské instituce zveřejňují 
informace, které může kdokoliv 
dále využívat. Prosadili jsme 
papírové kupony do MHD, aby 
Prahu nemohli vydírat majite-
lé práv k Opencard. Zveřejnili 
jsme pracovní verzi připravo-
vaného územního plánu, aby 
lidé měli dostatek času ho pro-
zkoumat. Navrhli jsme, aby si 
cestující v MHD mohli zakoupit 
jízdní doklad i platební kartou 
a přes mobilní aplikaci – což 
má v dohledné době Praha za-
vést. Do protikorupční strategie 
města se nám podařilo prosadit 
několik důležitých opatření jako 
například zveřejňování faktur 
nebo přehledného seznamu 
nájemních smluv; naše radost 
se ale ukázala jako předčasná, 
protože někteří úředníci ji ne-
chtějí naplňovat.

Spoustu našich dalších důle-
žitých podnětů ale vládnoucí 
koalice nevyslechla. Vypraco-
vali jsme analýzu pochybení při 

schvalování projektu Opencard, 
ze které vyplynulo, že vina jde 
za bývalou politickou repre-
zentací Prahy v čele s Pavlem 
Bémem. Koalice ale namísto 
vymáhání škody nechala věc 
promlčet. Navrhli jsme, jak lépe 
řídit městské firmy a skoncovat 
s praxí politických trafik. Vše 
ale funguje po starém. Urgo-
vali jsme Radu, ať připraví ro-
zumná pravidla pro fungování 
Uberu a Airbnb. Ta ale dodnes 
nejsou hotová, ačkoliv ve vlá-
dě i pražské koalici seděli lidé 
ze stejných politických stran. 
Airbnb bez pravidel zdražuje 
a znepříjemňuje bydlení pro 

obyvatele z širšího centra měs-
ta, řidiči Uber musejí používat 
taxametry, ačkoliv aplikace 
zajistí ochranu spotřebitelů 
mnohem lépe.

A mohl bych ještě dále pokra-
čovat. Fungování Prahy podle 
nás ani zdaleka není ideální. 
Proto chceme v říjnových vol-
bách získat dostatečně silný 
mandát, aby nás nemohli obejít 
„kmotři“ a konečně jsme mohli 
prosadit změny, které Praha 
potřebuje.

Počet obyvatel Prahy bude 
stoupat. Piráti s tím počí-

tají. Nechceme z Prahy dělat 
skanzen, který bude jen dalším 
evropským zábavním parkem 
pro zájezdy turistů z Asie nebo 
z Ameriky. Zároveň ale chceme 
docílit toho, aby město nebylo, 
jako dosud, developerským eldo-
rádem, kde se privatizují zisky 
a socializují náklady.

Chceme vrátit rozvoj města 
do rukou zpět Pražanům. Naší 
prioritou je především pečovat 
o městský bytový fond a fond ob-
čanské vybavenosti a vytvořit 
dlouhodobou strategii rozvoje, 
na níž bude široká politická sho-

da. Není možné kvalitně a pro-
myšleně budovat město, pokud 
se každý rok mění politické smě-
řování v závislosti na tom, kdo 
se zrovna přidá nebo odpadne 
od radniční koalice. 

Chceme, aby se ve městě hlavně 
dobře žilo místním. Pražané si 
za své daně zaslouží dostupné 
bydlení, za které nebudou utrácet 
dvě třetiny měsíčního příjmu. 
Zaslouží si nabídku kvalitních 
startovacích bytů pro mladé ro-
diny, jež bude spravovat město 
a přidělovat na základě jasných 
transparentních pravidel. Zaslou-
ží si možnost spojit se v komunity 
– družstva, která se dohodnou 

s malými developery na výstavbě 
nových domů. Praha je dostateč-
ně bohatá na to, aby mohla být 
finančním garantem pro malá 
družstva i investory; je třeba jen 
nastavit jasné a čitelné limity.

Ideálním polem, kde si lze chyt-
ré modely výstavby vyzkoušet, 
jsou brownfieldy – místa, kde je 
dnes zakázáno stavět, a bývalé 
průmyslové objekty s ohrom-
ným transformačním poten-
ciálem. Bubny, Žižkov, Nusle, 
Radlice, Opatov, zde všude by 
mohly vzniknout moderní čtvrti 
s kvalitním bydlením, napojené 
na páteřní linky MHD a vybave-
né potřebnou infrastrukturou. 

K tomu je ale třeba, aby město 
při jednání s developery mělo 
k dispozici potřebné nástroje, 
tj. schválené strategie rozvoje, 
a ruce nesvázané soukromými 
zájmy stranických šíbrů. Pirá-
ti takové šíbry nemají – chytré 
mechanismy ve straně založené 
hlavně na transparentnosti a de-
mokratické diskuzi tomu brání.

Stejné mechanismy transpa-
rentnosti a zapojení všech za-
interesovaných skupin chceme 
použít i při správě městského 
bydlení a plánování územního 
rozvoje. Chceme ambiciózní 
a kompetentní radnici, která 
bude rovnocenným partnerem 

developerů i občanských spolků. 
Chceme fungující město, kde se 
nenechají chátrat stovky prázd-
ných domů. Kde o délce staveb-
ního řízení nebude rozhodovat 
osobní známost, ale kvalita pro-
jektu. Kde sociální byty nebudou 
dostávat lidé s nadprůměrným 
platem. Stručně řečeno, chceme 
Prahu, kde se bude všem dobře 
bydlet.

stavme pro Pražany, ne developery

Adam Zábranský
Zastupitel na magistrátu hl. m. Prahy

Adam Zábranský, předseda pirátského klubu zastupitelů v pražském 
zastupitelstvu a kandidát č. 2 na pražské pirátské kandidátce

Vít Šimral
Kandidát č. 5 na pražské pirátské 
kandidátce

Čtyři roky s Piráty na Magistrátu 

říjen 2014
Piráti dostali 5,31 % hlasů

ve volbách a získali 4 mandáty
v pražském zastupitelstvu.

Duben 2015
Praha spustila portál otevřených 
dat. Projekt táhl pirátský 
zastupitel Ondřej Profant.

květen 2015
Piráti zveřejnili připravovaný územní 

plán, který město z nepochopitelných 
důvodů utajovalo. Veřejnost ho tak 

viděla včas.

srpen 2015
Piráti upozornili na to, 
že nejdůležitější rozhodnutí Rada 
nedělá v jednací místnosti, ale 
v „kuchyňce“, kde nefunguje 
zvukový záznam.

říjen 2015
Piráti odhalili, že pravá ruka 

Andreje Babiše Radmila Kleslová 
bere z funkcí v městských firmách 

350 tisíc Kč měsíčně.

leden 2016
Piráti odmítli vyjednávat o možné 
koalici s pravomocně odsouzeným 
podvodníkem Karlem Březinou 
z ČSSD. Naopak ho vyzvali, aby 
rezignoval na zastupitelský mandát.

Duben 2017
Piráti upozornili na skandální fakt,
že v městských bytech za sociální 

nájemné bydlí i soudci, státní 
zástupci a podnikatelé.

Červenec - září 2017
Piráti spolu s novináři Aktuálně.cz 
rozkryli klientelistickou síť pražské ČSSD: 
podnikatelé z ČSSD mají u městských 
firem zakázky za 2 miliardy Kč.

říjen 2017
Po úspěchu ve sněmovních volbách 

se 3 ze 4 pirátských zastupitelů 
stali poslanci a souladu s pirátským 

kodexem svá místa přenechali 
svým kolegům na dalších místech 

kandidátky.

2018
Piráti se intenzivně připravují 
na další období na Magistrátu 
a představují komplexní vizi  
dalšího směřování Prahy.

pirati.cz
Aktu�ln�.cz
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Piráti v Praze, podobně jako 
v Mariánských Lázních, Brně či 
třeba v Písku tvoří jednu velkou 
a důležitou kapitolu v 9 letech 
historie naší/vaší Pirátské stra-
ny. V předchozích komunálních 
volbách se nám podařilo na rad-
nice poslat téměř 30 komunál-
ních politiků. Od té doby jsme 
urazili dlouhou cestu a s podpo-
rou více než půl milionu voličů 
usedlo 22 poslankyň a poslanců 
do dolní komory Parlamentu 
České republiky – Poslanecké 
sněmovny. Na Praze 6 Pirátská 
strana zvítězila ziskem 17,27 % 
hlasů a věřím, že stejný nebo ještě 
lepší výsledek dosáhne i v nastá-
vajících volbách komunálních.

Není to ovšem pouze sněmovní 
a senátní politika, kam Piráti 
směřovali své úsilí a kde jsou 
dlouhodobě aktivní, což do-
kazuje naše každodenní práce 
nejen v opozici na magistrátě 
ale i v městských částech, kde 
se, ať zvoleni či nikoliv, snažíme 
prosazovat nové svěží nápady 
a tvrdý boj proti korupci, plýt-
vání a klientelismu, který bo-
hužel pražskou politiku v sérii 
“různých polistopadových vlád“ 
většinově definuje.

Pirátská strana i naše místní 
sdružení, které je v Praze největ-
ší v ČR, si zakládá na skutečné 
práci odspoda, kde se nám snaží 
nabízet platformu pro aktivní 
lidi, kterým není lhostejné je-
jich nejbližší okolí, a to nejen 
z hlediska fungování městských 
částí, ale také v sociální a kul-
turní rovině.

S naprostou otevřeností vstu-
pujeme v  letošních volbách 
na Praze 6 přesně v tom stylu, 
jakým se snažíme dělat politiku 
od doby našeho vzniku v roce 
2009, navíc však s roky hodnot-
né opoziční praxe, silným zá-
zemím fungující transparentní 
demokratické strany a stejným 
nadšením, s jakým jsme vždy při-
stupovali ke každé výzvě, vědomi 
si toho, že politika je především 
služba. Držíme kurz i na Praze 6 
a naši kandidáti pro komunál-
ní volby si jistě zaslouží důvěru 
místních, podobnou té, s jakou 
nás řada z Vás podpořila v par-
lamentních volbách v minulém 
roce.

Hodně zdraví a sil nejen obča-
nům „na Šestce“.

Radnice: otevřeně, efektivně, rozumně
Rozhovor s Ondřejem Chrástem, lídrem Pirátů v Praze 6 a kandidátem na starostu MČ

Piráti Prahy 6

Logická otázka na úvod, proč 
vstupujete do divokých vod po-
litiky na Praze 6?

Přiznám se, že jako občan jsem 
v minulých volbách volil jednu ze 
současných stran stávající radnič-
ní koalice, která slíbila, že napraví 
pochybné akce a podivná rozhod-
nutí, jenž vznikaly v uplynulých 
obdobích. Dal jsem jim důvěru 
a oni ji naprosto zklamali. Ne-
jenže problémy nevyřešili, ale 
ještě přidali kauzy nové. Místo 
toho, abych jen tak nadával, jsem 
se rozhodl převzít odpovědnost. 
Opravdu mě rozčiluje nekompe-

tentnost a neschopnost řešit věci 
jednoduše a efektivně. Několik 
kauz poslední doby, jako je po-
dezřelé koncesní řízení na “troj-
domí” v Šolínově, které se nám 
ale už podařilo zastavit peticí, 
prodej lukrativního pozemku 
na Vítězném náměstí 80 milionů 
pod posudkovou cenou, zvláštní 
okolnosti tendru okolo dalšího 
atraktivního pozemku v areálu 
Dračky... To jsou věci, které mě 
přivedly do politiky. Chci napo-
moci skutečné změně k lepšímu.

Víme o  vás, že Vy osobně se 
chcete věnovat především kráse 

veřejného prostoru. Ale co jeho 
účelnost? Není to v rozporu?

Krása a účelnost veřejného pro-
storu jdou spolu ruku v ruce. Když 
se dnes podíváte třeba na hlavní 
obchodní třídu Prahy 6, kterou 
je Dejvická, připomíná spíš par-
koviště – a stromy v květináčích 
dojmu opravdu nepomáhají. Mou 
vizí je, aby se z Dejvické stala 
opravdová výkladní skříň naší 
čtvrti. Sjednotíme tam povrchy 
chodníků, zásadní rekonstrukce 
sítí umožní vysadit stromy. Pomo-
hou hlavně v horkých a suchých 
obdobích, stejně jako nové vodní 

prvky, třeba pítka. Mým téma-
tem také je, aby zmizel vizuální 
smog a nahradila ho úhlednost 
a elegance tak, jako jsme zvyklí 
vídat v zahraničí. Toho lze docílit 
i při nízkých nákladech, napří-
klad formou pobídek místním 
živnostníkům a podnikatelům, 
aby si např. upravovali své cedule 
či výlohy. Podobnou obnovou by 
mohly projít i další důležité ulice: 
například Bělohorská, Jugosláv-
ských Partyzánů či Evropská. Jsme 
jednou z nejbohatších částí Prahy, 
ale teď to v ulicích není vidět.

Jak byste nakládal s majetkem 
Prahy 6?

V minulých desetiletích se té-
měř výhradně prodával. Teď se 
ale ukazuje, že se s výprodejem 
obecního majetku pojí i neřeše-
né problémy – třeba nedostatek 
dostupného bydlení.

Pokračování na straně 6

Vystudoval psychosociální stu-
dia a teologii na UK a v současné 
době studuje doktorát na Fakultě 
podnikohospodářské VŠE v obo-
ru Arts managementu, kde zúro-
čuje svůj dlouhodobý odborný 
i osobní zájem o památkovou 
péči a  obecně o  udržitelnost 
a propagaci kulturního dědic-
tví. Má dlouhodobé zkušenosti 
z práce v neziskovém sektoru 
v oblasti kultury a v oblasti re-
forem profesního terciárního 

vzdělávání, kde jako projektový 
manažer koordinuje mezinárod-
ní i lokální projekty související 
s “fenoménem 4.0.” a související-
mi změnami ve vzdělávání. Jeho 
prioritami je obnova a zacho-
vání krásy veřejného prostoru 
a ochrana kulturního dědictví.

Před lety se přestěhoval z Prahy 
7 do Bubenče, stal se patriotem 
Prahy 6 a chce zde zůstat navždy.Mgr. Ondřej Chrást

Kandidát na starostu Prahy 6

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. 
předseda Pirátské strany

Zabránili jsme převzetí 
domova důchodců 
developery
Na smluvní podmínky jsme se zaměřili cíleně 
po tristních zkušenostech občanů Prahy 6 s tím, 
jak místní radnice dlouhodobé smlouvy předčasně 
vypovídaly a platily za to obrovské sumy. Nabídli 
jsme lidem možnost podepsat petici za zastavení 
soutěže na „Integrované seniorské centrum Šolí-
nova“. Za pár dní ji podepsalo 600 lidí... Rozhovor s Janou Kabelovou na straně 7

 MOderní ŘEŠENÍ pro moderní dobu

pirati.cz
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Jana Kabelová
Projektantka a rozpočtářka, 
referentka veřejných zakázek

Vystudovala SPŠ stavební v Br- 
ně. Zabývá se stavem nemovitos-
tí v  Praze  6 a  hospodařením 
s nimi. Na to navazuje zájem o ře-
šení tristní bytové situace, včet-
ně bytových a sociálních záleži-
tostí seniorů a sociálně slabších 
občanů.

„Nejvíc času a zájmu dlouhodobě 
věnuji problematice veřejných zaká-
zek a dostupnosti sociálních služeb 
a bydlení. Celkově mám hlavně zá-
jem na tom, aby Městská část fungo-
vala řádně a především vstřícně pro 
své občany všech generací. Spokojení 
lidé ve fungujícím městě je můj cíl.“

Viktor Mahrik
Specialista Internetových výzkumů 
a zastupitel hlavního města Prahy.

Vystudoval Gymnázium Arab-
ská. Ve  společsnoti Gemius se 
zabývá realizací celonárodního 
výzkumu návštěvnosti internetu. 
Na magistrátu se zabývá dopra-
vou, majetkem a je členem fi-
nančního výboru.

“Mým cílem je, aby radnice 
na Praze 6 fungovala po pirátsku 
stejně jako radnice v Mariánských 
Lázních: Chceme, aby radnice zača-
la zveřejňovat co nejvíce informací 
na internetu a tím se otevřela obča-
nům. Je to první podmínka pro to, 
aby se občané mohli spolu zapojit 
do rozhodování.”

Ing. Eva Tichá
Finanční a obchodní manažerka 

Vystudovala Výrobně-ekono-
mickou fakultu na VŠE v Praze 
a v současné době pracuje jako 
obchodní manažerka ve firmě s 28 
letou tradicí. Zajímá se o hospo-
daření s majetkem, životní pro-
středí a odpadové hospodářství.

“Celoživotně se zabývám životním 
prostředím a zdravým stylem ži-
vota. Vím, že každý z nás je odpo-
vědný vůči sobě i dalším generacím 
za osud života na této Zemi. Proto 
chci aktivně napomáhat střežit 
a rozvíjet zděděné přírodní a kul-
turní bohatství Prahy 6, na němž 
mi opravdu záleží. ”

Ing. Miloš Vlach
Vývojář uživatelské přívětivosti 
a soukromý zemědělec 

Vývojář uživatelské přívětivos-
ti s  dlouholetou praxí s  ‘open 
source’ software.

„Věřím, že demokracie je ideální 
zřízení, bohužel při nastavování 
pravidel v 90. letech se zhaslo a pra-
vidla nastavila tak, že občané mají 
relativně málo způsobů jak vykoná-
vat dohled nad svými zastupiteli. 
Mám za cíl toto změnit a nasta-
vit pravidla, tak, aby občané měli 
k dispozici veškeré informace bez 
nutnosti o ně žádat. Žijeme ve věku 
moderních technologií, tak je pojďmě 
chytře využívat.“

 

Barbora Hrůzová
Dokumentátorka a spisovatelka 
v Archeologickém ústavu Akademie věd 

Vystudovala střední knihovnic-
kou školu v Brně a pracuje jako 
dokumentátorka a spisovatelka 
v Archeologickém ústavu Akade-
mie věd. 

„Mým největším zájmem je kultura 
a veřejný prostor. Divadla, kina, 
knihovny, výstavy a vše, co lidem 
obohacuje a zkrášluje všední ži-
vot. Stejně tak i kulturní památky, 
krásné staré domy se svou dlouhou 
historií a geniem loci. Jsem přesvěd-
čená, že s pomocí občanů dokážeme 
uchovat Prahu 6 krásnou i pro další 
generace.“

Pirátští kandidáti na praze 6:

Ivan Hrůza
Specialista IT security a člen 
Českého červeného kříže 

Vystudoval Střední zdravotnic-
kou školu v Praze. Několik let 
pracoval na jednotce intenzivní 
péče a v domácí ošetřovatelské 
péči. V současné době působí jako 
bezpečnostní administrátor 
ve společnosti Seznam.cz. Šest-
náct let byl aktivním dobrovol-
níkem v Českém červeném kříži, 
kde se věnoval například výuce 
první pomoci, podpoře bezpří-
spěvkového dárcovství krve či 
různým charitativním a zdravot-
ně-sociálním projektům. Nejen 
proto se stále zabývá i problema-
tikou veřejného zdravotnictví, 
sociálních služeb a humanitární-
ho práva. 

“Mým cílem jsou fungující sociální 
a zdravotní služby na území naší 
městské části.“

Jan Lejčko
Student práv 

Je studentem právnické fakulty 
Západočeské university, pracov-
ní zkušenosti má Jan z předních 
advokátních kanceláří a ze soud-
ního prostředí (absolvoval něko-
likaměsíční stáž na  okresním 
soudě v Tachově). Jan se zajímá 
o sport & volnočasové aktivity 
pro místní Pirátské sdružení, ve-
dle toho se však zabývá také pro-
blematikou nakládání s veřejným 
majetkem, financováním a byto-
vou politikou. 

“Věřím, že komunální politika 
na podzim toto roku se otřese v zá-
kladech a pro „naši šestku“ obzvláště 
přinese zásadní změny.”

Mrg. Tomáš Šídlo
Zástupce spolků ve Finančním 
výboru Zastupitelstva MČ Praha 6 

Vystudoval Karlovu univerzitu, 
George Washington University 
a Dartmouth College. Pracoval 
v auditorské firmě KPMG a jako 
ředitel několika českých podniků. 
Nyní vede Skautskou nadaci Ja-
roslava Foglara a provozuje lé-
kárny. Ve spolku Společně pro 
Šestku se dlouhodobě zabývá 
územním plánováním Prahy 6. 
Spolky zastupuje ve Finančním 
výboru Zastupitelstva MČ Praha 6 
od r. 2014, a v Komisi územního 
rozvoje Rady MČ Praha 6 (2014-
2016). 

“Zajímám se o rozpočet, majetek, 
školství a územní plán Prahy 6.“

 

Václav Fořtík
Zakládající člen Pirátů a specialista 
na vzdělávání

Je jedním ze zakládajících členů 
Pirátů. V rámci své profesní spe-
cializace se soustředil na rozvoj 
intelektových schopností u dětí 
i dospělých pomocí hádanek, hla-
volamů a her. Je spoluautorem 
televizní soutěže Fenomén. Spo-
lupracuje s médii při různých 
projektech s  tématikou testů 
a hádanek. Je spoluautor knihy 
Nadané dítě a rozvoj jeho schop-
ností a autor řady publikací s há-
dankami, kvízy a úlohami na roz-
voj logického myšlení. 

“V zastupitelstvu bych se chtěl vě-
novat tématu školství a vzdělávání 
obecně.”

Ing. Vladimír Šraier, MBA
Zastupitel Prahy 6, finanční expert, 
podnikatel

Zastupitel Prahy 6, finanční ex-
pert, podnikatel. Dříve dlouho-
letý finanční top manažer v me-
zinárodní firmě, ekonomický 
náměstek ve velké pražské ne-
mocnici, management consultant 
a  zakladatel veletrhu Holiday 
World. Postgraduál na London 
Business School (evropská špička 
mezi MBA programy). Absolvent 
VŠE v Praze. Člen protikorupč-
ního Klubu Transparency Inter-
national. Proti likvidaci zajíma-
vých staveb z 20. století a pro 
kvalitní architekturu z veřejných 
prostředků.

„Chci profesionalizovat způsob 
rozhodování o nakládání s veřej-
nými penězi a majetkem Prahy 6 
a skoncovat s tajnůstkářstvím jí 
vlastněné firmy SNEO.“Jednotlivé kandidáty můžete kontaktovat na: jmeno.prijmeni@pirati.cz

 Dohled nad MĚSTSKÝMI společnostmi

pirati.cz
Seznam.cz
mailto:jmeno.prijmeni@pirati.cz
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Pokračování ze strany 4

Zachovávat historické budo-
vy je sice pěkné, ale není pro 
občany lepší bydlet v nových, 
moderních a pohodlných by-
tech? 

Z historie vyrůstá naše sou-
časnost. Chci proto co nejvíce 
zachovat cenné kulturní dě-
dictví i pro naše potomky, aby 
i oni jednou zůstávali rádi ve své 
rodné Praze 6. Jsem zásadně 
proti bourání a necitlivé pře-
stavbě starých, architektonicky 
cenných staveb, jako se to děje 
v poslední době.

Jak chcete přistupovat k pod-
nětům občanů? Mají mít prá-
vo vám „kecat“ do vaší práce 
a do vašich vizí?

Vytvoříme podmínky pro rad-
nici otevřenou občanům. Chce-
me, aby měli možnost vyjadřo-
vat se k palčivým problémům 
a mohli se podílet na jejich řeše-
ní, aniž by si museli brát volno 
z práce a osobně interpelovat 
na zasedáních zastupitelstva. 
S pomocí občanů pak můžeme 
vyřešit i staré, vlekoucí se pro-
blémy, které nám zůstanou jako 
nechtěné dědictví po minulých 
vedeních radnice.

Takže máte dobrý program 
pro veřejný prostor. Ale co 
ostatní problémy Prahy 6?

Máme inspirativní program 
i v oblasti školství a vzdělává-
ní, sociálních otázkách, finan-

cích, bytové politice, dopravě 
i v životním prostředí. Odborně 
pokrýváme celé spektrum sou-
časné činnosti MČ. Jsme silný, 
kompetentní a kvalifikovaný 
tým, který se nebojí realizovat 
svoje vize. Každý týden jsme ně-
kde v ulicích Prahy 6 a mluvíme 
s lidmi, máme otevřené schůze 
pro všechny zájemce, budeme 
pořádat veřejné debaty. Podrob-
ně se o programu dočtete také 
u nás na webu praha6.pirati.cz.

Vaši protivníci vám vytýka-
jí, že máte málo zkušeností 
a nejste spolehlivá „tradiční“ 
strana. Můžou vám voliči dů-
věřovat?

Nebojte se dát nám svoji dů-
věru! Po listopadových volbách 
někteří politologové a „odbor-
níci“ předpovídali rozpad Pi-
rátské strany a chaos mezi Pi-
rátskými poslanci, kteří se měli 
jako přeběhlíci uchýlit pod kří-
dla „tradičních“ stran. Opak je 
pravdou. Naši poslanci se pevně 
drží Pirátského programu, plní 
postupně vše, co před volbami 
slíbili a nemění svoje názory. 
A stejně tak se po úspěšných 
volbách budeme chovat i my. 
Chceme, aby Praha 6 zůstala 
i pro další generace. Chceme 
Prahu 6, která bude vstřícná 
a bude se slušně chovat ke svým 
seniorům, našim rodičům, kteří 
nás vychovali, která bude pří-
jemná rodinám s dětmi a která 
bude inspirativní pro mladé, 
kteří v ní vyrůstají.

O otevřené radnici dnes mluví 
kdekdo. Když pak ale dojde na pra-
xi, zjistíme, že to s otevřeností 
není až tak růžové. Úplně stejně 
je to i na Praze 6. Radnice je zde 
otevřená tak nějak ve stylu chytré 
horákyně: Je taková otevřená-
-neotevřená. Například jednání 
výborů je sice přístupné veřejnos-
ti, ale zjistit, kdy a kde se výbor 
sejde a co bude projednávat je 
skoro nadlidský úkol.

Proto jsme se s Piráty z Prahy 6 
rozhodli poslat starostovi ote-
vřený dopis s výzvou, aby se rad-
nice konečně otevřela. V dopise 
jsme tedy žádali o zveřejňování 
základních informací na webu 
např. údajů o výběrových řízeních, 
o zamýšlených prodejích a pro-

nájmech atd. Vložit informace 
na web ale nestačí. Občané by měli 
být také schopní informace najít. 

Byli jsme velmi zvědaví, co nám 
pan starosta odpoví. Odpověď nás 
nepotěšila, ale ani nepřekvapila. 
Starosta nám napsal, že radnice je 
otevřená dostatečně (přece mají 
pana Kužílka, autora zákona o svo-
bodném přístupu k informacím 
v komisi pro otevřenou radnici) 
a že „zcela otevřená radnice po-
zbývá smysl [...], protože může 
vést až k paralýze orgánů veřejné 
moci.“ Mrzí nás, že pan starosta 
nerozumí tomu, že otevřená rad-
nice je základním předpokladem 
pro širokou spolupráci se spolky 
a aktivními občany. Zpřístupně-
ní informací by radnici ani nijak 

zvlášť nezatížilo, natož paralyzo-
valo: Informace již dnes existují. 
Problém ale je, že nejsou dostupné 
ve strojově čitelném formátu nebo 
se v nich špatně vyhledává.

Zajímavé zjištění a milé pře-
kvapení pro nás bylo, že naším 
dopisem se zabývala i již zmíněná 
Komise pro otevřenou radnici. 
Ta víceméně ke každému bodu 
z našeho dopisu přijala usnesení, 
kdy doporučila Radě Městské části 
námi navrhované změny zavést. 
Uvidíme, jestli se nějakého posunu 
dočkáme do voleb. Trochu se ale 
obávám, že radnice bude na své 
otevření čekat až do té doby, než 
její vedení převezmou Piráti.

Nabídka sociálních služeb v hlav-
ním městě se neustále rozšiřuje 
a společně s tím narůstá i počet 
spoluobčanů, kteří je využívají. 
Klasické plánování „od stolu“ je 
postupně nahrazováno tzv. komu-
nitním plánováním, které více vy-
hovuje současné situaci. Od roku 
2006 je též rámcově zakotveno 
i v zákoně o sociálních službách.

Proces komunitního plánování 
má několik fází a zahrnuje v sobě 
nejen přípravu samotného plánu, 
ale i jeho realizaci a vyhodnocení. 
Základním principem je spoluprá-
ce mezi radnicí jakožto zadavate-
lem, provozovateli služeb a jejich 
uživateli, resp. širokou veřejností. 
Nezbytným předpokladem je také 
otevřený přístup radnice, která 
aktivně komunikuje, zveřejňuje 
veškeré podklady a sbírá podněty, 
názory a mapuje skutečné potřeby 
občanů. Tyto informace, společně 

se statistickými daty, pak slouží 
pro plánování, vycházející z pod-
kladů, názorů a připomínek všech 
zúčastněných stran.

V následujícím volebním obdo-
bí chceme tímto transparentním 
postupem vytvořit Strategický 
rozvojový plán a Střednědobou 
koncepci poskytování sociálních 
služeb. Tyto dva klíčové dokumen-
ty totiž naší městské části ještě 
stále schází, i když jsou naprosto 
nezbytné pro další provozování 
i rozvoj zdejších sociálních služeb.

Takto vzniklá strategie umožní 
nejen lepší poskytování sociálních 
služeb městskou částí, ale bude po-
užita i pro následná jednání s ma-
gistrátem, který přiděluje dota-
ce na jejich provoz, a na základě 
informací od městských částí též 
optimalizuje vlastní síť sociálních 
zařízení s celopražskou působností.

Ze strany radnice je poslední vi-
ditelná iniciativa z let 2007 a 2009, 
kdy (soudě podle pozvánek) uspo-
řádala dvě setkání s občany. Tato 
setkání je však nutné průběžně 
opakovat a zvolenou strategii neu-
stále doplňovat a vylepšovat podle 
aktuální situace. Materiály na rad-
ničním webu mají ale i k tomuto 
ještě velmi daleko a spíše dokazují, 
že radnice se spokojí s plánem po-
dle „tabulek a kalkulačky“, který 
následně ani sama nedodržuje.

Chybějící lůžková kapacita a její 
budoucí odhad jsou ale jen jeden 
úhel pohledu. Nejen v případě po-
bytových zařízení (dříve domovy 
důchodců) je především důležitá 
doba čekání na přijetí a průměrný 
věk žadatelů…

Jak jsme psali dopis starostovi

Severní okruh: 
 plán z minulého století nebo řešení pro budoucnost?

Komunitní plánování  
(nejen) sociálních služeb

První plány silničního okruhu 
přes Suchdol pochází z 30. let mi-
nulého století. Tenkrát byl Suchdol 
ještě malá obec za Prahou a aut 
jezdilo minimum. Mezitím došlo 
k zásadním změnám: obrovský 
nárůst počtu obyvatel, rozvoj měs-
ta, boom automobilové dopravy, 
vstup do EU, atd.

Píše se rok 2018 a stát nadále 
trvá na realizaci 80 let staré tra-
sy okruhu přes Suchdol, kterou 
už cca. 20 let marně prosazuje. Je 
opravdu transevropská dálnice, 

která vede skrz rezidenční zástav-
bu a chráněné přírodní památky 
pouhých 5 km od Pražského hradu, 
to nejlepší a jediné řešení dopravy 
v Praze?

Na Praze 6 více než 95% dopravy 
tvoří auta z Prahy a středních Čech 
(dojíždějící za prací). V  případě 
realizace varianty J by se velká 
část tranzitu včetně kamionů pře-
sunula na sever Prahy. 

Podle studie ČVUT by v oblas-
ti Suchdola projíždělo denně 

85 000 vozidel včetně cca 15 000 
nákladních. Nyní od  Suchdola 
přijíždí do Dejvic cca 15 500 vo-
zidel. Po zprovoznění okruhu by 
to bylo cca 2x tolik. Vznikla by totiž 
nejkratší radiála mezi vnitřním 
a vnějším okruhem, což by vedlo 
k podstatnému nárůstu dopravy 
zejména v Podbabě a Jug. Par-
tyzánů. Aut by výrazně přibylo 
i na Horoměřické. Navíc je zde rizi-
ko dopravní indukce na stávajících 
radiálách. Dopravě na Praze 6 by se 
tedy moc neulevilo. A existují al-
ternativy této extrémně nákladné 

komunikace, jejíž přípravy se mj. 
kvůli nevhodnému řešení mostu 
a tunelů vrátily téměř na začátek?

V prosinci 2017 byla zahájena vý-
stavba přeložky silnice I/16, která 
nahrazuje severní část Pražského 
okruhu (zdroj: ŘSD). Dále probí-
há proces EIA na přeložku II/240 
(propojka D7-D8), která má také 
převzít tranzit v severozápadní 
části pražské aglomerace. A také je 
stále ve hře tzv. varianta Ss, která 
má studii vedení trasy a provedi-
telnosti z let 2014-2015 a je výrazně 

levnější. Je však zapotřebí ji pro-
jednat se Středočeským krajem 
a  začlenit do  územních plánů. 
A dopravní spojení mezi Prahou 6 
a 8 může zajistit místní most, který 
by sloužil jak pro osobní auta tak 
MHD.

Jak tedy dál? Je zapotřebí objek-
tivně posoudit varianty řešení 
a vybrat tu, která nejlépe odpo-
vídá požadavkům rozvoje moderní 
evropské metropole.

Gabriela Lněničková

Viktor Mahrik

Ivan Hrůza

ZVEME VÁS NA VEŘEJNÉ DEBATY S PIRÁTY NA PRAZE 6

Začátek vždy v 18:30 hod. V JAMMCLUBU, Pod kaštany 183/3,  
u metra Hradčanská přímo na zastávce autobusu 131. Každá debata  

je doprovázena koncertem a na závěr zahraje DJ.

Otevíráme radnici – občanská participace 
Dostupné (nejen) sociální služby 

5. 6. 2018  
19. 6. 2018

 Radnice otevřená a spolupracující

pirati.cz
praha6.pirati.cz
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Poliklinika  
pod marjánkou

Polikliniku Pod Marjánkou 
v  roce 2010 radnice pronajala 
na 30 let do soukromých rukou. 
V roce 2016 MČ Prahy 6 od smlou-
vy pro její nevýhodnost pro 
městskou část odstoupila a za to 
nájemci vyplatila téměř 40 mi-

lionů korun. Poliklinika je dnes 
v zoufalém až havarijním stavu. 
Koncept odevzdání budovy po-
likliniky do pronájmu se jedno-
značně nepovedl. Vlastně k tomu 
nebyl ani racionální důvod. Mluv-
čí Prahy 6 Martin Churavý v rok 
starém článku biztweet.cz uvádí:

 „Městská část pronajala Polikli-
niku Pod Marjánkou na 30 let sou-
kromé společnosti Poliklinika Mar-
jánka za půl milionu ročně, ačkoliv 
předtím sama vybrala na pronájmu 
ordinacím, laboratořím a lékárně 
zhruba 3,7 milionů korun ročně. 
Stalo se tak ještě v roce 2010, tedy 
v době, kdy radnici řídila ODS.“ 

Nájemce ovšem neplnil podmín-
ky smlouvy a do objektu dostateč-
ně neinvestoval. Vedení radnice 
Prahy 6 se rozhodlo pro ukončení 
smlouvy dohodou s velkým od-
stupným, i když by v následujícím 
roce mohlo od smlouvy bez plat-
by odstoupit. Nájemce totiž ne-
opravoval havarijní stav budovy 
v tempu, k jakému se ve smlouvě 
zavázal a za 6 let pouze vyměnil 
okna a část rozvodů elektrické 
energie... 

Usedlost malovanka: 
ponuré místo u výjezdu  
z tunelu Blanka

Už mnoho let se občanům Břev-
nova nabízí pohled na smutné 
ruiny bývalé venkovské usedlosti 
Malovanka, která je pozůstatkem 
zástavby ze 17. století. V 18. století 
zde bývala zájezdní formanská 
hospoda. V roce 2010 už byl kom-
plex budov v tak zoufalém stavu, 
že ztratil památkovou ochranu 
a MČ Praha 6 prodala celý poze-
mek soukromé firmě. Ta se zde 
snažila dostat povolení zříceninu 
zbořit a postavit bytový dům, což 
se jí ale nepodařilo. Od té doby se 

ruiny bývalých budov dále roz-
padají, celé místo je obehnané 
páskou a osazeno výstražnými 
tabulemi se zákazem vstupu. 
Zajímavé je, že podle veřejného 
rejstříku zde mají sídlo hned dvě 
soukromé společnosti – BAECHT, 
s.r.o. a OAC Refund, s.r.o. 

Šedivé strašidlo  
u Trianglu

V roce 2014 se začalo stavět nové 
sídliště Triangl u střešovické vo-
zovny v ulici U Laboratoře. Hned 
vedle obrovského výduchu z tu-
nelu Blanka, vysokého 25 metrů. 

Zastupitelé na Praze 6 se zamy-
sleli. Když už tam ti lidé budou 
mít takovou obrovskou věc, která 
asi zrovna nepřispívá ke kvalit-
nímu životnímu prostředí, tak 
co kdybychom ji aspoň zkrášlili? 
A tak v roce 2015 vypsali veřejnou 
jednokolovou výtvarnou ideovou 
anonymní soutěž o výtvarný ná-
vrh „Výtvarné řešení výdechu MO 
Blanka Na Octárně včetně návrhu 
úpravy nejbližšího okolí; Praha 6, 
k. ú. Střešovice“. Dne 30. 9. 2015 
měl být vyhlášen vítězný návrh 
a rozdány odměny od 50 do 5 ti-
síc korun. Na soutěž a následné 
řešení bylo vyčleněno neuvěři-
telných 15 miliónů korun. Radni-
ce následně uspořádala výstavu 
návrhů s možností hlasovat v an-
ketě, která skončila 19. 11. 2015. 
A výsledek? Dnes, na jaře 2018 je 
situace stejná, jako před čtyřmi 
lety. Obyvatelé sídliště se stále 
dívají z oken na svoji obrovskou 
šedivou obludu a přemýšlejí, kam 
asi vítr odnáší škodlivé zplodiny 
z tunelu.

jizvy NA KRÁSE PRAHY 6 

V posledních týdnech byli na so-
botních farmářských trzích k vi-
dění pirátské petiční stánky. 
O co se jednalo?

Nabídli jsme lidem možnost po-
depsat petici za zastavení soutěže 
na „Integrované seniorské cent-
rum Šolínova“. Za pár dní podepsa-
lo na 600 lidí. Všem, kdo podepsali, 
moc děkujeme, a ubezpečujeme 
je, že budeme i dál dělat normál-
ní, srozumitelné a rozumné věci 
jako doposud. Samotná soutěž 
byla koncipována jako předání 
objektů trojdomí Šolínova na 30 
let soukromé firmě. Ta měla domy 
zrekonstruovat, vybavit a násled-
ně téměř výhradně provozovat 
komerčně jako zařízení pro seni-
ory ve zvláštním režimu. To jsou 
lidé ve III. a IV. stupni zdravotní-
ho postižení. Pro občany Prahy 6 
si radnice vyhradila pouhých 30 
lůžek.

Je to naprosto nevýhodné pro 
radnici. Provozovatel může 
v mnoha pro něj nevýhodných 
situacích “zavřít krám,” nechat 
si vyplatit kompenzace a odejít 
bez jakéhokoliv rizika prodělku. 
Radnice totiž na sebe bere veškerá 
rizika projektu.

Nevýhodná je i délka smlouvy, 
zákon předpokládá u tohoto dru-
hu smluv pětileté trvání anebo 
zdůvodnění, pokud by se trvání 
prodloužilo. Zde se domlouvala 
šestinásobná doba bez řádného 
zdůvodnění, což jsme vyhodnotili 
jako principiální porušení zákona 
o veřejných zakázkách.

Jaké nastavení smluv bys navr-
hovala ty?

Především bych oddělila re-
konstrukci budovy a následné 
provozování domova seniorů 
do dvou různých smluv s různý-
mi firmami. Rekonstrukci bych 
určitě doporučovala financovat 
z vlastních prostředků radnice 
a provést standardně vysoutě-
ženou stavební firmou – vždyť 
městská část má na účtech okolo 
miliardy, která nic nevydělává, 
takže proč si nechat rekonstrukci 
draze financovat někým jiným. 
Provozování, pokud už by se za-
dávalo ven, bych viděla na nejdé-
le pětileté smlouvy, s důraznou 
regulací cen pro seniory, aby se 
z toho nestal luxusní nedostupný 
senior house pro majetnou vrstvu. 
Po pěti letech vždy přesoutěžit 
podle vývoje na trhu.

Byla by všechna místa v senior-
ském domě pro seniory z Pra-
hy 6?

Ve stávajícím radničním návrhu 
je rezervováno 30 míst pro seni-
ory z Prahy 6, ostatní místa by 
obsazoval provozovatel za trž-
ních podmínek. Přitom paní radní 
Hanušová mi na můj dotaz odpo-
věděla, že Praha 6 má teď na 50 
občanů k okamžitému umístění 
do domova seniorů. Čili už teď 
je hrubý nepoměr mezi tím, jaké 
radnice vidí potřeby pro senio-
ry na šestce, a jaké smlouvy se 
snaží uzavřít. Je potřeba systém 
vymyslet tak, aby všichni senio-
ři na šestce měli zajištěno místo 
v seniorském domě ve chvíli, kdy 
o to projeví zájem. A samozřejmě 
je otázka, zda svěřit provozování 
seniorského domu externí fir-
mě, když na šestce dobré zařízení 
tohoto druhu na Patočkově ulici 
provozuje Magistrát a podobné 
zařízení (LDN v Chitussiho) pro-
vozuje i městská část. 

Takže co jste udělali?

Opakovaně jsme v té věci inter-
pelovali na zasedání Zastupitelstva 
Městské části. V podstatě jsme Za-
stupitelstvu několikrát zopakovali, 

že jejich postup odporuje Zákonu 
o zadávání veřejných zakázek. Zů-
stali jsme nevyslyšeni, takže jsme 
podali podnět na Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže. Domnívám 
se, že uchazeči, kteří zakázku do-
posud konzultovali s radnicí, po-
chopili, že soutěž po zásahu Úřadu 
by mohla být zrušena pro porušení 
zákona, a nikdo z nich nepodal 
závaznou nabídku. 

Překvapilo vás to?

Ne. Komerční subjekty se chovají 
racionálně. Zakázka nebyla zadána 
kompetentním způsobem. 

A jak vidíš vývoj ve věci trojdomí 
v Šolínově dál?

Chceme z  domu co nejdříve 
udělat moderní a účelný domov 
seniorů a pokud nám voliči dají 
mandát, hned po volbách na pro-
jekt skočíme tak, aby byl v roce 
2020 v provozu. Chceme v rámci 
komunitního plánování sociálních 
služeb také část Trojdomí vyhra-
dit například ubytování matek 
v nouzi, či jiné sociální zařízení. 
Jsme rádi a trochu i pobaveni, že 
ještě před vstupem na radnici 
můžeme prosazovat svůj politický 
program. 

Zabránili jsme převzetí domova důchodců developery
Rozhovor s Janou Kabelovou

Barbora Hrůzová

Pro více informací nás sledujte na:
twitter.com/

facebook.com/
instagram.com/

pirati_praha6  
PiratiP6 
pirati.praha6

 Bydlení dostupné pro všechny

pirati.cz
biztweet.cz
twitter.com
facebook.com
instagram.com
pirati.praha
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sledujte nás na všeCH 
našiCH kanáleCH!

Rozmohl se nám tady takový 
nešvar… a to takovým způso-

bem, že se skoro považuje za nor-
mální stav. Někteří politici jsou 
natolik „pracovně výkonní“, že 
zvládnou vedle sebe několik pra-
cí na plný úvazek. Jejich motiva-
cí však není workoholismus, ale 
odměny za funkce a moc z nich 
vyplývající.

Piráti dnes z vlastní zkušenosti 
mohou dosvědčit, že práce po-
slance je časově velmi náročná, 
když se má dělat poctivě. V práci 
jsou doslova od rána do večera 
a nikdo si nedovede představit, 
že by k tomuto pracovnímu po-

měru zvládli nějaký „vedlejšák“, 
jako je třeba funkce starosty, 
hejtmana, ředitele státní insti-
tuce nebo uvolněného radního.

 
Proto se všichni pirátští poslanci 

svých ostatních veřejných funkcí 
na plný úvazek vzdali k nejbliž-
šímu možnému termínu, poté, 
co  zapracovali své nástupce. Své 
o tom ví i teď již bývalý starosta 
Mariánských lázní Petr Třešňák: 
„Naštěstí máme interní pirátská 
pravidla, která jsou vysloveně 
proti souběhu veřejných uvol-
něných funkcí, takže jsem věděl, 
že dlouho obě funkce společně 
vykonávat nebudu. Svému ná-

stupci jsem ale chtěl předat ma-
ximální množství dokončených 
projektů, stejně jako on musel 
dokončit projekty ve svém stá-
vajícím zaměstnání,“ říká. 

 
Bývalí zastupitelé na pražském 

Magistrátě dokonce po dobu, kdy 
jim dobíhal zastupitelský plat, 
všechny své zastupitelské odmě-
ny věnovali ve prospěch charity. 
Byl jimi financován pravidelný 
nedělní „Pirátský guláš“ pro chu-
dé lidi, zdržující se poblíž Hlav-
ního nádraží v Praze.

Jít příkladem ovšem v české 
politice nestačí. Z toho důvodu 

přišli Piráti s návrhem zákona, 
který věc řeší. Nechceme niko-
mu bránit v práci, ale chceme to 
trochu ztížit zlatokopům. Nová 
pirátská úprava požaduje, aby si 
veřejný funkcionář vybral jednu 
hlavní práci, a té se věnoval na-
plno. Za tuto funkci bude pobírat 
jeden plný plat. Za další funkce, 
do kterých byl zvolen, bude do-
stávat pouze 40 procent odměny 
oproti tomu, kdyby tuto funkci 
vykonával jako jedinou. Kdo tedy 
chce, může mít víc funkcí, ale je 
jasné, že každá další práce ne-
může být vykonávána v plném 
rozsahu, proto za ni nemůže být 
plná odměna.

Nadějné je, že pro tento návrh 
máme podporu poslanců skoro 
ze všech poslaneckých klubů. 
Podaří-li se náš návrh prosadit, 
mají naši občané šanci, že jimi 
zvolení politici budou své funkce 
vykonávat kvalitněji, protože je 
nebudou tolik kumulovat. Dou-
fáme, že poslanci jiných stran 
tentokrát neotočí.

zkrouHneMe kuMulování Platů PolitiCkýCH suPerManů

Co se urodilo u Pirátů 
na twitteru?

@ceska.piratska.strana

@Piratska.strana

@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Pošlete
Pirátské listy

dál

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

pirati.cz
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