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Přála bych si více
žen v politice

Na radnici Prahy 4
se zastavil čas

Praha by se měla více
inspirovat v zahraničí

■ ■ ■ strana 5

■ ■ ■ strana 6

■ ■ ■ strana 7

Rozhovor s Olgou
Richterovou nejen
o ženách v politice

Otevírání radnice musí
začít moderní webovou
prezentací vycházející
z potřeb občana-klienta

Říká MUDr. Ivan Hřib,
kadidát Pirátů
na primátora hl. m. Prahy

Chceme být lepší než staří matadoři
Rozhovor s lídrem kandidátky Tiborem Vansou
Jak bys popsal současný stav Prahy 4?
Nejen naše městská část, ale celá Praha
v předchozích dekádách prohospodařila velkou část svého majetku a na tom
stávajícím si vytvořila značný vnitřní
dluh. Přestože žijeme v bohatší části Evropy, bude obtížné jej splatit a připravit
se na budoucí témata. Mluví se o dopravě a územním rozvoji, ale problémem
je i stárnutí populace. Praha 4 nemá
jediný koncepční materiál, ze kterého
by bylo patrné, jak se postaví k těmto
výzvám. Žije od voleb k volbám.
Proč by právě Piráti měli změnit tento
stav?
Nejsme zatíženi spletí osobních zájmů
a sporů, a ani jsme se nijak programově
nevyhranili – trváme ovšem na otevřenosti radnice a protikorupčních
opatřeních. Můžeme tak pomoci odblokovat a dokončit řadu projektů, které
zůstávají u ledu jen kvůli politickým
pletichám. Příkladem je dům seniorů
Hudečkova, jehož dokončení slibovaly
všechny politické strany, ale projekt se
nikdy nedočkal rozumné podoby. Přitom seniorů s Alzheimerovou chorobou
přibývá a odbornou pomoc potřebují
nejen nemocní, ale i jejich rodiny.

Do voleb Piráty vede a na starostu Prahy 4 kandiduje čtyřiatřicetiletý analytik Tibor Vansa, který se profesně věnoval řízením rizik v bankovnictví.
V Praze žije od dob svých studií, tedy 14 let. Své město má rád takové,
jaké je. Přitom mu není jedno, co se děje za dveřmi jeho domova – to byl
také důvod, proč se před 2 lety dal k Pirátům, kde je odborným garantem
pirátského programového bodu Finance. Aktivně se zajímá o veřejné dění,
podává občanské dotazy a podněty úřadům a kritizuje kumulaci funkcí
politiků. Ambice má vysoké: zajistit Praze 4 kompetentní a transparentní
správu a pracovat pro ni lépe než staří matadoři.
Co ti v Praze 4 chybí?
Praze 4 chybí srdce, a to hned na několika místech. Žádná jiná městská
část nemá svá náměstí v tak špatném
stavu, aby nebylo patrné, že se jedná
o místo společného setkávání. Přitom
Budějovická nebo Pankrác mají potenciál stát se centry života celopražského významu. Opuštěným dojmem
působí také prostranství před KC Novodvorská a zapomínat se nesmí ani
na drobnější centra typu Nedvědovo
náměstí. Pochválit můžu snad jen
Roztylské náměstí na Spořilově.
Současné vedení radnice zlepšilo
komunikaci s občany a vypracovalo
dokument popisující tristní stav ve-

řejných prostranství a možná řešení.
Naším úkolem na následující 4 roky
je uvést tyto nápady do života.
Proč se plány Prahy 4 nedařilo začít
realizovat?
Je smutné, že uskutečnění těchto
projektů nebrání ani tak nedostatek
peněz, jako ega některých hráčů a neschopnost uznat chybu. Díky tomu
politická reprezentace nedokázala
efektivně spolupracovat. Je potřeba
společně řešit majetkové problémy,
uspořádat architektonické soutěže
a také výběrová řízení na dodavatele. To je spousta práce a Praha 4 si ji
zaslouží.

Jak se stavíš k uzavření Budějovické
pasáže a co si myslíš o přípravách budoucí výstavby metra D?
Chápu, že po pádu Trojské lávky byla
Budějovická pasáž v lednu uzavřena,
riskovat životy lidí si netroufne nikdo.
Oponentní podrobnější posudky však
ukázaly, že místo sice vypadá zanedbaně, chodcům nicméně nehrozí žádné
nebezpečí. Uzavření prostoru každodenně komplikuje život lidem včetně
mnoha pacientů polikliniky. Proto následovalo sepsání petice, interpelace
na zastupitelstvu, i na magistrátním
kontrolním výboru hl. m. Prahy – nic
z toho však nepřimělo radního Karla
G. Procházku (Hnutí ANO) posadit

mgr. tibor vansa
odborníky k jednomu stolu a nechat
je hledat řešení.
Podobné problémy je proto nutné
předvídat už při výstavbě nových stanic metra D, největší pražské investici
v následujících letech. Je třeba prosadit,
aby kolem stanic vznikl kvalitní veřejný
prostor, který nebude budován na úkor
zeleně. Dohlédnout, aby nikde nechyběla občanská vybavenost – jako v případě
stanice metra A Petřiny, kde se měsíce
po jejím otevření nedala koupit ani jízdenka. Bohužel, snaha předat kontrolu
nad povrchovou výstavbou všech osmi
stanic jedinému soukromému developerovi je v naprostém rozporu s těmito
pokračování na str. 2

Chcete se úřadu městské části Praha 4 na něco zeptat? Pokud nejste připraveni na právní bitvu o každý paragraf, raději si nechte zajít chuť.

Kafkoviny aneb právo na informace v praxi
V rámci opoziční aktivity Pirátů
hlídáme činnost úřadu a vyvíjíme
tlak na jeho správné fungování.
Jako občané využíváme svého práva
na informace a ptáme se úředníků
na konkrétní výkon jejich působnosti. Avšak na úřadě jako by někdo
postavil neviditelnou zeď. Většina
našich dosavadních žádostí o informace byla úřadem odmítnuta, některé i opakovaně. Troufám si tvrdit, že
účelově a bez ohledu na mantinely
dané zákonem 106 o svobodném
přístupu k informacím.
Požádali jsme úřad o podklady týkající se efektivity IT zařízení: o kopie dokumentace k online přenosu
zasedání zastupitelstva, rozsah prací
spojených s povinnostmi plynoucích
z GDPR (obecné nařízení o ochraně
údajů v rámci EU) a poskytnutí smluv
a rozpisu nákladů spojených s provozem webu Prahy 4. Další naše žádosti
se týkaly efektivity hospodaření, kon-

krétně dat městské společnosti 4-majetková, výše platů a odměn úředníků
městské části a chtěli jsme vidět také
kopie nabídek k odkupu akcií městské
firmy 4-energetická. Žádali jsme jen
informace, na které má dle zákona
právo každý občan, přičemž u některých dokumentů by byla přípustná
částečná anonymizace údajů.

Proč Praha 4 tají veřejné
informace?
Úřad se k některým z našich žádostí
staví dosti svérázně. V jednotlivých

úkonech v rámci jednoho správního
řízení je schopen zcela protichůdné
argumentace. Perličkou je výrok úřadu, že vyžádaná informace neexistuje, přičemž se jedná o podkladovou
informací pro vlastní činnost úřadu.
Na základě odvolání Magistrát hl. m.
Prahy všechna uvedená rozhodnutí, mnohá bez věcného odůvodnění,
zrušil a věc vrátil Praze 4 k dalšímu
projednání. V opakování některých
zbytečných vad rozhodnutí je nicméně naše městská část neobyčejně
vytrvalá. Magistrát například ve svých
rozhodnutích opakovaně konstatoval,
že úřad neuvádí ve výroku rozhodnutí
konkrétní právní důvod odmítnutí
žádosti, což je v rozporu se zákonem
o svobodném přístupu k informacím.
Pokud čekáte, že rozhodnutím
magistrátu byla věc uzavřena, jste
na omylu. Jeho výrok je sice v dalším řízení závazný, avšak úřad MČ
v některých případech přišel s novou

právní kličkou, jen aby nemusel dostát
své informační povinnosti. Netřeba
dodávat, že nešlo o kvalitní právní
argumentaci.

S „kreativním“ úřadem není problém
dosáhnout i půlročních průtahů. Žádost o informace o výši platů a odměn
úředníků, podaná v únoru, v době uzávěrky tohoto čísla totiž stále nebyla
vyřízena. Přitom lhůta je 15 dní. Běžná
jsou také podivně odůvodněná pro-

dloužení zákonné lhůty pro vyřízení
žádosti, kde by efektivní obrana nakonec byla delší než sama prodloužená
lhůta. Zábavný byl také „ping pong“
mezi úřadem a 4-majetkovou. Úřad
žádost odložil, protože dle jeho výkladu byla povinným subjektem zmíněná
společnost. Ta však z pochopitelných
důvodů nebyla objednatelem vlastního
auditu a tedy nedisponovala požadovanými informacemi.
Veřejná správa musí být
službou veřejnosti
Rozhodně nechci upírat úředníkům
Prahy 4 právo na vlastní právní názor.
Avšak magistrát opakovaně ruší rozhodnutí jejich úřadu pro nepřezkoumatelnost, aby ve svém dalším výnosu
úřad MČ Praha 4 zcela převrátil svou
právní argumentaci. Těžko pak věřit,
že úředníci hledají právo, a že jen nežonglují s paragrafy ve snaze vyhnout
pokračování na str. 2

2

PIRÁTSKÉ LISTY

pirati.cz

Chceme být lepší
než staří matadoři

dokončení rozhovoru ze str. 1

cíli. Nesouhlasím s tím, aby veškerou výstavbu zajišťovala Penta Investments prostřednictvím společné firmy s pražským
dopravním podnikem. Takto postavený
subjekt by prakticky nebyl kontrolovatelný magistrátem, natož pak dotčenou
městskou částí.
Hlasitě jsi protestoval proti záměru
dalších výškových budov na Pankráci.
Přitom jsi sám pracoval v nejvyšších
patrech jedné z nich…
Přiznám se, že jsem si ten pohled na panorama Pražského Hradu zamiloval
a bude mi chybět. Na Pankráci a v okolí
sídlí řada bank, pojišťoven, globálních
korporací i českých technologických
firem. Uznávám, že tento potenciál
obchodního a technologického centra
je správné dál rozvíjet. Jenže výstavba
dalších naddimenzovaných budov není
tou nejlepší cestou. Měst, kde stojí stometrové výškové budovy, jsou tucty.
Naše snaha dohnat západní metropole
výstavbou mrakodrapů povede maximálně k vytvoření jejich levné kopie.
Na Praze je unikátní její neopakovatelná atmosféra a pověst bezpečného kulturního města. I když se nás snaží velcí
developeři a skupina zainteresovaných
architektů vytrvale mediálně přesvědčit, že kvalitní současná architektura
znamená jedině výstavbu výškových
budov, není tomu tak. Ze zdejších pidimrakodrapů si ve světě nikdo na zadek
nesedne. Nahrazovat „staré a nemoderní“ něčím novým je jistě dobrý nápad.
Ovšem jedině v případě, že to s sebou
nese i vyšší kvalitu, což při pohledu
na některé nové kancelářské komplexy
po několika letech provozu nelze tvrdit.
Když se podíváme na realitní trh, nejcennější jsou původní, městem plánované prvorepublikové čtvrti s velkorysou prosluněnou školou a hřištěm
uprostřed. Také Praha 4 má řadu urbanisticky kvalitních oblastí, například
Podolí, Braník nebo část Spořilova. Jako
Piráti se chceme těmito tradicemi inspirovat a prosazovat vytváření územních regulačních plánů, které zajistí,
aby i nová rozsáhlá zástavba obsahovala
dostatek občanské vybavenosti. Aby
nevznikaly další umělé zóny zbavené
přirozeného městského života, jakou je
dnes kancelářské ghetto BB Centrum.
Mnohé z těchto částí trpí nájezdem
tisíců aut a slouží jako parkoviště. Jak
hodnotíš zavádění parkovacích zón?
Parkovací zóny byly v Praze 4 zavedeny
velmi nešťastně. Nedokážu říct, nakolik
mohli radní ovlivnit technické potíže
s IT systémem. Že se nepovedlo najít
na trhu práce dostatek pracovníků pro
vyřizování žádostí, se dá také pochopit.
Nerozumím ale tomu, proč naši radní
nedokázali s magistrátem vyjednat odložení termínu platnosti zón na konec
prázdnin. To by dalo místním víc času
a klidu na vyřízení povolení a ničemu
by to neublížilo. Praha je během léta
prázdnější, proto s parkováním bývá
menší problém.
Místo toho občané čelili zbytečnému
stresu a nepohodlí, když čekáním trávili dlouhé hodiny ve vedru na výdej
parkovacího oprávnění. Mnozí z nich,
i když si na to vzali dovolenou, po hodinách odcházeli s nepořízenou. Je vů-

bec absurdní, že v 21. století nelze takovou základní věc vyřídit přes internet.
Tím se dostáváme k pirátskému tématu digitalizace veřejné správy. Co
dalšího bys digitalizoval?
Digitalizace v pojetí Pirátů znamená především službu pro občana, nemá být
nástrojem větší kontroly či šikany lidí.
Cílem je možnost vyřídit si vše z domova. Od nové občanky přes daňové přiznání až po převod auta. Digitalizovat se
do maximálně možné míry musí i takové
stavební řízení. Aby úřady obíhaly online
dokumenty, nikoliv fyzicky lidé. To vše
je dlouhodobý proces, který se odehrává
o patro výš. Zpříjemnit život lidem je
ale možné prakticky hned a na místní
úrovni. Když už musíme osobně na už
zmíněnou Budějovickou kvůli novému
dokladu, měla by tu být alespoň možnost
si návštěvu předem objednat na pevný
čas a nečekat i 45 minut v hale. Takový
systém ke spokojenosti občanů funguje
například v Plzni nebo v Jihlavě.
Jakého volebního výsledku chcete
dosáhnout a s kým si umíš představit
spolupráci po volbách?
Rádi bychom v Praze 4 získali alespoň
20 procent hlasů voličů. Při pohledu
na předvolební průzkumy věřím, že to
není nereálné. Jako vždy předem zveřejníme naši povolební strategii. Komunální politika stojí na konkrétních tématech
a my samozřejmě chceme mít možnost
podílet se na řízení městské části. Proto
předem nevylučujeme spolupráci s žádným z politických subjektů. Přesto je zde
několik jmen, jejichž opětovné působení
ve vedení MČ je pro nás nepřijatelné.
Které osoby máš na mysli?
Jde zejména o účastníky tzv. severokyperské dovolené v roce 2013. Organizátorem tohoto zájezdu byl Ondřej
Palounek, kmotr a bývalý vlivný člen
místní ODS, muž s kriminální minulostí,
který dodnes městské části dluží desítky
milionů. Společně se současným lídrem ČSSD v Praze 4 Jiřím Bodenlosem
a exstarostou Pavlem Caldrem oficiálně jednali s mezinárodně neuznanou
Severokyperskou tureckou republiku
na kyperském území, dlouhodobě okupovaném Turky. Tím bývalý starosta
Caldr, vydávající se zde za pražského
primátora, de facto přiznal legitimitu
tomuto státu. Pavel Caldr v těchto volbách kandiduje společně v koalici se
stranou Svobodných.
Co bys jako starosta řešil na prvním
místě?
Myslím, že je dobré začít s menšími,
zdánlivě banálními věcmi. O to důležitější jsou pro občany. Například opravy
chodníků: Neslíbíme, že je opravíme
všechny, i ten váš, který vás pálí nejvíc.
Ale dozvíte se, kolikátí jste v pořadí, kdy
se dostanete na řadu a jak jsme toto pořadí sestavili. Opravu naplánujeme tak,
aby vás obtěžovala co nejkratší dobu.
Vyhneme se plýtvání a absurditám, kdy
se na podzim opraví chodník a na jaře
se znovu rozkope kvůli rekonstrukci
vodovodních potrubí. Harmonogram
oprav se nebude řídit termínem voleb.
Redakce PL
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Kafkoviny

aneb právo na informace v praxi
se informační povinnosti. Nebo se
díváme na klasický příklad neschopnosti, lenosti, či alibismu? Každopádně postup odpovědných osob
odporuje zásadám činnosti správních orgánů, podle kterých je veřejná
správa službou veřejnosti.
Praxe úředníků městské části Praha
4 však naopak ukazuje snahu a pri-

ori cokoliv zamlčet a zamést pod
koberec. To je mimořádný projev
úřednické arogance – zejména v kontextu práva na informace, které je
ústavně garantováno Listinou základních práv a svobod. Pro zkušenějšího právníka není problém
bránit se nesprávnému postupu
úřadu. Pro většinu občanů je však

tento vrchnostenský přístup katastrofální. Úředníci by proto měli více
pamatovat na svou úlohu služebníků veřejnosti a nehrát roli „hrdinů“
z románů Franze Kafky.

Mgr. Viktor Derka

Magistrát to za nás nevymyslí, je třeba být aktivnější

Doprava v Praze 4 – nejde to lépe?
Ani po dlouhých letech nemá městská část ucelenou dopravní koncepci a jen pasivně čeká, co vymyslí
Magistrát hlavního města Prahy.
Důsledky jsou vidět na každém
kroku. Chceme nová parkovací
místa, aktivnější přístup ve vztahu
k hlavnímu městu i developerům,
lepší komunikaci se správci sítí
i podporu cyklistiky.
Politiku v oblasti dopravy je zcela
jistě nutné koordinovat s ostatními
městskými částmi, přičemž zásadní část agendy patří do působnosti
hl. m. Prahy. Přesto máme za to, že
Praha 4 by zde měla být podstatně
aktivnější a hájit zájmy občanů. Jsme
svědky chaotického zavádění parkovacích zón včetně jejich nesprávného
značení. Parkovací místa nepřibývají.
Radnice je zcela pasivní k přípravám
výstavby metra D a příliš agilní není,
ani pokud jde o vyřešení omezeného
vstupu do stanice metra Budějovická.
Na plýtvání a špatnou komunikaci
pak ukazují případy opětovného
rozkopávání chodníků a silnic.
Co uděláme v oblasti
dopravy?
Ve spolupráci s Magistrátem hl. m.
Prahy podpoříme centralizaci a elektronizaci parkovacích zón, tzv. Smart
Parking. Prosadíme, aby rezidenti
získali určitý počet volných hodin
ročně pro své návštěvy či řemeslníky.
Budeme usilovat o výstavbu parko-

vacích domů všude tam, kde je to
možné a vhodné, například v blízkosti garáží Kačerov, přičemž nové
parkování nesmí vznikat na úkor ze-

Zavedeme tzv. chodníkový program
pro systematické zlepšování stavu
chodníků. Budeme komunikovat
s TSK a správci sítí, aby nedocházelo

Modrá zóna v ulici Sdružení končí rozbitou vozovkou, která léta neviděla údržbu.
Ale to nevadí, na chodníku se také dobře parkuje.

leně. U nové developerské výstavby
budeme požadovat dostatečné množství parkovací plochy v jednotlivých
projektech.
Praha 4 by se měla stát plnohodnotným partnerem při výstavbě
metra D. Hlavní slovo zde musí
mít město a jeho obyvatelé, nikoliv soukromý subjekt schovaný pod
společný podnik s DPP. Jedním
z primárních cílů bude prosazování
výstavby doprovodné infrastruktury
(Parkoviště K+R, P+R) a revitalizace
okolí stanic tak, abychom nedopadli
jako některé městské části, například
Letňany.

k opakovanému rozkopávání silnic
a chodníků. Zároveň podpoříme výstavbu dalších cyklostezek a opravu
těch stávajících.
I když je rozvoj tramvajových tratí magistrátním tématem, budeme
chtít, aby Praha 4 byla i zde partnerem. Cílem je zatraktivnit MHD pro
ty, kdo jezdí po Praze autem a odlehčit oblastem, kde autobusová doprava
kapacitně nestačí.
Využijeme dobrou praxi jiných měst
a podpoříme nové možností přepravy
osob, například rozvoj bikesharingu.
JUDr. Bc. Matej Šandor, Ph.D.
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Vážení voliči,

Držíme

kurz

 mgr. tibor vansa

představujeme vám prvních deset jmen z kandidátní listiny koalice Pirátů a nezávislých. Z perspektivy nové parlamentní strany
vnímáme, jak nedobře a neefektivně funguje stát a jeho instituce. Jako občané, dobrovolníci a aktivisté na komunální úrovni pak
sledujeme, že ani zde není zdaleka vše v pořádku.
Místní politiku děláme ve volném čase. Protože nám není jedno, jak se žije v místě, které je naším domovem a kde vyrůstají naše děti.
Chceme, aby náš úřad naslouchal skutečným potřebám občanů, získával si jejich důvěru a zapojoval je do místního dění. Otevřeme
proto radnici, budeme tlačit na hospodárné rozdělování veřejných peněz a bojovat proti korupci i klientelismu.

Milí spoluobčané, sousedé, žádáme vás o důvěru a váš hlas ve volbách do Zastupitelstva Městské části Praha 4. Jsme připraveni zde
naplno tvořit, stavět, opravovat, hledat nová řešení a také spolupracovat na všem, co povede ke zlepšení našeho životního prostoru.

Analytik finančních rizik v bankovnictví, 34 let, Piráti
Na Praze 4 mám nejraději své přátele a oblíbil jsem si tu Centrální
park na Pankráci. Nejvíc mě mrzí frustrace lidí, se kterými se bavím
na ulici. Jejich nedůvěra v politiky, jejich nechuť být aktivní, zajímat
se o své okolí.

IT analytik / programátor, 34 let, Piráti
Praha 4 je plná krásných míst, nejraději mám ten pocit, že jsem tu
doma. Naše městská část má obrovský potenciál, ale nevyužívá
své možnosti. Místo dlouhodobých strategií vidíme na radnici
nečinnost, politikaření a marketingové souboje.

Nejdůležitější je dobrá pověst. Nebudu za žádnou cenu lhát a neuhnu ani o krok z naší jasné povolební strategie. Začít chci malými
věcmi, které ale občany skutečně trápí, protože je mají na očích.
Například stav chodníků. Cesta k důvěře lidí vede přes konkrétní
práci, plnění slibů a otevřenost. U Pirátů důsledně vedeme registr
lobbistických kontaktů, takže žádná zákulisní jednání v kuchyňkách.

Chci otevřít radnici – tentokrát doopravdy. Základem je transparentní rozhodování a hospodaření, přístup k informacím a věcná
spolupráce. Další věcí je systematická podpora občanské společnosti. Jednotlivci či zájmová sdružení musí vidět, že jejich
dialog se zastupiteli a radními někam vede. Že jejich návrhy nejsou
ignorovány nebo odmítány s lacinou výmluvou.

Kdo, když ne my, kdy, když ne teď.

 ing. jan hora

Učitelka, 49 let, nezávislá
Praha 4 je mimořádná množstvím zeleně, jsou tu známé i méně známé
lokality. Některé z nich se snažím ochránit, a to i soudní cestou. Čtyřka
musí být sebevědomou městskou částí, která stojí za zájmy svých
občanů a hájí životní prostředí.

Datový analytik ve zdravotnictví, 26 let, Piráti
V Praze 4 jsem prožil několik životních etap a vždy mně i mé rodině nabídla
vše, co jsme považovali za důležité. Za jednu z největších kvalit naší
městské části považuji, že tu spokojeně prožijete celý život. Chybí jí
však jakákoliv vize. Vidíme špinavé ulice, zanedbanou zeleň i veřejné
prostory. Sledujeme nekoncepční a nemoderní přístup radnice
k základnímu školství, které by mělo být prioritou číslo jedna.

Chci posílit odbory zabývající se reálnou prací. Zatímco PR odbor má
4 úředníky, odbor územního rozvoje poskytuje služby 130 tisícům
obyvatel ve 3 lidech. Usiluji o regulační plány nejen pro metro D.
Prosazuji nezastavitelnost důležitých ploch včetně izolační zeleně
kolem velkých komunikací. O všech stavebních záměrech se musí
jednat vždy přímo v dotčeném místě, ne jen když se to hodí politikům.

 Mgr. Bc. Petra Rejchrtová

Nikdy se nevzdat!

Osobně se chci zasadit o modernizaci a zlepšení kvality výuky
na základních školách a především zavést možnost participace
rodičů při rozhodování o tématech, která považují ve školách
svých dětí za zásadní.

 Marek Paris, M. A

Projektový manažer, 39 let, Piráti
Praha 4 má řadu předností. Aby byla místem, kde vyrůstají další generace spokojených lidí, je nutné změnit přístup vedení a nepřehlížet
problémy. Nelze tolerovat přístup k zanedbaným lokalitám, ústup
zeleně, nekoncepční rozdávání milionů, váznoucí péči o seniory
a zhoršující se dopravní situaci a parkování.

 ing. Marie Jelínková

Když najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.

Věnuji se správě majetku, financím a dopravě. Chci, aby Praha
4 a její firmy otevřeně soutěžily i veřejné zakázky malého rozsahu a umožnili všem zájemcům zúčastnit se výběrového řízení.
Budu usilovat o změnu parkovací politiky směrem k centralizaci
a elektronizaci parkovacích systémů pro Prahu jako celek, včetně
podpory výstavby parkovacích domů u nás.

 JUDr. Bc. Matej Šandor, ph.d.

Když nemůžeš, tak přidej.

Daňová poradkyně, ekonomka, 52 let, nezávislá
Mám ráda rozmanitost naší městské krajiny, urbanistickou kvalitu sídlišť
se zelení a veřejným vybavením. Vadí mi, že tvář Prahy 4 k horšímu
přetvářejí partajní úředníci. Nekontrolovatelně, alibisticky a nepostižitelně. Tak se rozdává městská zeleň k zástavbě: V zahradě
vilové čtvrti se objeví mohutný bytový dům, mizí izolační zeleň.

Státní zaměstnankyně, 55 let, Piráti
Na „starém“ Spořilově miluji malebné zahrádky i solidaritu a úctu mezi
místními obyvateli. Líbí se mi fungující Roztylské náměstí. Mrzí mě,
že lidé ze Spořilovského sídliště nemají stejné možnosti, i když
zde existují nevyužité prostory k vytvoření komunitního místa.
Nedostatečná je i podpora občanů v dluhových pastech.

Chci, aby občané věděli o všech investičních záměrech – při
tvorbě územně-plánovacích dokumentů i v každém jednotlivém
řízení. Demokracie není ignorováním práv jednotlivce pod rouškou
„vyšších zájmů celku”. Nepotřebujeme předražené investice pro
investice, potřebujeme chránit kvalitu života.

Nabídnu lidem elektronickou, ale především osobní diskusi, jak
využívat obecní majetek ve prospěch co nejvíce obyvatel. Zasadím se o zvyšování finanční gramotnosti občanů a větší podporu
lidem čelícím předluženosti rozšířením bezplatné právní poradny
a pomoci při řešení insolvence.

Čest lze ztratit jen jednou!

 bc. Vladimíra Sýkorová

Nechci, aby lidé vnímali politiku a státní správu jako něco strašidelného. Zejména v základním školství chci rodičům umožnit
větší podíl na správě a chci, aby měli dostatek informací. Přeji si
být lidem blíž, aby se nebáli obracet se na politiky a aby je jejich
zastupitelé (včetně mě) skutečně zastupovali tak, jak vyplývá
z názvu funkce.
Pochybuji, tedy myslím. Myslím, tedy jsem.

Nehledám důvody, proč něco nejde, hledám řešení.

Právník, student doktorského studia, 26 let, Piráti
Praha 4 je malebným kusem metropole – ani příliš blízko, ani příliš
daleko od centra. Vadí mi netransparentní a neefektivní správa
obrovského veřejného majetku prostřednictvím jejích obchodních
firem. Chci minimalizovat soukromoprávní činnost radnice, s výjimkou pronájmu bytů či prostor k podnikání.

Vědecký pracovník v oboru chemie, 25 let, Piráti
Ačkoliv Praha 4 není daleko od srdce města, nepůsobí jako metropolitní
centrum. Oblíbil jsem si přírodní park na Kavčích horách s výhledem
na mosty přes Vltavu a Pražský hrad. Nejvíc mi v Praze 4 vadí
arogantní a neprůhledný způsob komunikace radnice s občany.

 Mgr. Adam Jaroš

Přes překážky ke hvězdám.

Manažer, právník, 34 let, Piráti
Na Praze 4 mám rád dostupnost z centra města a výběr míst pro trávení volného času, mezi nimi cyklostezku v Modřanech. Změnil bych
především nákupy Prahy 4 a jejích společností. Nelíbí se mi také
chaotické parkovací zóny bez koncepce a bez návazných opatření.

Je třeba diskutovat a nacházet funkční řešení. Budu prosazovat
jasné a účelné vynakládání veřejných prostředků na podporu
sportu, kultury a volnočasového vyžití i volný přístup k informacím o veřejných zakázkách. Budu naslouchat a řešit každodenní
problémy spoluobčanů.

 Josef Vlach

Člověk nemusí mít funkci, aby mohl udělat užitečnou práci.

Budu požadovat audit využití bytových a nebytových prostor
Prahy 4. Budu prosazovat hospodárnou privatizaci 4-energetické
a zrušení 4-majetkové za současného převedení jejího jmění
na Prahu 4. Věřím, že přímá správa městskou částí bude efektivnější a lépe kontrolovatelná.

 Mgr. Viktor Derka

Jak pokračuje kampaň za svobodu informací?
- Pardon, o tom nelze mluvit.
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PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
(*20. března 1980 v Jablonci
nad Nisou) je předseda České
pirátské strany a poslanec PSP
ČR za Středočeský kraj. Maturoval

ROZHOVOR S předsedou pirátů ivanem bartošem

ve Spojených státech amerických,
následně složil také českou
maturitní zkoušku. V roce 2005
získal titul PhDr. v oboru informační
věda a dále pokračoval ve studiích
jako interní doktorand se
specializací na databázové modely,
databázové systémy a informační
služby internetu. Studium zakončil
získáním titulu Ph.D. Hraje
na akordeon, je vášnivým čtenářem
a filmovým nadšencem s velkou
sbírkou originálních DVD. Je
ženatý s Lydií Frankou a společně
vychovávají dceru. Ivan Bartoš je již
4 roky přísný abstinent.
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., foto Martin Kovář

Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální bublina.
A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi!
„Není možné, aby politik vykonával několik funkcí na plný úvazek a za každou dostával plnohodnotný plat,“ říká předseda České pirátské strany Ivan
Bartoš v předvolebním rozhovoru pro Pirátské listy. V blížících se komunálních volbách věří v úspěch, cílem je obhájit pirátské bašty jako jsou
třeba Mariánské Lázně, posílit pirátskou posádku na brněnském magistrátu a zvítězit v Praze. Piráti jsou podle Bartoše jediní, kteří nabízí lidem
opravdu otevřené radnice a fungující město. „Občan, který může kdykoli zajít na radnici za ‚svým‘ politikem, to má být cíl komunální politiky,“ dodává.
Máte za sebou deset měsíců působení
ve Sněmovně. V létě vznikla vláda s podporou komunistů. 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 komunistická strana. Hlasovalo se
o neúplném kabinetu. Mně nejde do hlavy, jakým způsobem vyjednával či spíše
nevyjednával předseda 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 odporoučela
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
období, než vznikla vláda s důvěrou, bylo
z určitého pohledu vlastně konstruktivní.

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

Tak to potřebuji vysvětlit.
To období mělo jednu výhodu z pozice té
konstruktivně opoziční role. Protože ačkoli
fungovala hlasovací koalice ANO, KSČM
a SPD, daly se předkládat zákony, které
měly šanci procházet legislativním procesem. Piráti jednali v uplynulých měsících
s politickými stranami napříč Sněmovnou. Předložili jsme řadu zákonů, a v rámci
toho se nám podařilo projednat nejedno
protikorupční opatření. Například zákon

Chcete uspět v blížících se komunálních
volbách, 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 rozhodně, když vám
tleská jen vaše sociální bublina. A to je
síla Pirátů. Mluvíme s lidmi a věnujeme

Změní se něco tím, že vláda získala v červenci důvěru?
Pro Piráty ne. Nyní pracujeme na prosazení pirátské 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 konstruktivní opozice,
podepíšeme se tedy i pod návrhy ostatních
stran, pokud budou dobré. A to nehledě
na to, která strana je předloží. Naopak se
postavíme proti těm zákonům, které uznáme za špatné.

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 ten
úspěch přijde.
Co se nadcházejících komunálních voleb týče, prosazujeme opravdu otevřené
radnice. Občan, který může kdykoli zajít
na radnici za „svým“ politikem – to má být
cíl komunální politiky.
Obecně chceme uspět ve městech, kde
dlouhodobě Piráti působí či vedou 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
zapojuje do chodu města. V Brně máme
náměstka pro participativní rozpočet. Lidé
si v jihomoravské metropoli mohli sami
určit, co městu chybí a kam má 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 nejsledovanějších 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 minulém 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, mohli bychom 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 díky Pirátům
opět nebo často i poprvé měli důvod přijít
k urnám. Podařilo se nám zvýšit volební
účast prvovoličů o několik desítek procent.
Ale už dávno nejsme jenom strana pro 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, a tudíž obrovskou životní
změnou. Jak tráví Ivan Bartoš volný čas,
má-li nějaký?
Musím mít. Mám rodinu, takže se jí samozřejmě věnuji. Ale je pravda, že i ve chvílích
volna si vyřídím nějaké pirátské telefonáty. Víte, ona je ta politika i mým koníčkem. Takže vlastně pracuji na dva úvazky
(smích).
Ivan Břešťák

externí redaktor
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PhDr. Olga Richterová Ph.D.
(*21.1.1985) je poslankyně
České pirátské strany,
místopředsedkyně výboru
pro sociální politiku a členka
výboru pro zdravotnictví. Olga
vystudovala překladatelství
a tlumočnictví (anglický
a německý jazyk) na Karlově
univerzitě v Praze, kde
získala titul Ph.D. V průběhu
studia pobývala v Německu
a Anglii, domluví se též rusky
a italsky. Ve volném čase
si ráda zaběhá. Věnuje se
domácímu kompostování.
Žije ve Vršovicích, pochází
z Choltic u Pardubic. Je vdaná
a má dvě malé děti.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D., foto Roman Kučera

Olga Richterová: Přála bych si více žen v politice
Jak se díváš na nízké procento žen ve vrcholové politice, potažmo na nízký zájem
žen o politiku obecně?
Dnes už se dívám zevnitř. Pozoruji, jak
hodně kolektivu prospívá, když je smíšený. Ostatně, stejně tak tomu politickému
společenství svědčí i jiná rozmanitost –
věková, místní, životní… V rozhodování
o tom, co se děje s naším zdravotnickým
a sociálním systémem a kam míří z obcí
a krajů peníze určené pro mateřské a základní školy, bych si přála víc žen (které
tu práci reálně vykonávají).
Nízký zájem si vysvětluji tím, jak málo
si lidé obecně uvědomují, co všechno je
vlastně politika. Třeba počet dětí na učitelku, nebo špatné platy a rozlišování odbornosti u zdravotních sester – to všechno je předmětem politiky. Zbytečně nás
poškozuje, že ženy se silným vhledem
do problematiky a velkým osobním nasazením o vstup do politiky nestojí. Přitom
existuje spousta témat jako porodnictví,
ústavní péče o velmi malé děti, zohledňování nových poznatků o fungování mozku
v základním školství apod., kde se mohou
zapojit. Nemusí to ale být jen témata bližší

ženám, to pole působnosti je přirozeně
mnohem širší.
Co tě přivedlo do politiky a k Pirátům?
Motorem mi zprvu bylo neuvěřitelně
arogantní rozkrádání Prahy 10, kde jsem
bydlela. Pak jsme dali dohromady aktivní
partu sousedů se zájmem o naši obec a to
už byl jen krůček k překročení hranice
od angažované občanky ke člence strany.
Jsi z práce ve Sněmovně překvapená,
zklamaná nebo naopak potěšená?
Do Sněmovny přišli Piráti po lítých předvolebních bojích plných napadání a ostré
rétoriky. Proto nás na začátku překvapila
nečekaně pozitivní atmosféra. Většina lidí
se na vás usmívá, všichni se uctivě zdraví, všichni jsou k vám slušní. Přesto brzy
člověk zjistí, že je třeba mít se na pozoru
a hlídat si, co řekne, co udělá, za co se
postaví, co podepíše. Je to trochu zvláštní
– taková ostříží noblesa.
Jaké jsou tvé priority jako poslankyně
a čeho bys chtěla do konce mandátu dosáhnout?

Mojí hlavní prioritou je dostupné a sociální bydlení. Povinností opozice je důsledně
sledovat fungování státu, což se v mém
případě týká Úřadů práce a České správy sociálního zabezpečení, kam spadají
důchody. Hodně se také věnuji náhradní
rodinné i ústavní péči a zajištění osob se
zdravotním postižením.
Jak jsi zmínila, jedním z tvých témat
je právě rodina. Co ohrožuje stabilní
a zdravou rodinu?
Aby rodina dobře fungovala, potřebuje
vedle bydlení a nezbytných financí především právní jistotu. Náš stát ale dopustil
šílené věci například v exekučním řádu.
Máme-li 863 tisíc dlužníků a 4,5 milionu
exekucí, pak se problematika sociálního
vyloučení, ale i přímého ohrožení pádem
do chudoby týká klidně i dvou milionů
lidí. Navíc v téhle pasti vázne zároveň
spousta věřitelů. Mnozí živnostníci i malé
firmy se dostávají do obrovských potíží
právě kvůli tomu, že jim jiní nezaplatí.
Piráti chtějí prosadit zavedení teritoriality
exekutorů a novelizaci insolvenčního zákona tak, aby skutečně umožnil oddlužení

většího počtu lidí. Ale to už je odbočka
k Ministerstvu spravedlnosti.
Pojďme zpět k rodinám jako takovým.
Co můžeme dělat hned?
V programovém prohlášení nové vlády se
píše, že Ministerstvo práce a sociálních
věcí bude intenzivně podporovat rozvoj
veřejných služeb pro rodinu. Tuto obecnou
deklaraci lze nejspíš přeložit jako navýšení
dotačního titulu Rodina. Z něj se na jednu
stranu financují různá mateřská centra,
ale také sociálně aktivizační služby pro
rodiny v potížích, tedy služby, které mají
předejít těm nejhorším průšvihům a přetnout různé začarované kruhy. A právě
tyto služby dnes nesmírně trpí tím, že není
víceleté financování a tudíž není možné
dlouhodobě plánovat a odvádět kvalitní
komunitní práci. Trvalé řešení se tak dnes
zbytečně prodražuje, ačkoli by tomu mělo
být naopak.

Libuše Věříšová

věk

je jen číslo
Jeden z mýtů o Pirátech praví, že jsou

Marie kurková

karel malý

svatava derková

(za Piráty a nezávislé kandiduje na 15. místě)

(za Piráty a nezávislé kandiduje na 18. místě)

(za Piráty a nezávislé kandiduje na 35. místě)

stranou mladých a pro mladé. Za devět

Usměvavá advokátka Maruška, která nedávno oslavila 74. narozeniny, je Pirátkou od jara
2017. Zapojila se do kampaně, protože jí politická situace připadala tristní a program Pirátů se shodoval s jejímimi názory. „Líbila se
mi dobrovolnost i to, že členové jsou vzdělaní
a inteligentní.“ V Praze 4-Braníku žije od roku
1976. Bývalo tu kino i pobočka knihovny. Je
také škoda, že zdejší Benediktinský dvůr už
desetiletí chátrá, přitom by mohl sloužit mnoha
účelům. Opravy by se měla podle Marie ujmout
Praha 4. Také chce v případě svého zvolení
přispět k rozvoji kulturních aktivit v Praze 4.

Profesionální průvodce turistů, cestovatel a vášnivý sportovec Karel se přidal k Pirátům letos,
ve svých 59 letech. Chtěl se zapojit do politiky.
Přes velký kus práce vnímá „zelené“ vedení radnice kriticky. Vadí mu kumulace funkcí starosty
Štěpánka, zákulisní jednání. Časopis Tučňák je
i nadále „výkladní skříní“ současné garnitury.
V Praze 4-Spořilov bydlí od roku 1987. Podle
Karla je problémem stav silnic a chodníků. Věci
si městská část, magistrát a TSK přehazují tak
dlouho, až vyšumí. Zajímá se o územní rozvoj,
bytovou politiku, ekologii a dopravu. Po volbách
se bude věnovat jednomu z těchto témat.

Podniková právnička Svatava (67) je příznivkyní
Pirátů. „V politice mají být mladí vzdělaní lidé,
protože rozhodovat o své budoucnosti mají oni
sami. V digitálním věku chceme lepší veřejnou
správu a moderní komunikaci občanů a úřady,“
vysvětluje, proč se také rozhodla kandidovat
za Piráty. V Praze 4-Michli žije 30 let. Líbí se jí,
že má v dosahu vše, co potřebuje: nákupy, lékaře i dobré spojení. Vadí jí naopak nepružnost
radnice při řešení problémů, například uzavřený
vstup metra Budějovická. Svoji kandidaturu
vidí Svatava jako symbolickou, své odborné
zkušenosti ale využije při společné práci.

let jsme z party ajťáků, rebelů a snílků
vyrostli v liberální středovou politickou
sílu, která je tu pro všechny. V našich
řadách najdete lidi všeho věku i profesí. Dříve narození Piráti a Pirátky i jejich
příznivci a příznivkyně svým elánem
ukazují, že věk je jen číslo.
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Na webu Prahy 4 se zastavil čas

Otevírání radnice musí začít moderní webovou prezentací vycházející z potřeb občana-klienta.

P

řes internet nakupujeme, vedeme si účty, studujeme, bavíme
se. Stejné možnosti logicky očekáváme v kontaktu s veřejnou správou. Jak jsme na tom v naší městské
části? Ještě jsme ani nezačali. Praha
4 totiž nemá kvalitní internetové
stránky. Chybí možnost objednání návštěvy úřadu a neexistují ani
elektronicky vyplnitelné formuláře.
Průkopníky a premianty v tomto
směru bývají spíše středně velká města, přičemž rozhodující je politická
vůle držet krok s dobou. Se 130 tisíci
obyvateli je Praha 4 de facto pátým
největším městem v České republice,
o něco menším než Plzeň. Pokud by
existoval žebříček měst podle dostupnosti administrativních úkonů poskytovaných přes online formuláře, byla
by právě Plzeň s počtem 30 hodnocena
velmi vysoko. Vyrovnat se jí během
následujícího volebního období je sice
ambiciózní, ale naprosto reálný cíl.
Chceš informaci, občane?
Tak hledej
K základním informacím se trpělivý
občan dokáže na webu Čtyřky doklikat, i když jsou občas ztraceny v odkazech na podstránky podstránek. Kdo
však hledá konkrétní informaci, musí
se nejdřív prokousat vrstvou balastu.
Musíte si stáhnout množství nicneříkajících nekvalitních skenovaných
dokumentů a všechny je přečíst. K in-

formaci obsažené v obrázku se totiž
přes vyhledávač nedostanete, přestože
hledaný text obsahuje.
Tento amatérský způsob práce s dokumenty je zcela běžný u zasedání
rady MČ a zastupitelstva. Na podobnou džungli a neviditelné dokumenty
narazíte i na úřední desce. Když vám
funkce vyhledávání „nezatají“ rovnou
celé dokumenty, pak alespoň jejich
významné části (v případě dražeb to
bývá například dost zásadní informace
o dražené nemovitosti).
Možnost vidět našim zástupcům pod
ruce je tak v praxi velmi komplikovaná. Vkrádá se pak myšlenka, zda
nedostupnost informací způsobená
diletantským přístupem a lajdáctvím
není tak trochu záměrná. K dokonalosti tento způsob skrývání dotáhl
magistrátní web. V rámci projektu
Smart Cities se z něj povedlo odstranit základní funkčnost webu – nelze
zkopírovat odkaz na dokument a ten
pak někomu poslat, např. emailem.
Chcete-li se o informaci s někým
podělit, musíte mu podrobně slovně
popsat způsob, jak jste se na danou
podstránku doklikali.
Chceš online služby
od úřadu, občane? Máš
smůlu
Poté už ani nepřekvapí, že web nenabízí žádnou možnost si cokoliv vyřídit online, či alespoň si doma předem
připravit dokumenty. Zatímco dnes

sportovce roku. Účast v anketách je
poměrně vysoká, hlasuje okolo 10 %
obyvatel obce.
S tím ostře kontrastuje způsob, jak
se o kulturním programu rozhodovalo na Praze 4. Z vybírání souboru
pro Branické divadlo se stala trapná
tragédie. Poté, co kulturní komise ani
napodruhé nevybrala vítěze, rozhodla
rada v neveřejném hlasování. Tahanice o financování divadelního sboru
a vystoupení principála se pak staly
evergreenem programu zastupitelstva.

ve styku s mnoha úřady a instistitucemi už leccos vyřídíte z domova, v Praze 4 jako by se zastavil čas. Objednat se
na konkrétní hodinu k přepážce? Nelze. Občan si tak musí vzít na každou
drobnost dovolenou, aby si vyseděl či
vystál frontu na úředníky. Na vyřízení
parkovacího povolení letos nestačilo
ani to, a tak mnozí z nás strávili několik parných letních dnů nikoliv u vody,
ale kempováním před úřadem.
Tam, kde je to možné, by se úřední
úkony měly provádět alespoň částečně
online. Při uzavření manželství, zahájení podnikání nebo při žádosti o výpis z katastru nemovitostí by měli mít
lidé možnost vyplnit a odeslat všechny
formuláře elektronicky. Standardem je
možnost objednat si konkrétní termín
návštěvy pracoviště. Pro vyřízení zá-

ležitosti by pak stačila jediná krátká
návštěva úřadu, kdy by občan-klient
potvrdil svou totožnosti a převzal si
vyřízený dokument. Z celodenního
martyria by se tak stala pětiminutová
záležitost.
Nejen chlebem živ je
člověk
Radnice má být nejen efektivní
servisní organizací pro své občany,
ale může aktivně i podporovat společenský život v obci. Vysokou míru
spoluúčasti obyvatel na rozhodování
o životě v obci se povedlo vybudit
například v nedalekých Říčanech.
Formou kombinace elektronického
a papírového hlasování zde rozhodují
nejen o participativním rozpočtu, ale
i o kulturním programu, nebo volí

Recept na online radnici
podle Pirátů
Nový web Prahy 4 musí vycházet
z potřeb občanů. Musí jim usnadnit
orientaci a pomoci nalézt informace,
které hledají – ať už se jedná o řešení
konkrétní životní situace, o informace k výběrovému řízení, nebo o zápis
z jednání rady či další aktivity zastupitelů. Má mít i mobilní aplikaci, která umožní, aby informace proudily
snadno i opačným směrem. Občan by
měl mít k dispozici pohodlný způsob,
kterým by mohl radnici upozorňovat
na drobné problémy, jako je přeplněný koš nebo rozbitý chodník. A být
průběžně informován, co se jeho podnětem děje.
Otevřenost je základem důvěry mezi
radnicí a občany. Dejte nám šanci postavit její základní kámen.
Ing. Jan Hora

územní plán

Každá větší soukromá investice může být příležitostí pro výstavbu tolik žádaných bytů. Jak ji nepromarnit?

Kanceláře nebo byty?
T

ypickou investiční příležitostí
v Praze 4 je sedmipatrová administrativní budova v Ohradní
ulici č. p. 65 s pozemky o rozloze dvou a půl fotbalových hřišť
a tržní cenou přes 100 milionů
korun. Pozemky původně patřily Harvardskému průmyslovému
holdingu, který zde dodnes sídlí.
V roce 1995 byl areál převeden
na firmu Victoria Security Printing Viktora Koženého, nyní zastupovanou Pavlem Matějkou,
někdejším blízkým spolupracovníkem Koženého. Podle likvidátora Holdingu a zástupce poškozených akcionářů firma za areál
nikdy nezaplatila.

Vizualizace možného navýšení hrubé podlažní plochy bez jakýchkoliv podmínek

Člověk by si mohl myslet, že jde
o dávno zapomenutou historii. Primátorka Krnáčová však na posledním
zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy
ukázala, že tato bývalá partička má
i dnes své příznivce v nejvyšších kruzích. Na poslední chvíli, proti jednacímu řádu, zařadila na bod jednání návrh navýšit koeficient zátěže na téměř
nejvyšší kód H. Ten určuje maximální
hrubou podlažní plochu budovy, která
se smí na pozemku postavit. Opoziční
zastupitelé i veřejnost měli pouhý den

na seznámení se s materiálem. Primátorka tím v podstatě navrhla darovat
podezřelé firmě ještě lukrativnější
pozemky o rozloze fotbalového hřiště.
Název společnosti Victoria Security
Printing nezní zrovna jako stavební
společnost. Kdo je konečným příjemcem tohoto dárečku tak nelze říci. Nešlo si však nepovšimnout, že v lavicích
určených pro veřejnost spolu s námi
seděl člověk spojený s Passerinvestem,
oficiálním sponzorem Hnutí ANO
a k vystoupením jednotlivých zastupitelů si dělal poznámky. Nejspíše to pro
něj byl obchodně úspěšný den, soudě
podle spokojeného výrazu, se kterým
výsledek hlasování a své postřehy telefonicky sděloval. Po skončení bodu
odešel z jednání, nejspíše s pocitem
dobře odvedené práce. Naštěstí věc ještě není definitivní, po volbách bude
muset o změně hlasovat i zastupitelstvo
městské části.
Přitom v dané lokalitě je spolupráce
investora a městské části opravdu nutná. Je třeba nechat vypracovat dopravní studii, jak umístit vjezdy a výjezdy
do těchto budov, aby velmi frekventovaná doprava v okolí nebyla dále přetěžována a brzděna. Že pouhé spolehnutí se na posudek investora nestačí,
ukázala například aktuálně probíhající
stavba budovy Parkview, kde vjezd zůstal nedomyšleně na nevhodném místě
a nejspíše si vynutí posunutí autobusové zastávky na vzdálenější místo. Nejsilnějším trumfem, který městská část pro

jednání s developery má, jsou přitom
koeficienty zátěže v územním plánu.
Území je typickým brownfieldem,
kde by se mělo v Praze stavět. Nikoliv však další administrativní budovy,
zvláště ne v době, kdy Praha trpí výrazným nedostatkem dostupných bytů.
Samozřejmě i velký bytový komplex
přinese další zátěž do území. Proto
je potřeba zodpovědně zvážit, zda by
citlivě dimenzovaný počet nových
bytů a parkovacích míst pro rezidenty
nebyl nejlepším řešením. Do velkých
administrativních center na Pankráci
dnes a denně dojíždějí autem tisíce zaměstnanců, kteří dále autem rozvážejí
děti do místních školek a autem zase
odvážejí nákup domů. Kdyby si část
z nich namísto toho pořídila bydlení
v Praze 4, mohli by do práce, školky
atd. chodit stejně jako já pěšky, na kole
či koloběžce a auto využívat pouze
příležitostně. Navíc by daně z těchto
na Prahu nadprůměrných příjmů končily v kase naší městské části.
Jako kandidát do zastupitelstva nechci slibovat, jaký počet podlaží či jakou velikost bytové plochy budu prosazovat. Určitě však budu požadovat,
aby si městská část pomocí dopravních
studií, regulačních plánů a znaleckých
posudků zajistila co nejlepší pozici
ve vyjednávání s budoucím investorem.
Mgr. Tibor Vansa
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Praha má skluz, inspiraci
hledejme v zahraničí

mudr. zdeněk hřib
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, pro-

Být voleným zástupcem je závazek, který už podle názvu funkce znamená především zastupování voličů, tedy práci v jejich prospěch.
Pojďme se blíže podívat, jak zájmy svých voličů prosazovali někteří členové Zastupitelstva městské části Praha 4 zvolení za Hnutí ANO.

Antonín Lébl
Zastával post předsedy výboru pro
sport a volný čas na magistrátu. Kvalifikací mu zřejmě byla pozice bývalého
předsedy české volejbalové asociace, ze
které byl odvolán mimo jiné z důvodu
neprůhledného hospodaření, které se
potvrdilo následným forenzním auditem. Neblahé zkušenosti s ním má
i Česká obec sokolská.
Fungování výboru pro sport vylepšil
například tím, že zakázal jeho členům
předem rozesílat informace o projednávaných bodech. Když policie odváděla
v poutech již dříve pravomocně odsouzeného podvodníka Karla Březinu (tou
dobou předsedu klubu ČSSD, předsedu
komise pro udělování grantů v oblasti

sportu, předsedu výboru pro správu
majetku atd.), nezapomněla si pozvat
k výslechu ani pana Lébla. Zda to mělo
souvislost s tím, že hlasoval pro dotaci 8,5 milionu pro TJ ABC Braník, se
neví. Antonín Lébl sedí v jeho výkonném výboru, předsedkyní výboru je
jeho manželka Alena, dalším členem
je i jeho syn Jakub.

Ivo Vaněk
Po rozpadu klubu Hnutí Ano podpořil stávající radniční koalici a získal
placenou pozici předsedy výboru pro
energetické úspory. Ta se za celé volební
období sešla pouze dvakrát a nepodařilo se jí proto najít pro městskou část
již dříve vypracovanou externí analýzu, které budovy v majetku Prahy 4

tože 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.
–RedakcePL–

rozhovor se zdeňkem hřibem

Zdeněk Hřib:

Jak makali zastupitelé
Hnutí ANO v Praze 4

je potřeba zateplovat. Výsledkem její
dvouleté práce tak byl návrh na vypsání výběrového řízení na externího
energetického poradce, aby zajistil vypracování zmíněné studie. K čemu pak
má MČ placeného předsedu výboru, to
Ivo Vaněk na zastupitelstvu vysvětlit
odmítl.
Přesto se zdá, že pan předseda nelenil. Na konferenci ve španělském San
Sebastianu vyjednával o možnosti
zapojení do provozu elektrobusu bez
řidiče v Praze 4. Dále se údajně podílel na vývoji civilní verze vojenského vozidla, které by v Praze 4 mohlo
přepravovat imobilní osoby, provádět
bezemisní noční hlídky nebo ochranu
perimetru. Podle jeho vlastních slov šlo
o zcela unikátní projekt, srovnatelný

pouze s Google Car nebo Tesla Motors.
Nevíte, co je to perimetr? Připadá vám
to jako absurdní vtip? Ne, není to vtip,
to je program Smart Cities Městské
části Praha 4. Proč se řešil na výboru
pro energetické úspory, zůstává dodnes
rovněž nevyřešenou záhadou.

Tomáš Hrdinka
Předseda komise pro místní Agendu
21 v Praze 4. Musíme přiznat, že za poslední volební období proběhlo mnoho setkání komise s občany, kteří tak
měli možnost podávat své připomínky
a nápady na zlepšení. Například na prostranství nedaleko stanice metra Budějovická to byly dokonce dva plánovací
stany. O to víc nás šokovalo, když jsme
se v prosinci 2017 zúčastnili posledního

zasedání této komise. Na místě jsme
zjistili, že podněty občanů dosud nebyly nijak systematicky zpracovávány.
Předsedovi komise se je všechny totiž
až teď povedlo zapsat do excelové tabulky. Tu nám však odmítl vydat, neboť
teprve zjišťoval, které z nich se náhodu
mezitím podařilo vyřešit a které ne.
Protože na závěrečném lednovém
veřejném fóru s občany nebylo příliš
co prezentovat, rozhodlo se, že se zastupitelé budou občanů opět pouze ptát
na ty samé otázky. Zda byly odpovědi na občanské podněty z lednového
setkání již zapsány do tabulky, není
známo, protože komise od té doby
nezasedala.
Mgr. Tibor Vansa
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