
pirátské listy

Od roku 1994 vládne v Praze 2 
ODS. Po téměř čtvrtstoletí je po-

dle nás na čase, aby to zkusil někdo 
nový, s novou energií a nezatížený 
dlouholetými vazbami na klientelis-
tické struktury. „Naší ambicí je mít 
lepší výsledek než vítěz voleb v roce 
2014 a vytvořit silnou radniční koali-
ci. S koaličními partnery pak bude-
me prosazovat jednoduchý program 
– Dvojka jako lepší místo k životu,“ 
říká Jaroslav Němec, lídr pirátské 
kandidátky v Praze 2.

Jste spokojený, jak se žije v Praze 2?  
Bydlí se mi tu velmi dobře, z okna 
vidím hradby Vyšehradu, krásný mo-
hutný kaštan, a když vyjdu z domu 
na ulici, je zde plno příjemných pod-
niků, kaváren, kde potkávám lidi 
ze sousedství. 

Jsem táta tří holek. S dětmi se 
rádi procházíme místními parky 
a trávíme čas na hřištích. Dětských 
hřišť je v Praze 2 poměrně dost, 
málokteré je ale navržené tak, aby 
děti tvůrčím způsobem rozvíjelo. 
I dětské hřiště může být ukázkou 
kvalitní architektury a důvtipného 
designu.

Chybí Vám zde něco?
Dostupnost některých služeb, ale to 
je spíše vinou nedokonalosti trhu, 
s čímž lze pomoci moderními způ-
soby on-line prodeje.

Mám však jednu neblahou zkuše-
nost s nedostupností pediatrické péče. 
Naše dětská lékařka odešla do důcho-
du a ordinace byla zrušena. Ačkoliv 
jsme několik týdnů obtelefonovávali 
a obcházeli pediatry v širokém okolí, 
nepodařilo se nám děti k žádnému 
lékaři umístit. Toto je pro mladé ro-
diny neúnosná situace. Proto budu 
prosazovat zvýhodněné nájmy pro 
pediatrické ordinace, abychom zajis-
tili, že každá rodina najde dětského 
lékaře přímo v našem obvodě.

Chybí mi také prostor pro sou-
sedská setkávání. Zrušení komu-
nitní zahrady na Smetance považuji 
za jednu z velkých chyb současného 
vedení radnice. Máme vytipovaných 
hned několik možných míst pro nové 
komunitní zahrady.

Pořádáte architektonické výstavy, jak 
vnímáte architekturu Prahy 2?
Profese kurátora mi umožňuje vidět 
okolí z různých pohledů. Mám mož-

nost se setkávat s architekty a umělci 
a jejich tvorba je pro mne inspirací. 

Město je fascinující organismus, kte-
rý mě nepřestane snad nikdy bavit. 
Jsem vyloženě městský člověk. 

Architektura je vše, co nás obklopu-
je, obyčejný patník či jen kupka sena 
na poli. Je to „archikultura“, která 
ovlivňuje naše životy, jaké máme po-
city, jak vnímáme své okolí a zda jsme 
v životě spokojení. Ale o tom bych tu 
mohl povídat hodně dlouho. Mám 
oblíbený pojem – „hynoucí krása“, to 
jsou právě ty domy, které jsou dnes 
neudržované a leckdo by je označil 
za „ošklivé“.
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Ivan Bartoš
poslanec PSP ČR,

předseda České pirátské strany,
rezident Praha 2

Konec devadesátek v Praze 2 
aneb z devadesátek do 21. stoletíst
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V Praze 2 můžete volit 
Piráty hned třikrát!

na Prahu změny – dvojka má možnost
být ještě lepším místem k životu

PRAHA 2 jako  DOBRÝ HOSPODÁŘ?  
PŘÍKLAD BASTIONU UKAZUJE OPAK!st
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 4Železniční most
Airbnb v praze 2st
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Za těch téměř 20 let, co žiju v Praze, jsem bydlel v řadě jejích částí: 
na Petřinách, kousek od Letenského zámečku, na Evropské, u Arbe-

sáku nebo v Michli. Nakonec jsem zakotvil v Praze 2 kousek od Riege-
rových sadů. Ač jako poslanec nikam nekandiduji, protože se potřebuji 
plnohodnotně věnovat svému mandátu, mám radost, že v Praze 2 mohu 
volit naši/vaši Pirátskou stranu hned třikrát: na magistrát, na radnici Pra-
hy 2 i do Senátu.

Vzhůru na Magistrát!
Po čtyřech letech kvalitní opoziční práce, při které jsme nejen navrhovali 
konstruktivní řešení, ale také tvrdě šli po nepravostech a korupci, máme 
ambice ve volbách zvítězit. Otevřenou politiku s participací občanů chce-
me rozjet doslova na „plný pecky“ a na rozdíl od jiných s čistým štítem.

Piráti na radnici Prahy 2!
Postavili jsme kvalitní kandidátku společensky aktivních, angažovaných  
a otevřených lidí s cílem revidovat bytovou politiku, pomoci zajistit dů-
stojný život seniorům rezidentům, ale také smysluplně naložit s veřejným 
prostorem pro kulturní aktivity i volný čas.

Libor Michálek znovu do Senátu!
Z mého pohledu nejaktivnější protikorupční senátor, Libor Michálek 
(zvolený za Piráty), obhajuje mandát ve „svém“ obvodu. Nebudu lhát. 
Několikrát za volební období jsem s Liborem v jeho hlasování nesou-
hlasil, ale vždy byl ochoten své rozhodnutí diskutovat. Předložil řadu 
kvalitních návrhů, které se často nelíbily mocným. Za svými cíli šel vždy 
tvrdě. Opakovaně získal podporu České pirátské strany a své sliby nám 
i občanům svědomitě plnil. Jsem rád, že u nás za nás opět kandiduje 
a mohu ho svým hlasem ve volbách podpořit.

Letos volím Piráty hned třikrát. Volte Piráty třikrát i vy!

V roce 2014 v pražském zastupi-
telstvu zasedli čtyři Piráti poté, co 
jsme ve volbách získali 5,31 % hlasů. 
První volební období jsme strávili 
v opozici a načerpali zkušenosti. Rolí 
opoziční strany je dělat hlídacího psa: 
kontrolovat činnost vládnoucí koali-
ce, rozkrývat kauzy z úřadu či měst-
ských fi rem a navrhovat lepší řešení 
problémů, které Prahu trápí. Naši 
zastupitelé tuto roli plnili na jednič-
ku. Zastupitelskou prací strávili 
15 tisíc hodin, rozkryli desítky 

kauz, podali několik trestních ozná-
mení, vyhráli několik soudních spo-
rů o přístup k informacím, rozeslali 
zhruba 350 tiskových zpráv, zastu-
pitelstvu předložili stovky návrhů. 

První politickou zkoušku tedy 
máme úspěšně za sebou. Naším ny-
nějším cílem je říjnové volby vyhrát, 
abychom mohli prosadit změny, po 
kterých čtyři roky z opozice volá-
me. Můžu vám slíbit, že ze svých 
zásad nepolevíme. Nadále budeme 
nejtransparentnějším politickým 

klubem, za což jsme získali ocenění 
od Otevřené společnosti. A stejně 
tak nebudeme kumulovat funkce, jak 
jsme ukázali po sněmovních volbách, 
kdy se naši čerstvě zvolení poslanci 
vzdali mandátu pražského zastupitele, 
aby se své nové práci mohli věno-
vat naplno. Náš program si můžete 
přečíst na adrese praha.pirati.cz/pro-
gram. Přeji hezké čtení posledního 
vydání Pirátských listů před říjnový-
mi komunálními volbami a předem 
děkuji všem, kteří nám hodí svůj hlas.

byli Jsme v Praze hlídacími psy, nyní jsme připraveni radnice vést
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Airbnb v praze 2

Krása městského plánování na pře-
lomu 19. a 20. století, kdy vznik-

la podstatná část dnešní zástavby
Prahy 2, spočívala v organizaci domů 
do ucelených bloků. 

Mezi bloky byly ulice a ve vnitru blo-
ků zahrada, ze které byl ruch vnějšího 
světa krásně eliminován. Totéž platí 
i dnes, v době, kdy okraje ulic lemu-
jí zaparkovaná auta a průjezdnému 
pruhu uprostřed vládne provoz, jsou 
„vnitrobloky“ oázami klidu. Pohled 
z letadla na Prahu 2 odhalí, kolik ze-
leně se mezi domy opravdu skrývá.

Stejně jako historický dům, i zahra-
da potřebuje náležitou péči. Když ji 
dostane, odmění se vám krásným 
výhledem, osvěžujícím stínem i bě-
hem parného léta, stane se místem, 
kde si vy a vaše děti odpočinou. Je to 

taky ostrov biodiverzity, kde mohou 
ve vzrostlých stromech, vytvářejících 
mimo jiné ochranu před silným vět-
rem či prachem, hnízdit zpěvní ptáci. 
V neposlední řadě můžou zahrady 
ve vnitroblocích sloužit jako místo 
pro zadržování a vsakování dešťové 
vody, čímž je možné předcházet vy-
sychání půdy nebo lokálním zápla-
vám, jichž jsme byli letos několikrát 
svědky.

Zahrada, respektive soukromý park 
v centru města, je náramný luxus 
a opravdový ukazatel kvality života. 
Je to místo, které se dá za relativně 
malé náklady krásně zvelebit, a vy-
tvořit tak prostor, kde se sousedé 
potkávají a mohou trávit společné 
chvíle. Na udržování se může podílet 
každý obyvatel domu, ale taky nemu-
sí – je to jen na domluvě. Z osobní 

zkušenosti mohu říci, že od doby, 
co se staráme o zahradu, obyvatelé 
domu spolu více komunikují, pravi-
delně zde pořádáme pikniky a drinky 
a všichni si počin opravdu chválí. 
Jak zaznělo 18. 7. 2018 v Rádiu Wave 
z úst Michala Křivohlávka ze spolku 
Bieno „Vnitroblok je odpověď na pro-
blém městské anonymity.“

Jak může Městská část 
Prahy 2 pomoci?
V místech, kde se lidé znají a vychá-
zejí si vstříc, se dobře žije. Aby se 
dobře žilo, je i odpovědnost městské 
části, která může revitalizaci pod-
porovat fi nančně. V roce 2015 se 
do takového projektu pustila Pra-
ha 6. Finanční prostředky ve výši 
4 mil. Kč byly získány úspornými 

opatřeními v rozpočtu životního 
prostředí. O dotaci mohli požá-
dat vlastníci obytných domů, SVJ, 
bytová družstva, občanské spolky 
a fyzické osoby. Celkově se rozdělilo 
3,5 mil Kč mezi 29 projektů, které 
získaly 10–250 tisíc Kč. Prostředky 
směřovaly na ochranu historických 
stromů, obnovu dlažby, stavbu po-
sezení či pořízení kompostéru nebo 
nádrží na dešťovou vodu. Silná ko-
munita a dobré životní prostředí by 
měly být i jasným cílem Prahy 2, 
která by měla aktivity revitalizace 

vnitrobloků podporovat, a věřme, 
že za příznivého politického klimatu 
bude.

Čeho si nejvíce vážíte na vnit-
roblocích? Funguje zahrada tak, 
jak má? Vážíte si krásného výhledu 
z obývacího pokoje? Napište nám 
a pošlete fototografi i, jak krásný váš 
vnitroblok je.

Společným úsilím budeme pod-
porovat jejich udržování, aby slou-
žily i příštím generacím a nepadly 
za oběť garážím nebo zástavbě.

Železniční most 
Železniční most je kulturní památ-
ka, kterou je nutné zachovat pro ne-
popiratelnou technickou hodnotu, 
kterou vytváří v kontextu s místem 
a s využitím. Jeho propojení s panora-
matickými pohledy na další význam-
né památky Prahy je rovněž nenahra-
ditelné. Památkáři jsou pro zachování 
mostu z mnoha logických důvodů, 
které podporujeme. Nevidíme důvod 
most bourat, přestože je jednoznačně 
neudržovaný. To neznamená, že jej 
nelze opravit.

Špatný stav pražských mostů, který 
je zaviněný leností a hloupostí politi-

ků, je určitým fi lozofi ckým memen-
tem dob minulých. Ale ani současní 
lidé ve vedení Prahy nepochopili, 
jaký má naše kultura obecně vztah 
k mostům jako prvkům, které spo-
jují. Nejsou schopni myslet v těch-
to kategoriích. Mosty, ke kterým se 
v minulých letech přistupovalo bar-
barsky, tak nemají problém ničit 
a bourat i přes jejich architektonic-
kou a symbolickou hodnotu. Most je 
pro naši kulturu prostě víc než tech-
nologický prvek v dopravě. Ostatně 
najdeme jej na všech bankovkách 
Eura.

Víte, že s opravou mostu je spojeno i vybudování železniční zastávky na Výtoni? Zastávka má být umístěna 
nad viaduktem mezi ulicí Svobodovou a Vnislavovou. Má tak vzniknout významný přestupní bod mezi 
vlakovou a tramvajovou dopravou. Zároveň by to umožnilo řešit dle Metropolitního plánu plánované 
náměstí mezi zmíněnou ulicí Vnislavovou a Libušinou.

Tramvají kolem muzea
Potřebovali jste se někdy rychle do-
stat z Vinohrad na Václavské náměstí 
nebo jste spěchali na vlak z Hlav-
ního nádraží? Metro daleko, navíc 
kvůli jedné dvou zastávek strávíte 
více času na eskalátorech a přestu-
pech než samotnou jízdou. A pěšky 
přes magistrálu to tedy žádná krásná 
procházka není, nehledě na to, že na 
Hlavní nádraží se tak z Vinohrad ani 
dostat nedá. Pokud tedy nenasadíte 
vlastní život na úzkém obrubníku 
vedoucím podél Legerovy ulice.

Proto Piráti dlouhodobě podporují 
obnovení tramvajové linky z Vino-
hrad na Václavské náměstí s napoje-
ním dále k Hlavnímu nádraží. Jsme 
rádi, že se po dlouhých diskusích již 
přikročilo k přípravám v rekonstru-

ované části Vinohradské ulice mezi 
Národním muzeem a budovou býva-
lého Federálního shromáždění. Kam 
trasa povede dále, ještě není přes-
ně defi nováno a na stole je několik 
variant. Na našich facebookových 
stránkách jsme proto vytvořili jed-
noduchou anketu, abychom o věci 
začali diskutovat s vámi, občany. 

Dalšími tématy v oblasti dopravy, 
kterými se chceme v součinnosti 
s magistrátem a okolními městský-
mi částmi zabývat, jsou mimo jiné: 
zefektivnění systému parkovacích 
zón, zklidnění magistrály a okolních 
komunikací, rychlejší opravy rozbi-
tých chodníků pro pěší a rozumná 
dopravní opatření pro cyklisty. Pojďte 
do toho s námi!

Vnitrobloky – Skryté klenoty 

 Piráti vnímají situaci spojenou se sdíleným ubyto-
váním jako jedno ze zásadních témat pro Prahu. 

Za 9 let existence Airbnb na českém trhu vláda nepřed-
ložila jediný návrh, jak aktualizovat příslušné zákony. 
Důsledkem devíti let nečinnosti jsou vysoké ceny nájmů, 
stovky milionů korun ušlého příjmu pro obce, jako je 
Praha 2, přílišná byrokratická zátěž pro provozovatele 
a v neposlední řadě nespokojená sousedství.

Že Pražané šetří na byty nejdéle v Evropě, je už známý 
fakt. Důvodem je především nedostatečné plánování 
Prahy, obstrukce pro podnikatele při výstavbě nových 
budov a složitý proces při rekonstrukci starých nevyuži-
tých komplexů. Tyto symptomy špatně řízeného města 
jsou ještě umocněny skutečností, že doposud nebyla 
věnována žádná pozornost sdílenému bydlení, z něhož 
se stal byznys, který v současném stavu nevyhovuje plně 
nikomu. Velmi často se stává, že majitelé činžovních 
domů se rozhodnou přejít z dlouhodobého pronájmu 
na pronájem krátkodobý. Centrum města se postupně 
vylidňuje a mění na ubytovací komplex. Turisty si v Pra-
ze samozřejmě přejeme a nechceme se nijak izolovat, 
ale ne za cenu úbytku našich vlastních obyvatel. Vždy 
je možné najít kompromis a přinést řešení, která budou 
nápomocná jak našim obyvatelům, tak podnikatelům, 
kteří se kvůli nepozornosti vlády ocitli v oblasti právní 
nejistoty a jsou zaveleni přílišnou byrokratickou zátěží. 

Praha ročně přichází na nevybraných poplatcích 
o 120 milionů korun ročně. Přesné číslo pro Prahu 2 
není v tento okamžik ještě známo, ale nejnavštěvo-
vanější turistickou oblastí je dnes Nové město (24 % 
ze všech Airbnb návštěvníků). Nové město se z velké 
části nachází právě na území Prahy 2. Proto můžeme 

s jistotou říci, že se jedná o desítky milionů korun, 
o které každý rok přicházíme. 

Piráti v parlamentu představili návrh zákona, který 
přenese povinnost vybírání místních poplatků z provo-
zovatelů přímo na Airbnb, jak to funguje v řadě podobně 
turisticky vytížených měst jako Praha. Ubytovatelům 
poskytujícím byt přes Airbnb či podobné platformy 
tím usnadní byrokracii a zároveň zvýší příjmy obcí, 
jako je Praha 2. Návrh Pirátů vychází vstříc především 
požadavkům obyvatel, které může „hotel v bytě sousedů“ 
obtěžovat. Každý, kdo bude chtít podnikat v ubytování 
a bude mít zájem poskytovat byt v rámci Airbnb na víc 
než 60 dní, by měl tuto skutečnost nahlásit společenství 
vlastníků a získat od něj souhlas. 

Dnešní stav není výhodný pro nikoho. Provozovatelé 
musí vést několik evidencí a řešit agendu poplatků 
na úřadech. Obyvatelé  jsou obtěžováni a snižuje se 
kvalita jejich bydlení, protože chybí pravidla pro provoz 
sousedního bytu coby domácího hotelu. Obce přicházejí 
o stovky milionů korun na poplatcích a ceny nemovi-
tostí dále rostou. 

Chceme, aby lidé nebyli vystěhováváni ze svých bytů 
zvyšujícími se cenami nájmů, chceme, aby lidé z „dvoj-
ky“ ve svém pražském obvodě zůstali. Chceme spoko-
jená sousedství, kde nebudou lidé obtěžováni „hotelem 
v bytě sousedů“. 
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Praha 2 je krásné místo k městskému živo-
tu. Chceme podporovat dobré sousedství 

pro všechny obyvatele bez rozdílů sociálního 
či jiného postavení. Všichni jsme sousedé, 
všichni jsme obyvatelé naší čtvrti, kterou bu-
deme spravovat ku prospěchu všech s péčí 
řádného hospodáře. Chceme moderní městský 
obvod.

Bydlení je základní lidská potřeba. Budeme 
podporovat rezidenty, tedy trvale žijící obyvatele, 
na úkor krátkodobého ubyto-
vání. Budeme rozvíjet obecní 
nájemní bydlení, uděláme dů-
kladnou inventuru bytového 
a nebytového fondu, opravíme 
a pronajmeme prázdné byty 
a nebytové prostory. Oblast 
Prahy 2 nemůže být jen pro ty, 
kteří si mohou dovolit osobní 
vlastnictví bytů. Kdo žije v našem obvodě, má 
právo zde bydlet i nadále, ať je to důchodce 
nebo mladý člověk, který teprve kráčí vstříc 
životním cestám. Tam, kde to bude možné, vy-
tvoříme menší bytové jednotky pro dostupné 
bydlení (pro samoživitele, důchodce, rodiny 
s malými dětmi apod.) a startovací byty pro 
mladé. Pracovníci ve školství, sociálních služ-
bách, policisté, hasiči a další státní zaměstnanci 
v našem obvodě budou moci využít obecních 
bytů, aby nemuseli za svou prací, která je veřej-
nou službou, dojíždět z jiných částí Prahy a okolí. 

Ulice, veřejný prostor je to, co nás obklopuje, 
když vyjdeme z našich domovů. Chodníky má 
ve správě magistrát, to chceme změnit. Chceme 
je spravovat sami, stejně jako si sami spravu-

jeme bytový a nebytový fond. Bývá „dobrým“ 
zvykem investovat do chodníků až posledních 
pár měsíců před volbami, jako je tomu i letos. 
My naopak považujeme za důležité investovat 
do chodníků průběžně po celé volební období. 
Dle podnětů veřejnosti sestavíme plán oprav 
podle míry poškození chodníků a budeme prů-
běžně informovat o jejich následných opravách 
(vč. nákladů). Pohyb po městě nemá být překáž-
kovou dráhou, zejména ne pro rodiče s kočárky 
a lidi se sníženou pohyblivostí. 

Budeme se snažit snižovat vi-
zuální smog, redukovat počet 
dopravních značek, různých 
přebytečných cedulí a agresivní, 
nevzhledné reklamy. Postupně 
sjednotíme městský mobiliář – 
koše, lavičky či stojany pro kola. 
Chceme rozšířit počet fontánek 
na pití a kašen. Provedeme revizi 

starých pump, necháme je vyčistit a opětovně 
uvedeme do provozu. 

Historicky a architektonicky cenné objekty 
je třeba opravovat, ne bourat. Požadujeme dů-
kladný dohled orgánů státní správy nad stavem 
kulturních památek a dodržování povinnos-
ti vlastníka kulturních památek vyplývajících 
ze zákona. Zachráníme Nádraží Vyšehrad. 

Budoucí kulturní památky a architektonic-
ké skvosty nevzniknou z výběrových řízení 
na nejnižší cenu, proto požadujeme, aby se sta-
lo standardem, že každé významnější veřejné 
stavbě předchází architektonická soutěž (i kdyby 
to měl být třeba „jen“ parkovací dům). 

Pro široký přístup ke kulturnímu bohatství je 
nezbytná veřejná podpora. Knihovny, galerie 

a muzea jsou místem setkávání, sdílení infor-
mací, vzdělávání a seznamování společnosti 
s kulturním dědictvím. Mohou být prostorem 
pro společnou diskusi a refl exi společenských 
otázek, které přináší současná doba.

Pro spokojené sousedství je důležitý komu-
nitní život. Podpoříme všechny druhy aktivit, 
které zpříjemní soužití obyvatel našeho obvodu. 
Vytipujeme místa vhodná např. pro komunitní 
zahrady a aktivně se zapojíme do jejich vzniku. 

Vedle klasických škol budeme podporovat 
i školy alternativní a progre-
sivní. Chceme, aby inovativní 
vzdělávání nebylo doménou 
jen soukromých škol. Veřej-
né školy by měly poskytovat 
různorodé formy vzdělávání 
v souladu se současnými peda-
gogickými poznatky tak, aby se 
neprohlubovala propast v do-
stupnosti kvalitního vzdělávání. Zároveň pod-
porujeme konkurenci a vzájemnou inspiraci 
prostřednictvím umožnění vzniku soukromých 
škol v oblasti, aby nebylo nutné rozvážet děti 
na okraje Prahy. Budeme podporovat dětské 
skupiny, jesle a mateřské školy, aby mít děti 
nemuselo znamenat ztrátu kontaktu s profesí 
nebo existenční problémy. Zlepšíme vybavení 
dětských hřišť a sportovišť. Chceme také dbát 
na dostatek dětských koutků a míst na přeba-
lování a kojení v budovách veřejných institucí 
a dalších městských zařízeních.

Radnice bude otevřená a přívětivá, s živým vy-
síláním ze zastupitelstva, s přehledným rozkliká-
vacím rozpočtem až na úroveň faktur. Nebudete 
muset posílat dotazy dle Zákona o svobodném 

přístupu k informacím (106/1999 Sb.), proto-
že všechny aktivity obvodu budou zveřejněny 
na jeho webu. Veškeré podklady jednání musí 
být zveřejněny v dostatečném časovém předsti-
hu. Všechny městské orgány by měly pořádat 
časté a pravidelné veřejné diskuse, na kterých 
by prezentovaly svou činnost a své vize. Smart 
Cities nejsou o „chytrých Wi-Fi houpačkách“, 
ale o datech, informacích a interakcích, které 
komunitě, ale nejen jí, zprostředkují příjem-
nější život – v Praze 2 formou čistšího pro-

středí, snadnějšího parkování 
nebo jednodušší komunikace 
s úřady.

Chceme získávat od občanů, 
spolků a občanských iniciativ 
zpětnou vazbu k činnosti obvodu. 
Stejně tak vyjdeme vstříc obča-
nům, kteří chtějí ve svém okolí 
organizovat diskuse o lokálních 

otázkách (pískoviště, kontejnery, bezpečí) – 
například propůjčením prostor a technickým 
zázemím. Podporujeme praxi, kdy aktivní ob-
čané či spolky mají ve své lokalitě zastoupení 
v odborných komisích, jež pomáhají připravovat 
návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost 
zastupitelstva a rady.

Ukončíme radniční klientelismus přetrvávající 
od devadesátých let minulého století. Taková 
správa města do 21. století nepatří. Pojďme spo-
lečně otevřít radnici, začít žít naše město, náš 
městský obvod v duchu současnosti. Radnici 
Prahy 2 je třeba řádně vyvětrat! 

Podrobný program Pirátů v Praze najdete 
na https://praha.pirati.cz/program/

Konec devadesátek v Praze 2 
aneb z devadesátek do 21. století

uděláme 
důkladnou 

inventuru bytového 
a nebytového 

fondu

Radnici 
Prahy 2 

je třeba ‚ 
řádně 

vyvětrat!

VYKÁCET A ZASTAVĚT V PRAZE 2 VOLNOU ZELEŇ? PIRÁTI JSOU PROTI!
Pro projednávaný návrh nového 

územního plánu je příznačné, 
že jako jeden z hlavních benefi tů pro 
obyvatele Prahy prezentuje intenzivní 
zahušťování města. 

Vyznačuje se tím, že všude chce 
stavět bloky, zeleň má ve vnitř-
ním městě výlučně podobu parků. 
Co není defi nováno jako park, je 

určeno k zastavění. Radnice Prahy 2 
pohříchu k tomuto způsobu plá-
nování města nemá výhrady, a tak 
se může lehce stát, že například 
volné prostranství mezi Emauzy 
a Ministerstvem zdravotnictví, dneš-
ním územním plánem chráněné 
jako nezastavitelná městská zeleň, 
bude intenzivně zastavěno až šesti-
podlažní zástavbou libovolné funkce. 

Jestliže u piazzety hotelu InterConti-
nental v Praze 1 se jedná o zastavě-
ní volné zpevněné plochy, v našem 
případě se jedná rovnou o masivní 
kácení stromů a likvidaci rostlého 
terénu. 

Praha 2 patří k nejhustěji zastavě-
ným pražským městským částem 
a každý veřejný prostor s potenciálem 
kultivované zeleně je zde podle nás 

nenahraditelný. Zásadně nesouhlasí-
me se zástavbou takovýchto výjimeč-
ných volných zelených prostranství 
v jinak husté blokové zástavbě Prahy 
2 a laxní postoj radnice považujeme 
za škodlivý. 

Konkrétní prostranství pod Emau-
zy, které je ve svěřené správě městské 
části Praha 2, chceme naopak přemě-
nit na kultivovaný veřejný prostor 

s množstvím vzrostlé zeleně a částeč-
ně pro pejskařský výběh. 

Výše popsaný postoj není proje-
vem obecného odporu ke stavění 
města (anglicky „Nimby“ – not 
in my backyard), zastavění pro-
luk nám naopak připadá správné 
a logické, taková výstavba přiro-
zeně dokončuje historickou stopu 
města.
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V_roce 2011 postavila Praha 2 
za celkové náklady 41 milionů 

korun (bez započtení předprojekto-
vých a projektových nákladů v řádu 
dalších několika milionů) restauraci 
Bastion společně s opravou přilehlé-
ho opevnění. Záměr byl součástí plá-
nu zpřístupnění albertovského sva-
hu veřejnosti. Potud je vše zdánlivě 
v pořádku, dokonce byla na celkové 
řešení stavby vypsána veřejná archi-
tektonická soutěž a podle vítězného 
návrhu se stavba i provedla. 

Problém začíná s další fází, která od-
haluje problém celého záměru, tedy 
s vlastním provozem. Kdo v těchto 
místech pravidelněji prochází nebo 
projíždí, může potvrdit, že pohos-

tinský provoz je vylidněný, občas 
se někdo projde po zahradní terase, 
a pokud nesměle zabrousí k vlastní 
restauraci, po pohledu do ceníku ná-
pojů a jídel zase rychle z místa vy-
brousí (pro ilustraci: jedna z nejlev-
nějších položek je malé láhvové pivo 
za 75 Kč). Aby skandál nesmyslné 
investice nebyl tak očividný, je zde 
jeden večer v měsíci uspořádán ko-
morní koncert klasické hudby, přijde 
fotograf obce a z akce je promo foto 
do propagačního plátku vedení 
radnice (tzv. Noviny Prahy 2) s ko-
mentářem, jak Bastion žije! Fakt, 
že ve zbylých 29–30 dnech měsíce zeje 
prázdnotou, případně je třeba pro-
najat pro uzavřenou ruskou svatbu, 
už radniční plátek nezmiňuje. Mě-

síční nájem necelých 28 tisíc korun 
za prostor o velikosti 269,28 m2 je 
výsměchem – při pořizovací ceně 41 
milionů (bez započtení dalších souvi-
sejících nákladů) je nejkratší možná 
návratnost investice neuvěřitelných 
119 let, a to pouze hypoteticky, po 
tuto dobu by se například nesměl 
Bastion opravovat. Pokud by obec 
alespoň uvažovala ekonomicky, když 
už jí na využití takových objektů ve-
řejností nesejde, pak by návratnost 
investice měla být maximálně v řádu 
20–25 let. Cena pronájmu obdob-
ných restaurací v Praze 2 se pohybuje 
na dvojnásobku, v lukrativních čás-
tech Prahy 2 i několikanásobku této 
částky. Co z celého příběhu vyplývá? 
V Praze 2 například stále velká část 

chodníků vypadá jako někde v roz-
vojové zemi, leckde chybí uliční 
stromořadí, ačkoliv by je bylo možné 
realizovat, nebo není dořešeno bez-
problémové parkování pro rezidenty 
(a řešením nemáme na mysli velko-
kapacitní podzemní nebo nadzemní 
garáže). 

Obec jako dobrý hospodář nesmí 
vynakládat desítky milionů korun 
na zbytečné a okázalé investice bez 

jakékoliv fi nanční návratnosti a bez 
veřejného využití, jen s cílem medi-
ální sebeprezentace. Vedení radnice 
Prahy 2 o sobě rádo  často říká, jakým 
je dobrým hospodářem. 

Příklad Bastionu ukazuje, že jde 
o bezobsažné proklamace a radnice se 
jako dobrý hospodář nechová. Pojďme 
to volbami na začátku října změnit. 
Provoz Bastionu změníme ve skutečně 
veřejně prospěšný!

PRAHA 2 jako DOBRÝ HOSPODÁŘ?  
PŘÍKLAD BASTIONU UKAZUJE OPAK!

Zaostřeno na Borůvkovo sanatorium
Dvojdům v Legerově ulici je vše-

obecně známý jako takzvané 
Borůvkovo sanatorium.

MUDr. Vladimír Borůvka na této 
adrese od dvacátých let minulého 
století provozoval soukromé zdravot-
nické zařízení pro movitější klientelu 
první republiky. V roce 1942 sana-
torium nahradila lékařská klinika, 
určená výhradně pro německé děti, 
ubytované v protektorátu. Po válce 
bylo sanatorium obnoveno, po úno-
rovém převratu však znárodněno. 
Prominentní klientelu prvorepub-
likovou vystřídala komunistická. 
25. února 1950 zde po měsíčním 
krutém vyslýchání a mučení StB 
ve Valdicích umřel P. Josef Toufar. 
O tři roky později bylo na adrese ote-
vřeno Oddělení pro léčbu popále-
nin Kliniky plastické chirurgie, které 
poskytovalo péči na světové úrovni. 
16. ledna 1969 sem byl převezen stu-
dent Jan Palach, který o 3 dny později 
umřel na následky popálenin, jež si 
způsobil na protest proti potlačování 
svobod a pasivnímu přístupu veřej-
nosti po okupaci Československa 
armádami států Varšavské smlouvy. 
V roce 1983 dvojdům získala Aka-

demie věd, v roce 2007 vlastnické 
právo bezplatně přešlo na Hasičský 
záchranný sbor. Z důvodu nedostat-
ku fi nancí na rekonstrukci byl dům 
od roku 2014 nabízen ostatním slož-
kám státu, které však o něj nejevily 
zájem. Dům byl nakonec prodán 
za 42 milionů korun společnosti 
Reacabano s. r. o., která jej následně 
dále přeprodala společnosti United 
Corporation a. s., jež na adrese plá-
novala vybudovat hotel, ovšem pouze 
za podmínky, že se v Legerově ulici 
zklidní magistrála, jedna z klíčových 
dopravních tepen metropole.

Toliko exkurz do historie této bu-
dovy, která stojí v pražské památko-
vé rezervaci. Dlužno podotknout, 
že dvojdům je dodnes nerekonstru-
ovaný, neobydlený a vyjma nepo-
voleného památníku Josefa Toufara 
a Jana Palacha na fasádě domu z dílny 
umělce Otakara Duška nepřipomíná 
temné ani světlé chvíle historie této 
budovy zhola nic.

Z detailnějšího zkoumání součas-
ného majitele v obchodním rejstříku 
navíc vyplývá, že členy představen-
stva společnosti United Corporation 
a. s. jsou člen ostravské ODS Radek 
Šnita, který na sponzorských darech 

vyplatil ODS celkem 405 000 Kč, os-
travský podnikatel Tomáš Häring, 
který byl s další pěticí podnikatelů 
obžalován, avšak následně jako je-
diný zproštěn obžaloby, za krácení 
daní při prodeji alkoholu, a daňová 
poradkyně Edita Věrná, která sho-
dou okolností s dvojicí podnikatelů 
fi guruje i v jiné společnosti, pražské 
Offi  ce Park Koněvova, a. s. Jakmile 
se na tyto vazby podíváme ještě po-
drobněji, zjistíme, že se v úplném 
výpisu společností Reacabano s. r. o. 
i Offi  ce Park Koněvova, a. s., obje-
vuje dnes již neexistující společnost 
Braxton Invest s. r. o., jež byla vý-
znamným společníkem či akcioná-
řem obou zmíněných fi rem. Tato 
společnost, stejně jako mnohé další, 
je spojena se jménem Brendy Patrice 
Cocksedge z britských Normanských 
ostrovů, kterou deník Th e Guardian 
zmínil ve svém seznamu falešných 
papírových jednatelů, kteří pro osoby 
v pozadí „řídí“ několik set off shoro-
vých společností. Podrobná analýza 
Transparency International následně 
potvrdila, že tyto společnosti z daňo-
vých rájů koncentrují své působení 
do Prahy, soustředí se do administra-
tivních center ve středu města a jejich 

majitelé jsou spojeni s nejrůznějšími 
kauzami a nevýhodnými zakázkami. 
Jen v rámci Prahy 1, 2 a 4 působí ta-
kových fi rem více než 3 500.

Současné vedení městské části Pra-
ha 2 pod vedením Jany Černochové 
z ODS však tato skutečnost nikte-
rak netrápí. Dvojdům s bohatou, 
i když mnohdy bolestnou, minulos-
tí mohlo před prodejem soukromé 
společnosti s nejasnou majetkovou 
strukturou pravděpodobně bez 
velkých problémů získat do svého 
obecního majetku a na adrese zřídit 
nejen pietní místo obětem totality, ale 
i vybudovat například společenské, 

kulturní nebo vzdělávací centrum 
namísto udělení souhlasu k dalšímu 
hotelu, jehož stavba je navíc podmí-
něna zklidněním magistrály.

Pirátská strana se zavazuje, že až 
usedne do vedení městské části, ne-
bude nečinně přihlížet dalšímu zby-
tečnému privatizování a demolicím 
památkově chráněných či jinak vý-
znamných architektonických objektů, 
ale bude se aktivně podílet na jejich 
ochraně a rekonstrukci k takovému 
účelu, který bude nejen pro obyvatele 
Prahy 2 jednoznačně společenským 
nebo kulturním přínosem.

Kousek od Výtoně se nachází nenápadná 
a zanedbaná proluka. Její nenápadnost 

nejspíš způsobila, že je dodnes nezastavěná. 

Pozemek je přitom součástí větší parcely při-
lehlého obecního bytového domu. Ač se místo 
kvůli složitosti svého tvaru a celkové titěrnosti 
zdá v zásadě nezastavitelné, dá se tu postavit 
dům se čtyřmi malometrážními byty 1+1. 
V době nedostatku bytů a jejich astronomických 
cen na volném trhu vidíme v obecní výstavbě 
jednu z možností, jak problém pomoci zmír-
nit. Na výše popsané proluce chceme postavit 
obecní dům s již zmíněnými 4 malometráž-

ními byty a malým společenským prostorem 
v přízemí. Tyto byty potom transparentně 
pronajmeme za přiměřené a férové nájemné. 
Chceme preferovat nájemníky, kteří budou 
z rodin starousedlíků, seniory hledající menší 
byt za stávající velký, nebo pracovníky v Pra-
ze 2 nedostatkových profesí – učitel, městský 
policista apod. 

Možná je to malý střípek v mozaice velkého 
celopražského problému, ale myslíme si, že ji-
nak než drobnou a soustavnou prací se situace 
nezlepší. 

Takových míst je v Praze 2 daleko víc, budeme 
rádi i za vaše náměty.

DAJÍ SE V PRAZE 2 NAJÍT MÍSTA PRO NOVÉ OBECNÍ BYTY?
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V srpnovém vydání Novin Prahy 2 
se místostarosta Prahy 2 Václav 

Vondrášek (ODS) rozepsal o tom, jak 
srdnatě radnice bojuje za záchranu 
nádraží Vyšehrad.

Text je potřeba zarámovat fakty, 
které pan místostarosta v textu za-
mlčel. Zejména úvodní litanie nad 
nemožností získat nádraží Vyšehrad 
od státní společnosti do vlastnictví 
Prahy 2 v roce 2007 je úsměvná 
a alibistická – tehdy byla zlatá doba 
ODS, starostkou Prahy 2 byla (a je i 
dnes) Jana Černochová z ODS, pri-
mátorem Prahy Pavel Bém z ODS, 
ministrem dopravy, pod kterého spa-
daly České dráhy i SŽDC,  Aleš Řebí-
ček z ODS a nakonec premiérem byl 
Mirek Topolánek z ODS. Tedy ODS 
byla všude, a pokud by měla Praha 2 
tehdy skutečný zájem o nádraží 

Vyšehrad, nemohla být pro rad-
nici v tomto směru lepší politická 
situace.

Dalším alibistickým tvrzením je 
svalování viny za vydání územního 
rozhodnutí na památkový a další 
úřady, jež ovšem nebyly účastníky 
územního řízení. Protože se Praha 2 
jako účastník územního řízení proti 
vydanému územnímu rozhodnutí 
neodvolala, legitimizovala do značné 
míry bezohledné postupy vlastníka. 
I místostarosta Vondrášek popisu-
je, že v dokumentaci byly zásadní 
nesrovnalosti a byla velká šance, 
že odvolání mohlo uspět a vlastník by 
byl již tehdy nucen k jinému chování.

Nakonec poslední pochybení bylo 
prodloužení stavebního povolení 
v roce 2017 – již tehdy byly dnes 
zřejmé skutečnosti dobře známy, 
a nádraží tak chátrá další rok. To, 

že nyní nebylo stavební povolení 
prodlouženo do roku 2020, by mělo 
být vnímáno jako samozřejmost, 
nikoliv zásluha „statečné“ radni-
ce. Lze v takové situaci uvěřit ODS 

snahu o záchranu nádraží Vyšehrad 
po 11 letech nečinnosti? 

Probudit se po jedenácti letech, 
dva měsíce před volbami, a stavět se 
do role ochránce nádraží Vyšehrad 

je speciálně ze strany ODS jen snaha 
o maskování vlastní politické ne-
schopnosti od samotného počátku 
kauzy v roce 2007. 

Kdo záchrání nádraží Vyšehrad?   

Hovoříme-li o základní občan-
ské vybavenosti obce, jde také 

o možnost, aby rodiče malých dětí 
mohli slaďovat péči se zaměstnáním.
 
Mateřské školy jsou v našem systému 
etablované, víceméně dostupné jak 
fi nančně, tak kapacitně.  V péči o děti 
do věku tří let však přetrvává vaku-
um. V posledních letech se osvědčil 
model dětských skupin.

Jde o zařízení pro předškolní děti 
od jednoho roku až po zahájení škol-
ní docházky. Fungují na neziskové 
bázi, zatím fi nancované především 
podporou z evropských fondů pod 
Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
Po roce 2020 tyto projekty skončí, 
a protože sněmovna odmítla Pirátský 
návrh na garanci podpory státem, 
není jasné, jak budou stávající zaří-
zení fi nancována dál. Dle ředitelky 
Asociace dětských skupin, Daniely 
Vašíčkové, mohou až dvě třetiny sou-
časných zaniknout. Nejistá situace je 
výzvou jak pro politiky ve sněmovně, 
tak na úrovni obcí. 

Rodičovství je náročné období, 
v prvních letech především v kontex-
tu výpadku jednoho příjmu, někdy 
jediného. Pro rodiče, který pečuje, 
to má následky buď jen v odtržení 
od profese, ztížení kariérní situace, 
pro mnohé, kteří žijí z průměrných, 
například knihovnických platů, pak 
existenční problémy. První léta s dí-
tětem jsou velkou fi nanční zátěží, 
o proměnné sociální izolace ne-
mluvě.

Návrat do zaměstnání je pak slo-
žitý sám o sobě, jde o novou životní 
situaci a zaměstnavatelé ještě neumí 
refl ektovat fakt, že mnoho pracujících 
zároveň pečuje o člena domácnosti. 
Samozřejmě je možné využít služeb 
chůvy nebo si pronajmout dědečka, 
ale ve chvíli, kdy toto sotva pokryje 
váš měsíční plat, přestává mít návrat 
do zaměstnání smysl. Přitom státu by 
se podpořit rodiče vyplatilo díky výši 
odvodů převyšující náklady. Zůstat 
na rodičovské s dítětem doma tak, 
jak to známe doposud, má být volba, 
ne nevyhnutelnost. 

Dětské skupiny,
základní výbava obce

Mnoho pražských městských částí v posledních 
letech provádí tzv. zklidňování dopravy. Radnice 

k tomuto kroku přistupují různě. 

Často snižují počet jízdních pruhů, zužují ulice či 
nechávají stavět retardéry. Doprava se kvůli těm-
to úpravám přelévá z  ulice do ulice, z  jedné čtvr-
ti do druhé. Pak stačí drobná oprava vodovodu 
a ulice, které mají po zklidnění mnohem nižší kapacitu, 
se stávají doslova parkovištěm kolon aut, která se jen 
krokem posunují dál. Smrdí a obtěžují. Situaci dále 
zhoršují některé nepříliš dobře vyřešené křižovatky, kde 
semafory mají špatný rytmus nebo absurdně vyřešenou 
přednost tramvají, takže městské autobusy na těchto 
křižovatkách pročekají mnohem delší čas, než by jinak 
musely. Samostatnou kapitolou jsou semafory v noci, 
které úplně zbytečně zastavují auta.

Navíc jednotlivé radnice spolu příliš nekomunikují. 
Úpravy ulic, ale i řešení parkování mají na soused-
ní čtvrti či městské části výrazný vliv. Když se např. 
„zklidnila“ ulice Vršovická v Praze 10, znamena-
lo to nárůst dopravy v ulicích Francouzská a Ruská 
v Praze 2. Přitom ulice v Praze 2 jsou užší a méně pře-
hledné, z celkového hlediska dopravy v Praze by bylo 
lepší auta nechat projet spíše Vršovickou.

Doprava je jakýmsi krevním řečištěm velkoměsta. 
Sice na ni často nadáváme, ale neobejdeme se bez ní. 

Ani bez hromadné, ale ani bez individuální. Komu se 
už stalo, že potřeboval autem přestěhovat těžké věci 
až k domu a hromadnou dopravou by to rozhodně ne-
šlo? Komu se už stalo, že potřeboval odvést své dítě rych-
le do nemocnice... Proto potřebujeme řešení pro všechny 
typy dopravy. Piráti prosazují moderní technologie 
do všech částí životů občanů, všude tam, kde jim můžou 
pomoci. I v komunální politice chtějí řešit dopravu 
a parkování pomocí moderních metod. A stejně tak 
Piráti odmítají chybně použitou automatizaci, která 
lidem život spíše zhoršuje. 

Ale je i spousta nových a nevyužitých možností, jak 
moderní technologií vylepší život občanů nejen v měst-
ské části Praha 2. Počítače sledující dopravu ve městě 
a podle potřeby řídící jednotlivé křižovatky tak, aby 
pokud možno zácpy ani nevznikly, případně aby po-
mohly hromadné dopravě. Ovšem takovým způsobem, 
aby pak individuální doprava nezastavila autobusy 
o kousek dál, což se ve špičkách často děje.

Piráti chtějí jednat a domlouvat se na dopravních 
řešeních s  dalšími sousedícími městskými částmi 
a magistrátem. Zklidňování dopravy nedělat bezhlavě 
a často na úkor všech účastníků silničního provozu 
včetně chodců – dlouhá zábradlí, nemožnost přejít ulici. 
Auta mají jezdit pomalu, ale plynule. Šetří tím životní 
prostředí, energie i nervy. Zapojením nových techno-
logií a moderním řešením dopravy zlepšit život všem.

Tak dlouho budeme zklidňovat, 
až budeme úplně zklidnění

zachranimenadrazivysehrad.cz
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Piráti jsou podle předsedy České pirátské 
strany Ivana Bartoše jediní, kteří nabízejí 

lidem opravdu otevřené radnice a fungující 
město. „Občan, který může kdykoli zajít na rad-
nici za ‚svým‘ politikem, to má být cíl komunální 
politiky,” říká Bartoš v předvolebním rozhovoru 
pro Pirátské listy. V blížících se komunálních 
volbách věří Bartoš v úspěch, cílem je obhájit 
pirátské bašty, jako jsou třeba Mariánské Láz-
ně, posílit pirátskou posádku na brněnském 
magistrátu a zvítězit v Praze. 

Máte za sebou deset měsíců působení ve Sně-
movně. V létě vznikla vláda s podporou ko-
munistů. Jak se na ni díváte a mění to nějak 
politické cíle Pirátů?
Máme tady vládu, kterou vede trestně stíhaný 
premiér a jejíž součástí je po třiceti letech ko-
munistická strana. Hlasovalo se o neúplném 
kabinetu. Mně nejde do hlavy, jakým způso-
bem vyjednával, či spíše nevyjednával předse-
da ANO Andrej Babiš podporu své vládě. Pan 
Hamáček (ČSSD) se stal současně ministrem 
vnitra i zahraničí, což se jednoduše nedá stíhat, 
den před hlasováním o důvěře se odporouče-
la ministryně spravedlnosti. Šest dní poté, co 
vláda získala podporu komunistů, hnutí ANO 
a ČSSD, odstoupil ministr práce a sociálních 
věcí. Těžko dodávat nějaké silnější hodnocení.

Obáváme se, že tato vláda v oblasti modernizace 
České republiky skrze zefektivnění fungování 
veřejných institucí a digitalizace státní správy, 
stejně tak jako v oblasti protikorupční legislativy, 
příliš neudělá. Budeme 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 ob-
dobí, než vznikla vláda s důvěrou, bylo z určitého 
pohledu vlastně konstruktivní.

Tak to potřebuji vysvětlit.
To období mělo jednu výhodu z pozice kon-
struktivně opoziční role. Protože ačkoli fun-
govala hlasovací koalice ANO, KSČM a SPD, 
daly se předkládat zákony, které měly šanci 
procházet legislativním procesem. Piráti jednali 
v uplynulých měsících s politickými stranami 
napříč Sněmovnou. Předložili jsme řadu zá-
konů, a díky tomu se nám podařilo projednat 

nejedno protikorupční opatření. Třeba zákon 
proti kumulaci funkcí. Není totiž možné, aby 
politik vykonával hned několik funkcí na plný 
úvazek a za každou tuto funkci dostával plno-
hodnotný plat. Zákon ANO s ODS bohužel 
prozatím zablokovali, ale na plénum Sněmov-
ny se dostane znovu. Dále třeba zrušení výji-
mek z registru smluv pro ČEZ, které už prošlo 
prvním čtením i garančním výborem. Zmíním 
i nominační zákon, kterým jsme prosazova-
li zprůhlednění obsazování postů ve státních 
a polostátních fi rmách. Sněmovna jej sice nako-
nec zamítla, ale dotlačili jsme tak vládu k před-
ložení vlastní verze tohoto zákona, který by měl 
omezit trafi ky ve státních fi rmách.

Změní se něco tím, že vláda získala v červenci 
důvěru?
Pro Piráty ne. Nyní pracujeme na prosazení pi-
rátské novely exekučního řádu. Taky usilujeme 
o zajištění dostupného bydlení pro co možná 
nejvíce lidí. Stěžejní je pro nás v příštích měsících 
určitě oblast digitalizace státu. Jsme konstruk-
tivní opozice, podepíšeme se tedy i pod návrhy 
ostatních stran, pokud budou dobré. Naopak se 
postavíme proti těm zákonům, které uznáme 
za špatné.

Chcete uspět v blížících se komunálních vol-
bách, dokonce říkáte, že příští sněmovní 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 otázka času, než se vám 
věci podaří a lidé si toho všimnou. Nestačí roz-
hodně, 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 voliči ostatních stran, 
vysvětlit jim, že jsme lepší. Nabízíme alternativu 
a věříme, že úspěch přijde.

Pokud jde o nadcházející komunální volby, 
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 radnice. 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 zapo-
juje do chodu města. V Brně máme náměstka 
pro participativní rozpočet. Lidé si v jihomorav-
ské metropoli mohli sami určit, co městu chybí 
a kam má město investovat. 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 registrovaných 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 nejsle-
dovanějších soubojů bude volba pražského 
primátora. Věříte tomu, že primátorem se stane 
Pirát Zdeněk Hřib?
Víte, Praha není Česká republika, ale je nejvíce 
vidět. Řeknu to takhle. My jsme v Praze v mi-
nulém období se čtyřmi křesly dokázali rozkrýt 
desítky případů očividného plýtvání. Zachránili 
jsme desítky milionů korun. Pražský pirátský 
tým je strašně silný a Zdeněk Hřib je profík 
z oblasti digitalizace 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 Magistrátu vyměňují 
sympatie, tak bychom mohli mít v Praze pirátského 
primátora.

Cílíte na nějakou konkrétní skupinu voličů? 
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 kvůli 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 mladé. 
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 ob-
rovskou životní změnou. Jak tráví Ivan Bartoš 
volný čas, má-li nějaký? 
Musím mít. Mám rodinu, takže se jí samozřej-
mě věnuji. Ale je pravda, že i ve chvílích volna si 
vyřídím nějaké pirátské telefonáty. Víte, ona je 
ta politika i mým koníčkem. Takže vlastně pra-
cuji na dva úvazky (smích). 

 Ivan Břešťák

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.,  (*20. března 1980 
v Jablonci nad Nisou) je předseda České pirátské 
strany a poslanec PSP ČR za Středočeský kraj. Ma-
turoval 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 fi lmovým nadšencem 
s velkou sbírkou originálních DVD. Bydlí v Praze 2, 
je ženatý s Lydií Frankou a společně vychovávají 
dceru. Ivan Bartoš je již 4 roky přísný abstinent. 

Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální bublina 

A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi!

| Pokračování ze strany 1

V Praze 2 jsou některé jedinečné 
stavby, mou oblíbenou je třeba sou-
bor budov Transgasu, kterému v sou-
časné době hrozí demolice. Osobně 
se mi líbí třeba i „Digitálky“ u Palac-
kého náměstí, kde máme nově naše 
Pirátské centrum, ale uvědomuji si, 
že to může být vnímáno už jako pro-
fesní deformace (smích).

O historické stavební hodnotě Pra-
hy 2 by se ale samozřejmě dalo hovo-
řit hodiny a hodiny, společně s Pra-
hou 1 tvoří základní urbanistickou 
kostru historického osídlení Prahy. 
Na rozdíl od Prahy 1 ale naše městská 
část naštěstí ještě není tolik pozna-
menána negativy masového turismu, 
i když tlaky už tu jsou také.

Když budete chodit kolem rozpa-
dajícího se domu, kdysi krásného, 
a nemáte šanci s tím nic jako občan 
udělat, tak se nakonec třeba rozhod-
nete jít do politiky (smích). To je i můj 
případ. Politika pro mě není sprosté 
slovo, naopak, politika je důležitá 

profese, která umožňuje ovlivňovat 
společenské uspořádání tak, aby „po-
lis“ byla pro všechny její obyvatele 
příjemné a ohleduplné místo k životu.

Velkým tématem Prahy 2 je prodej 
obecního majetku, zejména tzv. pri-
vatizace bytů, jaký je na to Váš názor?
Obecně jsme proti bezhlavému roz-
prodeji majetku města, ovšem je 
nutné ctít jistou kontinuitu a to, co 
bylo slíbeno, nejde-li o „zlodějnu“ 
či „malou domů“, musí být splně-
no. Privatizaci dáme smysl. Za ne-
přijatelné považujeme nevýhodné 
prodeje volných obecních pozemků, 
o což se v uplynulých letech radnice 
pokoušela.

Piráti mají podle výsledku loňských 
parlamentních voleb a současných  
předvolebních průzkumů velkou šanci 
v komunálních volbách výrazně uspět, 
co byste udělal jako první, pokud bys-
te se stal starostou?
Snažil bych se intenzivně komuni-
kovat se všemi zaměstnanci úřadu. 

Byl jsem léta referentem městského 
úřadu a vím, že je nesmírně důle-
žité vědět o starostech a potřebách 
lidí ve vašem týmu. A tím týmem 
jsou pro starostu, kromě stranic-
kých kolegů či případné koalice, 
právě pracovníci městského úřadu. 
Úkolem starosty je lidi motivovat 
a jejich práci zastřešovat. Dobře fun-
gující radniční tým je základem pro 
to, aby úřad městské části poskytoval 
občanům perfektní a transparentní 
servis.

Jaká bude Vaše povolební strategie?
Chceme se bavit se všemi stranami, 
které v Praze 2 přicházejí v úvahu, 
a postupně se setkávat s jejich líd-
ry. Stejně jako v Parlamentu přitom 
nebudeme podporovat případnou 
koalici s extremistickými stranami, 
jako jsou SPD nebo komunisté. Ti 
však, doufejme, v Praze 2 nehrozí. 
Nepodpoříme takovou radu, kde by 
někdo kumuloval funkce, jelikož kaž-
dý si musí vybrat jednu práci, kterou 
bude vykonávat s plným nasazením. 

V případě, že bych se starostou stal, 
považuji za samozřejmost, že bych se 
vzdal své práce v parlamentu. Naším 
cílem je přetrhat klientelistické sítě 
a radnici maximálně ztransparentnit. 

 
Na závěr bych se chtěla, pro odlehčení, 
zeptat, jakou posloucháte muziku? 
Máte oblíbený fi lm?
V tomto jsem tak trochu „konzer-
va“ (smích), například při řízení auta 
nebo sazbě knih nejraději poslou-
chám hudbu 60. a 70 let minulého 
století. Ale „ujíždím“ na mnoha vě-
cech, což je ovšem spíše dáno nála-
dou v konkrétním okamžiku.  

Jeden oblíbený fi lm nemám, mám 
oblíbené stovky fi lmů, byly časy, 
kdy jsem fi lmem doslova žil a hl-
tal jednu perlu kinematografi e za 
druhou. Mám rád fi lmy Woodyho 
Allena, francouzskou novou vlnu, 
polské fi lmy morálního neklidu, je 
toho opravdu hodně. Bohužel dnes 
již tolik času nemám, a tak jsem rád, 
když mohu sledovat občas třeba ně-
jaký seriál, jehož díly mají kratší 

stopáž než celovečerní fi lmy. Mám 
třeba rád věci scenáristy Davida 
Simona, úchvatný a lidský Treme, 
z poslední doby třeba Th e Deuce 
a starší Th e Wire a z prostředí ko-
munální politiky naprosto úžasná 
miniserie Show Me a Hero. To by měl 
vidět každý, kdo chce dělat komunál-
ní politiku (smích). 

(mag)

Jaroslav Němec (*14. 8. 1978 v Ostra-
vě). Ženatý, otec tří dcer. Člen Pirátů 
a Klubu za starou Prahu, místopředseda 
spolku Kabinet architektury (člen ICAM 
– Mezinárodní konfederace architekto-
nických muzeí). Jako kurátor architek-
tonických výstav je spoluautorem mno-
ha výstavních projektů nejen u nás, ale 
i v dalších zemích střední Evropy. Záro-
veň je spolueditorem a grafi kem publi-
kací o architektuře a historii. V současné 
době pracuje jako asistent pirátských 
poslanců. Jeho zájmem je architektura, 
památková péče a umění.
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1.  Jaroslav Němec, 39 let, kurátor 

architektonických výstav

 Praha 2, Piráti

2. Magdalena Valdmanová, 36 let, 

manažerka

 Praha 2, Piráti

3. Robert Veverka, 41 let, vydavatel 

 Praha 2, bez politicképříslušnosti

4. Lydie Franka Bartošová, 35 let, 

knihovnice

 Praha 2, Piráti

5. Dino Arnautovič, 24 let, student 

práv

 Praha 2, Piráti

6. Mgr. Lukáš Funk Ph.D., 36 let, 

archeolog, numisnatik

 Praha 2, Piráti

Česká pirátská strana (Piráti)

HLASOVACÍ LÍSTEK
Pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. října 2018

Obec: Praha 2

Do zastupitelstva obce se volí 35 členů.

Jaroslav Němec – 39 let
kurátor architektonických výstav

Magdalena Valdmanová – 36 let
manažerka

Lukáš Funk – 36 let
archeolog, numismatik

Robert Veverka – 41 let
vydavatel

Lydie Franka Bartošová – 35 let
knihovnice

Míroslav Kodada – 36 let
pilot PPL-H

Martin Altschmied – 35 let
business analytik

Radek Zykan – 43 let
architekt, vysokoškolský učitel

Robert Rameš – 49 let
IT, právník

Dino Arnautovič – 24 let
student práv

Jan Horák – 35 let
IT developer

Veronika Krejzová – 22 let
studentka

Kateřina Horák Goryczka – 35 let
architektka

Jak volit v komunálních volbách?
Volební systém, jehož prostřed-

nictvím se volí do zastupitelstev 
obcí, má svá specifi ka a výrazným 
způsobem se odlišuje od voleb-
ního systému, na který je většina
občanů zvyklá například z voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Jeho nevýhodou 
je relativní komplikovanost, výho-
dou ovšem zase to, že každý občan 
může zvolit přesně takové rozvržení 
svých hlasů, jaké považuje za nejvý-
hodnější. Základní pravidlo v komu-
nálních volbách totiž zní, že každý 
volič disponuje přesně tolika hlasy, 
kolik je členů zastupitelstva v jeho 
obci. Jestliže má naše městská část 
35 členů zastupitelstva, pak může 
každý volič rozdat až 35 zcela sa-
mostatných hlasů. 

Pokud se rozhodnete v následujících 
volbách podpořit Piráty, nejjedno-
dušší a nejjistější cesta je zaškrtnout 
celou kandidátku Pirátů. Pokud se 
tedy v našem případě v Praze 2 volí 
35 zastupitelů, dá volič křížkem Pi-
rátům hlas všem jejich 35 kandidá-

tům. Když ale zakřížkujete dvě nebo 
více stran, bude hlasovací lístek zcela 
neplatný.

Kromě označení celé strany, máte 
možnost volit jen jednotlivé kan-
didáty. Jim hlas dáte, pokud kříž-
kem označíte čtvereček u jména 
každého vybraného kandidáta. 
Když zakřížkujete méně kandi-
dátů, váš hlas bude stejně platný, 
ale jeho síla bude slabší, protože 
část svého hlasu nevyužijete. Když 

naopak zakřížkujete více kandidátů, 
než kolik se volí zastupitelů, bude celý 
hlasovací lístek neplatný.

Nejsložitějším způsobem, jak vy-
jádřit svou voličskou vůli, je vari-
anta, kdy volič zkombinuje křížek 
pro stranu a křížky jednotlivým 

kandidátům jiných stran. Počet hlasů 
pro kandidáty jiných stran se tedy 
odečte od hlasů pro zakroužkovanou 
stranu – pro jednotlivé kandidáty to 
znamená odečítání hlasů směrem 
odspodu.

Poslední správnou možností je hla-
sování napříč dvěma a více stranami. 
Můžete zakroužkovat tolik kandidá-
tů, kolik je volených členů zastupitel-
stva. Zde však pozor – pokud neza-
kroužkujete daný počet kandidátů dle 
počtu zastupitelů, tak zbytek svých 
hlasů necháte propadnout. 

Komunální volby mají ještě jednu 
zvláštnost, a sice že v nich mohou 
hlasovat i cizinci s trvalým pobytem 
v daném volebním obvodě, pokud 
jim toto právo přiznává mezinárod-
ní úmluva. V praxi jde ovšem jen 
o občany ostatních členských stá-
tů Evropské unie. Pokud tedy máte 
ve svém okolí slovenského, polské-
ho, fi nského nebo třeba i skotského 
kamaráda, který by Piráty rád pod-
pořil svým hlasem, tuto možnost 
za předpokladu splnění náležitostí 
trvalého pobytu má.

Nejlepší možností, 
jak podpořit Piráty, 

je zakřížkovat 
Českou pirátskou 

stranu.

Viliam Jäger – 36 let, živnostník / Filip Smoljak – 52 let, ředitel sociální 
služby / Radek Oborný – 28 let, chemický inženýr / Vojtěch Havlíček – 32 
let, IT test leader / Jakub Klesal – 29 let, projektový manažer / Ladislav 
Krákora – 42 let, sportovní střelec / Hana Urbanová – 42 let, architektka / 
Martin Hanousek – 25 let, hudební kontrolor / Kateřina Täuberová – 32 let, 
procesní specialistka / Matouš Horal – 37 let, galerista / Salko Arnautovič 
– 63 let, podnikatel / Jana Skořepová – 37 let, textilní návrhářka / Vítek 
Raban – 24 let, student / Lukáš Kuta – 24 let, elektromechanik / Jaroslav 
Němeček – 38 let, designer / Karel Funk – 68 let, podnikatel / Jasminka 
Arnautovič – 56 let, podnikatelka / Štěpán Smoljak – 19 let, student / 
Kateřina Němcová – 36 let, rodičovská dovolená / Jan  Rosypal – 35 let, 
živnostník / Barbora  Mayerová – 36 let, asistentka / Petra Beaver – 
37 let, advokátka

PIRÁTSKÝ tým do zastupitelstva –  již brzy na Vaší radnici
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