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Rozhovor s předsedou Pirátů Ivanem
Bartošem

TÉMA: Co pro Devítku znamená návrh
Metropolitního plánu

Radnice šetří především na
zveřejňování informací

Utracené miliardy, rozbité chodníky zhodnocení hospodaření radnice

devítka na prahu změny
Líbí se mi jeden starý příběh. U silnice seděl nemocný člověk. Na krvi
z jeho otevřených ran hodovalo hejno masařek. Jednomu pocestnému se
nemocného zželelo a odehnal nenasytné mouchy. Nemocný se k němu obrátil a řekl: „Děkuji, ale nedělej to. Za chvíli přiletí další, budou hladové
a budou mě trápit ještě víc.“
Naše řešení není odehnat nacucané mouchy a nahradit je jinými, jak je
zvykem u současných vládnoucích politických uskupení. Naším zájmem
není ani honit a zabíjet nacucané mouchy, jak to dělají populisti. Tyto
postupy nejsou dlouhodobě efektivní. Našim zájmem je odehnat mouchy,
zacelit rány a uzdravit člověka.
V posledních letech se Česká pirátská strana etablovala jako jedna z nejsilnějších politických stran u nás. Tato změna se projevila hlavně naším
silným zastoupením na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ale
i v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Nyní jsme připraveni vstoupit i do komunální
politiky na Devítce.
Piráti sestavili silný tým, který je připraven řešit všechny zásadní otázky,
které naši městskou část trápí. Těmi jsou především udržitelný rozvoj,
neutěšená situace ve školství, neprůhledné hospodaření s velkými vnitřními deficity a absence dlouhodobé strategie. Politika tradičních stran se
vyprázdnila a do budoucna pro naši prosperitu nestačí.
Na radnici jdeme s jasnou vizí a plánem rozvoje Devítky. Nedopustíme
skryté kšefty s pozemky, ani úlitby developerům. Naší prioritou je zasednout v radě a zasadit se o rozvoj města pro občany. Městská část musí být
skvělým místem pro život, pro práci, relaxaci i studium. Musíme myslet
na děti, pracující i seniory.
Není možné, aby se již dále neřešil nedostatek míst ve školách a školkách,
problémy v dopravě, hluk, špatné ovzduší, rozbité chodníky, či horko v ulicích.
Tyto problémy samozřejmě nelze vyřešit ihned. Nicméně další pokračování
nekompetentní nečinnosti radnice je nutné zastavit.
Naše kandidátka je složená z odborníků na všechna klíčová odvětví - od
územního rozvoje, školství, hospodaření a dopravy, až po životní prostředí.
Zároveň za námi stojí i početná skupina dobrovolníků, kteří se už nyní
podílejí na zlepšování našeho okolí. Pracujeme totiž pro budoucnost nás
všech. Žijeme zde. Žijí zde naše rodiny.
Platforma Pirátů je čerstvý vítr pro Devítku. Uvědomujeme si, že největším
problémem tuzemské politiky je provázanost politických stran na konkrétní
ekonomické zájmy a projekty. V takovém prostředí se ale vytrácí člověk.
A toho my chceme do politiky vrátit.
Kornélia Gottmanová,
lídr kandidátky Pirátů na Praze 9

rozhovor s kornélií gottmannovou
Kapitánkou Pirátské strany na Praze 9 je Kornélia Gottmannová. Člověk, který rád naslouchá
všem názorům, včetně těch kritických. Nezkazí žádnou legraci, ale pokud si vytyčí nějaký cíl,
tak udělá maximum pro to, aby ho dosáhla. „Naším záměrem je změnit poměry a odstranit
jistou historickou zkostnatělost radnice. Je potřeba bojovat s korupcí a nefunkčním systémem,“
říká kandidátka na starostku deváté městské části. Hlavním tématem Kornélie Gottmannové
je zlepšení situace ve školství.
Co si vybavíš, když se řekne pirát?
Někteří v tom mohou cítit určité
negativní konotace...
Návrat do dětství plného romantických představ. Knihy a filmy o korzárech, kteří většinou bojovali za
spravedlnost. Když se řekne pirát,
tak je to pro mě někdo jako rebel,
hrdina. I když v době kdy pirátské
hnutí začínalo, řešilo témata, která
pro mě neměla nejvyšší prioritu. Zlom
nastal, až když jsem viděla, jak Piráti
fungují na pražském magistrátu a rozplétají nejrůznější kauzy, jako například Opencard. Tehdy jsem se začala
o Piráty seriózně zajímat. Poznala
jsem, že jim jde o změnu poměrů
a nastavení moderních trendů ve
vedení měst či státu. Boj s korupcí,
trafikantstvím a sociálními problémy.
Kdy u Tebe nastal zlom, že už nebudeš pouhá „pozorovatelka“ dění,
ale, jak se říká, půjdeš do toho?
Mám dvě dcery a posledním impul-

SEZNAMTE SE S PIRÁTY NA DEVÍTCE
Jak se bude na Praze 9 bydlet? Kam budou chodit naše děti do školy?
Jak budeme jezdit do práce a za odpočinkem? Chcete mít možnost ovlivnit
budoucnost naší městské části?
sledujte nás na sociálních sítích, kde sdílíme svá řešení pro prahu 9 a
pozvánky na všechny naše předvolební akce!
Česká Pirátská Strana - Praha 9

piratipraha9

sem byla situace na jejich základní
škole. Chtěla jsem spolu s ostatními
rodiči řešit nedostatek učitelů, ale
o naše názory nebyl zájem. Ze strany
vedení školy byl cítit určitý defenzivní
přístup, podobně jako při jednání
na radnici s tamními úředníky. Připravené obecné odpovědi ve smyslu,
to je problém celého školství, s tím
nic nejde dělat a tak dále. Stejného
přístupu jsem se dočkala i u politiků
na radnici Prahy 9. Jakoby vůbec nepočítali s tím, že by měli něco měnit.
Zkrátka kdo chce, hledá způsoby, kdo
nechce, hledá důvody.
Pravidelně jsem navštěvovala jednání zastupitelstva a téma školství se
na něm řešilo jen minimálně, ne-li
vůbec. Všechny zajímá, kolik máme
školských budov, ale kvalita výuky
není téma. A já z toho téma udělat
chci.

Jsem zastánkyně nastolení rovnováhy mezi získáváním informací
a soutěživostí na jedné straně a rozvojem kreativity a spolupráce na
straně druhé. Naše školství se dnes
zaměřuje především na to první dostat do žáků co nejvíce vědomostí
a získat za to co nejlepší ohodnocení.
Podpora schopnosti žáků využívat
i atypická řešení nebo spolupracovat
v současných státních základních
školách bohužel zaostává, či úplně
chybí. Jako jeden z hlavních problémů
je příliš velký počet žáků ve třídách
a nedostatek učitelů, kteří zvládají
oba přístupy. Myslím si, že je při práci
s dětmi a lidmi obecně potřeba využít
toho, že jsme každý jiný a tu jinakost respektovat. V podobném duchu
učím dospělé, a vidím, že ve firmách,
v byznysu to jsou dovednosti, které
si mladí ze škol nepřinesou.

Kdybys školství mohla řídit, jaké
konkrétní kroky bys chtěla prosadit?

dokončení rozhovoru na str. 6
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státu jsou naše stěžejní cíle i nadále.
Ale víte, co bylo zajímavé? Celé to
dlouhé období, než vznikla vláda
s důvěrou, bylo z určitého pohledu
vlastně konstruktivní.

Tak to potřebuji vysvětlit.
To období mělo jednu výhodu z pozice té konstruktivně opoziční role.
Protože ačkoli fungovala hlasovací
koalice ANO, KSČM a SPD, tak se
daly 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. Třeba zákon proti
kumulaci funkcí. Není totiž možné,
aby politik vykonával hned několik
funkcí na plný úvazek a za každou
tuto funkci dostával plnohodnotný
plat. Zákon ANO s ODS bohužel
prozatím zablokovaly, 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
“Není možné, aby politik vykonával několik funkcí na plný tohoto zákona, který by měl omezit
úvazek a za každou dostával plnohodnotný plat,” říká předseda trafiky ve státních firmách.

Nestačí, když vám tleská jen
vaše sociální bublina. A to je
síla Pirátů, mluvíme se všemi!

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 půso
bení 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 p
 ráce 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 protikorup
ční legislativy, příliš neudělá. Bu
deme ji ale i tak intenzivně šlapat na
paty. Digitalizace a transparentnost

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.
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,

kandidát na primátora hl. m. Prahy

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
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 tam
v jihomoravské metropoli mohli
sami určit, co městu chybí a kam
má město investovat. Jsem hrdý na
to, že pirátskou politiku budujeme
pevně a že to lidé vidí a oceňují.
Jak jsou na tom Piráti s počty členů?
Blížíme se k tisícovce členů České
pirátské strany, navíc máme několik
tisíc registrovaných příznivců, k teří
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, tak bychom mohli
mít v Praze pirátského primátora.
Cílíte na nějakou konkrétní skupinu voličů, kdo jsou voliči Pirátů?
První fanoušci Pirátů byli mladší
lidé, ale mně už je taky skoro čtyřicet, už nejsme žádní kluci. Mnozí
z nás mají děti.
Pirátští voliči jsou vesměs optimisticky smýšlející lidé, kteří neměli
v uplynulých několika volbách koho
volit a kvůli Pirátům opět nebo často
i poprvé měli důvod přijít k urnám.
Podařilo se nám zvýšit volební účast
prvovoličů o několik desítek procent.
Ale už dávno nejsme jenom strana
pro mladé. Náš program se týká
všech generací, i seniory zajímá,
jakou budoucnost přinesou Piráti
pro jejich vnoučata. Boj proti korupci, rozkrádání a plýtvání se přece
týká všech!
Na závěr se sluší vždy rozhovor
trochu odlehčit, zlidštit. Prošel jste
volbou do Sněmovny obrovskou životní změnou. Jak tráví Ivan Bartoš
volný čas, má-li nějaký?
Musím mít. Mám rodinu, takže se jí
samozřejmě věnuji. Ale je p
 ravda, že
i ve chvílích volna si vyřídím nějaké
pirátské telefonáty. Víte, ona je ta politika i mým koníčkem. T
 akže vlastně
pracuji na dva úvazky (smích).
Ivan Břešťák,
externí redaktor

PhDr. Ivan Bartoš PhD. (*20. března
1980 v Jablonci nad Nisou) je předseda České pirátské strany a poslanec
PSP ČR za Středočeský kraj. Maturoval ve Spojených státech amerických,
následně složil také českou maturitní
zkoušku. V roce 2005 získal titul
PhDr. v oboru informační věda a dále
pokračoval ve studiích jako interní
doktorand se specializací na databázové modely, databázové systémy
a informační služby internetu. Studium zakončil získáním titulu Ph.D.
Hraje na akordeon, je vášnivým čtenářem a filmovým nadšencem s velkou
sbírkou originálních DVD. Je ženatý
s Lydií Frankou a společně vychovávají
dceru. Ivan Bartoš je již 4 roky přísný
abstinent.
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ing. Kornélia Gottmannová

mgr. Petr Daubner

bc. Aneta Heidlová

Vystudovala VŠCHT Praha, obor fyzikální chemie. Dlouhodobě působila na manažerských pozicích v mezinárodních korporacích a v současnosti pracuje jako lektor
a kouč. Své zkušenosti chce uplatnit především v oblastech
školství, životního prostředí a hospodaření.

Absolvoval PřF a FF Univerzity Karlovy a působí jako učitel
na Gymnáziu Špitálská. Je autorem internetové učebnice
dějepisu pro střední školy. Je vášnivým cestovatelem a
turistou, navštívil přes 80 zemí na všech kontinentech.
Zaměřuje se na oblast školství a otevřené radnice.

Vystudovala obor aplikovaná informatika na Univerzitě J.
E. Purkyně. V rámci své práce v IT má zkušenosti s oblastí
eGovernmentu, např. CzechPOINT a Datové schránky.
Pracuje jako IT tester. Věnuje se otázkám bytové politiky
a školství.

Praha 9 potřebuje změnu. Potřebuje moudrou, silnou
a laskavou radnici. Takovou, která bude mít jasnou vizi
a plán, která bude schopna rovnocenně jednat s developery,
a která bude chápat potřeby svých obyvatel. Takovou radnici
pro vás máme.

Na zastupitelstvu se zasadím o lepší komunikaci radnice
s občany. Ve školství je potřeba se zamyslet nad nedostatečnou kapacitou základních a mateřských škol, výběrovými
řízeními na místa ředitelů a komunikací mezi řediteli, učiteli,
rodiči a radnicí.

S rostoucími cenami bytů se bytové fondy městské části
stávají čím dál důležitějšími pro udržení kvality a dostupnosti základních veřejných služeb. Protože se Devítka bude
v příštích letech výrazně rozrůstat, zasadím se o podporu
dostupného bydlení.

Václav Vislous, MSc.

ing. Petr Karel

bc. Kamila Viktorinová

Vystudovaný ekonom z Univerzity Karlovy v Praze a prestižní francouzské HEC Paris. Své zkušenosti s manažerským
poradenstvím dnes uplatňuje jako manažer rodinného
podniku. Zaměřuje se na strategický rozvoj a hospodaření
s majetkem.

Vystudoval VŠCHT Praha a 12 let byl projektantem měření
a regulace a systémů ASŘTP. Působil i jako hlavní metrolog
a manažer v PVK. Své zkušenosti uplatňuje v územním
rozvoji, aktuálně připomínkováním Metropolitního plánu.

Vystudovala Univerzitu Karlovu v oboru pedagogiky. Dnes
je zástupkyní ředitelky mateřské školy a učitelka. Její hlavní
snahou je zvyšovat kvalitu vzdělávání na Praze 9 a vytvářet
preventivní programy, podporující bezpečí našich dětí.

Mým hlavním cílem je, aby radnice vytvořila ucelenou strategii svého dlouhodobého rozvoje. Prahu 9 čeká extrémně
rychlý růst, přesto radnice dosud nemá odpovídající plán
rozvoje dopravy, školství, zdravotnictví a sociálních služeb,
který by na to kompetentně reagoval.

Změny v Metropolitním plánu jsme nemohli nechat bez
odezvy. Vypracoval jsem řadu připomínek, které jsme za
pomoci občanů uplatnili. Chci rozumný rozvoj na Devítce.
Soustředit se na potenciál brownfieldů a záchranu zelených
ploch v zastavěných stabilizovaných lokalitách.

Mým cílem je maximální informovanost dětí a mládeže
o nebezpečí, kterému nejen v ulicích, ale rovněž ve veřejném
a virtuálním prostoru mohou čelit. Chci, aby děti uměly takové situace nejen zvládnout, ale ještě lépe jim i předcházet.

Petr Pomykal

ing. Ondřej Kališ

bc. Jan Zhouf

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Mostě.
Pracoval mimo jiné jako projektant, vedoucí obchodních
týmů a ředitel poboček bankovních institucí. V současné
době se věnuje na plný úvazek správcovství nemovitosti,
kde je současně předsedou výboru SVJ.

Vystudoval Fakultu dopravní ČVUT se zaměřením na
dopravní systémy a stavby. Pracuje na Ministerstvu dopravy, kde řeší infrastrukturu silnic a dálnic. Věnuje se
popularizaci veřejné dopravy a spolupracuje s menšími
obcemi na dopravním řešení.

Student magisterského studia informatiky na VŠE v Praze.
Celý život prožil na Praze 9. Jeho cílem je zaměřit se na
problémy související s nákupem technologií a dopravou.

Mým bodem zájmu je dohlížet na fungování městských
firem, na správu městského majetku a podílet se na kontrolní činnosti.

Mým cílem na Praze 9 je dlouhodobý rozvoj udržitelné
dopravy. K tomu patří komfortní, rychlá a kvalitní veřejná
doprava, kterou budou lidé rádi využívat. Současně se
budu věnovat zlepšování podmínek pro pěší a cyklistickou
dopravu.

Praha 9 potřebuje změnu, která naváže na pozitiva, která
nám přinesl rychlý rozvoj v posledních letech. Je potřeba,
aby Devítka i nadále vzkvétala jako hezké a bezpečné místo
k životu pro rodiny, děti, pracující i seniory.
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už víte, co na vás chystají
LIKVIDACE ZELENÝCH PLOCH VE VYSOČANECH!
V

prázdninovém shonu mohla
zaniknout debata o důležitém
dokumentu, který bude od roku
2023 určovat základní kontury směřování rozvoje a výstavby v Praze.
Takzvaný Metropolitní plán totiž
rozhodne o tom, kde se v budoucích letech bude smět stavět, kde má
vzniknout park, školy, nemocnice,
ale i jaké plochy mohou developeři
zastavět.
Devítky se tento dokument dotýká

zvlášť palčivě, protože počet obyvatel městské části má v příštích letech
dál strmě růst. Zatímco dnes žije na
Praze 9 asi 57 tisíc obyvatel, do roku
2050 by měl jejich počet stoupnout
až na 126 tisíc.
I proto jsme se na Devítce zaměřili
na zmapování všech podstatných
změn, které se nás týkají. To, co
jsme objevili, bylo pro nás doslova
šokem. Návrh počítá mj. se zastavováním mnoha zelených ploch

a parků, v četně úplné likvidace parku
na Náměstí Organizace spojených
národů (OSN) a možností stavby více
jak tuctu mrakodrapů podél Rokytky.
Vše se děje označením daných míst
jako tzv. transformační lokality (červené svislé šrafování). To představuje
území, na kterém bude developerům
umožněno stavět prakticky cokoliv,
bez ohledu na to, co je v lokalitě
dnes. Logický způsob využití to
hoto instrumentu lze zcela jistě spa-

třit např. v transformaci území vý
skytu dřívějších průmyslových areálů
(tzv. brownfieldů), nikoli však v likvidaci zelených ploch v stabilizovaných
zastavěných lokalitách.
Protože s vizí života v betonové
džungli Piráti z Prahy 9 zásadně
nesouhlasí, podali jsme za podpory stovek občanů Prahy 9 věcné
připomínky ke čtyřem lokalitám,
v nichž Metropolitní plán zastavuje
dnešní zelené a nezastavitelné plo-

2

chy. Tyto lokality jsou již zmíněné
náměstí OSN, břehy Rokytky u Rezidence Eliška a dva parčíky mezi
O2 arénou a Poliklinikou Vysočany.
Petr Karel,
technický konzultant,
kandidát Pirátů na Praze 9

1
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Zobrazení Metropolitního plánu s vyznačenými oblastmi: 1 – Náměstí OSN, 2 a 3 – Parčíky mezi O2 arénou a CLINICUM, 4 – Břehy Rokytky u Rezidence Eliška

J

edno z největších překvapení, na
které jsme při zpracování připomínek pro Metropolitní plán narazili, byla výrazná změna výškové
regulace v oblasti Nové Harfy. Ta na
pomezí Vysočan, Harfy a Nové Harfy, tedy v blízkosti Rezidence Eliška,
vytváří souvislé území o rozloze 18
hektarů, které umožňuje zastavění
území po obou březích Rokytky do
výšky až 100 metrů (27 nadzemních
podlaží).
Tyto změny jdou přitom přímo
proti jednomu z hlavních cílů Metropolitního plánu v této oblasti, tedy
posílení ochrany krajiny a zkvalitnění
pěší prostupnosti podél potoka Rokytka. Pokud bychom i pominuli stometrové mrakodrapy, tak tento návrh
zároveň umožňuje stavbu i na dnes
nezastavitelných zelených plochách.
Konkrétně jde například o pásy zeleně podél cyklostezky A26 směrem
od Elišky k Hořejšímu rybníku, který

mrakodrapy nad rokytkou?

patří mezi nejoblíbenější místa pro
relaxaci a sport pro tisíce místních.
Místo jednoho z mála míst v okolí,
kde člověk nemá při sportu pocit,
že je v milionové metropoli, mají
cyklostezku těsně obepínat výškové
budovy.
Naprosto nepředstavitelná je rovněž

skutečnost, že výstavba 27 patrových
věží bude umožněna i na pravém
břehu Rokytky, kde se nachází například hřiště Volejbal Praga a několik dnes nezastavitelných parkových
zelených ploch. Navíc výstavba výškových budov s podzemními podlažími po obou březích Rokytky zcela

jistě zdevastuje tento pro Devítku
významný vodní tok.
Prozatím jsme udělali maximum
možného - uplatnili jsme ve společném jednání k návrhu Metropolitního plánu v této věci věcnou připomínku. Na podzim ale chceme s
autory návrhu jednat i z pozice zastu-

pitelů. Pro nadcházející volby je pro
nás totiž udržitelný rozvoj na Devítce
jednou z hlavních priorit.
Petr Karel,
technický konzultant,
kandidát Pirátů na Praze 9
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v metropolitním plánu?
KONEC NÁMĚSTÍ OSN JAK JEJ ZNÁTE?
B

udoucnost náměstí Organizace
spojených národů (OSN) je pro
mnoho obyvatel Devítky zásadní. Už
v minulosti se organizovaly mnohé
petice proti zastavění spodní části
parku, který je jeho součástí. Nicméně návrh Metropolitního plánu
jde ještě o krok dál. Navrhuje totiž umožnit zastavění celé plochy
parku.
Přitom ještě před pár lety, v roce
2016, tvrdil Institut plánování a rozvoje (IPR), který návrh vypracoval,
něco jiného. Ve své koncepční studii
o rekonstrukci křižovatky, která náměstím prochází, chtěl budoucnost
parku řešit s radnicí a především veřejností na Devítce. IPR však nikdy
žádnou diskusi s občany o budoucnosti parku nevyvolal. V Metropolitním plánu nicméně navrhuje redukci
náměstí OSN pouze na plochu silnic,
křižovatek a parkoviště s travnatým
pláckem uprostřed tramvajové smyčky v ulici Pod pekárnami.
Je navíc ostudné, že v této tragikomedii nejpíše zahráli užitečnou
stafáž i vrcholní představitelé radnice.
Dle zápisů ze schůzky s radními Tomášem Holečkem (ODS) a Markem
Doležalem (TOP09) totiž vyplývá,
že se oba s IPR shodli na tom, že za

náměstí OSN má být považována
pouze sama křižovatka a zelená plocha parku je pouhým historickým
artefaktem, nezastavěnou prolukou.
Přitom všichni námi oslovení občané, se kterými jsme se při našich
diskusích k Metropolitnímu plánu
bavili, měli diametrálně odlišné představy o budoucí podobě parku. Nejenom, že by měl být park zachován
ve svém stávajícím rozsahu. Měl by
projít promyšlenou revitalizací, odstraněním některých nežádoucích
jevů, které by umožnily jeho využití
pro aktivní život místních obyvatel.
Ať už jde o prostor pro pořádání
komunitních akcí, trhů, vytvoření
bezpečného prostoru pro děti navazující na přilehlou školu a mateřinku,
tak má Park při náměstí OSN velký
vnitřní potenciál pro rozvoj občanské
společnosti a sounáležitosti všech lidí
na Devítce. Ať už tedy vznikl park na
náměstí OSN jakýmkoli způsobem,
Piráti budou bojovat za vizi jeho rozvoje, jako jedné z klíčových zelených
ploch v srdci naší městské části.
Petr Karel,
technický konzultant,
kandidát Pirátů na Praze 9
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ZA MASKOU OTEVŘENÉ RADNICE JEN TEMNÝ STÍN
N

a jaře tohoto roku se na radnici Prahy 9 začaly dít zvláštní
věci. Zmizely stovky dokumentů,
záznamů a zápisů a jsou k dispozici
jen na vyžádání. Zeptali jsme se na
to na zasedání zastupitelstva při
interpelacích. Radnice své jednání
krátce před volbami zdůvodňuje požadavky, vyplývajícími z implementace nařízení známého jako GDPR.
Zvolila to nejjednodušší a pro vládnoucí koalici z mnoha stran nejvýhodnější řešení. Smazala téměř
všechno, kde se dalo dohledat, jakým

se na tento rozpočet podívat. Velké
problémy nám dělalo už spuštění
aplikace. V drtivé většině případů
totiž snaha o přístup končí chybovou
hláškou o dočasné nedostupnosti.
Ať už je technický problém kdekoli,
znamená to, že se k datům dostane
jenom opravdu odhodlaný člověk.
Pokud se vám aplikace přece jen
otevře, narazíte na další problém.
Tím je, že lze kontrolovat jen vzorek dat, nejnovější z nich však až
z roku 2016. Jinými slovy tedy ani
v srpnu 2018 nebylo možné zkontrolovat nic z loňského roku. Tentýž pro-

„Vládnoucí koalice záměrně přiškrtila rozpočet radnice tak, aby
na úřadě nebyly dostatečné kapacity na zpracování a zveřejňování informací.“
způsobem městskou část v posledním
období řídila. Svérázná implementace
GDPR na Praze 9, která je v rámci
Prahy ojedinělým řešením, je jen jedním příkladem roušky, která vládnutí
na radnici zahaluje.
Dalším příkladem, který demonstruje přístup vedení Prahy 9 k otevřenosti radnice, je tzv. rozklikávací
rozpočet. Ten by měl běžet na webových stránkách městské části a občanům dávat možnost kontrolovat
hospodaření radnice až na úroveň
jednotlivých faktur. Pokoušeli jsme

blém trápí i sesterský systém registru
smluv, který se redakci po měsících
marných pokusů nepodařilo spustit
vůbec. Použitelnost těchto instrumentů vyvolává vážné pochybnosti
o účelnosti investic do jejich zavedení.
Další netransparentní oblastí hospodaření radnice jsou jednoznačně
městské společnosti. Jedna z nich Devátá rozvojová, s.r.o. - pro jistotu
již od roku 2014 nepublikuje v online
registru Ministerstva spravedlnosti
žádné výsledky svého hospodaření,

ačkoliv jí to zákon přímo ukládá. Lze
tedy pouze spekulovat, co se v této
společnosti reálně děje.
Zvláštní epizodou byl na začátku
roku pokus o bleskový prodej (na podání nabídek bylo jen 15 pracovních
dní) podílu městské části ve společnosti Devátá energetická, s.r.o., která
zajišťuje mj. distribuci tepelné energie

na části území Prahy 9. Protože však
doposud k této věci nebyla publikována žádná další informace, lze
předpokládat, že z nějakého důvodu
z této akce sešlo.
Všechny tyto věci působí dojmem,
že vládnoucí koalice záměrně přiškrtila rozpočet radnice tak, aby na
úřadě nebyly dostatečné kapacity

na zpracování a zveřejňování informací. Vládnoucí koalice se tak totiž
může na jednu stranu ohánět ódami
o úsporách, ale reálně šlo jen o to,
aby nikdo neměl potuchy o tom, co
se vaří v kuchyni.
Václav Vislous,
ekonom, kandidát Pirátů na Praze 9

dokončení rozhovoru s Kornélií gottmannovou

jak na volby?

Kvalitních učitelů je ale obecně
málo a výše platů je v oboru příliš
nedrží. Jak tento problém řešit na
obecní úrovni?
Platy pedagogických pracovníků
patří mezi priority Pirátů na celostátní úrovni. Radnice má ale také
některé nástroje, které pro přilákání
kvalitních učitelů může použít. Třeba
formou startovacích bytů. Vytvořit
program, aby pedagogové na Praze 9
bydleli a v jejích školách pracovali. To
má celou řadu navazujících synergií,
protože kantor lépe zná prostředí, ve
kterém žijí jeho žáci.
Proto se ptám, proč nemá městská
část dostatečnou kapacitu volných
obecních bytů? Ty lze přitom využít
nejen pro učitele. Máme tu dům s pečovatelskou službou, i tam je potřeba
přilákat kvalitní personál.
Dále je nutná i součinnost s magistrátem, protože tu vedle základních škol
paralelně fungují i klasická gymnázia.

V poslední době se však situace dostala tak daleko, že mezi sousedícími
školami je vykopán hluboký příkop.
Jedni se snaží být vnímáni jako elita,
ti zbývající jsou často vnímáni jako

bujeme. Hierarchie kompetencí musí
existovat. Ale pokud si nebudeme
vzájemně rozumět a nebudeme vědět, jak druhý žije a co potřebuje,
nehneme se z místa.

V případě, že se nám stávající trend nepodaří zastavit, se totiž
může stát, tak jako například nedávno v Paříži, že úředník řešící
dopravu nejel dvacet let metrem.
“odpad”. Řešením přitom není omezení gymnázií, ale zásadní zvýšení
kvality výuky a přípravy do života na
základních školách. To lze mimo jiné
právě za pomoci individuálního rozvoje kantorů a menšího počtu žáků
ve třídách.
V případě, že se nám stávající trend
nepodaří zastavit, se totiž může stát,
tak jako například nedávno v Paříži,
že úředník řešící dopravu nejel dvacet
let metrem. Odtržení od reality, od
většiny, je velký problém současných
elit. To neznamená, že elity nepotře-

Na kandidátce Pirátů do zastupitelstva v Praze 9 nepatrně převažují
ženy. Byl to záměr, či náhoda?
Ze 33 kandidátských pozic je 18 obsazeno ženami. Nemyslím si, že by
to byla ženská kandidátka. Když se
začínala tvořit pirátská skupina na
Praze 9, tak to byli lidé, kteří věděli
o vzrůstající síle hnutí a přirozeně
chtěli něco ve svých oborech změnit.
Když jsme se poprvé sešli, byli mezi
námi učitel, dopravní a chemický
inženýr nebo odbornice na IT. Gender nehrál žádnou roli, důležité bylo

naše odhodlání. A to zůstává platné
dodnes. Navíc nevěřím na čistě ženský, anebo mužský svět. Žijeme tady
společně. Jen některé věci vidíme z
trochu jiné perspektivy.
Přiznám se ale, že jsem za ženský
element na kandidátce ráda. Když na
zastupitelstvu vidíte skoro samé muže
v oblecích, kteří řeší megaprojekty
a rozhazují miliony, chybí mi tam
ta ženská protiváha kladoucí otázky
související s budoucností. Třeba takové, kam budou děti chodit do školy
a jak se vyřeší doprava a parkování
v souvislosti s plánovaným rozvojem
Prahy 9, jaká bude kvalita ovzduší,
jak bojovat s horkem ve městě. Zkrátka, jak tady budeme za několik let žít.
Radnice už nyní ví, že se na Praze
9 v příštích letech dramaticky zvýší
počet obyvatel, ale nezdá se mi, že
by už nyní chystala nějaká opatření, jak tento nápor zvládnout.
Chybí dlouhodobý strategický plán jak

v oblasti hospodaření, tak celkového vývoje městské části. Víme, že
se něco stane, ale vůbec nevíme, co
s tím budeme dělat. Proto si myslím,
že ženský element může vyvážit, nikoli nahradit, ten mužský a také může
pomoci doplnit chybějící výhled do
budoucnosti.
Máte na každou oblast komunální
problematiky na kandidátce odborníky?
Jistě. A jsou to lidé, kteří tady žijí
řadu let a znají problémy naší městské
části. Nechtějí se stěhovat někam jinam, protože Devítka je jejich domovem. Mají proto velký zájem na jejím
co možná nejkvalitnějším rozvoji.
Jinak bychom „do toho“ ani nešli.
Petr Daubner,
učitel, kandidát Pirátů na Praze 9

KDY → Pátek 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 a sobota 6. října od 8:00 do 14:00
KDO → Občan kteréhokoli státu Evropské Unie, kterému bude alespoň v druhý den voleb 18 let a zároveň má v dané obci trvalý pobyt
JAK → Vybrané kandidáty nebo politickou stranu označíte křížkem
JAK MŮŽETE VOLIT?

• VOLBA JEDNÉ STRANY - pokud chcete maximálně podpořit jednu konkrétní stranu, tak na volební lístek umístěte křížek pouze vedle jejího jména
• VOLBA VYBRANÝCH KANDIDÁTŮ A PREFEROVANÉ STRANY - pokud máte své preferované kandidáty, které chcete na radnici podpořit, můžete u každého z nich dát křížek. Pokud pak navíc označíte křížkem i vaši preferovanou stranu, ta dostane zbytek vašich hlasů
• VOLBA VYBRANÝCH KANDIDÁTŮ - pokud chcete podpořit pouze vámi vybrané kandidáty, tak u každého z nich dejte křížek. Opět platí, že nesmíte dát víc křížků, než se volí zastupitelů
• Dávejte pozor, abyste nezakřížkovali více kandidátů, než se volí zastupitelů. Váš hlas by byl totiž neplatný
• Pokud zakřížkujete jednu jakoukoliv stranu, ke křížkům v rámci její kandidátky se nepřihlíží
• Pokud vyberete menší počet kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, tak je váš hlas sice platný, ale zbytek hlasů, které byste mohli udělit, propadá
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Se suchem lze bojovat. Jen to chce správné lidi
K

lima nezměníme. Je ale třeba
se mu co nejvíce přizpůsobovat
a vhodnými opatřeními snižovat
jeho dopady. Máme velkou výhodu.
Sázení stromů a budování zelených
ploch nestojí moc peněz. Zdaleka ne
tolik jako megalomanské projekty
přehrad. Proto s Piráty prosadíme
výsadbu stromů v ulicích, nahradíme stromy skácené, doplníme
rekreační divočinu kolem měst
a zatravníme betonové pustiny.
Sucho je v médiích čím dál častěji
zmiňovaným tématem. Jednak proto,
že se zvětšuje zájem o zemědělství,
lesy a životní prostředí jako takové,
ale zejména proto, že sucho a další
projevy změny klimatu začínají být
citelné na celém území naší republiky. Mění se charakter dešťů, ubývá
spodních vod i voda v řekách, krajina
i města se víc a víc oteplují, a zatímco
se u nás objevují dříve nemyslitelné
druhy rostlin i živočichů, některé
původní začínají chybět.
Nejčastěji se o dopadech sucha
a jejich předcházení hovoří v souvislosti se zemědělskou půdou a lesem.
Má to logiku, protože dohromady
tvoří přes 80 procent rozlohy naší
země. Často se zapomíná na města
a na zastavěnou plochu obcí, které
sice tvoří jenom pár procent rozlohy ČR, ale žije zde naprostá většina
obyvatel. A bavíme-li se o adaptaci

na klimatické změny, nemůžeme
z tohoto důležitého úkolu města
a obce vynechat.
Proto je důležité, aby i komunální politika odrážela tyto problémy.
Pirátský program na všechny tyto
věci myslí. Řešíme jak ochlazovat zastavěné plochy ve městech, jak zadr-

žovat vodu a krajinné opatření v katastru měst mimo obydlení. Základní
jednotkou takových opatření a obecně adaptace na klimatickou změnu je
strom. Je to famózní „mechanismus“,
který dokáže, je-li správně vybrán
a umístěn, absorbovat jak vodu, tak
sluneční energii. Průměrně vzrostlý

strom dokáže ochladit své okolí způsobem srovnatelným s minimálně
třemi výkonnými klimatizacemi.
Piráti ví, že zeleň a parky neslouží
jen pro relaxaci, oživení města
a jeho zkrášlení. Pokud o nich začnou
radnice uvažovat správně, může zeleň výrazně napomoci ke snižování

teploty v místech, kde každý z nás
žije a také ke zlepšení krajinného hospodaření s čím dál vzácnější vodou.
Radek Holomčík,
poslanec České pirátské strany,
místopředseda zemědělského
výboru

NEKONTROLOVANÝ DOPING V MĚSTSKÉM ROZPOČTU
V

kolik mám
hlasů?

edení radnice si libuje v tom,
že přes obrovské výdaje hospodaří zodpovědně. Nic však nemůže
být dál od pravdy. I přes plánované
výnosy až 218 milionů z prodeje
obecních bytů a pozemků je totiž
letos nutné sanovat rozpočet částkou
131 milionů korun z ﬁnančních zásob vytvořených v minulých letech.
Při celkových plánovaných výdajích
578 milionů jsou taková čísla na pováženou.
Jde o dlouhodobou praxi radnice,
která za poslední řádku let prodala
majetek v hodnotě přesahující miliardu korun. Podle našich informací
však většina peněz nešla do vytváření
zásob, ale jako doping pro nenasytný
městský rozpočet. Před volbami tak
finanční situace městské části připomíná vyprázdněný krám.
Pokud budeme pátrat, kterým směrem směřovaly některé z těchto peněz, tak najdeme například finančně
značně naddimenzované, ale zároveň

nefunkční projekty revitalizací parků
a také nepřeberné množství drahých
akcí pro veřejnost, které si většina
ostatních městských částí nemůže

ani neřeší ty nejpalčivější problémy
Devítky. U mnohých projektů tedy
vzniká otázka, proč je nebylo možné
realizovat levněji a s větším ohledem

v takové míře a opulentnosti dovolit.
Množství realizovaných investičních projektů v posledních letech
totiž výrazně přesahuje realizační
možnosti městské části. Navíc velká
část z nich nebyla ani řádně projednána s tamními obyvateli, a tudíž

na reálné potřeby občanů.
Mnohé prioritní problémy občanů
tak zůstávají netknuty. Tragický je
například stav mnohých chodníků,
který byl radnicí dlouhodobě ignorován. Tradiční výmluvy na nečinnost TSK se vyřešily až těsně před

volbami. Po našich opakovaných
interpelacích totiž na svém posledním zasedání schválila Rada navýšení
rozpočtu této kapitoly.
Vedlejším důsledkem rozprodeje kdysi nemalého majetku městské části je také situace, kde se výrazně ztenčila zásoba obecních bytů
a zároveň neexistuje dostatečně velká
rezerva pro dlouhodobé hospodaření
radnice. To má pro budoucnost Devítky praktické důsledky.
Absence dlouhodobé rezervy výrazně omezuje manévrovací prostor
radnice při rozvoji městské části. Bez
významného vnějšího financování
(a zadlužení) tak není možné realizovat prakticky žádný klíčový projekt,
od rozšiřování kapacit mateřských
a základních škol, až po řešení kapacitních a kvalitativních otázek
v sociální péči a zdravotnictví.
Absence volné kapacity městských
bytů je také problematická. Při výši
dnešních cen nemovitostí nedokáže

ani zvyšování platů vytvořit takové
podmínky, aby se mladí učitelé, zdravotníci, či policisté mohli se svými
rodinami na Devítce usídlit. Přitom
nedostatek lidí v těchto a podobných
oborech už delší dobu všichni pociťujeme. A možnost podpořit lidi
do startu je jedním ze základních
nástrojů, které radnice má.
Ať tedy v říjnu na radnici zasedne
nové zastupitelstvo v jakémkoli složení, tak bude mít před sebou nelehký
úkol - vypořádat se s dlouhodobým
vnitřním deficitem hospodaření
radnice v situaci, kdy rychlý rozvoj
městské části klade na investice do
rozvoje veřejné infrastruktury čím
dál větší požadavky.
Václav Vislous,
ekonom, kandidát Pirátů na Praze 9

Ve volbě do Zastupitelstva hl. m. Prahy má každý občan 65 hlasů a může tedy udělit až 65 křížků jednotlivým kandidátům.
Ve volbě do Zastupitelstva městské části Praha 9 záleží váš počet hlasů na vašem volebním obvodu. Obecný přehled nabízíme níže:
Volební obvod č. 1 - Prosek a Krocínka - 11 zastupitelů
Volební obvod č. 2 - Střížkov a Hrdlořezy - 9 zastupitelů
Volební obvod č. 3 - Vysočany a část libně - 13 zastupitelů

Ať už je vám sympatická jakákoliv kandidátka, přijďte k volbám. Jedině tak můžete něco změnit.
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PROGRAM PIRÁTŮ PRO DEVÍTKU
UDRŽITELNÝ ROZVOJ
‒ Dlouhodobá strategie rozvoje městské části reflektující vizi moderního města
‒ Dostatek městských bytů pro lidi na startu
‒ Občanská vybavenost jako součást developerských projektů

DOSTUPNÉ A KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ
‒ Dostatek míst ve školách a školkách pro všechny
‒ Nejbližší škola je první volbou pro děti i jejich rodiče
‒ Transparentní výběr ředitelů škol a podpora jejich vize

PLYNULÁ DOPRAVA
‒ Audit dopravního značení a signalizace pro zklidnění a větší plynulost dopravy
‒ Systémové řešení parkování pro rezidenty i návštěvníky
‒ Rozvoj cyklostezek, údržba chodníků a tras pro pěší

OTEVŘENÁ PROFESIONÁLNÍ RADNICE
‒ Uživatelsky přívětivý úřad. Služby po internetu. Žádné fronty. Kompetentní úředníci
‒ Veřejná kontrola hospodaření a smluv. Odborníci ve vedení městských firem
‒ Skutečná participace občanů na chodu a rozvoji města. Respekt k občanovi

VÍCE STROMŮ, MÉNĚ VEDER
‒ Zachování a rozvoj zelených ploch, doplnění vodních prvků
‒ Včasný vývoz a dostatečná kapacita nádob pro tříděný odpad
‒ Omezení hluku a regulace osvětlení a světelné reklamy pro lepší spánek

KULTURA VŠUDE KOLEM NÁS
‒ Podpora komunitních akcí, méně byrokracie pro zábory veřejných prostranství
‒ Revitalizace zanedbaných veřejných prostorů a parků, revize městského mobiliáře
‒ Prezentace uměleckých děl začínajících tvůrců ve veřejném prostoru

PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT 5. A 6. ŘÍJNA V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
I VÁŠ HLAS SE POČÍTÁ!
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