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Čtyři roky 
v pražském zastupitelstvu

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

zvládneme řídit.

aktuality z pražských
městských částí
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V roce 2014 v pražském zastupitel-
stvu zasedli čtyři Piráti poté, co jsme 
ve volbách získali 5,31 % hlasů. První 
volební období jsme strávili v opozi-
ci a načerpali zkušenosti. Rolí 
opoziční strany je dělat 
hlídacího psa: kon-
trolovat činnost 
vládnoucí koa-
lice, rozkrývat 
kauzy z úřadu 
či městských 
firem a navr-
hovat lepší ře-
šení problémů, 
které Prahu trápí. 
Naši zastupitelé tuto 
roli plnili na jedničku. 
Zastupitelskou prací strávili 15 
tisíc hodin, rozkryli desítky kauz, 
podali několik trestních oznámení, 
vyhráli několik soudních sporů o pří-
stup k informacím, rozeslali zhruba 
350 tiskových zpráv, zastupitelstvu 
předložili stovky návrhů. 

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

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

politickým klubem, za což jsme 
získali ocenění od Ote-

vřené společnosti. 
A stejně tak nebu-

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

čerstvě zvolení 
poslanci vzdali 

mandátu pražského 
zastupitele, aby se své 

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

MUDr. Zdeněk Hřib 
manažer a informatik,  
kandidát na primátora

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adam Zábranský 
předseda klubu zastupitelů na Magistrátu  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redakce PL

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

MUDr. Zdeněk Hřib, manažer a informatik, kandidát Pirátů na primátora Prahy
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Praha 1 neoprávněně vyvedla 30 
milionů, Piráti podali trestní oznámení

Do Horského hotelu vstoupili Piráti se svolením 
správce, firma Prahy 10 je i přesto žaluje

Zastupitelstvo Prahy 12 zamítlo změnu 
územního plánu na louce Na Hupech

„Kdyby Praha 1 chtěla postupovat 
v souladu se zákonem, vysoutěžila by 
rámcovou smlouvu na nábytek v hod-
notě např. 20 milionů na období 5 let. 
Do soutěže by se tak mohli přihlásit další 
zájemci. Namísto toho třikrát uzavřela 
smlouvu v hodnotě 2 milionů korun, což 
je limitní hodnota pro to, aby soutěž dle 
zákona o veřejných zakázkách probíhat 
nemusela. Velkou většinu peněz potom 
navíc Praha 1 vyplatila ještě mimo rá-
mec těchto smluv,“ vysvětluje předseda 
pirátského klubu v pražském zastupi-
telstvu Adam Zábranský, proč trestní 
oznámení podal.

„Je to ukázkový příklad porušení záko-
na o veřejných zakázkách. Máme navíc 
podezření, že mohlo dojít ke spáchání 
trestné činnosti v oblasti nakládání s ma-
jetkem a zadávání veřejných zakázek. Je 
určitě náhoda, že paní Šupinová, která 
lukrativní zakázky získala, je součástí 
koaliční strany v Praze 1. Nevím, jestli 
Praha 1 takto nelegálně vyvádí peníze 
běžně, nebo jen v případech, kdy je to 
v zájmu politiků, ale ani jedna mož-
nost není vyhovující,“ říká člen Pirátů 
z Prahy 1 David Bodeček, který kauzu 
rozkryl a podal kvůli ní podnět na Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže.

Nesouhlas se změnou územního plá-
nu na jednání zastupitelstva předloži-
la Eva Tylová, zastupitelka za Piráty, 
Zelené a LES a pirátská kandidátka 
na senátorku, která iniciovala petici 
proti změně územního plánu.

„Jsem ráda, že zastupitelé vyslyšeli žá-
dost více než 1600 občanů, kteří petici 
podepsali a vyjádřili tak jednoznač-
ně názor, že jedna z nejoblíbenějších 
rekreačních lokalit se nemá zastavět. 
Vzhledem k tomu, že z řad zastupitelů 
zazněly výzvy, aby developer projekt 
přepracoval a znovu předložil, bude-
me ve sběru podpisů dále pokračovat,“ 
uvádí Tylová.

Developer chtěl u hranice s přírodní 
památkou postavit volnočasový areál 
se soukromou mateřskou a základní 
školou, gymnáziem, restaurací a další-
mi volnočasovými zařízeními. Na jed-

nání zastupitelstva se vyjádřil, že v pří-
pravě projektu bude pokračovat.

Eva Tylová dodává: „Včera se v Senátu 
konal seminář k adaptaci na klimatic-
ké změny. Pro zlepšení mikroklimatu 
i snížení horka ve městech odborníci 
jednoznačně doporučovali v městech 
zachovat co nejvíce zeleně. Záchrana 
louky má tak význam nejen pro rekrea-
ci, ale i pro mikroklima v Modřanech.“
Petici najdete na https://praha12.pira-
ti.cz/vystavba/petice-na-hupech.html.

Ing. Eva Tylová

Praha, 21. června 2018 – Piráti podali trestní oznámení kvůli tomu, že 
Praha 1 nezákonně vyvedla desítky milionů korun funkcionářce místní 
ČSSD Michaele Šupinové, resp. její společnosti SPAZIO DESIGNER 
ITALIANO s.r.o. Tato předsedkyně sociální komise dodala od roku 2012 
radnici nábytek za 28 milionů korun, přitom smlouvy měla uzavřené jen 
na celkem 6 milionů korun. Zbytek byl dle sdělení Prahy 1 realizován 
„na základě objednávek“. Většinu peněz tak Šupinová získala v rozporu 
se zákonem o veřejných zakázkách, tedy nelegálně.

Praha, 6. srpna 2018 – Politický boj v Praze 10 dosahuje absurdních rozměrů. 
Městská firma Prahy 10 v čele s koaličním zastupitelem Lukášem Rázlem (ČSSD) 
prokazatelně lže a obviňuje Piráty z vloupání se do Horského hotelu, který Praha 
10 vlastní. Piráti přitom mají zdokumentováno, že do hotelu se dostali se svo-
lením správce a za jeho přítomnosti.

Adam Zábranský

Celý poslední školní rok byl Horský 
hotel, o který se má starat firma Pra-
hy 10, vinou absolutní neschopnosti 
správce a vlastníka uzavřen.

„Různé oficiální informace, které 
jsem získala od současné vládnoucí 
koalice o situaci v Horském hotelu, 
se vzájemně vylučovaly. Z tohoto 
důvodu jsem se spolu s dalšími 
členy našeho místního sdružení 
rozhodla objekt osobně navštívit,“ 
říká k počátku celého případu pi-
rátská zastupitelka za Prahu 10 
Jana Komrsková.

Se čtrnáctidenním předstihem Jana 
Komrsková písemně požádala předse-
du představenstva společnosti Praha 
10 – Majetková, a.s., Lukáše Rázla 
(ČSSD) a gesční radní o zpřístupnění 
objektu Horského hotelu.

Vedení akciové společnosti na žádost 
zastupitelky Jany Komrskové o zpří-
stupnění hotelu nereagovalo a na mís-
tě Piráti nalezli uzavřený objekt. Lukáš 
Rázl nebyl k zastižení ani telefonicky, 
stejně jako zástupce společnosti Praha 
10 – Rekreace, a.s., pod jejíž správu 
hotel přímo spadá, pan Stanislav Ha-
novský. Janě Komrskové se podařilo 
kontaktovat dočasného správce ob-
jektu, jehož telefonní číslo bylo uve-
deno na vstupních dveřích hotelu. 
Ten s prohlídkou Horského hotelu 
souhlasil a po několika hodinách se 
na místo osobně dostavil. Mezitím, při 
prvotní obhlídce objektu Piráti nalezli 
nezajištěný zadní vchod do objektu 
a správce objektu na tento stav ná-

sledně upozornili. Část Pirátů za do-
provodu správce prošla některé části 
objektu. Do objektu nevnikl nikdo 
násilím a bez povolení. Během této 
návštěvy ale Lukáš Rázl telefonicky 
instruoval dočasného správce hotelu, 
jak má vypovídat na policii a přímo jej 
vybízel k podání křivé výpovědi proti 
členům České pirátské strany.

Tentýž den, v pátek 13. července, 
vydala městská část Praha 10 tuto 
zprávu:

„Krizové prohlášení vlastníka 
Horského hotelu na Černé hoře 
(městská část je zprostředkovaným 
akcionářem společnosti, která hotel 
vlastní): Do hotelu se před několika 
desítkami minut vloupal vyšší po-
čet neznámých pachatelů. Bezpeč-
nostní systém včas uvědomil policii, 
která na místo dorazila ve chvíli, 
kdy již pachatelé z objektu unikli. 
Vlastník objektu podává trestní 
oznámení a zjišťuje rozsah škod.“

Dva týdny na to zveřejnil Lukáš Rázl 
na facebooku tento příspěvek: „Pirá-
ti se dopustili trestného činu. Pokud 
násilím otevřu zamčené dveře a i přes 
houkající alarm vniknu do objektu, 
v kterém nemám co dělat – tak je to 
vloupání. Piráti, kteří volají po dodr-
žování zákona jej porušili – a je to ne-
omluvitelné. Můžete křičet jak chcete 
– spáchali jste trestný čin. Chováte se 
stejně jako gardistické bojůvky v 50. 
letech.“

Podle Pirátů je takovéto chování 
za hranicí přijatelnosti.

„Lukáš Rázl bohužel opět ničím 
nepřekvapil. Potvrdil jen, že je sice 
neschopný správce majetku měst-
ské části, ale velice schopný lhář. 
Piráti se nikam nevloupali a nic 
nepoškodili – máme úplný video-
záznam naší návštěvy, který má 
k dispozici i policie. Jedná se tak 
o další zřejmou pomluvu ze strany 
stávající koalice,“ vysvětluje Jana 
Komrsková.

Horský hotel v  Jánských lázních 
zakoupila MČ Praha 10 v roce 2008 
za téměř 50 milionů. Další opravy 
a rekonstrukce spolykaly minimálně 
dalších 60 miliónů. Navzdory těmto 
obrovským investicím se po deseti le-
tech péče a rekonstrukcí dostal objekt 
do stavu, kdy musel být z hygienic-
kých a bezpečnostních důvodů pro 
další pobyty dětí na počátku školní-
ho roku 2017/2018 uzavřen. Správu 
objektu po celou dobu jeho provozu 
zajišťovala, nebo spíše zanedbávala 
městská akciová společnost Praha 10 
– Rekreace, a.s.

Horský hotel byl i v minulosti prová-
zen řadou skandálů. Piráti se rozkrý-
vání a odhalování těchto nepravostí 
dlouhodobě úspěšně věnují. Z hys-
terické reakce stávajících zástupců 
MČ Praha 10 na kontrolu provádění 
rekonstrukce ze strany opozice je zřej-
mé, že má cenu ve veřejném dohledu 
na Horský hotel i nadále pokračovat.

Ing. Jana Komrsková 
ministerský rada,  

kandidátka č.17 na magistrát

PIRátsKý gULáš

Praha, 20. června 2018 – Zastupitelstvo městské části Prahy 12 včera 
v nočních hodinách po dlouhé diskuzi nesouhlasilo se změnou územ-
ního plánu ze sportovního a rekreačního využití na využití pro veřejnou 
výstavbu na louce „Na Hupech“ u vstupu do Modřanské rokle.

Od listopadu 2017 Piráti pořádají 
před pražským Hlavní nádražím 
nedělní rozdávání guláše. 
Akce budou pokračovat, dokud 
se nevyčerpají peníze z odměn 
zastupitelů, kteří se stali poslanci 
a jak slíbili, věnovali je na pomoc 
potřebným.
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PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.  
(*20. března 1980 v Jablonci 
nad Nisou) je předseda České 
pirátské strany a poslanec PSP 
ČR za Středočeský kraj. Maturoval 
ve Spojených státech amerických, 
následně složil také českou 
maturitní zkoušku. V roce 2005 
získal titul PhDr. v oboru informační 
věda a dále pokračoval ve studiích 
jako interní doktorand se 
specializací na databázové modely, 
databázové systémy a informační 
služby internetu. Studium zakončil 
získáním titulu Ph.D. Hraje 
na akordeon, je vášnivým čtenářem 
a filmovým nadšencem s velkou 
sbírkou originálních DVD. Je 
ženatý s Lydií Frankou a společně 
vychovávají dceru. Ivan Bartoš je již 
4 roky přísný abstinent.

Máte za  sebou deset měsíců působení 
ve Sněmovně. V létě vznikla vláda s podpo-
rou komunistů. Jak se na ni díváte a mění 
to nějak politické cíle Pirátů?
Máme tady vládu, kterou vede trestně stí-
haný premiér a jejíž součástí je po třiceti 
letech komunistická strana. Hlasovalo se 
o neúplném kabinetu. Mně nejde do hla-
vy, jakým způsobem vyjednával či spíše 
nevyjednával předseda ANO Andrej Babiš 
podporu své vládě. Pan Hamáček (ČSSD) 
se stal současně ministrem vnitra i zahra-
ničí, což se jednoduše nedá stíhat, den 
před hlasováním o důvěře se odporoučela 
ministryně spravedlnosti. Šest dní poté, 
co vláda získala podporu komunistů, hnu-
tí ANO a ČSSD, odstoupil ministr práce 
a sociálních věcí. Těžko dodávat nějaké 
silnější hodnocení. 
Obáváme se, že tato vláda v oblasti moder-
nizace České republiky skrze zefektivnění 
fungování veřejných institucí a digitalizace 
státní správy, stejně tak jako v oblasti pro-
tikorupční legislativy, příliš neudělá. Bu-
deme jí ale i tak intenzivně šlapat na paty. 
Digitalizace a transparentnost státu jsou 
naše stěžejní cíle i nadále.
Ale víte, co bylo zajímavé? Celé to dlouhé 
období, než vznikla vláda s důvěrou, bylo 
z určitého pohledu vlastně konstruktivní.
 
Tak to potřebuji vysvětlit.
To období mělo jednu výhodu z pozice té 
konstruktivně opoziční role. Protože ačkoli 
fungovala hlasovací koalice ANO, KSČM 
a SPD, daly se předkládat zákony, které 
měly šanci procházet legislativním proce-
sem. Piráti jednali v uplynulých měsících 
s politickými stranami napříč Sněmov-
nou. Předložili jsme řadu zákonů, a v rámci 
toho se nám podařilo projednat nejedno 
protikorupční opatření. Například zákon 

proti kumulaci funkcí. Není totiž možné, 
aby politik vykonával hned několik funk-
cí na plný úvazek a za každou tuto funk-
ci dostával plnohodnotný plat. Poslanci 
ANO a ODS tento zákon bohužel prozatím 
zablokovali, ale na plénum Sněmovny se 
dostane znovu. Dále třeba zrušení výji-
mek z registru smluv pro ČEZ, který už 
prošel prvním čtením i garančním výbo-
rem. Zmíním i nominační zákon, kterým 
jsme prosazovali zprůhlednění obsazování 
postů ve státních a polostátních firmách. 
Sněmovna ho sice nakonec zamítla, ale 
dotlačili jsme tak vládu předložit vlastní 
verzi tohoto zákona, který by měl omezit 
trafiky ve státních firmách. 

Změní se něco tím, že vláda získala v čer-
venci důvěru?
Pro Piráty ne. Nyní pracujeme na prosaze-
ní pirátské novely exekučního řádu. Taky 
usilujeme o zajištění dostupného bydlení 
pro co možná nejvíce lidí. Stěžejní je pro 
nás v příštích měsících určitě oblast digi-
talizace státu. Jsme konstruktivní opozice, 
podepíšeme se tedy i pod návrhy ostatních 
stran, pokud budou dobré. A to nehledě 
na to, která strana je předloží. Naopak se 
postavíme proti těm zákonům, které uzná-
me za špatné.
 
Chcete uspět v blížících se komunálních 
volbách, dokonce říkáte, že příští sněmov-
ní volby chcete vyhrát. Průzkumy vám 
stále předpovídají okolo deseti procent 
hlasů. Jak chcete vítězství dosáhnout?
Nejsme žádné rychlokvašky! Když děláte 
politiku dobře a v zájmu lidí, je to i otáz-
ka času, než se vám věci podaří a lidé si 
toho všimnou. Nestačí rozhodně, když vám 
tleská jen vaše sociální bublina. A to je 
síla Pirátů. Mluvíme s lidmi a věnujeme 

jim veškerý možný čas. Věříme totiž, že 
bude stále více lidí, kteří se díky Pirátům 
začnou zajímat o politiku. Musíte jít za vo-
liči ostatních stran, vysvětlit jim, že jsme 
lepší. Nabízíme alternativu a věříme, že ten 
úspěch přijde.
Co se nadcházejících komunálních vo-
leb týče, prosazujeme opravdu otevřené 
radnice. Občan, který může kdykoli zajít 
na radnici za „svým“ politikem – to má být 
cíl komunální politiky. 
Obecně chceme uspět ve městech, kde 
dlouhodobě Piráti působí či vedou rad-
nice. Chceme obhájit Mariánské Lázně, 
posílit v Brně a pochopitelně dobýt pražský 
magistrát. V Mariánských Lázních Piráti 
otevřeli radnici lidem. Náš starosta má 
veřejný kalendář a obyvatele pravidelně 
zapojuje do chodu města. V Brně máme 
náměstka pro participativní rozpočet. Lidé 
si v jihomoravské metropoli mohli sami 
určit, co městu chybí a kam má investo-
vat. Jsem hrdý na to, že pirátskou politiku 
budujeme pevně a že to lidé vidí a oceňují.

Jak jsou na tom Piráti s počty členů?
Blížíme se k tisícovce členů České pirátské 
strany, navíc máme několik tisíc registrova-
ných příznivců, kteří jsou ochotni pomáhat 
a jít vstříc občanům. To je ostatně největší 
pilíř pirátské kampaně – tisíce lidí, kteří 
jsou ochotni rozdávat a sdílet Pirátské Listy 
a vysvětlovat pirátskou politiku přátelům, 
známým i veřejnosti. 

Bezpochyby jedním z nejostřejších a nej-
sledovanějších soubojů bude volba praž-
ského primátora. Věříte tomu, že primá-
torem se stane Pirát Zdeněk Hřib?
Víte, Praha není Česká republika, ale je 
nejvíce vidět. Řeknu to takhle. My jsme 
v Praze v minulém období se čtyřmi křesly 

dokázali rozkrýt desítky případů očividné-
ho plýtvání. Zachránili jsme desítky milio-
nů korun. Pražský pirátský tým je strašně 
silný a Zdeněk Hřib je profík z oblasti di-
gitalizace zdravotnictví. V současné době 
máme v Praze asi dvacet procent, a pokud 
se nespolčí pražští matadoři z ANO s ODS, 
kteří si už teď při hlasování na magistrá-
tu vyměňují sympatie, mohli bychom mít 
v Praze pirátského primátora.

Cílíte na nějakou konkrétní skupinu vo-
ličů, kdo jsou voliči Pirátů?
První fanoušci Pirátů byli mladší lidé, ale 
mně už je taky skoro čtyřicet, už nejsme 
žádní kluci. Mnozí z nás mají děti. 
Pirátští voliči jsou vesměs optimisticky 
smýšlející lidé, kteří neměli v uplynulých 
několika volbách koho volit a díky Pirátům 
opět nebo často i poprvé měli důvod přijít 
k urnám. Podařilo se nám zvýšit volební 
účast prvovoličů o několik desítek procent. 
Ale už dávno nejsme jenom strana pro mla-
dé. Náš program se týká všech generací, 
i seniory zajímá jakou budoucnost přinesou 
Piráti pro jejich vnoučata. Boj proti korupci, 
rozkrádání a plýtvání se přece týká všech!

Na závěr se sluší vždy rozhovor trochu 
odlehčit, zlidštit. Prošel jste volbou 
do Sněmovny, a tudíž obrovskou životní 
změnou. Jak tráví Ivan Bartoš volný čas, 
má-li nějaký? 
Musím mít. Mám rodinu, takže se jí samo-
zřejmě věnuji. Ale je pravda, že i ve chvílích 
volna si vyřídím nějaké pirátské telefoná-
ty. Víte, ona je ta politika i mým koníč-
kem. Takže vlastně pracuji na dva úvazky 
(smích).

Ivan Břešťák 
externí redaktor

„Není možné, aby politik vykonával několik funkcí na plný úvazek a za každou dostával plnohodnotný plat,“ říká předseda České pirátské strany Ivan 
Bartoš v předvolebním rozhovoru pro Pirátské listy. V blížících se komunálních volbách věří v úspěch, cílem je obhájit pirátské bašty jako jsou 
třeba Mariánské Lázně, posílit pirátskou posádku na brněnském magistrátu a zvítězit v Praze. Piráti jsou podle Bartoše jediní, kteří nabízí lidem 
opravdu otevřené radnice a fungující město. „Občan, který může kdykoli zajít na radnici za ‚svým‘ politikem, to má být cíl komunální politiky,“ dodává.

nestačí, když vám tleská jen vaše sociální bublina. 
a to je síla pirátů, mluvíme se všemi!

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., foto Martin Kovář
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zabránili jsme skryté privatizaci 
domova pro seniory

Kauza svými nevýhodnými smluv-
ními parametry nápadně připomí-
nala nedávno medializovaný případ 
„pronájmu“ Nemocnice Na Františku 
v Praze 1, u které bylo nedávno za-
hájeno trestní stíhání jejího ředitele. 
A kauza také vyvolává vzpomínky 
na  nevýhodnou smlouvu, kterou 
radnice Prahy 6 uzavřela v roce 2010 
s firmou Poliklinika Marjánka, a.s. 
na pronájem budovy břevnovské po-
likliniky rovněž na 30 let. Postupnou 
rekonstrukci budovy firma v dosta-

tečném rozsahu nikdy nerealizovala 
a nakonec jí ještě radnice při před-
časném ukončení smlouvy vyplatila 
40 milionů korun. Sama městská část 
to tehdy zdůvodňovala nevýhodností 
kontraktu pro Prahu 6.
Piráti v Praze 6 proto zorganizovali 
proti postupu městské části petici, 
kterou za pár dnů podepsalo více jak 
600 obyvatel. Piráti pak interpelovali 
zastupitelstvo městské části a zároveň 
podali podnět na Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže, ve kterém po-

ukázali na zjevná porušení zákona 
o zadávání veřejných zakázek. Měst-
ská část proto od záměru komerč-
ního pronájmu domova pro seniory 
ustoupila.
Podle analýzy, kterou si radnice ne-
chala v roce 2017 zpracovat, chybí 
na území městské části jen v domo-
vech pro seniory dalších přibližně 145 
míst. V následujících letech se podle 
odhadů toto číslo nejméně zdvojná-
sobí. Praha 6, jako městská část s nej-
vyšším věkovým průměrem obyvatel, 

viktor mahrik

Piráti na jaře poukázali na špatně vypsané výběrové řízení k rekonstrukci a pro-
vozování komerčního domova pro seniory v Šolínově ulici v Praze 6. To vypsala 
Městská část Prahy 6 ovládaná koalicí TOP 09, ANO, STAN a KDU-ČSL. Účastníci 
výběrového řízení zřejmě dali Pirátům za pravdu – do 30. dubna, kdy chtěla radnice 
výběrové řízení uzavřít, žádný zájemce závaznou nabídku nepodal. Piráti dlouho-
době prosazují, aby domov pro seniory namísto komerční firmy začala provozovat 
Městská část jako sociální službu za cenu přijatelnou pro všechny občany Prahy 6.

by se neměla zbavo-
vat spoluodpovědnosti 
za zřízení a provoz domova pro 
seniory. Není na to sama – vypomoci 
může hlavní město Praha i stát.
Názor Pirátů na využití prázdných 
domů je dlouhodobý a konzistentní: 
Městská část má domy co nejrychleji 
zrekonstruovat na moderní a účelný 
domov pro seniory. Rekonstrukci 
má zaplatit z peněz, které má dosud 
na účtu z příjmů za privatizaci bytů. 
Provozovat ho má pro seniory Pra-

hy 6, tak jako provozuje jiné sociální 
služby. A konečně: radnice o formě 
využití domů musí také hovořit s ob-
čany, kterým ostatně má trojdomí Šo-
línova sloužit.

Viktor Mahrik 
specialista internetových výzkumů, 

zastupitel na magistrátu,  
kandidát č. 4 na magistrát

jak na volby?

JAK MŮŽETE VOLIT?
1) VOLBa JEDnÉ STRany – pokud chcete podpořit právě 
jednu konkrétní stranu, udělejte na volební lístek pouze 
jeden křížek vedle názvu této strany. 

2) VOLBa VyBRanÝCh KanDIDÁTŮ a PREFEROVanÉ 
STRany – pokud máte své preferované kandidáty, které 
chcete na radnici podpořit, můžete u každého z nich 
udělat křížek, a to napříč více různými stranami. Pokud 
pak navíc označíte křížkem i svoji preferovanou stranu, 
tato strana dostane zbytek vašich preferenčních hlasů.
Dávejte pozor, abyste nezakřížkovali více kandidátů, než 
kolik se volí zastupitelů. Váš hlas by byl totiž neplatný.
Pokud křížkujete jednu preferovanou stranu, ke křížkům 
v rámci její kandidátky už se nepřihlíží.

3) VOLBa VyBRanÝCh KanDIDÁTŮ – pokud chcete 
podpořit pouze vámi vybrané kandidáty, u každého z nich 
dejte křížek. Opět platí, že nesmíte dát více křížků, než 
se volí zastupitelů.
Pokud vyberete menší počet kandidátů, než kolik se volí 
zastupitelů, je váš hlas sice platný, ale zbytek hlasů, které 
byste mohli udělit, propadá.

Bc. Aneta Heidlová 
software tester 

kandidátka č. 16 na magistrát

Komunální volby jsou pro voliče asi nejsložitější ze všech voleb, 
které se v Česku pravidelně konají. Místo klasických volebních 
lístků totiž v Praze dostanou do rukou hned dva velké volební 
lístky, tzv. plachty, které na jednom listu zahrnují jména všech 
registrovaných kandidátů. Každý volič pak má k dispozici tolik 
hlasů, kolik se volí na danou radnici zastupitelů. Přinášíme 
vám krátký návod, jak správně a informovaně hlasovat.

bc. aneta heidlová 

Hlasovací lístek
Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018

Magistrát hlavního města Prahy
Do zastupitelstva se volí 65 členů

kandidátka X

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 3

piráti

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 3

kandidátka Y

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 3

Hlasovací lístek
Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018

Magistrát hlavního města Prahy
Do zastupitelstva se volí 65 členů

kandidátka X

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 3

piráti

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 3

kandidátka Y

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 3

Hlasovací lístek
Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018

Magistrát hlavního města Prahy
Do zastupitelstva se volí 65 členů

kandidátka X

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 3

piráti

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 3

kandidátka Y

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 3

KDY můžete volit: V pátek 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 6. října od 8:00 do 14:00.

KDO může volit:  Občan kteréhokoli státu Evropské unie, kterému bude alespoň v druhý den voleb 
18 let a zároveň má v dané obci (resp. městské části) trvalý pobyt.

JAK správně volit: Vybrané kandidáty nebo politickou stranu označíte křížkem.

Nejlepší možností, jak podpořit pirátskou kandidátku, je zaškrtnout Českou 
pirátskou stranu jako celek. Budeme rádi za váš hlas. S námi se neztratíte.

držíme 
kurz

KoMUnáLní VoLBy 2018
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#naprahuzmeny

ostatní říkají, že to nejde. Praha může 
stavět a může stavět dobře. Jde jen o to 
říct si, že jsme skutečně „na prahu 
změny“.

PhDr. et Mgr. Vít šimral,  
LL.B., Ph.D. et Ph.D. 

VŠ pedagog a skaut,  
kandidát č. 5 na magistrát

žáků po stanovení vizí a sledování, jak 
se tyto vize daří naplňovat.

Naše vize pražských škol je taková, 
že absolventi mají cítit stejnou nebo 
ještě větší motivaci se vzdělávat, než 
cítili při nástupu. Lhostejno jestli jde 
o školu základní nebo střední, všeobec-
nou nebo odbornou. Člověk vzdělaný 
a stále schopný a ochotný se učit má 
největší šanci na úspěch a životní štěstí 
a na to sám utvářet vlastní budouc-
nost. K udržení a rozvoji motivace 
musíme pracovat s řediteli, pomáhat 
jim i dávat jim zpětnou vazbu. Navíc 
v České republice snad víc než kde 
jinde přebírají děti postoj ke školám, 
vzdělání a učení od svých rodičů a ro-
din. Proto budeme podporovat také 
zapojování rodičů do vzdělávání jejich 
dětí a života škol vůbec.

Budeme na  zlepšení pracovat 
na všech frontách, kde jako zastupitelé 
v městských částech a na magistrátu 
budeme mít hlas. Jakkoli o tom má-
lokdo takto uvažuje, pro voliče-rodiče 
i voliče-učitele je účast v komunálních 
volbách projevem péče o děti a jejich 
budoucnost. Hlas Pirátům bude hlasem 
vzdělávání pro budoucnost a pro její 
spoluutváření.

RnDr. Daniel Mazur, Ph.D. 
VŠ pedagog a výzkumník, 

 kandidát č. 3 na magistrát

Nelze se divit, že jak soukromí deve-
lopeři a investoři, tak politici hledají 
někoho, na koho rostoucí ceny svést. 
Motivace obou je jasná: ti první potřebu-
jí veřejné mínění přesvědčit, že oni jsou 
ti kvalitní dodavatelé produktů a služeb, 
ti druzí zase potřebují přesvědčit voliče, 
že oni jsou ti, kdo nejlépe hájí jejich 
zájmy proti zlovůli jiných.

Ani jedno pochopitelně není pravda. 
Za rostoucí cenou bytů v Praze je ně-
kolik faktorů: za prvé, Praha neustále 
bohatne a určitý trend růstu je tak 
přirozený. Průměrný Pražan si vydělá 
o čtvrtinu až třetinu více než zbytek 
Česka a ceny služeb a nemovitostí to 
reflektují. Za druhé, Praha je město 
populární pro turisty a čím dál více 
bytů, v Praze 1 až třetina, je využíváno 
podnikateli jako krátkodobé ubytování. 
Tyto dva faktory půjde změnit jen těžko: 
Prahu chudší nechceme a nástroje pro 
regulace AirBnB nám musí nejdříve dát 
zákonem Parlament.

Jako komunální politici můžeme ale 
podstatně ovlivnit další dva faktory, 

které stojí za současným nárůstem: 
neprofesionálně řízený proces výstav-
by, kdy radnice není kompetentním 
protihráčem developerů a partnerem 
občanů, a špatně spravovaný městský 
bytový fond. 

Mezi lety 2000 a 2017 poklesl roční 
počet vydaných územních rozhodnu-
tí a stavebních povolení téměř o tři 
čtvrtiny. Na vině není jen pomalý 
byrokratický proces, ale i praxe, která 
se v pražském developerském prostředí 
vytvořila: velcí hráči běžně zkoušejí, 
co jim ještě při výstavbě projde. Ať 
už se jedná o menší podíl občanské 
vybavenosti, méně zeleně nebo vyšší 
počet pater, soukromí investoři se 
ze stavebních pozemků snaží vytěžit 
maximum. Městská samospráva tu 
často selhává v nastavení srozumitel-
ných a jasných pravidel, což následně 
vede k protestům občanů-sousedů 
a zdlouhavým správním řízením, nebo 
i soudům.

Současná politická reprezentace se 
navíc není schopna postarat o existující 

městský bytový fond. Víme o doslova 
stovkách prázdných domů ve vlast-
nictví magistrátu a městských částí, 
které by mohly a měly být udržovány 
a nabídnuty na trhu bydlení. Pokud by 
veřejná správa dobře spravovala svůj 
bytový fond, vytvořila by protiváhu 
k běžnému tržnímu bydlení a zbrzdila 
nekontrolovaný růst cen.

Stejně jako jiná velká západoevropská 
města by se Praha sama měla stát sku-
tečným developerem. Vytvářet pravidla 
a prosazovat regulační plány, podle kte-
rých se soukromí investoři budou při vý-
stavbě řídit. Udržovat vlastní dostatečně 
velký bytový fond pro mladé rodiny, uči-
tele, hasiče a další platově podhodnocené 
zaměstnance, ale i bezbariérové byty 
pro zdravotně znevýhodněné. Město by 
mělo podporovat i družstevní výstavbu: 
nabízet vlastní připravené pozemky i fi-
nanční garance skupinám družstevníků, 
kteří přijdou s projektem domů, v nichž 
budou později sami bydlet.
Pokud nejste nějak zavázáni develo-
perskému byznysu, je možné přijít 

Ať se nám to líbí nebo ne, svět se hýbe 
stále rychleji a je stále menší – co pravil 
Jan Werich před šedesáti lety, platí stále 
víc. Proto je také stále důležitější, jestli 
škola nabízí skutečné vzdělání, nebo 
vyučuje pro jedničky z testů. A když 
už škola vzdělává pro život, je roz-
díl mezi přípravou pro (neznámou) 
budoucnost nebo pro svět, jaký byl, 
když jsme vyrůstali my, voliči a politici. 
Piráti jednoznačně volí vzdělávání pro 
život a pro budoucnost, tedy tu nejvyšší 
ambici, která však současně představuje 
největší nároky na systém a lidi, jež ho 
utvářejí. Tedy rodiče, učitele, ředitele, 
politiky v obcích, krajích a všechny 
školské instituce až po ministra.

s  racionál-
ním, na datech 
založeným řešením, 
které umožní městu růst a zároveň 
nenasměruje všechen zisk z výstavby 
do kapes velkých investičních sku-
pin. Pražané si zaslouží žít ve městě, 
kde budou školky budovány společně 
s rezidentními čtvrtěmi. Kde budou 
udržované parky sloužit nejen pro ven-
čení psů, ale i pro pikniky a podvečerní 
proběhnutí. Jako Piráti se nebojíme 
říct, že to musí jít i za situace, kdy 

Tvář í 
v tvář vol-

bám do zastu-
pitelstev se chystáme 

na to, že budeme zajišťovat fungování 
a rozvoj škol. Jako zastupitelé bude-
me nejen financovat opravy budov 
a sportovišť, ale budeme také vybírat, 
potvrzovat ve funkci, případně i měnit 
ředitele – ty vysoce kvalifikované ženy 
a muže, kteří jsou klíčem ke kvalitě 
škol. Budeme na ně nároční. Budeme 
se jim ale současně snažit poskytnout 
veškeré zdroje potřebné k zajištění 
stále lepší úrovně jejich škol. Nejde 
zdaleka jen o budovy a vybavení, ačkoli 
i v zajištění kapacit školek a škol je role 
radnic a Magistrátu nezastupitelná. 
Od smysluplného rozvoje a vzdělává-
ní pedagogů přes neustálou práci se 
zpětnou vazbou a komunikaci s rodiči 

phdr. et mgr.
vít Šimral, ph.d. et ph.d.

rndr. daniel mazur, ph.d.

Praha jako developer: proč je dobré mít radní, kteří nikomu nic nedluží

Školy jsou naše šance na budoucnost

„EKOLOGOVé BRáNí VýSTAVBě!“, „OBČANé ZABLOKOVALI STAVBU ByTů!“, „KVůLI AKTIVISTůM ZDRAžUjE ByDLENí!“. 

Podobné nadpisy můžeme čím dál častěji číst v novinách a pražských denících. Přestože ve stejných novinách 

vidíme zároveň komerční sdělení inzerující prodej nově postavených bytů a viladomů v honosných rezi-

dencích nebo towers, průměrná cena nájemního i vlastního bydlení v Praze nadále raketově stoupá.

Piráti budou pomáhat pražským školám s naplňováním jejich vizí, aby byly moder-
ní a vedly žáky ke vzdělání, se kterým se uplatní i za třicet nebo čtyřicet let. Řada 
zemí řeší a zlepšuje své školy a u nás je velká část odpovědnosti za kvalitu vzdělání 
na radnicích měst a městských částí. Není nač čekat, budoucnost tvoříme právě teď!

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 volbách se 3 ze 4 

pirátských zastupitelů stali poslanci 
a v souladu s pirátským kodexem 

svá místa přenechali svým kolegům 
na dalších místech kandidátky.

srpen 2018
Piráti vytáhli s peticí do boje proti 
nepoctivým směnárnám v centru 

Prahy, které dávají turistům 16 korun 
za euro. Jen za první týden zachránili 

klientům více než milion korun.

říjen 2018
Piráti postavili silnou kandidátku 

do zastupitelstva hl. m. Prahy 
a o hlasy voličů budou usilovat 
i ve dvacítce městských částí.

Červen 2018
Piráti odhalili, že Praha 1 
neoprávněně vyvedla 30 milionů 
korun z rozpočtu MČ funkcionářce 
ČSSD za dodávky nábytku bez 
smlouvy a podali ve věci trestní 
oznámení a podnět k ÚOhS.

léto 2018
Piráti v Praze 10 odhalili několik 
pochybení při správě majetku MČ. 
V souvislosti se zakázkami na stavební 
práce pro kmotra Tomáše hrdličku 
podali podnět k ÚOhS.
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senátní VoLBy 2018

Vize digitální metropole:  město musí využívat dostupná 
data ve prospěch obČanů
místa, kam se občan snadno objedná 
přes internet na určitou hodinu a pro 
vyřízení běžných životních situací 
nebude muset opatřovat dokumenty 
a informace, které už má stát k dis-
pozici. Samozřejmostí bude možnost 
hodnotit spokojenost s prací úřední-
ků a podávání podnětů online. Ale 
myslíme i na starší občany, kteří si 
s počítači tak dobře nerozumějí. Pro 
ně musí být zachována možnost vše 
vyřídit i osobně.

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

tě, kde se lidem díky technologiím 
žije lépe. 

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

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

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

Mgr. Ing. Jaromír Beránek  
 finanční manažer a partner  

v technologickém inkubátoru,  
kandidát č. 11 na magistrát

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

Tyto 
i další 

životní 
situace však 

neřeší pouze 
občané Prahy: úřady 

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

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

mgr. ing. jaromír beránek

je Vám horko? 

ing. eva tylová

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

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

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

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

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

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

Ing. Eva Tylová 
zastupitelka Prahy 12 za Piráty,  

Zelené a LES, pirátská kandidátka  
do Senátu v obvodu 17

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

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

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

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

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

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

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

Tým „profíků” na radnici tedy nejenže 

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

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

Čtyři roky v pražském zastupitelstvudokončení ze str. 1
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Čtyři pilíře našeho programu pro magistrát
na prahu změny

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

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

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

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

sledujte nás na naŠich kanálech

#naprahuzmenY

@ceska.piratska.strana

@CeskaPiratskaStranaPraha

@piratipraha

naprahuzmeny.cz

@hrib.prazsky

@piratipraha 

NEPODPORUjí NáS

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

jak vypadalo prvních deset 
pirátských měsíců ve sněmovně?
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grafické
elementy

ikony

Ikony jsou součástí komunikace Pirátů.
Lze je použít jako vizuální podporu loga, sloganu či textu.
Ikonami lze vyjádřit i činnost, na kterou se zaměřuje pirátský kandidát.
Ikony by měly mít dostatek prostoru okolo sebe podobně jako logo.
Zde je řada 18 ikon a samozřejmě lze vytvářet i nové.
Důležité je dodržovat jednoduchost a kontinuitu s již vytvořenými ikonami.

informatika
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životní prostředí

finance

spravedlnost

vzdělávání a věda

zdravotnictví

vnitro a otevřený stát

práce a sociální věci

kultura

zemědělství

mezinárodní vztahy

svoboda doprava a logistika

kontrola místní rozvoj

obranaochrana

žádné výjimky pro Čez
novela zákona o zveřejňování smluv prošla 
garančním výborem a může do 2. čtení.
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omezení kumulace platů politiků
náš návrh se zdržel hlasy anO, SPD, ODS  
a dalších. nevzdáváme se.

vyšetřovací komise okd
S pomocí nezávislých odborníků vyšetřujeme 
staré přešlapy státu.

jdeme příkladem otevřeným výběrem lidí
nominanty do pozic obsazovaných sněmovnou 
vybíráme otevřeně. asistenty poslanců též.

otevřená sněmovna
Připravujeme aplikaci, která umožní občanům 
sledování veškerých zákonů.

osobní odpovědnost ministrů
zabránili jsme vyškrtnutí jmenovitého hlasování 
z jednacího řádu vlády.

odborníci do firem ovládaných státem
Dotlačili jsme vládu k předložení zákona, který 
zprůhlední obsazování míst ve státních firmách.

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

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


