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Praha hospodaří zhruba se 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 or-
ganizaci je velmi těžké zajistit, aby nedocházelo 
k odklánění veřejných prostředků. Jednou cestou 
je nastavit funkční systém vnitřní kontroly, což je 
sice chvályhodný cíl, ale vyžaduje vysokou morální 
integritu několika desítek osob a to není jedno-
duché 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 povin-
nosti 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 Pra-
hy s veřejnými prostředky a provádět smysluplnou 
kontrolu. Pro ulehčení veřejné kontroly by Magistrát 
měl také zveřejňovat všechny analýzy, které si ne-
chává 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 dlou-
hodobě trpí i praxí přidělování politických trafik. 
To je systém, kdy významné a lukrativní funkce 
například v městských firmách nejsou obsazovány 
odborníky, ale politickými přáteli „za odměnu“. 

Těmto lidem 
pak příliš ne-
záleží na dob-
rém fungování 
firmy, hlavní 
motivací je vy-
dělat si co nej-
více peněz za co 
nejméně práce 
a „zpeněžit mandát 
od  voličů“, případně 
ještě ovlivnit chování fir-
my ve prospěch své politické 
strany nebo navázaných dodavate-
lů. Městské firmy pak kvůli politickým tla-
kům 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 

TRANSPARENTNÍ RADNICE BEZ POLITICKÝCH TRAFIK 
JE ZÁKLAD DOBŘE FUNGUJÍCÍHO MĚSTA

ČTYŘI ROKY 
V PRAŽSKÉM ZASTUPITELSTVU

Doteď jsme v Praze byli  
hlídacími psy. Nyní chceme ukázat,  

že ji zvládneme i řídit.

adam zábranský

trafik rozpadla. Snad se nám to podaří 
v příštím volebním období.

Adam Zábranský 
předseda klubu zastupitelů na magistrátu  

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

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

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

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

politickým klubem, za což jsme 
získali ocenění od Ote-

vřené společnosti. 
A stejně tak nebu-

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

čerstvě zvolení 
poslanci vzdali 

mandátu pražského 
zastupitele, aby se své 

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

Zdeněk Hřib 
manažer a informatik,  
kandidát na primátora

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

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

veden klientelistický systém, ve kte-
rém jeli v podstatě všichni. Nikdo 
tak neměl potřebu do toho šťourat, 
protože věděl, že i na něj se dosta-
ne. Takto jsme například zjistili, že 
pravá ruka Andreje Babiše v Praze, 
Radmila Kleslová, brala 350 tisíc ko-
run měsíčně na odměnách z funkcí 
v městských firmách, kam se necha-
la dosadit. Přispěli jsme tak k jejímu 
upozadění v pražské politice. Kri-
tizovali jsme opoziční zastupitelku 
zvolenou za TOP 09, která se nechala 
koupit za trafiku v Pražské energetice 
a od té doby hlasuje s koalicí. Získala 
téměř 1,2 milionu korun za 5 zase-
dání dozorčí rady v roce, tedy 232 
tisíc korun za jedno posezení. Z vy-
žádaných faktur města jsme zjistili, 
že několik málo podnikatelů z praž-
ské 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 byz-
nysu 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 kár-
ném řízení a levný městský byt přesto 
nadále užívá.

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

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

Proč by měli obyvatelé Prahy volit na ma-
gistrát 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 ko-
rupční minulostí. A konečně je to garance 
toho, že ti lidé na kandidátkách budou 
po volbách skutečně plnit ten náš program. 
Jsem přesvědčen, že nikdo jiný nenabízí 
všechno tohle dohromady. Ostatní buď 
nemají program, nebo nemají lidi bez ko-
rupce a nebo jsou pověstní svou flexibilitou 
a po volbách neplní sliby. Navíc pokud 
zvolíte Piráty zároveň i do zastupitelstva 
městské části, tak toho pro Vás budeme 
moci udělat ještě víc.

A proč by měli chtít Vás jako primátora?
Mám blízko ke všem zásadním pilířům 
našeho programu a jsem proto schopen 
jej realizovat. Mám manažerské zkušenosti 
a z prostředí zdravotnictví vím, jak pro-
vádět změny v prostředí, kde se střetává 
řada protichůdných zájmů a které změnám 
v podstatě vzdoruje. Dokážu proto vést 
tým pro realizaci našeho pilíře „Profesi-
onální a transparentní radnice“ v Praze. 
K dalšímu pilíři „Digitální metropoli“ 
mám potřebnou odbornost, protože jsem 
navrhnul a realizoval několik rozsáhlých 
informačních systémů, včetně celonárod-
ního řešení elektronických receptů. 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 in-
stitutu zabývajícího se například měřením 
efektivity a kvality veřejných služeb, takže 
své zkušenosti uplatním i v posledním 
pilíři „Služby pro moderní rodinu“. Nemlu-
vě 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 lep-
ší angažovat na pozici leadera nějakou 
známou tvář?
Známé tváře mají dodávat stranám důvě-
ryhodnost. Piráti je nepotřebují, protože 
jsou důvěryhodní sami o sobě. Nicméně 
budeme se v kampani samozřejmě snažit 
představit naše kandidáty. Piráti nikdy 
nebyli stranou známých tváří a nevidím 
to jako handicap. Ve sněmovně realizuje-
me náš slíbený program a to bez ohledu 
na lobbisty a jejich mediální kampaně. My 
víme přesně, co děláme a proč to děláme.

Nechme stranou zpěváky ze superstar. 
Nepřinesl by Pirátům nějaký známý ko-
munální politik přeci jen pár hlasů navíc?
Na naší kandidátce jsou i stávající zastupite-
lé 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“ nekandi-
doval 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 na městské čás-
ti, tak se vzdá i neuvolněného mandátu 
na magistrátu a naopak.

Vy jste ale nyní členem správní rady VZP. 
Této funkce byste se v případě zvolení 
primátorem vzdal?
Členství ve správní radě VZP bych v pří-

padě zvolení primátorem ukončil ze dvou 
dobrých důvodů. Jednak časově to nejde 
reálně stíhat, pokud to chcete dělat naplno. 
Praha bude muset dohnat značný skluz 
z nečinnosti stávajícího vedení a není tedy 
možné aby si radní měli ještě nějaké me-
louchy a odskakovali si třeba do sněmovny 
na jednání podvýboru pro kosmonautiku. 
Pokud budu chtít prosadit nějakou legis-
lativu potřebnou pro Prahu, tak se prostě 
spojím s našimi poslanci a senátory. Ne-
vidím 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, tak primátor Prahy zjevně ne-
může být zároveň ve správní radě instituce, 
která ty 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 nepocti-
vým směnárnám v centru Prahy. Proč 
Piráti investují energii do projektu, který 
jim stěží přinese hlasy od Pražanů?
Přestože některým lidem možná přijde že 
se jich to netýká, tak jde o zcela zásadní 
věc, protože to ovlivňuje pověst Prahy 
v zahraničí. A dobrou pověst si už zpátky 
koupit nelze. Navíc ty peníze, o které obere 
turistu nepoctivá směnárna, pak turista 
neutratí v Praze za jiné služby, takže jde 
také o přímou finanční ztrátu ostatních 
obyvatel. Ty směnárny jsou pak často ve-
deny cizinci, kteří nijak nepřispěli k rozvoji 
Prahy a jenom z ní těží. Když můj táta 
architekt projektoval v centru rekonstrukci 
České národní banky, tak rozhodně neče-

kal, že to bude sloužit jako kulisa k obírání 
kolemjdoucích.
Proč ses rozhodl před volbami vyrazit 
na zkušenou do světa? Není to v čase 
vrcholící kampaně plýtvání časem a ener-
gií?
Jezdím do ostatních evropských metropolí 
se inspirovat, ale samozřejmě tam nejedu 
naslepo. Řešení, které máme vytipované 
pro Prahu, chci ale vidět v praxi na místě 
a promluvit si s lidmi, kteří jej používa-
jí i se zástupci vedení města. Můžeme 
se tak vyhnout mnoha slepým uličkám. 
V Barceloně jsem se byl například podívat 
na to jak může reálně fungovat Smart City, 
tedy vylepšení života ve městě pomocí 
moderních technologií. U nás se to zvrtlo 
v nakupování drahých hraček od spřáte-
lených firem, ale pro mne je Smart City 
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 záro-
veň poslancem, nebo radním či starostou 
na městské části. Pokud nějaký subjekt plní 
tyto podmínky, tak se lze bavit o progra-
movém průniku. Podporu rady však bude 
muset vždy schválit krajské fórum, tedy 
vlastně referendum všech pražských Pirátů.

autor rozhovoru

Zdeněk Hřib: Praha by se měla více 
inspirovat v zahraničí! 
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Volit může každý občan, který v době 
konání voleb dosáhl alespoň 18 let a má 
v Praze 5 trvalé bydliště. K volbám 
je nutné přijít s platným občanským 
průkazem nebo pasem. V komunál-
ních volbách nejsou vydávány voličské 
průkazy. Volič obdrží jediný hlasovací 
lístek pro volby do zastupitelstva Prahy 
5 a jediný hlasovací lístek pro volby 
do zastupitelstva Prahy. Každý volič má 
maximálně tolik hlasů, kolik je členů 
zastupitelstva. Oprávněný volič může 
ve volební místnosti za zástěnou volit 
třemi způsoby:

1)  Volič označí jednu politickou stra-
nu. V takovém případě dostávají 
hlasy kandidáti voličem označené 

strany, nejvýše však tolik kandidátů 
v pořadí dle hlasovacího lístku, 
kolik činí počet volených členů 
zastupitelstva.

2)  Volič křížkuje kandidáty napříč 
stranami, přičemž každému kan-
didátovi připadne jeden hlas

3)  Volič obě metody zkombinuje. 
Označí křížkem jednu stranu a dále 
vybere u ostatních stran jednotlivé 
kandidáty, které také zakřížkuje. 
V tomto případě je dán hlas jed-
notlivě označeným kandidátům 
jiných stran. Z označené volební 
strany je dán hlas podle pořadí 
na hlasovacím lístku pouze tolika 

kandidátům, kolik zbývá do vole-
ného počtu zastupitelů.

Pozor: Když volič zakřížkuje více 
kandidátů, než má být zvoleno nebo, 
když volič zakřížkuje více než jednu 
stranu, je hlasovací lístek neplatný. 

Kandidátka Pirátů do hlavního města 
Prahy i koaliční kandidátka Pirátů 
a SNOP 5 do městské části Praha 5 je 
tak kvalitní, že voliči bez obav mohou 
při volbách zvolit způsob dle bodu 1).

Jiří Vejmelka, SNOP 5

pro lepší život na Pětce 
PĚTKA

RNDr. Daniel Mazur, PhD.
kandidát na starostu Prahy 5 

fyzik, vědec

Karel Bauer
předseda spolku SNOP 5
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Sdružení nezávislých
občanů Prahy 5koalice

zmeny
na prahu 

lepší život NA PěTCE

Naděje 
pro prahu 5

Piráti a spolek Sdružení občanů 
pro Prahu 5 (SNOP 5) se dohodli 

na společné kandidátce pro letošní 
komunální volby v Praze 5. 

Na kandidátce byl dán prostor i čle-
nům dalších významných občanských 
spolků, jako jsou např. spolky Za lepší 
Barrandov, Dívčí hrady dohromady 
a Ekologická a humanitární služba 
občanů na Farkáně. Došlo tak ke zda-
řilému skloubení mladých lidí plných 
elánu z Pirátské strany s námi spíše 
staršími a zkušenými členy občan-
ských spolků. Součástí podepsané 
koaliční smlouvy je i dohoda o spo-
lečném postupu po volbách, kdy bude 
založen společný klub zastupitelů. 

Doufáme, že dosáhneme ve volbách 
takový výsledek, který nám umožní 
podstatnou měrou ovlivňovat chod 
naší městské části. Pak od nás můžete 
očekávat, že skončí období, kdy radni-
ci chybí jakákoliv koncepce. Zajistíme 
zpracování dlouhodobého strategické-
ho plánu rozvoje naší městské části, 
který bude vycházet z dílčích koncepcí 
rozvoje v oblastech bytové a sociální 
politiky, školství, kultury, životního 
prostředí, územního rozvoje, dopravy, 
volnočasových aktivit apod. To vše 
na radnici zoufale chybí. Plán rozvoje 
odpoví na takové otázky, jako kolik za-
řízení pro seniory potřebujeme vysta-
vět, zda potřebuje Praha 5 koncertní 
síň, jak konečně zajistíme dost míst 

v mateřských školách, co se má ještě 
zastavět a co už ne, jak uchránit zelené 
plochy atd. Ze strategického plánu 
se pak bude vycházet při sestavování 
rozpočtů, které tak budou reálné. 
K tomu budeme potřebovat přede-

vším spolupracovat s Vámi, obyvateli 
naší městské části. Proto se zaměříme 
na zlepšení fungování úřadu a po-
skytování kvalitních informací, které 
umožní, abyste se zapojovali do roz-
hodování. Dejte nám důvěru a my Vás 
nezklameme.

Piráti a SNOP 5

Jak správně volit  
v komunálních a senátních volbách
Komunální volby se budou konat 5. a 6. října letošního roku. V Praze 5 se bude 
volit do zastupitelstva naší městské části Praha 5 (43 zastupitelů) a do zastu-
pitelstva hlavního města Prahy (65 zastupitelů).
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„Produkční, provozní a osoba samostatně vý-
dělečně činná. Již mnoho let se snažím udělat 
v rámci sdružení Občané pro Prahu 5 a SNOP 
5 něco pro „normální“ lidi. Většinou je to však 
jen boj s větrnými mlýny.  Chtěl bych, aby 
radnice fungovala srozumitelně a vstřícně pro 
občany, hájila jejich zájmy a nepodléhala tlaku 
developerů a lobbistů. Budu prosazoval vytvá-
ření hřišť a dalších volnočasových prostor pro 
naše děti, rodiče i prarodiče.“

„Ke kvalitě života v městské části patří i čistota 
a dobré sousedské vztahy. V současné době je 
Praha 5 dost špinavá, chybí více košů, kon-
tejnerů na tříděný odpad a velkoobjemových 
kontejnerů poskytovaných městskou částí. Budu 
podporovat komunitní projekty, prosazovat 
více zeleně. Budu požadovat, aby spoluobčané 
mohli na Praze 5 relaxovat, cítili se bezpečně 
a pohodlně.“

„Pokud máme vizi, najdeme i cestu. Pokud vizi 
nemáme, pak jen bloudíme. Mám představu 
města chytrých řešení, moderních technologií 
a slušných lidí. O naplnění své představy budu 
usilovat.“

„Kvalitní životní prostředí dokáže výrazně 
ovlivnit život každého z nás. Důležité je na-
víc i pro budoucí generace. Proto je mi toto 
téma velmi blízké. Chci prosazovat více zeleně 
pro lepší klima na území Prahy 5, podporovat 
projekty pro volnočasovou aktivitu a bojovat 
za větší čistotu ulic.“

JIŘÍ KRÁTKÝ
Sport a volnočasové vyžití

PETR KŘÍČENSKÝ
Infrastruktura

ing.. zdeněk laciga 
Strategické a územní plánování

Linda Neubergová 
Životní prostředí

„Městská část se má starat o kvalitu vzdělávání 
a hospodárně nakládat s prostředky na stavby, 
renovace a provoz školek a škol, ať už je zřizuje 
nebo ne. Budu prosazovat maximální vstříc-
nost škol vůči potřebám rodičů a dětí na území 
městské části a dlouhodobě koncepční přístup 
k budování kapacit pro kvalitní a moderní 
vzdělávání.“

„Plánování a hospodaření městské části je na-
prosto nekoncepční a netransparentní. Neúplné 
a zavádějící informace nahrávají osobním zá-
jmům politiků. Srozumitelné a úplné informace 
o hospodaření, přehledný rozpočet a otevřenost 
při rozhodování jsou spolehlivý způsob, jak 
co nejlépe využít peníze občanů městské části. 
Zasadím se o to, aby se Praha 5 konečně chovala 
jako dobrý hospodář.“

„Ať se zeptáte kohokoliv, jedna věc bude 
vždy stejná. Zdraví, zdraví je to nejcennější 
co máme. Jednou z povinností města je pečo-
vat o své občany, zařídit občanům dostupnou 
lékařskou péči a také dostupné bydlení. Co 
děláme jeden pro druhého je to nejcennější. 
Nebudu Vám slibovat modré z nebe, ani to, že 
bude líp. Jsme na prahu změny a já věřím, že 
Vy i já budeme toho součástí, že to dokážeme. 
Pravda a láska zvítězí nad lži a nenávistí. Vaše 
Eva.“

„Mojí vizí, aby se nám na Praze 5 dobře žilo, 
je vysoká míra zapojení občanů do rozhodo-
vání o dění a rozvoji městské části, kdy názor 
občanů bude pro vedení MČ Praha 5 závazný. 
Stávající přehlížení názorů občanů i způsob 
fungování radnice MČ Praha 5 považuji za ne-
akceptovatelné. Zasadím se o změny v koncepci 
řešení dopravy a výstavby, která musí dostat 
nový směr vedoucí ke zlepšení životního pro-
středí a zdraví obyvatel.“

RNDr. Daniel Mazur, PHD 
Vzdělávání a digitalizace

Karel Bauer
Hospodaření městské části

Mgr.. Eva Horáková 
Zdravotní a sociální problematika

ing.. petr Bervid, MBA 
Životní prostředí, zapojení občanů do rozhodování

„Radnice Prahy 5 dlouhodobě postrádá ja-
koukoliv smysluplnou koncepci. Již v prvních 
dvou letech volebního období budu usilovat 
o zpracování strategického plánu rozvoje naší 
městské části tak, jak s tím počítá zákon o hl. 
m. Praze.“

„Společně se svou ženou a dvěma dcerami ži-
jeme v Košířích a vzhledem k tomu, že jsem 
vždy cítil zodpovědnost za to, jakým způsobem 
se prostředí, které společně sdílíme, formuje, 
rozvíjí a jakým směrem se má dále ubírat jeho 
rozvoj, zeptám se Vás občanů, jak to vnímáte 
a budu Vaše zájmy na radnici otevřeně pro-
sazovat. Praha 5 dlouhodobě trpí přetížením 
automobilovou dopravou, začnu tedy tím, že 
v následujících čtyřech letech budu na „pětce“ 
usilovat o její celkové zklidnění.“

„Atraktivita Prahy 5 svádí k vytěžování hodno-
ty pozemků bezohlednou výstavbou zhoršující 
kvalitu života v nejbližším okolí. Sousedé pak 
prodlužují stavbu nekonečnými obstrukcemi 
ve stavebním řízení. Proto přinutíme develo-
pery, aby respektovali okolí stavby již v před-
chozích projektových stupních. Radnice v tom 
dosud byla slabá.“

„Zabývám se profesně právem na informace 
(zejména zákonem o svobodném přístupu 
k informacím a registrem smluv). Mám zku-
šenosti s vedením občanské poradny, a sou-
částí mojí práce je příprava analýz, odborné 
články k tématu, komentování připravované 
legislativy. Na to bych rád navázal i na Praze 
5, neboť mě zajímají témata otevřené radnice, 
účasti veřejnosti na rozhodování, fungování 
radničního tisku i efektivita a transparentnost 
hospodaření.“ 

ING. JIŘÍ VEJMĚLKA 
Strategie a strategický rozvoj

ING. ŠTĚPÁN RATTAY 
Doprava a strategický rozvoj

ING.. MILAN KRYL 
Územní rozvoj a doprava

MgA.. ADAM RUT 
Otevřená radnice a kultura

Městská část Praha 5 
Medailonky jednotlivých kandidátů

@PiratiP5 @snop5
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hlavní programové body

Městské části Praha 5 chybí zakotvení koncepce rozvoje v do-
kumentech strategického plánování rozvoje, a v důsledku toho 
je řada kroků nekoordinovaná až nekoncepční. Piráti, SNOP 5 
a členové dalších spolků se zasadí o zpracování řádné strategie 
rozvoje ve všech oblastech fungování městské části pro dalších 
5 až 10 let. Strategie jasně stanoví vizi, cíle a priority tak, aby 
reflektovala potřeby širší veřejnosti, která tu žije, pracuje a tráví 
volný čas. 

Prioritou územního rozvoje jsou zájmy občanů, kteří již v Praze 5 
bydlí a žijí, dále pak ostatních obyvatel Prahy. Výstavba proto má 
probíhat prioritně vtransformačních územích („brownfieldech“) 
a musí řešit více problémů než kolik jich přidělá: řešit parkování, 
potřebu stávající i budoucí občanské vybavenosti, nezhoršovat 
dopravní zátěž, vytvářet atraktivní veřejný prostor a revitalizovat 
a rozšiřovat zelené plochy. Výstavba v tradičních rezidenčních 
čtvrtích musí zachovávat jejich charakter a respektovat okolí.

Plánování dopravy v městské části povedeme ve spolupráci s Ma-
gistrátem a budeme prosazovat řešení únosná pro naše obyvatele. 
Naší prioritou bude snižování hustoty dopravy výstavbou P+R 
parkovišť podél páteřních příjezdových tras a jejich integrace 
s veřejnou dopravou. Zároveň provedeme vyhodnocení zón 
placeného stání využívaných nerezidenty, budeme jejich systém 
zpřehledňovat a doplňovat. Budeme vyžadovat dodržování usnese-
ní Rady hlavního města, podle nějž výstavby a opravy komunikací 
mají vždy přispívat k řešení potřeb cyklistické dopravy.

Strategické plánování rozvoje Územní rozvoj a výstavba Doprava

Budeme prosazovat vyrovnané rozpočty městské části a o jeho 
naplňování budeme detailně informovat. Hospodaření městské 
části a jejích firem zprůhledníme: zveřejníme soupis majetku 
svěřeného městské části, o případných prodejích budeme s před-
stihem informovat. Budeme hlídat městskou část proti uzavírání 
nevýhodných a nevypověditelných smluv, budeme prosazovat 
důslednou kontrolu plnění smluv dodavateli. 

Pražské školy vychovávají budoucí občany schopné se prosadit 
v rychle se měnících podmínkách, zdaleka ne jen pro potřeby 
pracovního trhu. Budeme školám poskytovat dostatek financí 
na mzdy, provoz a meziškolní aktivity, ale i na profesní rozvoj 
učitelů a na zavedení a rozvoj inovativních vzdělávacích směrů 
podle poptávky Pražanů. Rozvineme strategii vzdělávání nad 
rámec počtu míst ve školkách a školách a vedle oprav a zvelebo-
vání budov, hřišť a jídelen budeme prosazovat školy pracující se 
spětnou vazbou od žáků a rodičů, s fungujícími školními radami. 
Budeme školám poskytovat podporu pro mimoškolní aktivity žáků 
a účast v meziškolních soutěžích, předmětových i sportovních.

Podpoříme zřizování, obnovu a provoz zařízení pro volnoča-
sové aktivity. Navrhneme a budeme prosazovat stavbu objektu 
s koncertními prostory v Praze 5, podpoříme vznik letních kin 
a úpravu parků jako prostor pro setkávání občanů. Budeme 
podporovat místní výtvarníky a uměnlecké soubory, budeme jim 
férově a transparentně poskytovat prostory pro výstavy, divadelní 
a koncertní produkci.  Podpoříme růst kapacit základních umě-
leckých škol podle poptávky obyvatel.
Budeme bránit pokračování změn v územním plánu, kterým 
přicházíme o místa pro aktivní sportování. Budeme otevírat 
sportoviště při školách občanům. Společně s Magistrátem budeme 
propojovat síť cyklostezek a cyklotras.

Hospodaření Školy a školky Kultura a sport

Budeme udržovat a rozvíjet plochy zeleně a v zájmu snížení 
prašnosti a moderaci extrémních teplot prosazovat vysazování 
stromů a stromořadí v ulicích.  Zlepšíme dohled nad úklidem 
v ulicích i parcích, zasadíme se o řešení zděděného problému 
megaskládky v Motole a budeme bránit podobným projektům. 
V rezidenčních čtvrtích budeme klást důraz na bezpečnost chod-
ců zklidňováním dopravy, omezení tranzitní dopravy, zejména 
nákladní a na obslužnost hromadnou dopravou. Budeme chrá-
nit celistvost a respektovat ochranná pásma přírodních parků 
a budeme s ohledem na ně budovat pěší stezky, cyklostezky 
a odpočinková místa.

Budeme prosazovat a podporovat výstavbu dostupného bydlení 
pro plnohodnotný život občanů Prahy 5 včetně domů pro seniory 
a asistenční služby pro ně. Zasadíme se o dostupnou a kvalitní 
ambulantní péči pro občany Prahy 5, například realizací dlou-
ho slibovaného návratu pohotovostní péče pro děti a dospělé 
na Smíchov. Budeme podporovat aktivity přispívající ke zdravému 
životnímu stylu našich obychatel zpřístupňováním sportovišť, 
údržbou arozvojem hřišť. Zavedeme veřejně přístupnou pitnou 
vodu zdarma ke stanicím metra a ostatním uzlům MHD.  

Přes sliby otevřenosti a transparentnosti Praha 5 stále neposky-
tuje informace, které by měla, úplně a přehledně. Proto budeme 
zpřístupňovat maximum informací a zejména podkladových 
materiálů pro rozhodování, např. o rozpočtu, dopravě, krimi-
nalitě, životním prostředí, a to i v elektronické podobě. Budeme 
zveřejňovat audiovizuální záznamy jednání zastupitelstva včetně 
záznamů o jmenovité účasti a hlasování jednotlivých zastupitelů.
Podpoříme zapojení občanů do rozhodování o místě, kde žijí 
– jak rozvíjením participativního rozpočtování, tak veřejnými 
konzultacemi k rozvojovým plánům – a budeme prosazovat 
maximální informovanost občanů. 

Životní prostředí Zdravotní a sociální péče Otevřená radnice

Autor ilustrace Karel Benetka
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Spolek na ochranu Barrandova 
se loni úspěšně postavil proti 

projektu výstavby nepřiměřeně vel-
kých domů ve Filmařské ulici a stejně 
úspěšně zasáhl v Barrandovské uli-
ci. V ulici Skalní byla sice chráněná 
historická vila zbourána, ale územní 
rozhodnutí na výstavbu 4 bytových 
domů je zrušeno. V řízení o odstra-

nění stavby v ulici Pod Ateliéry ani 
po 16ti měsících od podání návr-
hu není rozhodnuto a developer se 
pokouší získat dodatečné povolení 
stavby. Velké úsilí Spolek vyvinul 
při záchraně dětského hřiště Na Ha-
brové, kterému hrozilo zrušení a za-
stavění s podporou radnice. I tady 
jsme nakonec uspěli. Stále bojujeme 

o charakter ulice Lumiérů, rekon-
strukce chodníků a výsadbu zeleně. 

Někteří úředníci Spolek vnímají jako 
škodnou, která jim přidělává práci. 
Přitom naše připomínky do řízení jsou 
pouhými odkazy na zákony a vyhlášky, 
které musí být respektovány a úředníci 
jejich porušování developerům toleru-

jí. Ti pak při těžbě svého zisku ničí naše 
životní prostředí a znehodnocují naše 
investice. Podobně v opozici občas 
stojíme proti některým zastupitelům 
či radním a o pomoc se musíme ob-
racet na úřady státu, soudy či naše-
ho senátora. To vše nás stojí spoustu 
času i peněz. Došli jsme k závěru, že 
vše by bylo jednodušší, kdyby Spolek 
mohl nominovat pár aktivních lidí 
do zastupitelstva MČ P5. Zahájili jsme 
proto jednání o společné kandidátce 
s dalšími spolky Prahy 5, které řeší 
podobné problémy. 

ZÍSKALI JSME PODPORU SPOLKŮ 
PRAHY 5 A PIRÁTSKÉ STRANY

Spolupracujeme se Sdružením nezá-
vislých občanů Prahy 5 a dalšími míst-
ními spolky, ve věci otevřenosti stát-
ní správy a samosprávy s Otevřenou 
společností a využíváme odborného 
zázemí expertů Pirátské strany. Právě 
tato spolupráce trvající od loňského 
podzimu nás dovedla ke spojení sil 
do společné kandidátky pro komunální 
volby 2018. 

Spolek na ochranu Barrandova není 
politickým hnutím a respektuje roz-
dílné globální politické názory svých 
členů. Komunální politika však není 
ostře ideově levá či pravá. V každé 
ulici jsme řešili konkrétní problém 

a v každé ulici jsme poznali několik 
aktivních vzdělaných lidí, kteří jsou 
ochotni a schopni veřejně vystoupit 
a dobrovolně a bezplatně nebo do-
konce s vlastními náklady udělat něco 
pro druhé a pro lepší život ve své ulici 
a blízkém okolí. Takové lidi potře-
bujeme v zastupitelstvu MČ Praha 5. 
Společná kandidátka spolků Prahy 5 
a Pirátů s vazbou na potenciálně vítěz-
né Piráty na pražském magistrátu je 
cestou k vyšší efektivitě našeho konání.

Rádi bychom namísto pouhé obrany 
genia loci zahradní čtvrti řešili pozi-
tivní záležitosti, jako je např. stezka 
do Chuchelského háje, naučná stezka 
do starých Hlubočep, oprava chodníků 
a výsadba stromořadí v ulici Lumiérů, 
změny podmínek parkovací zóny. Síd-
liště Barrandov si pak kromě obrany 
rozumného poměru ploch bytů a ka-
pacity služeb zaslouží věnovat větší 
pozornost problému parkování, do-
pravy a kvality veřejného prostranství. 
Poslední průzkumy veřejného mínění 
v Praze ukazují, že voličská podpora 
Pirátské strany stoupá a v komunálních 
volbách máme velikou šanci v Praze 
5 společně zvítězit.  

Ing. Milan Kryl – jednatel Spolku 
na ochranu Barrandova

Kvalita životního prostředí vý-
razně ovlivňuje život každého 

z nás. Není proto divu, že příroda 
je jedním z důležitých pilířů pirát-
ského programu. Pro nadcházející 
komunální volby na Praze 5 jsme 
vytipovali 5 ekologických témat, 
kterým bychom se na radnici chtěli 
věnovat.

1. DŮSLEDNÁ PÉČE A OCHRANA  
STÁVAJÍCÍ ZELENĚ PŘED JEJÍM  
NENÁPADNÝM UKRAJOVÁNÍM

V blízkosti zeleně se žije mnohem 
lépe, proto chceme zvýšit úroveň 
péče a ochrany stávajících parků, 
zelený pásů mezi domy nebo pří-
rodních ploch za hranicí souvis-
lé zástavby. Soustředíme se nejen 
na kontrolu stavebních aktivit, které 
nám postupně ukrajují z okolní pří-
rody. Neméně důležité je tu z naše-
ho pohledu zajištění bezpečnosti 
a údržby pořádku.

2. VÍCE MOŽNOSTÍ, JAK TRÁVIT  
AKTIVNĚ VOLNÝ ČAS V PŘÍRODĚ

Protiváhou naší uspěchané doby je 
možnost trávit svůj volný čas v pří-
rodě. Chceme rozšířit počet nových 
veřejných sportovišť a ploch pro 
aktivní odpočinek. Plánujeme také 
výrazně posunout vpřed dobudo-
vání systému pěších stezek a cyklo-
stezek. Ty by měly pokrývat nejen 
celou Prahu 5, ale také se napojit 

na okolní městské části. Jeden pří-
klad za všechny: naučná stezka s od-
počinkovými místy spojující starý 
Barrandov s Chuchelským hájem. 

3. ZDRAVÉ A ČISTÉ ULICE
Komplexně je potřeba řešit proble-

matiku zdravého klimatu a prostředí 
města. Velkým problímem je přehří-
vání ulic. Abychom snížili zvyšování 
teplot, navrhujeme vysázet více stro-
mů a zeleně. Dalším neduhem naší 
městské části je nepořádek v ulicích, 
na chodnících a v parcích. Řešení 
vidíme v prověření nasmlouvaných 
úklidových firem a zlepšení kontroly 
jejich činnosti.

4. MÉNĚ CIZÍCH AUT
Jsme přesvědčeni, že zvýšení kva-

lity života v rezidenčních lokalitách 
jde ruku v ruce se snížením objemu 
tranzitní dopravy. Jednoduše řečeno 
bychom chtěli snížit počet aut, která 
projíždějí naší čtvrtí, aniž by jejich 
řidiči u nás bydleli. Týká se to napří-
klad omezení průjezdu nákladních 
automobilů.

5. KONEC NEBEZPEČNÉ SKLÁDKY 
V MOTOLE

Díky promyšlenému podvodu 
má Praha 5 velký ekologický pro-
blém jménem Motolská skládka. 
Tam, kde měl už 5 let stát sportovní 
a odpočinkový areál, zůstává velká 

hora stavebního odpadu. Sesouvá 
se a unikají z ní nebezpečné látky. 
Nechceme se k této záležitosti otáčet 
zády jako dosavadní reprezentace 
naší radnice. Ve spolupráci s Mini-
sterstvem životního prostředí a Ma-
gistrátem hlavního města konečně 

zajistíme sanaci skládky. Budeme 
také trvat na vymáhání náhrady 
škody po vinících.

Věřím, že příroda je vše, co máme. 
Bez ní bychom tu nebyli my, ani naše 
děti. Proto jdu s  tématem ochrany 

životního prostředí do těchto ko-
munálních voleb nejen za Piráty, 
ale především za nás všechny, kdo 
žijeme na Praze 5.

Linda Neubergová

Barrandovský spolek
chce mít vliv na rozhodování radnice

VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Článek byl převzat z komunitního webu www.Barrandov.org, v němž obsahuje i řadu odkazů na články o uvedených údajích. 

Filmové ateliery Barrandov (ilustrační foto)
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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 ne-
vyslechla. 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 pra-
xí politických trafik. Vše ale funguje 
po starém. Urgovali jsme Radu, ať při-
praví 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 na městských částech. Lze zmínit 
například na Praze 1 pokus o skrytou 

a nevýhodnou privatizaci Nemocnice 
Na Františku, jejíž ředitel je nyní trest-
ně stíhaný. Na záchraně nemocnice se 
podílel také náš kandidát na primátora, 
MUDr. Zdeněk Hřib, a podobný pokus 
proběhl také u domova pro seniory 
na Praze 6. Koalice TOP09 a ČSSD 
na Praze 1 je ostatně často středem naší 
pozornosti. Podali jsme trestní ozná-
mení kvůli machinacím s byty a ná-
kupům nábytku bez veřejné soutěže 
od firmy napojené na ČSSD na Praze 1. 

Zabránili jsme prodloužení nevýhod-
ných 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 nejen-
že Prahu nikam nedovedl, ale v někte-
rých ohledech hladce vklouzl do kolejí 

vyjetých ODS a ČSSD. Proto chceme 
v říjnových volbách získat dostatečně 
silný mandát, aby nás „kmotři“ nemoh-
li obejít a konečně jsme mohli prosadit 
změny, které Praha potřebuje.

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

ČTYŘI ROKY V PRAŽSKÉM ZASTUPITELSTVU

JE VÁM HORKO? 

VIZE DIGITÁLNÍ METROPOLE:  MĚSTO MUSÍ VYUŽÍVAT DOSTUPNÁ  
DATA VE PROSPĚCH OBČANŮ

dokončení ze str. 1

přes internet na určitou hodinu a pro 
vyřízení běžných životních situací 
nebude muset opatřovat dokumenty 
a informace, které už má stát k dis-
pozici. Samozřejmostí bude možnost 
hodnotit spokojenost s prací úřední-
ků a podávání podnětů online. Ale 
myslíme i na starší občany, kteří si 
s počítači tak dobře nerozumějí a 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 bezpečnost-
ním 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 městě, kde se lidem díky 
technologiím žije lépe. 

Nejdůležitější změny, které pomohou 
zvýšit kvalitu života v Praze, lze ale 
prosadit poměrně rychle a jednodu-
še a nemusejí vůbec znít jako sci-fi. 
Piráti zkoordinují opravy a uzavírky 
veřejných komunikací, aby co nejmé-
ně 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 On-
line radnice (v programu jí pracovně 
říkáme Prague market), kde bude 
možné pohodlně na jednom mís-
tě zakoupit parkovací kartu, kupón 
na MHD či zaplatit poplatky za služby 
městu. Chceme také prosazovat sku-
tečně 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 část-
mi. Není potřeba, aby každá městská 
část platila za rozklikávací rozpo-
čet. Stejně tak chceme naše investice 
sdílet s dalšími obcemi v ČR, proto 
vstoupíme do spolku Otevřená města, 
který se zaměřuje na sdílení IT nákla-
dů 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 měst-
ských 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

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. Tyto 

i  další 
životní 

s i t u a c e 
však neře-

ší pouze občané 
Prahy: úřady městských 

částí nebo magistrát zde vystupují v pře-
nesené působnosti státu. Praktické využí-
vání 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 met-
ropole i městských částí na přátelštější 
místa, kam se občan snadno objedná 

Mgr. Ing. Jaromír Beránek

Ing. Eva Tylová

STROMY MÍSTO KLIMATIZACE
Koruny stromů vytváří nezbytný stín a vypařováním z listů zvyšují vlhkost vzdu-
chu a tím snižují teplotu. Fungují tedy jako klimatizační jednotka. Dobře vzrostlý 
listnatý silný strom za jeden den odpaří až 100 litrů vody. Bylo naměřeno, že pod 
stromem je až o 10 °C méně, než v okolním prostředí.
Zeleň je významná i pro naše zdraví, pirátský kandidát na primátora a 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 jednoznačně vykazují nižší 
spotřebu antidepresiv. Navíc stromy fungují jako biologické filtry snižující až o 25 % 
množství polétavého prachu, který zachycují svými listy a mají tak pozitivní vliv 
na dlouhověkost obyvatel měst.“

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

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

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

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

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

Ing. Eva Tylová 
zastupitelka Prahy 12 za Piráty,  

Zelené a LES, pirátská kandidátka  
do Senátu v obvodu 17

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

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

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

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

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

SLEDUJTE NÁS NA VŠECH NAŠICH KANÁLECH!

@ceska.piratska.strana

@pirati-praha

@Piratska.strana

pirati.cz

pirati.cz

pirati.cz

Čtyři roky s Piráty na Magistrátu 

Říjen 2014
Piráti dostali 5,31 % hlasů

ve volbách a získali 4 mandáty
v pražském zastupitelstvu.

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

Květen 2015
Piráti zveřejnili připravovaný územní 

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

viděla včas.

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

Říjen 2015
Piráti odhalili, že pravá ruka 

Andreje Babiše Radmila Kleslová 
bere z funkcí v městských firmách 

350 tisíc Kč měsíčně.

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

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

nájemné bydlí i soudci, státní 
zástupci a podnikatelé.

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

Říjen 2017
Po úspěchu ve volbách se 3 ze 4 

pirátských zastupitelů stali poslanci 
a v souladu s pirátským kodexem 

svá místa přenechali svým kolegům 
na dalších místech kandidátky.

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

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

klientům více než milion korun.

Říjen 2018
Piráti postavili silnou kandidátku 

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

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

Léto 2018
Piráti na Praze 10 odhalili několik 
pochybení při správě majetku MČ. 
V souvislosti se zakázkami na stavební 
práce pro kmotra Tomáše Hrdličku 
podali podnět k ÚOHS.


