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Rozhovor s MUDr. Zdeňkem Hřibem,
kandidátem na primátora hl. m. Prahy

Příloha jednotlivých pražských
městských částí

Město musí využívat dostupná data
ve prospěch občanů

Víme, co Praha potřebuje – pomocí
stromů ochladíme Prahu

Čtyři pilíře našeho programu pro
magistrát – na prahu změny

Transparentní radnice bez politických trafik

je základ dobře fungujícího města
P

raha hospodaří s více než 70 miliardami korun 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 organizaci 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 morální 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 transparentnosti 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 zastupitelstva a rady. Jen tak lze získat celistvý přehled
o hospodaření Prahy s veřejnými prostředky a provádět 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 dostane na veřejnost. Ač jsme se z opozice opakovaně
snažili tato opatření prosadit, naše návrhy zůstaly
„viset ve vzduchu“.
Město kromě nedostatečné transparentnosti dlouhodobě 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“.

Byli jsme v Praze hlídacími
psy. Teď chceme ukázat, že ji
zvládneme řídit.
V roce 2014 v pražském zastupitelstvu 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 koalice, rozkrývat
kauzy z úřadu
či městských
firem a navrhovat lepší řešení 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 přístup k informacím, rozeslali zhruba
350 tiskových zpráv, zastupitelstvu
předložili stovky návrhů.

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 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 věnovat naplno. Náš program si můžete přečíst
na webu praha.pirati.cz/program. Přeji
hezké čtení posledního vydání Pirátských listů před říjnovými komunálními volbami a předem děkuji všem,
kteří nám hodí svůj hlas.

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

manažer a informatik,
kandidát na primátora

MUDr. Zdeněk Hřib

Těmto lidem
pak příliš nezáleží na dobrém 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 navázaných dodavatelů. Městské firmy
pak kvůli politickým tlakům a neschopnosti
svého vedení nefungují. Čtyři roky jsme se v pražském zastupitelstvu pokoušeli změnit systém, kterým jsou funkce v městských firmách obsazovány,
ale přes současnou koalici naše návrhy neprošly,
protože ta by se bez politických trafik rozpadla.

adam zábranský

Snad se nám to podaří v příštím volebním období.
Adam Zábranský

předseda klubu zastupitelů na Magistrátu
hl. m. Prahy, kandidát č. 2 na magistrát

Čtyři roky
v pražském zastupitelstvu
Před čtyřmi lety jsme se s Piráty poprvé dostali do pražského zastupitelstva 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 podporu Rady v době rozpadu původní
koalice, ale nakonec u ANO a ČSSD
zvítězila touha po trafikách namísto konstruktivního řešení problémů
města. Odmítli jsme jednat s odsouzeným podvodníkem Karlem Březinou
za ČSSD. Ten mimochodem nezmizel
z pražské politiky ani poté, co jej vodili v poutech při zásahu policie při prošetřování 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, pochybným zakázkám v informatice i jinde,
politickým trafikám v městských firmách a nehospodárnému nakládání
s majetkem.
Dříve vlastně žádná reálná opozice
na magistrátu neexistovala. Byl za-

veden klientelistický systém, ve kterém jeli v podstatě všichni. Nikdo
tak neměl potřebu do toho šťourat,
protože věděl, že i na něj se dostane. Takto jsme například zjistili, že
pravá ruka Andreje Babiše v Praze,
Radmila Kleslová, brala 350 tisíc korun měsíčně na odměnách z funkcí
v městských firmách, kam se nechala dosadit. Přispěli jsme tak k jejímu
upozadění v pražské politice. Kritizovali 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 korun 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 městskými firmami smlouvy za 2 miliardy
korun. Celé to tak vypadá jako typický
případ propojení byznysu s politikou.
A také jsme odhalili, že magistrát poskytuje směšně levné bydlení některým 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 nadále užívá.
Nejsme ale jen soustavnými kritiky koalice. Navrhujeme i nejrůznější
pozitivní změny pro město. Spustili
jsme pražský portál otevřených dat,
kde různé městské instituce zveřejňují informace, které může kdokoliv
dále využívat. Zveřejnili jsme pracovní 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 protikorupční strategie města se nám podařilo
prosadit několik důležitých opatření
jako například zveřejňování faktur
nebo přehledného seznamu nájemních smluv; naše radost se ale ukázala jako předčasná, protože někteří
úředníci navržená opatření nechtějí
naplňovat. Zpracovali jsme analýzu nevýhodných SMS jízdenek, ze
pokračování na str. 7
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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

Zdeněk Hřib: Praha má skluz,
inspiraci hledejme v zahraničí
Proč by měli obyvatelé Prahy volit
na magistrát Piráty?
Naše nabídka pro komunální volby v Praze
stojí na třech základech. Je to promyšlený program, který Prahu posune dál.
Za druhé jsou to kompetentní lidé nezatížení korupční minulostí. A konečně je
to garance toho, že ti lidé na kandidátkách 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 protichůdných zájmů a které změnám v podstatě 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 vyřizování žádostí na úřadech. K tomu mám
potřebnou odbornost, protože jsem navrhl
a realizoval několik rozsáhlých informačních systémů. U nových celonárodních
elektronických receptů jsem tak například
zlevnil provoz na jednu dvacetinu ceny
oproti předchozímu dodavateli. Jako vystudovanému lékaři je mi velmi blízký náš
plán pro „Zdravé a čisté město”, protože
nemůžete mít zdravé město bez zdravých
obyvatel. Jsem ředitelem výzkumného institutu zabývajícího se například měřením
efektivity a kvality veřejných služeb, takže

své zkušenosti uplatním i v posledním pilíři „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 důvěryhodnost. 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 realizujeme 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 zastupitelé z magistrátu a městských částí. Zárukou 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 magistrátu. 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 neprosazovat 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 primátorem vzdal?
Členství ve správní radě VZP bych v případě 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 senátory. 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 posílá faktury VZP, primátor Prahy zjevně nemůže 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 spolumajitel 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 nepoctivým 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 zahraničí. 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 finanční 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, rozhodně nečekal, že bude sloužit jako kulisa
k obírání zahraničních návštěvníků.
Proč ses rozhodl před volbami vyrazit
na zkušenou do světa? Není to v čase vrcholící kampaně plýtvání časem a energií?
Jezdím se inspirovat do ostatních evropských metropolí, ale samozřejmě tam nejedu naslepo. Řešení, které máme vytipované 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 Barceloně jsem se byl například podívat, jak
může reálně fungovat Smart City, tedy vylepšení 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 mobilní signál a data ve všech linkách metra,
publikace informací o poloze vozů MHD,
abych věděl předem o zpoždění, navigace
na volnou parkovací zónu nebo automatické 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 zároveň 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
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Pusťte nás na ně! Držíme kurz
Stojíme na Prahu změny
Volby proběhnou 5.– 6. října 2018
Co chceme nabídnout praze 3:
DOSTUPNÉ BYDLENÍ
A ÚZEMNÍ ROZVOJ
• Chceme dostupné bydlení a chceme tu žít rádi.

TEMNÉ KOUTY
RADNICE PRAHY 3
NA CO JSME SI POSVÍTILI:
V roce 2010 radnice Prahy 3 uzavřela se společností PRAŽSKÉ SLUŽBY,
a.s. Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba a dodání technologie
50 kontejnerů na separovaný odpad, za smluvní cenu téměř 144 milionů
(143.821.128,- Kč). Cena jedné sady kontejnerů zde vychází na 2.876.423
Kč. Obvyklá cena této sady se ale pohybuje na úrovni jedné třetiny (např.
Praha 5 obdobnou zakázku sjednala cenu cca 1.100.000 Kč za jedno
stanoviště). A zakázky sjednávané v posledním volebním období? Např.
objednávkou z 13. 6. 2016 si radnice nechala vypracovat „koncepci
projektu Žižkovské trhy“ za cenu 449.800 Kč. Projekt Žižkovské trhy byl
však, i s celou koncepcí, nepovedenou a odﬂáknutou akcičkou s několika
stánky. Dnes o „projektu“ není ani vidu, ani slechu.
Pouštění žilou znamená v součtu milionové ztráty
Podobných smluv najdete v archivu mnoho – mají společné dvě věci: 1. samotná studie, pokud byste ji chtěli vidět, se neukáže celá, nebo se nemůže
najít, 2. cena je předražená, ale vždy do 500.000,- Kč, kdy se nemusí konat
výběrové řízení. Spočítali jsme, že díky těmto smlouvám přijde městská
pokladna každé volební období o miliony korun, které by mohla investovat jinak. Například do údržby komunikací nebo do dostupného bydlení.
JUDr. Pavel Musil, Ph.D., kandidát do zastupitelstva Prahy 3 za Piráty

• Městské byty nebudou pro prominenty, ale pro ty, kdo je skutečně
potřebují.
• Developeři se budou podílet na
nákladech na občanskou vybavenost spolu s městem.

• Zmenšíme počet bariér a schodů
a zlepšíme tak pohyb pro vozíčkáře, rodiče s kočárky a cyklisty.
• Zachováme již vymezená místa
pro stanice metra D na Praze 3,
kdyby se tato trasa ukázala jako
nejvhodnější.

ČISTÉ A ZDRAVÉ MĚSTO
• Proti vedrům pomohou stromy,
voda a zelené plochy. Vysadíme
více stromů v ulicích.

• Nenecháme už žádné městské byty
prázdné.

• Zeleň místo betonu vyčistí vzduch.

• Prosadíme jasná pravidla pro
krátkodobé pronájmy i pronájmy
obecních bytů.

• Podpoříme zelené střechy, zelené
vnitrobloky, a další opatření proti
betonové džungli.

OTEVŘENÁ
A ZODPOVĚDNÁ
RADNICE
A FINANCOVÁNÍ
• Pokud se nebude rozkrádat a plýtvat, nutně zbydou v rozpočtu peníze, které využijeme na řešení
vašich potřeb.
• Zajistíme transparentní hospodaření radnice a všech městských
společností.
• Odmítáme neprůhledné smlouvy
a podivné zakázky.

DOPRAVA

• Ve spolupráci s občany Prahy 3
chceme důkladně zmapovat potřeby v oblasti sociálních služeb
a zasadíme se o jejich naplnění.
• Podpoříme rozvoj neziskových
organizací a občanských iniciativ,
které se starají o ostatní.

MODERNÍ ŠKOLSTVÍ
A SLUŽBY PRO RODINU
• Podpoříme vznik dětských skupin
a mikrojeslí.
• Zastaralé a stagnující školství chceme posunout do 21. století.

• Při zadávání veřejných zakázek
budeme upřednostňovat zelená
řešení před betonovými.

• Kvalita každé školy závisí na kvalitě
ředitele. Výběrová řízení chceme
přizpůsobit tomu, aby na těchto
klíčových místech byli špičkoví
odborníci.

• Zajistíme, že peníze budou investovány do zeleně efektivně a transparentně.

• Chceme navýšit investice do školství.

• Třídění odpadu musí být pohodlné
a musí se vyplatit.

MODERNÍ MĚSTO
• Zdigitalizujeme úřední procesy
a odlehčíme tím podnikatelům,
občanům i samotným úředníkům.

• Pro Prahu 3 je klíčové zlepšit veřejnou dopravu tak, aby byla plynulá,
rychlá a pohodlná.

• Zaměříme se na skutečně efektivní
projekty v oblasti dopravy a energetiky, ne předražené „chytré“
lavičky.

• Nedopustíme další dopravní blokády. Opravy a rekonstrukce komunikací budeme plánovat tak,
abychom zajistili rozumný pohyb
motoristů i chodců.

• Z jedné internetové stránky si budete moci na úřadě vyřídit vše potřebné z domova nebo se objednat
na kamenný úřad bez zbytečného
čekání a front.

• Zaparkovat není zločin – zlepšíme
možnosti parkování na Praze 3.

PRAHA 3,
KTERÁ SE STARÁ

KULTURA
PRO VŠECHNY
• Prostřednictvím tzv. malých grantů
chceme dát větší prostor občanským aktivitám.
• Projekty musí hodnotit výhradně odborníci se znalostí místního
prostředí.
• Komise rozhodující o přidělování
peněz budou složeny ze zástupců
všech věkových kategorií.
• Prověříme hospodaření příspěvkových organizací a dotovaných
subjektů.
• Zařídíme chybějící hřiště pro starší
děti a mladé lidi, podpoříme sportování dětí i seniorů.

PRO PRAHU 3 JE KLÍČOVÉ STÁLE ZLEPŠOVAT VEŘEJNOU DOPRAVU TAK,
ABY BYLA PLYNULÁ, RYCHLÁ A POHODLNÁ.
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LÍDR
PIRÁTŮ
Prahy 3
Štěpán Štrébl MPhil (*22. 11. 1990) / ekonom a ekolog

Představujeme vám
prvních 13 kandidátů
na Praze 3

Narodil se v Praze, bydlí na Praze 3. Vystudoval University of California, Los
Angeles (UCLA) v USA a University of Cambridge ve Velké Británii. Na radnici
Prahy 3 by rád změnil hodně věcí: „Chtěl bych se věnovat transparentnosti
radnice – zavést transparentní účty a rozklikávací rozpočet, faktury online.
Zavedl bych online petice, aby sami občané mohli snadno poslat podnět a zapojit se do rozhodování o jejich komunitě. Zlepšil bych přívětivost radnice
vůči občanům (=klientům). V neposlední řadě podpořím výsadbu stromů
a zeleně, aby na Praze 3 nebylo v létě takové vedro jen kvůli rozpálenému
betonu.“ Štěpán pracoval jako strategický konzultant v managementu, později
se stal hlavním manažerem loňské kampaně Pirátů do Sněmovny, pravidelně
daruje krev a slouží jako voják v záloze u elitního 43. výsadkového praporu.

Libor Michálek

Jiří Svrček

Jana Belecová

Jan Bartko

JUDr. Pavel Musil, Ph.D.

Kandidát na senátora

(*25. října 1991)

(*11. srpna 1977)

(*29. března 1990)

(*27. dubna 1973, Praha)

Pochází z Prahy a od narození žije
na pražském Žižkově. Vystudoval
aplikovanou ekologii na fakultě životního prostředí České zemědělské
univerzity v Praze a v současnosti
pokračuje ve studiu na stejné fakultě
na oboru Ochrana přírody. V průběhu studia se specializoval na ochranu
dřevin, mimolesní zeleně, parků ve
městě a také maloplošných chráněných území. Pracuje jako dendrolog
se zaměřením na celkovou péči o zeleň. Je od dětství aktivní v oddílu vodních skautů a na Praze 3 se o politiku
a životní prostředí aktivně zajímá.

Pražská rodačka, studovala politologii, společenské vědy a latinskoamerická studia. Absolvovala stáž
v Peru. Dlouho se věnovala budování
občanské společnosti. Ráda cestuje,
bloudí krajem a čte. Hraje na saxofon
a klarinet, miluje folklór a jezdí na
běloušovi. Žižkov zná jak své boty.
Do politiky vstoupila proto, že nedokázala nečinně přihlížet současnému
dění. Mezi její klíčová témata patří
transparentnost a podpora zapojování
občanů do veřejného dění.

Pochází z Ostravy a od roku 2008
žije v Praze. V současnosti studuje na
Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy se specializací na historii
a ﬁlozoﬁi. V minulosti pořádal akce
Food not Bombs, a věnoval se politickému aktivismu na neformální
úrovni. Má rád umění, architekturu,
věnuje se pěstování bonsají. Pracuje ve ﬁnančním sektoru, zabývá se
settlementem burzovních transakcí.
Rád si detailně posvítí na smlouvy,
už nyní nachází podivné transakce
v hospodaření radnice.

Narodil se v Praze. Absolvoval
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduální studium na
této fakultě v oboru veřejná správa.
Jako advokát působí od roku 2001,
v minulosti zastupoval mimo jiné
i Občanské sdružení Kauza3 vůči
radnici a místním politikům s manýry klientelismu a zneužívání moci.
Momentálně se angažuje v projektu
transparentního informování státní
správy o platech nejvyšších úředníků
www.platytopuredniku.cz. Rád by se
na Praze 3 věnoval tématu zodpovědného hospodaření, zveřejňování
smluv a transparentního účtu radnice.

Libor Michálek vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě.
Pracoval jako makléř na Fondu národního majetku, kde v roce 1996
poprvé veřejně upozornil na nekalé
praktiky při privatizaci státních
podniků. Později se angažoval v oblasti ochrany spotřebitelů v Komisi
pro cenné papíry a v ČNB. Přispěl
k navrácení stovek miliónů korun
okradeným klientům fondů.
V roce 2010 upozornil na korupční praktiky na Státním fondu
životního prostředí a okamžitě
byl ministrem odvolán z funkce.
V roce 2012 byl zvolen senátorem
mj. jako první s podporou Pirátů.
Zaměřil se na přijímání zákonů,
které omezují prostor pro korupci. Iniciativou Rekonstrukce státu
byl vyhodnocen jako jediný zákonodárce, který na 100% splnil své
předvolební sliby.
„Často zaznívá názor, že Senát
k ničemu není, že jeden senátor nic
nezmůže. Není tomu tak. Předkládal jsem samostatně návrh novely
zákona o daních z příjmů, který
odstraňoval „malou“ výjimku
pro účelově zakládané fondy. Jen
díky této jedné výjimce unikalo
na daních cca 500 miliónů korun
ročně. V tomto roce byla novela
Parlamentem schválena“, dodává
Michálek.
Chcete-li mít v Senátu člověka,
který bude garantovat transparentnost, hospodárnost a profesionalitu, podpořte pana Michálka ve volbách do Senátu. Aktuálně vychází
jeho další kniha „Nová šance pro
druhé století naší republiky“, kde
se o jeho vizích můžete dočíst více.

Oblíbený citát: „Na citáty kašlu, mám
radši excelové tabulky“. – Jiří Svrček

Oblíbený citát: „Je zhola zbytečné
se ptát, má-li život smysl či ne. Má
takový smysl, jaký mu dáme. – Seneca

Jeho oblíbené citáty:
“Variety is life, uniformity is death.“
“Jeden odvážný čin vykoná víc než
tisíc brožurek.” – Petr Kropotkin

Pomoci by chtěl ve zlepšení životního prostředí v naší Praze 3, a ve větší
transparentnosti výběrových řízení při
údržbě parků a zeleně.

Oblíbený citát: „Dobro, které může
člověk vykonat, je prý neomezené, pokud mu nezáleží na tom, kdo z toho
bude mít prospěch.“ – R. Fulghum

ROZHOVOR S LÍDREM PIRÁTŮ
ŠTĚPÁNEM ŠTRÉBLEM

„V POLITICE POTŘEBUJEME NOVOU GENERACI.“

U Pirátů jste volebním manažerem,
ale vystudoval jste ekonomii a životní prostředí. Jak tuto kombinaci
využijete na Praze 3?
„Vedl jsem úspěšnou kampaň Pirátů
do Sněmovny, kde jsem každou korunu obrátil třikrát – to byla největší
pracovní výzva v životě. Nestačilo
být jen kreativní. Musíte být hospodárnější než oni. Ekonomie je
o tom, co si můžete dovolit, co přinese největší užitek za peníze, které

máte k dispozici. Životní prostředí
vás zase naučí, že strom je klimatizační jednotka. A musíte si umět
spočítat, na kolik vás stromy vyjdou
a vyjádřit penězi hodnotu, jakou přinesou. Ty dva obory jsou vzájemně
propojené. A třeba zasadit stromy
a ochránit obyvatele Prahy 3 před
letními vedry je klíčový úkol. Stejně
tak je klíčovým úkolem vymýtit korupci a zlepšit hospodaření městské
části, i když tam spíše než ekonomic-

ké znalosti pomohou rozklikávací
rozpočet a transparentní účty.“
Proč jste se přidal k Pirátům?
„Vnímal jsem Piráty jako jedinou
středovou a liberální demokratickou stranu u nás. Piráti přinesli do
politiky nové myšlenky a neotřelá
řešení problémů – obojí mi bylo díky
relativně dlouhé době strávené v zahraničí blízké. Viděl jsem v Pirátech
zcela novou generaci politiků.“

Mluvíte o nové generaci. Co si od ní
slibujete, a můžete ji nějak definovat?
„Slibuji si od ní zejména digitalizaci,
přívětivost úřadů vůči lidem, zlepšení výkonu státní správy, obecně
schopnost řešit problémy inovacemi.
Věk zde nehraje roli. Tu generaci deﬁnuje zejména znalost informačních
technologií a zkušenosti ze zahraničí. To druhé je zásadní, protože
často řešíme problémy, co už jinde
úspěšně vyřešili.“
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Margita Brychtová

MGr. František Doseděl

Anna Kratochvílová

Martin Chour

Martin Šumák Sumerauer

(*1.3.1983)

(*22. prosince 1986)

(*12.11.1989)

(*18. května 1999)

(*10.12. 1969)

Margita je místopředsedkyní místního sdružení Pirátské strany Praha
3. Je vystudovaná porodní asistentka,
kromě zdravotnictví studovala i sociální a masovou komunikaci, kterou
ale z důvodu mateřství přerušila, má
dvě děti a je vdaná. U Pirátů je od
roku 2017.

Je místopředsedou místního sdružení Praha 3. Narodil se v Českém
Těšíně, od roku 2006 žije v Praze. Je
zaměstnán jako advokátní koncipient.
V rámci Pirátů se věnuje obzvláště
obecné právní problematice, sdílené
ekonomice a tomu, aby se nám všem
(nejen) na Praze 3 žilo dobře.
Po Gymnáziu F. X. Šaldy (obor přírodní vědy) vystudoval Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy (obor právo a právní
věda). Do širokého spektra jeho volnočasových zájmů patří LARP, Jugger,
pěstování (chilli, rajčata, bylinky), deskové a počítačové hry. Mluví anglicky
a slovensky. Je schopen objednat si v restauraci (a rámcově poradit kudy do ní)
i německy, chorvatsky a rusky.

Vystudovala na University of London (BA) a na Oxfordu (MSt.) ve
Velké Británii. Pracuje na britském
velvyslanectví jako politická konzultantka, kde se věnuje především české
politice a jejímu vztahu k brexitu.
V Pirátech se angažuje od března
2017. Zajímá se o zahraniční politiku,
zejména pak evropskou.

Studuje na všeobecném gymnáziu
na Praze 1. Ve volném čase se zajímá především o dopravu, zejména
veřejnou, cyklistickou a pěší, kterou
se snaží propagovat se svými kolegy i na svých dopravních stránkách
www.tram-bus.cz. Kromě dopravy
patří mezi jeho zájmy také podnikání,
školství, tanec, hudba a cestováni.
Na Praze 3 chce pomoci optimalizovat dopravu pro co možná největší
počet obyvatel tak, aby fungovala
kvalitně, rychle a pohodlně. Inicioval
zde petici za posílení autobusových
linek 133 a 207 a zároveň chce pomoci prosadit několik dalších projektů
(autobus horním Žižkovem, zrychlení
MHD, ztišení a ozelenění tramvajových tratí a ulic, efektivni plánování
uzavírek, zlepšení dopravy na Jarově.
Intenzívně se zabývá plánovanou dostavbou metra D.

Absolvent učebního oboru s maturitou, pracoval v pražské zoo a v různých
dělnických profesích. Za minulého režimu patřil k tehdejšímu undergroundu
a aktivně vystupoval proti komunistické totalitě. V posledních letech se
zapojil do politiky znovu, a jako nejlepší variantu pro možnou změnu si
vybral pirátskou stranu, kde je členem
od března 2017. Hlavním důvodem pro
něj je, že chce zlepšit život na Praze 3:
víc otevřít radnici lidem a jejich připomínkám. Chce se věnovat hledání
možností pro dostupné bydlení. Ve
městě chce zachovat stávající zeleň
a přírodní biotopy. Chce podporovat
občanské volnočasové aktivity, sousedská setkávání, koncerty pod širým
nebem, sportovní aktivity, grilovačky,
akce pro děti i seniory, a zachovat hospůdku na Parukářce v původní podobě.
„Chtěl bych z Prahy 3 udělat veselé
a radostné místo k životu.“

Oblíbený citát: „Když nevíš, jestli
máš něco udělat, tak to udělej, vždycky
můžeš prosit o odpuštění.“ – Bill Gates
O svých cílech říká: “Strana opravdu
funguje na principu liberální demokracie a jsem přesvědčená, že je to
správná cesta pro naše děti, což je pro
mě v současné době to nejdůležitější.
Program má logiku a jasné cíle, což
naše městská část nutně potřebuje.”

Oblíbené citáty:
“Neberte život příliš vážně, stejně
z něho nevyváznete živí.“
– Elbert Hubbard
“Poctivě žít, nikomu neškodit,
každému, co mu patří.“
– Ulpianus
“Není zvláštní, že ti samí lidé,
kteří se smějí sci-fi, naslouchají
předpovědím počasí a ekonomům?“
– Kelvin Throop III

Osobnost PIRÁTI PROTI KORUPCI
Prahy 3

Dohlédneme na vyšetření největších kauz Prahy 3
Kauzy Prahy 3, které byly a jsou vyšetřovány, nesmí skončit pod kobercem. Předražené zakázky, odklánění peněz z příspěvkových organizací
a akciovek, neprůhledné dotace a investice do sociálních služeb a mnohé
další kauzy budou po celé volební období v centru naší pozornosti.

Iveta Pospíšilová

František Pudil

Martin Arden

(*3. listopad 1963)

(*19. 11. 1960)

(*29. března 1967)

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracovala ve ﬁnančním
a v bankovním sektoru. Rok pracovala jako dobrovolník v centru Paraple.
V současné době pracuje jako specialista grantových projektů VŠCHT
Praha, specializuje se na problematiku transferu technologií, průmyslově právní ochranu, licenční a jiné
smlouvy. Od roku 2014 je členkou
Pirátské strany. Má 3 dospělé syny,
žije na Žižkově a stará se o malého
vnuka, kterého má v pěstounské péči.
Její krédo je „Žij, nech žít a přemýšlej.“ A uvědomuje si také, že cesta do
pekla je někdy dlážděná těmi nejlepšími úmysly.

Je ženatý, má syna a vnuka. Původem z Mníšku pod Brdy, v Praze žije
40 let, z toho 8 let na Praze 3. Bývalý
instruktor Spinningu, jeskyňář a horolezec.Nyní sportovní povahy, ale už
ne postavy. Je majitelem potápěčské
školy a instruktorem potápění. Baví jej
fotografování pod vodou i na suchu.
V minulosti pracoval necelých dvacet
let jako předseda propagační komise Svazu Českých Potápěčů. Ovládá
aktivně ruštinu, němčinu, angličtinu
a chorvatštinu. V rámci potápění vypracoval manuál pro přístrojové potápění nevidomých a slabozrakých. Sám
potopil přes 250 nevidomých a vycvičil asi dvacet průvodců nevidomých
potápěčů. Nestraník a sympatizant
Pirátské strany.

Na radnici by chtěla ochránit a posílit urbanistické kvality městské
části. Chce chránit a udržovat to
dobré, co Praha 3 už má – veřejný
prostor, náměstí, ulice a parky, zahrádkářské osady.

Rád bych pro svého syna a vnuka
udělal život v naší zemi o něco lepší
a příjemnější. A tak jsem se, na sklonku života, rozhodl pro kandidaturu
do komunální politiky na Praze 3.
Je mi blízká sociální oblast a dokážu
se vcítit i do problémů podnikatelů
v našem městě.
Motto: „Veď, následuj, nebo uhni!“

Je evangelickým pastoračním pracovníkem a působí také v Žižkostele
na Praze 3. Od roku 2012 je členem
Pirátské strany. Věnuje se mimo jiné
lidem na okraji společnosti, v Praze
vede a organizuje akce, kde se z pirátských poslaneckých náhrad poskytuje
Pirátský guláš pro potřebné. Pořádá
také veřejná setkání Pirátů a veřejnosti na téma exekuce a oddlužení.
Martine, ty jsi reverend, čili pastorační pracovník, a Pirát zároveň.
Jak se to slučuje? „Velmi dobře. Lidé
mají dvě základní potřeby: první je ta
existenční: chceme mít obživu a domov. Ale protože jsme lidé, toužíme
i po lásce, přátelství a spravedlnosti.
Lidé bývají neštastní, když dlouhodobě vítězí zločiny a křivárny.
Přesvědčil jsem se, že lidé potřebují
mít důvěru ve společnost, ve které
žijí. A přesně tohle mě pevně spojilo
s Piráty. Oni to cítí stejně, a na rozdíl
od jiných politických stran Piráti
o svých úmyslech nelžou.“
Jaké je tvoje krédo? „Mám rád
Masarykovo NEBÁT SE A NEKRÁST. Nepoctivost a strach – to
má k sobě vždycky blízko.“

Kulturní, sociální a další veřejné služby pod drobnohledem
Kmotři na Praze 3 tradičně tyjí z peněz určených na podporu kultury
a sociálních věcí. Žádná zakázka, příspěvek, grant či jiná podpora do
sociálních či kulturních služeb nesmí být zatížena konﬂiktem zájmů
osob, které mají z prostředků Prahy 3 prospěch a zároveň o jejich přidělování rozhodují.
Kontrolní orgány pod veřejnou kontrolou
Zlepšíme systém a efektivitu kontrolních orgánů. Kontrolní výbor MČ
Praha 3 i Kontrolní výbor zastupitelstva v minulosti neplnil svou roli.
Příspěvkové organizace a akciové společnosti si žily vlastním životem. To
chceme napravit a zachránit z rozpočtu Prahy 3 desítky milionů korun.
O výsledcích budeme vždy informovat veřejnost.
Proti trafikám a prebendám
Zabráníme tomu, aby se lukrativní zakázky a místa ve strukturách Prahy
3 přidělovala kamarádům na úkor odborníků. Prověříme přidělování
nájemních bytů prominentům a další prebendy.

Máte zájem se také zapojit do boje o radnici?

Pojďte se k nám nalodit!
Vítáme na palubě kohokoli,
kdo se chce zapojit.
Společně najdeme aktivitu šitou
na míru a odpovídající vašim
časovým možnostem.

Napište na mail:
nikol.marhounova@pirati.cz
nebo volejte na 724539169
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BUZERPLAC STAROSTKY HUJOVÉ…?

vizualizace návrhu revitalizace Jiřáku od MCA atelier, zadavatel Městská část Praha 3

…NEBO BELLUOVA MATĚJSKÁ?

CO BUDE
S NÁMĚSTÍM DÁL?
TOTO BYL POSLEDNÍ NÁVRH
NA REVITALIZACI JIŘÁKU
ZA TÉMĚŘ 80 MILIONŮ.
RADNICE ZATÍM ODLOŽILA
ZÁMĚR NA NEURČITO.
Vedení radnice udělalo před lety
velkou chybu, když zanedbalo komunikaci a nedalo občanům včas
možnost se předem vyjádřit, čím
je pro ně náměstí důležité. Díky
tomu byly nemalé finance za projekt vynaloženy zbytečně. Občané
návrhu vytýkali nedostatek zeleně
a velké množství dlažby, která je
v létě jako výheň.

vizualizace návrhu revitalizace Jiřáku od MCA atelier,
zadavatel Městská část Praha 3

Ne hlučným akcím, místní chtějí
více klidu
Nespokojenost panovala i s vyhlídkou, že takto „vybetonovaný“ Jiřák
by se stal hlučnou „Matějskou poutí“,
k tomu štědře dotovanou z veřejného
rozpočtu. Že si to asi právě takhle
představuje Alexandr Bellu (dříve
radní ODS za kulturu, dnes starosta),
se ukazuje už teď. Na Jiřáku se za
jeho působení realizuje jako „kultura“
kdeco, bez ohledu na blízkost kostela
nebo bez ohledu na městský rozpočet.

Piráti se budou ptát lidí, jaký má
Jiřák být
Aby ve městech fungovala důvěra
místních v rozhodnutí radnice, je potřeba otevřenost a dialog. Občané znají
své město velmi dobře a měli by mít
možnost spolurozhodovat.
My, Piráti, nebudeme rozhodovat za
vás: naopak, budeme se ptát a diskutovat s vámi. Co s Jiřákem, aby vyhovoval
místním? Aby 1) úpravy nestály nesmyslně moc, a aby 2) splňovaly představy
občanů, ne jenom několika radních.
Autor: Pirátská strana Praha 3

SMART CITY 2018?
KDYŽ SI MYSLÍŠ, ŽE SMART CITY JE DRAHÁ LAVIČKA...
...A MEZITÍM TI ROZKOPOU ŽIŽKOV K NEPOZNÁNÍ :)
© foto Franišek Pudil

Nenecháme už žádné
městské byty prázdné.
KAŽDÝ Z NÁS CHCE
A POTŘEBUJE BYDLET. VĚTŠINA
ANI NEPOTŘEBUJE LUXUSNÍ
MEZONETOVÝ BYT A VELKOU
TERASU. I PROTO S VELKOU
POZORNOSTÍ SLEDUJEME, JAKÉ
BYTY SE PLÁNUJÍ STAVĚT NA
NÁKLADOVÉM NÁDRAŽÍ, JAK
STOUPAJÍ CENY NÁJEMNÍHO
I VLASTNÍHO BYDLENÍ A JAK
RADNICE NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
SPRAVUJE NÁJEMNÍ SMLOUVY,
POZEMKY I JINÉ NEMOVITOSTI.
Je škoda, že se na naše území nachází
tolik nevyužitých nemovitostí. Ulice
Prahy 3 hyzdí nejméně 22 prázdných, většinou polorozpadlých domů
(podle www.prazdnedomy.cz). Patří

většinou soukromým majitelům. Ve
skutečnosti počet prázdných domů
a bytů bude reálně mnohem vyšší,
protože ne každý případ je dobře
zdokumentován. Bytová politika na
Praze 3 si již řadu let zaslouží revizi,
která by měla být spojena s důslednou inventarizací drženého majetku
a vypracováním komplexního a dlouhodobého plánu, jak se s rostoucí
cenou bydlení vypořádat. Piráti také
nejsou rozhodně proti potenciální
nové výstavbě, ta by ale měla zapadat
do současné tváře Prahy 3 a neměla
by vznikat na úkor zelených ploch,
které všichni k životu potřebujeme.
I když ale radnice domy vlastní,
tak to bohužel neznamená, že by

byla schopna je všechny poskytnout
a uvést do stavu, který by se dal nazvat alespoň vzdáleně obyvatelným.
Setkáváme se tak s prázdnými domy
a nepoužívanými byty, které vlastní
naše městská část, ale chátrají – jako
již dlouho k rekonstrukci připravený
dům na ulici Štítného…. V naší čtvrti
jsou i další nevyužité nemovitosti.
Co je využít pro občany Prahy 3?
Nebudeme nechávat žádné městské
byty prázdné.

Jan Bartko, člen Pirátské strany
a kandidát do zastupitelstva Prahy 3

foto www.prazdnedomy.cz

NA PRAZE 3 PODPOŘÍME VZNIK DĚTSKÝCH SKUPIN A MIKROJESLÍ.
ZASTARALÉ A STAGNUJÍCÍ ŠKOLSTVÍ CHCEME POSUNOUT DO 21. STOLETÍ.

PIRÁTSKÉ LISTY

praha | podzim 2018

7

Vize digitální metropole: Město musí využívat dostupná
data ve prospěch občanů

Mgr. Ing. Jaromír Beránek

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 nemají dostatek informací a bojí se chyb.

dokončení ze str. 1

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 období vytkli prvořadý cíl změnit úřady
metropole i městských částí na přátelštější

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 dispozici. Samozřejmostí bude možnost
hodnotit spokojenost s prací úředníků 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 cestujících v MHD či bezpečnostním kamerám. 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 nemusí být ponurou postapokalyptickou
představou o světě pod nadvládou robotů, ale jednoduše představou o měs-

tě, kde se lidem díky technologiím
žije lépe.
Nejdůležitější změny, které pomohou zvýšit kvalitu života v Praze, lze
ale prosadit poměrně rychle a jednoduše a nemusejí vůbec znít jako sci-fi.
Piráti zkoordinují opravy a uzavírky
veřejných komunikací, aby co nejméně
obtěžovaly občany a podnikatele a informace o plánovaných omezeních budou
aktivně komunikovat e-mailem, v mobilní aplikací, či prostřednictvím SMS.
Stejným způsobem budeme informovat
i o důležitých novinkách z okolí bydliště 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 poplatky 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 platila za rozklikávací rozpočet. Stejně tak
chceme naše investice sdílet s dalšími
obcemi v ČR, proto vstoupíme do spolku 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 magistrátu a kolik od městských částí. Také
budeme evidovat podporu různým akcím 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

Čtyři roky v pražském zastupitelstvu

které vyplynulo, že Praha má oproti
jiným městům množstevní přirážku
namísto slevy, a donutili jsme Radu
situaci řešit.
Spoustu našich dalších důležitých podnětů 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 firmy a skoncovat s praxí politických trafik. 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 městských částech. Lze zmínit například

na Praze 1 pokus o skrytou a nevýhodnou privatizaci Nemocnice Na Františku, jejíž ředitel je nyní trestně stíhaný.
Na záchraně nemocnice se podílel také
náš kandidát na primátora, MUDr. Zdeněk 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 Pařížské ulici firmě patřící manželce Zdeňka
Bakaly. Stranou nezůstala ani Praha 10
a kauzy typu chátrající budovy Horského hotelu nebo nevýhodné koupě cenných papírů Key Investments z Prahy
10 se dostaly i do celostátních zpráv.
Tým „profíků” na radnici tedy nejenže

Prahu nikam nedovedl, ale v některých 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

senátní volby 2018

Je Vám horko?
Je Vám horko? Mně také. Stejně tak milionu Pražanů je tepleji a tepleji. Za posledních 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.
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, proběhnout 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 plánu 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 požaduje. 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 milionů 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 prokazatelně 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 pohodu obyvatel nesmírně důležité. Každý
trávník, každý jeden strom může v budoucnu znamenat mnoho.
V našem programu je navrácení zeleně
a vody do veřejného prostoru, což by
pomohlo udělat tahle vedra snesitelnější. 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

Ing. Eva Tylová

Stromy místo klimatizace
Koruny stromů vytváří nezbytný stín a vypařováním z listů zvyšují vlhkost vzduchu 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.“
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Čtyři pilíře našeho programu pro magistrát

NA PRAHU ZMĚNY

Transparentní a profesionální radnice

Digitální metropole

Čisté a zdravé město

Služby pro moderní rodinu

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

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

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.

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

křížovka

sněmovna

Jak vypadalo prvních deset
Pirátských měsíců ve Sněmovně?
kultura

zdravotnictví

finance

informatika

svoboda

doprava a logisti

Žádné výjimky pro ČEZ

Novela zákona o zveřejňování smluv prošla
garančním výborem a může do 2. čtení.
zemědělství

vnitro a otevřený stát

spravedlnost

průmysl

kontrola

místní rozvoj

Omezení kumulace platů politiků

Náš návrh se zdržel hlasy ANO, SPD, ODS
a dalších. Nevzdáváme se.
finance

informatika

životní prostředí

vzdělávání a věda

práce a sociální věci

zdravotnictví

kultura

Jdeme příkladem otevřeným výběrem lidí

svoboda

Nominanty
do pozic obsazovaných
sněmovnou
ochrana
mezinárodní vztahy
vybíráme otevřeně. Asistenty poslanců též.

obrana

Osobní odpovědnost ministrů
Zabránili jsme vyškrtnutí jmenovitého hlasování

grafické
elementy
ikony

kontrola
a otevřený
stát
spravedlnost
Ikony jsou průmysl
součástí komunikace Pirátů.
zvnitro
jednacího
řádu
vlády. zemědělství
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.
Dotlačili jsme vládu k předložení zákona, který
Důležité je dodržovat jednoduchost a kontinuitu s již vytvořenými ikonami.

Odborníci do firem ovládaných státem

zprůhlední obsazování míst ve státních firmách.

životní prostředí

grafické
elementy
ikony

vzdělávání a věda

Otevřená
Sněmovna
mezinárodní vztahy
práce a sociální
věci

Připravujeme aplikaci, která umožní občanům
sledování veškerých zákonů.

ochrana

Vyšetřovací komise OKD

Ikony jsou součástí komunikace Pirátů.
S pomocí nezávislých odborníků vyšetřujeme
Lze je použít jako vizuální podporu loga, sloganu či textu.
staré
přešlapy
státu.
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.

Ne plošnému sledování lidí

Podali jsme ústavní stížnost proti směrnici
Data Retention.

Vaříme pro potřebné

Piráti z části platů pravidelně vaří
pro lidi bez domova.

Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.

Nepodporují nás

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

Sledujte nás na našich kanálech
@ceska.piratska.strana

naprahuzmeny.cz

@CeskaPiratskaStranaPraha

@hrib.prazsky

@piratipraha

@piratipraha

#NAPRAHUZMENY
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