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Co mají společného Senát ČR a Gaius
Caesar Augustus Germanicus?

TŘI OTÁZKY PRO Ivana Bartoše
Co prvního vás napadne, když se
řekne senát?
Senátní angažmá byl první úspěch
Pirátů ve vysoké politice, ukázalo
se tu, že máme schopné lidi a jsou
za námi především vidět výsledky.
Když dáme dohromady námi nominované, spolunominované a podporované kandidáty, máme v tuto
chvíli čtyři senátory a já věřím, že
po podzimních volbách se to číslo
zvýší. Po celé republice totiž vysíláme
do souboje o senátorská křesla celkem 13 kvalitních a zkušených kandidátů. Podívejme se třeba na Prahu,
kde se o post v Senátu na Praze 8
uchází Lukáš Wagenknecht, uznávaný odborník přes veřejnou správu
a její financování, což je oblast, kde
ČR dost pokulhává.
Jak vnímáte význam senátu v kontextu české politické scény? Je
z vašeho pohledu zbytečný, nebo
užitečný?
Senát je nedílnou součástí naší parlamentní demokracie a pojistkou

protiváhou, či dokonce oponentem
Poslanecké sněmovny, ideálně ho
však chápu jako partnera ve společné práci.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátů

nejen při schvalování legislativy
„běžného dne“, ale i v rámci obrany
ústavy a jejich nežádoucích změn.
Jakékoliv jeho rušení či omezování, jak zaznívá často od populistů
i oligarchů, by mohlo liberální demokracii v naší zemi zásadně ohrozit a destabilizovat. Někdy je Senát

Co si myslíte o věkové hranici 40 let
pro vstup do senátu?
Věkové hranice musí být nastaveny,
nicméně se dnes a denně ukazuje, že
takzvaná seniorita není v politice automaticky zárukou větší moudrosti.
Navíc v české politice často vyšší věk
aktivních politiků může být bohužel
předzvěstí toho, že mají vazby na polistopadovou i předlistopadovou garnituru a byli u řady černých momentů
naší politiky. Senát určitě potřebuje
čerstvý vítr, mladé lidi, kteří nad věcmi přemýšlí jinak a reflektují společenské změny a nové potřeby, jako je
například rozvoj digitálně propojené
vzdělané společnosti. Z mého pohledu
by nebylo na škodu vést diskuzi o tom,
zda tuto věkovou hranici nesnížit.
Václav Turko

Ing. Lukáš

Wagenknecht

Jdeme do finále

Jdeme do finále. Letní prázdniny jsou za námi, tropická vedra také, a vše se
halí do podzimních barev. Horké léto vystřídala v mém případě horká fáze
kampaně. Denně se s Vámi potkávám v ulicích senátního volebního obvodu
Prahy 8 a okolí. Setkání jsou to opravdu příjemná. Během několikaměsíční
kampaně jsem se potkal s mnohými z Vás, bavil se s Vámi o tom, co Vás jako
občany trápí a co těší. Považuji za důležité, aby politici chodili mezi lidi a vnímali tak skutečné problémy, které je pálí. Společně pak hledali jejich řešení.
A to nejen před volbami, ale zejména po celou dobu trvání jejich mandátu.
Chtěl bych Vám všem poděkovat za přízeň a zajímavé podněty. Za několik
dní, 5. a 6. října tu máme první kolo senátních voleb společně s komunálními
volbami. Budu velmi rád, pokud mne svým hlasem podpoříte, ale Vaše rozhodnutí a volba jsou samozřejmě zcela na Vás. Určitě však k volbám přijďte,
nepodléhejte frustraci, že to nemá cenu. Má a změna je možná!
Přeji Vám krásně strávený podzim a dobrou volbu!
A nezapomeňte přijít volit senátory i ve druhém kole 12. a 13. října!
Ing. Lukáš Wagenknecht, kandidát na senátora ve volebním obvodě 23

Praha 8 - ráj hazardu

iIustrační foto

N

a červnovém zastupitelstvu Prahy 8 došlo k zajímavé diskuzi
o regulaci provozoven různých druhů hazardních her. Oproti stávající
úpravě navrhla Rada městské části
snížit počet provozoven z 23 adres
o 3 a zároveň omezit provozní dobu
od 10 hodin do 6 hodin do rána.
Na dvou z těchto adres se již přitom
hazardní hry neprovozují. Navrho-

vaná změna je tak spíše kosmetická
i přes proklamace politiků o jejich
zájmu na omezení hazardu nebo
jeho úplném zákazu.
V zastupitelstvu se následně ozývaly
protinávrhy a pozměňovací návrhy
ze strany opozice k daleko silnější
regulaci. Jedním z nich byla nulová tolerance nebo razantní omezení

provozu heren. V diskuzi zazněly také
komentáře, že Praha 8 je v regulaci
hazardu vůbec nejhorší a na jejím
území je nejvíce provozoven.
S nejzajímavější obhajobou radnice
proti opozičním návrhům na omezení heren vystoupil místostarosta
Radomír Nepil. „Jo 24 hodin je super,
ale úplně tím zlikvidujete třeba, to,
co se děje v Hiltonu, a to bych se roz-

hodně nějakých sociálně patologických
jevů neobával. Jsou tam různé pokerové turnaje a podobně jo, a přináší
to do městské kasy poměrně hodně
peněz.“
Místostarosta Nepil je přitom v oblasti získávání financí nejen do obecní
kasy opravdu zběhlý politik. Média
před několika týdny zveřejnila informaci o jeho příjmech v dozorčí
radě městské společnosti Pražská plynárenská, kde inkasoval za minulý
rok 1,58 milionu korun, přičemž se
dozorčí rada za celý rok sešla pouze
pětkrát.
Jak je tedy zřejmé, u současných
radních převažují finanční příjmy
z hazardu nad zájmy občanů osmičky
na omezení patologických dopadů
heren.

Po zamítnutí několika protinávrhů
na úplný zákaz hazardu nebo jeho
razantnější omezení nakonec prošla
již zmíněná kosmetická úprava z pera
místostarosty Matěje Fichtnera celkem hladce. Žádný zastupitel nebyl
proti, 10 se zdrželo, 2 nehlasovali
a jeden nebyl přítomen.
Zásadní změny se tak v blízké
budoucnosti nedočkáme. Až tedy
budou koaliční politici opět mluvit
o tom, jak budou bojovat s hazardem, berte jejich sliby s rezervou.
V jejich podání jednoduše platí:
sliby se slibují, blázni se radují.

Lukáš Wagenknecht

2

PIRÁTSKÉ LISTY

pirati.cz

Kauza Taussigova
Ing. Ladislav Kos

senátor a spoluzakladatel
Hnutí pro Prahu 11

ROZESTAVĚNÝ OBJEKT TAUSSIGOVA
Jste v Senátu téměř 2 roky, máte
již tedy možnost srovnat realitu
výkonu Vašeho mandátu s očekáváním. Co jste od Senátu čekal,
co se naplnilo, a v čem je to jiné?
Nejvíce mne asi překvapilo kultivované prostředí, ve kterém má
každý senátor možnost vyjádřit
svůj názor, aniž by byl doprovázen
halasným protinázorem, tak jak
jsme toho svědky v Poslanecké
sněmovně. Příjemně mne rovněž
překvapila intenzita práce většiny
senátorů, kteří mají projednávané zákony detailně prostudovány
a kompetentně se k nim vyjadřují. Snažím se nezůstat za nimi
pozadu.
Obecně se tvrdí, že Senát je oproti Poslanecké sněmovně více
o osobnostech nežli o politické
příslušnosti. Dokáže senátor
jako jedinec, osobnost udělat
něco prospěšného pro občany
ve svém volebním obvodu? Má
k tomu faktické kompetence?
Jsem ve vztahu ke svému volebnímu obvodu značně atypický senátor. Málokterý je totiž zároveň výrazným opozičním zastupitelem.
O spolupráci s vedením městské
části se proto nedá hovořit, komunikační cesty směrem k občanům přes media městské části
jsou pro mne uzavřeny. Občané
o mne přesto nebo právě proto
vědí, přicházejí se radit, posílají náměty. Komunikuji posléze
s úřady, které jsou k senátorovi
vstřícnější, než k občanovi nebo
zastupiteli. Napomáhám i opozičním uskupením v dalších městských částech volebního obvodu,
např. svou účastí na zastupitelstvech, kde se vyjadřuji k zásadním problémům dané městské
části. Výraznou podporu poskytuji občanům a některým městským částem při nesouhlasných
vyjádřeních ke stavbě Vestecké
spojky, jež by vytvořila nežádoucí
„zkratku“ mezi D1 a D3 se všemi
negativními důsledky na okolí.
V čem vnímáte silné stránky Senátu? Myslíte si, že se role Senátu
v čase mění?
S nástupem Andreje Babiše a jeho
spojením s komunisty se názor
na Senát začíná měnit. Odborná
i laická veřejnost začíná chápat, že
kromě úlohy v legislativním procesu může Senát sehrát významnou roli při „chtění“ zásadních
ústavních změn.

Co považujete za svůj největší
úspěch jako Senátora, případně
za největší úspěch Senátu jako
celku?
Úspěchy či nezdary senátora
jsou obtížně měřitelné. Nicméně
považuji za svůj úspěch a mám
dobrý vnitřní pocit vždy, když
při projednávání zákona ať už
na výborech nebo na plénu, jsou
reflektovány mé návrhy na změny
zákona. Jsem vystudovaný chemik, v komunální sféře jsem se
věnoval financím a územnímu
rozvoji, proto jsem se intenzivně
účastnil projednávání kauzy Lithium, novele stavebního zákona
a zákona o vlivu na posuzování
vlivu staveb na životní prostředí
(EIA), novele zákona o liniových
stavbách a omezení plastových
odpadů.
Chybí Vám některé pravomoci
Senátu, které byste jako senátor
využil?
Chybí mi možnost projednávat
rozpočet ČR v Senátu. Rád bych
vyjádřil, stejně jako jistě mnoho
mých kolegů, nesouhlas se schodkovým rozpočtem v době silného
hospodářského růstu.
Jaký máte názor na změnu způsobu voleb do Senátu, na jednokolovou volbu tzv. australským
způsobem?
Snahu změnit způsob volby do Senátu je veden myšlenkou zvýšení
legitimity senátu vyšší volební
účastí. Jednak si nemyslím, že
Senát zásadně zvýší svou prestiž
vyšší volební účastí a jednak je
australský systém naprosto nepřehledný a obtížně pochopitelný. Volí se pouze v jednom kole
a matematickými algoritmy se
podle počtu prvních, druhých,
třetích a dalších pořadí, které
kandidát obdrží při volbě, určí
výsledné pořadí. Do Senátu tak
může postoupit vítěz s pouhými
13 % obdržených hlasů, systém
odstraňuje „vyvažování“ hlasů
ve druhém volebním kole, určuje
občanovi, že na kandidátce musí
dát hlas minimálně třem kandidátům. Jsem pro zachování současného dvoukolového systému
voleb do Senátu, přimlouvám se
však za to, aby volby všeho druhu
probíhaly pouze v jednom dni.

Karolína Ždárská

Proč se Vám vlastně výstavba nelíbí, vždyť komunitní
centrum pro rodiny je na první pohled užitečným projektem, který byste měli spíš vítat, nebo není to tak?
Komunitní centrum pro rodinu není to zásadní, co obyvatelům našeho domu vadí. Většinou považují myšlenku za rozumnou. Co nás děsí, jsou rozměry budovy,
která vzniká na místě původního přízemního objektu.
Je pravdou, že původní objekt, který využívala hlavně
firma pečující o zeleň na sídlišti, nebyl nikým udržován
a chátral od 90. let. Přesto se ale jednalo o pevný zděný
objekt, který vyžadoval opravu střechy a omítek, jistě
i rekonstrukci vnitřních prostor. V jeho těsné blízkosti
je několik vzrostlých stromů a mezi nimi také poměrně
neobvyklý, u nás docela vzácný Liliovník tulipánokvětý.
Tvořil zajímavou dominantu prostoru vnitrobloku a roste zde přes 40 let. Ten měl být podle záměru investora
zlikvidován a pouze díky našim protestům se jej podařilo
zachovat.
Objem původní stavby byl 380 m3, objem nové budovy je
1 490 m3. To jsou údaje z architektonické studie. Realita
je, co do objemu stavby, ještě horší. Stavitelé totiž nestaví
na původních základech, ale za jejich obvodem vyhloubili
a vybetonovali nové základy. Původní přízemní objekt
vyrostl o patro, takže současný dvoupodlažní dům má
výšku přes 10 m. A to už je opravdu barák, který nám
vyrostl cca 30 m před okny.
Jak jsme zjistili, v objektu nebude jenom rodinné centrum. Téměř celé první patro zabere kavárna se sklady
a veškerým zázemím. V objektu bude podle návrhu architekta dále recepce, budou tam kanceláře pro pracovnice
neziskové organizace Osmička pro rodinu apod. Takže
rodinné a komunitní centrum je spíše zástěrka pro čistě
komerční objekt!
Nedávno jsme se navíc dozvěděli z odpovědi místostarosty Nepila, kterou mi poslal jako reakci na interpelaci
při červnovém zasedání zastupitelstva, že tam má být
také coworkingové centrum.
Byli jste oslovení před zahájením projektu jako dotčené
SVJ?
Před zahájením projektu nám nikdo nic neřekl. Ani zmínka o tom, že se bude něco ve vnitrobloku dít. Na konci
minulého roku byl výbor SVJ pouze požádán dopisem
p. starosty, aby se vyjádřil, zda chceme na malé proluce
mezi domy, kde bylo kdysi dětské hřiště, vytvořit zázemí
pro seniory. Výbor svolal obyvatele, radili jsme se, poslali
dopis s návrhem panu starostovi. Nikdo se již neozval, dvě
původní lavičky tam stojí dál a na místě se nic nezměnilo.
Takže zbytečná snaha, teď se tomu můžeme jenom smát.
O stavbě jsme se dozvěděli, až když se začala původní
budova bourat. Začali jsme pátrat, co se děje, a proč jsme
nebyli osloveni. Dozvěděli jsme se, že nejsme účastníkem
stavebního řízení, respektive, že výbor SVJ nemůže zastupovat v této věci vlastníky, a tudíž není nutné nikoho
informovat. Takže jednotlivé vlastníky bytů není možné
oslovit, protože je jich mnoho a výbor SVJ není v této věci
kompetentní, nemůže je zastupovat! A stavební povolení
může být vydáno během několika dní!

Na sídlišti Nové Ďáblice ve vnitrobloku ulic Taussigova,
Hlaváčova a Za střelnicí probíhá výstavba „Rodinného
a komunitního centra Ládví“, financovaného z rozpočtu Prahy 8 za výrazné dotační podpory Magistrátu
hl. města Prahy, který poskytl na výstavbu centra
20 mil. Kč. Účelem poskytnuté dotace přitom bylo dle
rozhodnutí zastupitelstva magistrátu hl. města Prahy
„Vybudování rodinného centra v nevyužitém objektu
MČ, které bude poskytovat služby a prostory pro děti
různých věk. kategorií“. Obyvatelé přilehlých domů ale
hlasitě proti stavbě protestují. Co se jim na výstavbě
nelíbí, shrne za obyvatele vnitrobloku v rozhovoru
RNDr. Helena Zlámalová, CSc., předsedkyně výboru SVJ bytových jednotek bezprostředně sousedících
s rozestavěným centrem.
Po zjištění všech okolností jsme 15. května poslali písemnou stížnost p. starostovi Petrusovi s našimi konkrétními
připomínkami a dotazy. Odpověď nepřišla žádná! Když
jsem 27. června na zasedání zastupitelstva interpelovala
zastupitele a dotázala se pana starosty proč neodpověděl,
řekl mi, že on o tom moc neví, to vše zajišťuje pan místostarosta Nepil a ten mi jistě odpoví písemně později. Při
interpelacích totiž pan místostarosta ze sálu raději odešel.
Jak jste sama zmínila, v záměru se objevil výraz coworkingové centrum. Co si o tomto záměru myslíte?
Coworkingové centrum sem vůbec nepatří. To si sem budou
různí podnikatelé jezdit půjčovat kanceláře, organizovat
jednání s klienty apod.? Kde budou parkovat, když už
takhle tady bojujeme o každé parkovací místo? To je holý
nesmysl. Vnitroblok mezi paneláky na sídlišti není místo
pro coworkingovou ideu. To je zase jenom zastírací manévr
pana místostarosty Nepila, který to celé organizuje.
V jakém stádiu je momentálně výstavba?
Budova vyrostla obrovským tempem. Během několika
týdnů stála hrubá stavba a byly ořezány větve Liliovníku,
který překážel. V současnosti stavba pokračuje velmi pomalu, skoro to vypadá, že stavba stojí. Ono už není kam
spěchat, to hlavní bylo vykonáno.
Jaký je Váš cíl, čeho byste rádi dosáhli?
Náš cíl je jasný. Chceme dosáhnout odstranění této megalomanské stavby. Na jejím místě by mohlo být pěkné hřiště
pro děti, lavičky pro maminky s kočárky i pro seniory.
Bylo by možné také obnovit původní objekt a udělat tam
skutečně prostory rodinného a mateřského centra, jako je
to ve vedlejším vnitrobloku. Chceme se také pokusit zachránit Liliovník tulipánokvětý, kterému kolem kořenů zalili
betonové základy nového objektu a ořezali větve do výše
10 m. To vše pod „patronací“ České inspekce životního
prostředí, kam jsme se obrátili s podnětem 31. 5. 2018.
Z odpovědi jsme se dozvěděli, že „vzdálenost vzrostlého
stromu je jen asi 1-1,5 m od stěny budovy“. Ale ten strom
je obklopen budovou ze tří stran! „Jámy pro základy byly
hloubeny ručně a kmen i kořenové náběhy jsou ochráněny
dřevěnou stěnou. Zhotovitel zajišťuje pravidelnou zálivku
dřeviny. Zda a v jakém rozsahu bude zdravotní stav liliovníku ovlivněn výstavbou, nelze podle vedoucího oddělení
ochrany přírody ČIŽP OI Praha predikovat.
Co by Vám v řešení situace pomohlo?
Každá pomoc je dobrá nyní i v budoucnu. Nechceme, aby
se podobné jednání opakovalo. Nechceme, aby zastupitelé
jako ovce odhlasovali vše, co jim starosta nebo místostarosta
předloží k hlasování, a nezajímali se blíže o účel rozhodnutí,
jeho rozsah a následky a zejména o názor lidí, žijících v dané
lokalitě. Zastupitelé mají zastupovat občany, a to je příliš
velká zodpovědnost, než aby jenom zvedli ruku, protože
„na to bude dotace“.
Jaroslav Vlk.

Lukáš Wagenknecht – Nešťastnou situaci, do které se obyvatelé těsně přilehlých domů centra nejen v Taussigově
ulici dostali, vnímáme. Je to opět klasická politika „o nás bez nás“, jednoduše demonstrace arogance současné politické
reprezentace na radnici Prahy 8. Celou kauzu nyní analyzujeme. Dle námi získaných informací Praha 8 dostala finanční
dotaci na předimenzovanou budovu centra 20 mil. účelem dotace má být vybudování centra pro děti různých věkových
kategorií. Dle současného záměru má ovšem budova plnit odlišný účel, mohlo by se tak jednat o porušení rozpočtové kázně
ze strany MČ Praha 8. Věcí se budeme dále zabývat a podnikat kroky k tomu, aby došlo k nápravě současného stavu.
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Krásné Kobylisy

Rozhovor s Janou Rozmarovou ze spolku Krásné Kobylisy
Dobrý den Jano, jste jednou z nejaktivnějších členek spolku Krásné
Kobylisy. Mohla byste nám říci,
jaké jsou hlavní priority, které
prosazujete?
Jde nám především o kvalitu života
obyvatel v lokalitě, to je naše priorita.
Proto se zaměřujeme vždy na to, co
ji nejvíce rozvine nebo kde je třeba
ji ochránit. Aktuálně je pro sídliště
Ďáblice největší hrozbou další zahušťování nekoncepční bytovou výstavbou na úkor občanské vybavenosti.
Pro stávající obyvatele by taková výstavba neměla žádný přínos. Naopak
by se jim zhoršila dostupnost školek,
škol, lékařů a ostatních služeb. Došlo
by k dalšímu zhuštění automobilové dopravy a ke zhoršení možností
parkování.
S kvalitou života bezprostředně
souvisí i lokální možnosti vyžití
a uspokojení potřeb. Proto jedním
z našich cílů je i obnova bývalých obchodních center, kde lidé dříve měli
k dispozici kvalitní obchody a služby
jen kousek od svého domu. Centra
také sloužila jako přirozený prostor
pro jejich setkávání. Dnes v rukou
soukromého vlastníka chátrají. Má
totiž s objekty jiné záměry, plánuje
zde stavět vysokopodlažní budovy.
K oživení komunity se snažíme při-

spět také prostřednictvím různých
akcí, které podněcují vytváření sociálních vazeb, podporujeme vzájemnou spolupráci bytových domů
sídliště, aktivně informujeme obyvatele o dění atd.
Jak vlastně vznikl spolek Krásné
Kobylisy?
I když jsme skupina lidí, kterým není
osud sídliště Ďáblice lhostejný a nápady na aktivity v komunitě již v nás
nějakou dobu zrály, neviděli jsme
jako nutné vystupovat společně pod
hlavičkou nějaké organizace, a to až
do června minulého roku. Zlomovým okamžikem pro nás byla veřejná
prezentace investora, který v červnu
představil své záměry masivní bytové
výstavby až 18ti podlažních budov
v několika lokalitách stabilizovaného
území sídliště Ďáblice. Rozhodnutí
založit spolek přišlo rychle. I když
impulz ke vzniku nebyl zrovna pozitivní, cíle spolku pozitivní jsou.
Jde nám o celkový rozvoj sídliště.
O to, aby poskytovalo obyvatelům
minimálně stejně dobrou, ale spíše
lepší kvalitu života, než tomu bylo
u předchozích generací. Množství
spolupracovníků a podporovatelů
nám ukazují, že jdeme správným
směrem.

O čem sní developeři,
když náhodou spí

Jako ovečky, honí se před spaním
v myšlenkách developerů samé projekty, projekty bytových komplexů,
kancelářských budov a projekty obchodních center. No a pak, když se
náhodou zadaří a přepracovaný developer usne, dostane se do lepšího světa, kde se s ním nikdo nedohaduje, co
se kde smí postavit a co se nesmí. Nemusí se handrkovat o každý kousek

lesa, parku, zeleně, hnízdiště něčeho
či výhledu někoho nebo nedej bože
o památky. Sen je provází po místech,
kde nejsou žádní nepřátelští domorodci bránící se pokroku v podobě
vymýcení náletových dřevin a jiných
zdrojů pylových alergenů. Místní
dobří lidé vítají stavbaře chlebem
a solí. Těší se, až se jejich příbytky
díky novostavbám zahalí do stínu

Co Vás osobně nejvíce trápí a naopak, co Vás v poslední době nejvíce potěšilo?
Trápí mě, jak dáváme zabrat přírodě. Zrovna včera jsem viděla nově
vybetonovanou plochu náměstí,
a i jako laika mě napadne, kam se
asi tady vsákne všechna voda? Co
rozptýlí letní vedra?
Obecně mě těší, že nejen díky aktivitě pro Krásné Kobylisy, potkávám
mnoho skvělých lidí. Například
dnes mě velmi potěšil pán, který
mi pomohl a vyměnil píchlé kolo
u auta.
Co je podle Vás nejefektivnější při boji proti developerským
projektům, které neberou ohledy
na místní občany?
Mít v politických orgánech takové
politiky, kteří znají zájmy občanů
a budou je skutečně hájit. Pokud
toto funguje, tak developer s největší pravděpodobností s žádným
bezohledným projektem nepřijde
a pokud ano, tak bude usměrněn.
My jsme např. společné zájmy
občanů našim politikům ukázali
zároveň s podpisy Petice a Společného prohlášení zástupců výborů
bytových domů z celého sídliště.
Pro smysluplný rozvoj lokality

Jana Rozmarová

je potřebná existence vize
tohoto rozvoje. Konkrétní
představa o budoucnosti lokality musí korespondovat
se zájmy občanů a vycházet
nejen z jejich současných,
ale především budoucích
potřeb. Jen vize ale nestačí.
Je třeba, aby se stala součástí
účinné regulace, např. územní studie. Z tohoto důvodu
dal spolek Krásné Kobylisy
Městské části Praha 8 pod-

a uniknou dotěrným slunečním paprskům a depresivním výhledům
do dáli. Nové stavby jsou všude tam,
kde vyrostou, vítány. Bývají otiskem
současnosti a poselstvím budoucnosti. V jejich snech se zajisté zrodily
i názvy projektů. Slavnou industriální minulost citlivě promítnou třeba
do názvu projektu Rustonka, DOCK
River Watch, Kolben Tower, Kolben
Cube. U bytových projektů developeři a jejich múzy hýří v názvech sluncem, zelení, pohodou a v neposlední
řadě světovostí. Takže se mě neptejte,
proč se bytový komplex nejmenuje
třeba popravdě Na staré galvanovně,
U tří oběšenců či Kafilérka. Místo
toho máme Sluneční vršky, U akátu

Otevřená veřejná správa

nět k vypracování Územní
studie na sídliště Ďáblice. Po různých změnách se
stal jejím zpracovatelem Institut pro plánování a rozvoj.
Věříme, že tato studie bude
respektovat zájmy místních
obyvatel. Dokončena by měla
být v příštím roce.

Lukáš Wagenknecht

nebo Port Karolína. A pokud chcete
opravdu něco extra, pak tu je projekt
Bullovka – „reprezentativní střešní
byty s impozantním výhledem v žádané lokalitě“. Ano, ta Bullovka se
opravdu píše hned se dvěma „el“. No

V dnešní době je nesmyslné, aby lidé museli obíhat úřady místo toho, aby
na úřadech obíhala data a informace. V Senátu budu podporovat takové návrhy,
které podpoří transparentnost veřejné správy a odbourají zbytečnou byrokracii.
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Rozhovor s Janou Rozmarovou

PIRÁTSKÉ LISTY

logicky, každý ví, že se býk anglicky
píše s dvěma „el“, jen já vůl si myslel,
že to má nějaký vztah k Bulovce, kde
ten dům staví.
Václav Turko

Ing. Lukáš Wagenknecht
kandidát na senátora
ve volebním obvodě 23

PIRÁTSKÉ LISTY

pirati.cz

Rozhovor s Michalem Bláhou
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Hlídač Státu
Digitalizace státu neznamená převedení papírových formulářů na internet. Musí jít ruku v ruce s redesignem
procesů a agend. Je nesmyslné digitalizovat papírovou cestu, když digitální může být zcela jiná. Samozřejmě
to znamená do určité míry snížení
počtu pracovníků, ale hlavně se musí
změnit jejich profesní zaměření. Stát
bude během digitalizace potřebovat
více analytiků, projekťáků, IT architektů, UX a procesních designerů
a kvalitnější právníky. Poté hlavně
pracovníky, kteří budou se získanými daty pracovat, analyzovat je
a na jejich základě dělat rozhodnutí.
To se dnes neděje. Samotný úřední
proces může být pro většinu agend
automatizován.

Michal Bláha

Celý profesní život se pohybujete ve světě
informačních technologií. Jak tuto disciplínu
zvládá náš stát? Umí politici a úředníci tuto
agendu řídit efektivně?
Stát je nezvládá dobře. Stát nevnímá občana
jako zákazníka, hlavním úkolem úřadů je formálně naplnit zákon, nikoliv obsloužit občana.
V celém rozsahu se jedná o kombinaci více
faktorů, kde všechny působí negativně. O jaké
faktory jde? Stát nemá jasnou a dlouhodobou
vizi digitalizace. Státní správa je svazována
legislativou, a často i z hlediska digitalizace
přijatelnou legislativu využívá jako záminku proti digitalizaci. Stát je řízen převážně
hierarchicky a direktivně, není atraktivním
zaměstnavatelem.

Státní správa neumí zaplatit kvalitní odborníky
přiměřenými platy, celý princip odměňování
je postaven na odsloužené době a formálním
vzdělání, nikoliv na dovednostech a přínosu
jednotlivce. Státní správa zatím nemá žádný
podstatný důvod pro zvýšení efektivity. Peněz
je zatím dost, každá změna je potenciálně nebezpečná, proto je lepší nic neměnit.
Dlouhou dobu se hovoří o digitalizaci a robotizaci v průmyslu i ve službách. Jak tento
fenomén dopadne na zaměstnanost? Vidíte
stejný prostor pro digitalizaci a robotizaci
ve státní správě? Je to prostor pro zefektivnění a úspory pro stát, např. uvolnění pracovních sil pro soukromý sektor?

Michale jste tvůrcem projektu
Hlídač Státu. Přibližte nám, co to
vlastně je Hlídač Státu a k čemu je
dobrý?
Hlídač Státu se snaží maximálně
ztransparentnit finanční toky státní
správy a velmi přehledně je poskytnout běžným občanům, novinářům
a analytikům. Za první 2 roky existence jsme se stali respektovanou
nezávislou autoritou v oblastech
transparentnosti státu, využívání
otevřených dat a elektronizace státu.
Současně si klademe za cíl být jedním
z aktivních subjektů v ČR podporujícím skutečné proti-korupční aktivity
v maximálně konkrétní a důsledné
formě. Nechceme pouze kritizovat,
aktivně pomáháme státní správě
a úředníkům s elektronizací státu,
zprostředkováváme zahraniční zkušenosti a trendy, pomáháme nastavit

základní principy digitalizace služeb
a procesů státu.
Povedlo se Vám, či někomu jinému
skrze Hlídače dojít k zajímavým
zjištěním? Pokud ano, můžete uvést
příklad?
Kauz objevených díky Hlídači Státu
jsou stovky, pro novináře jde o důležitý zdroj primárních informací.
Mezi největší kauzy patří financování
nemocnic a vyplácení zpětných bonusů, neoprávněné dotace velkým
agro-holdingům či neefektivní IT
zakázky na centrálních úřadech.
Jak vidíte přístup českých úředníků k otevřenosti a dostupnosti
informací pro veřejnost? Co byste
doporučil do budoucna.
Obecně platí, že čím menší úřad,
tím je – až na výjimky – otevřenější. Nejčastějším pohledem úředníka
a politiků vůči otevřenosti je veliká
opatrnost. Velmi často je transparentnost přijímána s velkou nedůvěrou a obavou “co na nás zase ti
novináři najdou”. Je to škoda, že ani
po 17 letech existence zákona o právu
na informace se tento postoj nemění. Mně se líbí přístup státní správy
ve Velké Británii. Tam neřeší, zda
budou některé informace veřejné či
nikoliv. Aktivně hledají způsob, jak je
zveřejnit, formou, která bude nejužitečnější pro občany, firmy i samotný
úřad. A debatují o tom s odbornou
veřejností. Toho bych se v budoucnu
rád dožil.
Jaroslav Vlk

piráti
praha 8
ALICE HAMALOVÁ

lídryně kandidátky Pirátů
na Praze 8

Některé politické strany se lacině strefují do odbornosti
Pirátů, jaké odborníky mají Piráti na osmičce?*
Máme na špičce kandidátky odborníka na bytovou problematiku, programátorku z matfyzu (pozn. redakce – Matematicko
Fyzikální fakulta Karlovy univerzity),
právníka z ministerstva, konzultanta podnikových procesů,
projektovou vedoucí, datového analytika (také z matfyzu),
odborníka na otevřený software, geofyzika z AV ČR a systémového knihovníka.
Naše znalosti nám umožní jít do hloubky a radnici vylepšit
například po stránce procesů, softwaru, technického vybavení nebo se chopit případného stěhování na Palmovku.
Také dokážeme ve spolupráci s Piráty na Magistrátu rozvíjet
koncepci bytové výstavby na našem území.

V čem je fungování pirátů na Praze 8 jiné,
lepší než v jiných stranách?
Určitě je to otevřenost a transparentnost.
Na všechna setkání Pirátů může přijít kdokoliv
z veřejnosti. Zápisy ze schůzek jsou uveřejňovány na internetu. Naše politická strana má veřejný transparentní účet
i mimo volební období. Máme demokratický systém napříč
celou strukturou. To znamená, že členové strany volí, ale
také mohou odvolávat stranické funkcionáře. Každý hlas
má stejnou váhu. To platí i u nás na Praze 8.
Jaké kroky plánujete po volbách, pokud Piráti uspějí?
Určitě bychom chtěli udělat audit fungování radnice. Pochválit procesy, které fungují a udržet je, opravit a vylepšit
ty, které jsou problematické a netransparentní.
Z konkrétních věcí bychom rádi zavedli otevřený diář našich
radních a navrhli ho i ostatním stranám. Začali bychom
pracovat na návratu veřejného rozklikávacího rozpočtu
až na úroveň smluv. Zaměřili bychom se také na možnosti
použití otevřeného softwaru pro chod radnice. Dále bychom
chtěli uspíšit dostavbu Nové Palmovky.

MICHAL NOVÁK

předseda Místního
sdružení Pirátů na Praze 8

Co bude vaší povolební prioritou?
Otevřenost a transparentnost radnice. Protože pouze informovaný občan, který má na radnici dveře otevřené, je pro
politiky partnerem a může svými nápady a připomínkami
přispět k řádnému fungování radnice.
Jaroslav Vlk
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Podnikání na Praze 8
Rozhovor s Mgr. Petrem Jelínkem – zlatníkem z Palmovky
Jaký je Váš vztah k Praze 8?
Je to můj domov. Jako kluk jsem vyrůstal na ďáblickém sídlišti, stejně jako
můj otec, děda i praděda vyrůstali
a žili v Libni. Obchody máme v Libni
na Palmovce. Mám rád centrum města. Šperky, které vyrobíme, musí projít
státní kontrolou puncovního úřadu.
Ten sídlí blízko Staroměstského náměstí, a tak mám to štěstí, že i při některých pracovních pochůzkách můžu
prožít tu jedinečnou atmosféru, kterou
obdivují zahraniční turisté. Mám ale
i řadu oblíbených míst na naší osmičce. Karlín nám za posledních pár let
doslova rozkvetl. Dosud nezastavěný
prostor Rohanského nábřeží má velký
potenciál stát se zeleným odpočinkovým a sportovním centrem, takovou
druhou Stromovkou. Věřím, že obec
i vedení celého města dokážou tento
prostor zachovat, zvelebit a uchránit
před plošným zastavěním. Doufám, že
libeňský památkově chráněný objekt
Palác Svět nepotká stejný osud jako
unikátní průmyslovou stavbu Mazutku, která ještě před nedávnem stála
na okraji sídliště Invalidovna. V jejích
rekonstruovaných prostorách mohly
být kavárny, kluby, výstavní prostory,
venku třeba dětské hřiště a skatepark.
To se však již nestane, tato stavba šla
letos k zemi.
Tradice Vaší firmy se datuje od roku
1930 a navázal jste na ni v roce 1992.
Jaké byly Vaše začátky?
Chtěl jsem zachovat rodinnou zlatnickou tradici. Obchod a dílnu jsme
otevřeli s otcem jen pár let po revoluci.
Začali jsme s pár kousky šperků a hodinek. V té době se hodně opravovaly

staré poškozené rodinné šperky a hodiny, které lidé měli doma, chtěli je
zachránit a do té doby tu nebyl nikdo,
kdo by to dělal. Pak přišla doba, kdy
trh zaplavily sériově vyráběné dovážené šperky ze zahraničí. Částečně
jsme se tomu postavili a začali vyrábět
vlastní věci. Dnes již zákazníci cíleně
vyhledávají elegantní šperky perfektně
ručně zpracované. Všechno to však
musí být za rozumné peníze. Mladí
chtějí, aby zlatník jejich nápad zhmotnil například do podoby zásnubního
nebo snubního prstenu, a tak nám
sami zákazníci pomáhají rozšířit naši
kolekci i vzorkovnici. Lidé k nám jezdí
z celé Prahy. Nebýt metra na Palmovce,
dostávali by se k nám letos jen obtížně.
Ulice Zenklova je od ledna uzavřená,
a ještě několik měsíců bude. Tato ulice
má na uzavírky smůlu. Nebyl snad
rok, kdy by se zde nekopalo.
Dne 2. února 2018 vyšel v Blesku
článek s titulkem “Je to katastrofa!
Uzavírka Zenklovy ulice drtí místní
podnikatele, někteří už zavřeli.“ Jak
situaci vidíte Vy dnes, s více než půlročním odstupem? Co Vám nejvíce
pomáhá překonat toto těžké období?
Tato dlouhá uzávěra zasáhla všechny
obchodníky. Někteří to již bohužel
i vzdali, skončili nebo své obchody
přemístili jinam. Chci věřit slibům, že
tato roční uzavírka ulice je poslední
a nové koleje a sítě vydrží minimálně
dalších deset let. Optimisté tvrdí dokonce jednu generaci, mě by stačilo
alespoň těch deset let. Musíme to nějak
zvládnout, napřít síly a těšit se na nové
chodníky, rychlejší internetové sítě
a vodovody, které nebudou praskat

Mgr. Petr Jelínek vede na Praze 8 rodinou firmu s téměř stoletou tradicí

po každé zimě. Bohužel tato velká stavba nebude v prostoru Libně poslední. Rekonstrukcí
má projít celý prostor křižovatky Palmovka,
o Libeňském mostě nemluvě. Na Palmovce
se plánuje nová kavárna, nová zeleň, dokonce
i informační centrum s vyhlídkovou věží. Je
škoda, že když už se našly takové prostředky,
mohlo zde například vyrůst mobilní strážní
pracoviště policie, do kterého by byly svedeny
záznamy z kamer monitorujících celou oblast Palmovky a přilehlých ulic. To by výrazně
posílilo bezpečnost místa. Dobrá káva pod
nově vysazenou zelení je skvělá, ten výhled
na polehávající bezdomovce a nepřizpůsobivé
je již horší.
Co se dalo podle Vás, ze strany města udělat jinak, aby se zmírnily dopady na místní
podnikatele?
Myslím, že by pro občany bylo zajímavé, kdyby
na webu městské části snadněji našli odkazy
na osvědčené firmy z různých profesí, a tak by
snadno zjistili, kam se obrátit. Snažíme se lidem
maximálně vyhovět. Díky tomu firma Zlatnictví

Jelínek – Svět snubních prstenů byla v roce 2014
vyhlášena jako druhá nejlepší řemeslná firma
na osmičce. Toto ocenění od lidí nás těší. Škoda
jen, že od roku 2014 žádné podobné iniciativy
směrem k podnikatelům neproběhly.
Jaká je Vaše představa o firmě Zlatnictví
Jelínek za dvanáct let, kdy oslavíte 100 let
od jejího založení?
Především bych si přál, aby tu značka Zlatnictví
Jelínek – Svět snubních prstenů za těch dvanáct
let stále byla. Věřím, že rodinná tradice bude
pokračovat. V tu dobu již firmu převezme patrně další generace. Samozřejmě, že když bude
mít chuť a zájem, budeme ji v tom podporovat.
Věřím, že naši zákazníci si nás najdou i za těch
dvanáct let a přál bych si, aby jejich počet i nadále vzrůstal. Je to na nás. Budeme se snažit
vycházet lidem vstříc a dělat poctivé řemeslo.
Lidé to poznají a ocení.
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Profesní a věkové složení Senátu

Horní komora Parlamentu má
za sebou dlouhou historii a její podoba se mění v čase. Za Rakouska
Uherska byla tvořena členy dědičnými a členy jmenovanými. Zastoupena zde byla také řada významných
osobností, jako například František
Palacký či Jaroslav Vrchlický. V historii jsou období, kdy byl náš parlament jednokomorový, například
v době Protekorátu.Tehdejším prezidentem Háchou byla horní komora
rozpuštěna a znovu zřízena byla až
na konci 60. let 20. století. Ke zrušení
došlo i v letech 1990-1992. Horní komora, jak ji dnes známe, je ukotvena
v Ústavě z roku 1993. První senátní
volby se však konaly až v roce 1996.
Senát byl v minulosti často nazýván odkladištěm politických mrtvol a dodnes ho tak někteří vnímají.
Podíváme se na to, jaké je profesní
a věkové složení našich senátorů.

Co se týče profesního složení, největší zastoupení
mají v Senátu pedagogové,
ať už základních, středních
či vysokých škol. Je jich
20 %. Ti jsou následování
lékaři, kterých je v Senátu
15 %. 10% zastoupení mají
v horní komoře technici
a jim příbuzné obory. Mezi
senátory také najdeme 6 %
ekonomů a 5 % právníků.
Všechny tyto profese bezpochyby Senát obohacují. Horní komora
Parlamentu České republiky se ale
věnuje všem oblastem života občanů,
mezinárodním otázkám či bezpečnosti státu. Řada návrhů zákonů se
určitým způsobem dotýká státního
rozpočtu, zasahuje do veřejných financí, proto by mělo být spektrum
odborníků v Senátu mnohem širší.
Věková hranice pro vstup do Senátu je Ústavou stanovena na 40
let. Průměrný věk našich senátorů
je však mnohem vyšší, a sice 60 let.
Pouhých 10 senátorů z celkových
791, tedy 12, 7 %, je mladších 50 let.
Nejvíce zákonodárců, celkem 34, je
ve věku 61-70 let. To je 43 % z celkového počtu. Druhá nejpočetnější
věková kategorie je 51-60 let, do které
spadá 38 % senátorů. Osob starších
70 let je nejmenší počet, jde celkem

o 5 z nich, což činí 6,3 % z celkového
počtu. Z toho vyplývá, že bezmála
polovina senátorů je starších 60 let.
Starší lidé mají řadu životních zkušeností a potřebný nadhled, nicméně
v Senátu by spolu s nimi měli zased-

Politické trafiky

nout i lidé se zkušenostmi s novými
technologiemi a odlišným pohledem
na svět. Pojďme proto Senát omladit!
Je to v našich rukou.
Počet Senátorů je ústavně stanoven
na 81. K 15. 8. 2018, kdy byl článek

Je nezbytné nastavit jasná pravidla fungování dozorčích orgánů a státních
či městských firem. V Senátu budu prosazovat taková systémová opatření,
která nastaví jasná pravidla pro kontrolu veřejných peněz.

psán, byl počet senátorů 79, z důvodu úmrtí senátorů Hajdy a Plačka.
Jejich nástupci budou zvoleni v říjnových volbách.
Karolína Ždárská

Ing. Lukáš Wagenknecht
kandidát na senátora
ve volebním obvodě 23
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Jak dlouho žijete v Letňanech a kdy
jste se zapojil do regionální politiky?
Do městské části Praha 18 – Letňany
jsem se přestěhoval v roce 2003, zde
jsem koupil domek. Do regionální
politiky jsem se zapojil roku 2006.
Dvě volební období jsem zastupitelem. Nejdříve koaličním a jelikož jsem od roku 2014 příznivcem
Pirátské strany, tak po posledních
komunálních volbách jsem opozičním zastupitelem za Pirátskou
stranu. Před osmi lety jsem založil
spolek Zdravé Letňany, který se věnuje aktuálním otázkám životního
prostředí, investicím atd. Z pozice
opozičního zastupitele pracuji jako
redaktor a fotograf Letňanských listů, dále jsem členem kulturní komise
a člen výboru pro transparentnost
radnice a výběrová řízení.
Domnívám se, že informovaný letňanský občan musí mít přehled
kam plynou finanční prostředky,
i o tom, jak dopadlo výběrové řízení,
kdo pracuje na zadaných zakázkách
a kolik financí nás stojí správa a samospráva. Transparentní radnice je
nutným základem pro zdravé finance
a prosperitu Letňan. Moje motto je
„slušné a korektní chování“.
Olaf Deutsch

Zdravé Letňany
Představíte se nám?
Je mi 61 let, jsem ženatý a mám téměř dospělého syna. Vystudoval jsem střední školu
ekonomického směru. Pracoval jsem v soukromých i státních společnostech. Již 20 let

působím v zemědělském sektoru, aktuálně
na Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství na pozici vedoucího Informačního
centra bezpečnosti potravin, dále jsem odborný garant projektů pro nevládní organizace.

Co Vás trápí na životě v Letňanech?
V Letňanech mám svou rodinu, zázemí, syn si zde zakládá své kořeny.
V poslední době mne velice trápí
budoucnost Letňan, ze kterých se
postupně vytváří pouze místo pro
ubytování.

infrastruktury. Máme sice vytvořený
lesopark, který je prima, ale chybí nám však lékaři a místa pro děti
ve školkách.
V případě, že byste byl opět zvolen do letňanského zastupitelstva,
čemu se chcete v příštím volebním
období nejvíce věnovat?
Za pár týdnů se konají komunální
volby. Pokud Zdravé Letňany osloví
voliče tak, že budou v koalici, budu
se věnovat kromě jiného kultuře
a sportu a především spolkům, které
pracují a zajišťují kulturní a sportovní vyžití obyvatel. V případě, že
bych byl v opozičních lavicích, tak
podpořím ty návrhy, jež budou dobře zpracované, prospěšné a účelné
pro letňanské obyvatele. Letňany mi
nejsou lhostejné, jelikož jsou mým
domovem.
Proč podporujete Lukáše Wagenknechta jako pirátského kandidáta
do Senátu?
S Lukášem jsem se seznámil při jeho
představování na jedné z pirátských
schůzí. Začali jsme spolu komunikovat a zorganizovali společný seminář
v letňanském klubu seniorů. Jsem
přesvědčen, že je to slušný a velmi
vzdělaný člověk. Dále dle mne bude
i s Piráty představovat konečně už
nastupující novou generaci politiků,
kterým nejde jenom o to, jak z politiky vytěžit co nejvíce pro sebe.
Karolína Ždárská

Kde je podle Vás příčina?
Příčinou je překotná výstavba panelových domů bez dopředu vytvořené

kultura

Pirátské divadlo
Rozhovor s principálkou Pirátského
divadla Romanou Klimešovou

Členové souboru – zleva stojící Jitka Nazarská, Romana Klimešová, Michael Málek, Eva Tichá, sedící Míša Kleslová, Helena Buchtová, Aneta Heidlová, ležící Pavel Nazarský

Romano, kdy a proč jste založili pirátské divadlo?
Existujeme krátce, první schůzka proběhla v dubnu 2018. Bylo to z pocitu, že
dělat pouze politiku je občas na vyhoření.
Jde o únik, relax a jiný svět.
Kolik lidí se na divadle podílí?
Je nás 12–16 podle potřeby. Většina z nás
jsou piráti, ale spolupracujeme i s několika poloprofesionálními herci.
Jaký je Váš repertoár?
Klasická činohra – komedie. Právě zkoušíme první hru. Jde o komedii s názvem

Inzerát. Zápletka je docela jednoduchá.
Jde o situační komedii, co se všechno
může stát, když přijde muž na inzerát.
Jde o příběh běžných lidských vztahů.
Jde o improvizaci?
Základem je samozřejmě pevný scénář.
Ale místy je také možná improvizace.
Kdy plánujete premiéru?
Premiéra má být 9., 12. a 20. září v divadle Kámen. Potom budou následovat
na stejném místě další tři představení.
Podle zájmu také plánujeme další představení po celé republice.

Jak dlouho se věnujete divadlu a co Vás
na něm nejvíc baví?
Divadlo dělám 5 let. V divadle jsem celou svojí duší. Je to pro mě vyjádření
mé osobnosti. Je skvělý blízký kontakt
s lidmi, se kterými se běžně potkávám
u úplně jiných věcí.
Jaké máte plány do budoucna?
Další hra bude opět komedie. Lidé se
chtějí bavit a oddechnout. Politickým
tématům se vyhýbáme. Baví nás běžné
lidské vztahy a problémy.
Jaroslav Vlk
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Komu vadí

městská džungle?
Krátce s Evou Tylovou na téma
Metropolitní plán

Ing. Eva tylová

zastupitelka Prahy 12
za Piráty, Zelené a LES,
pirátská kandidátka
do Senátu v obvodu 17

Jaká úskalí vidíte v novém tolik diskutovaném Metropolitním plánu?
Metropolitní plán má řadu nedostatků. Dále uvedu ty nejzřetelnější.
Je v rozporu se strategií Adaptace
na klimatickou změnu. Na rozdíl
od ní předpokládá, že plochy zeleně
se nebudou rozšiřovat, ale snižovat.
Přitom právě zeleň nám v letních
vedrech město účinně pomáhá
ochladit.
Nesprávně jsou stanoveny i výškové
hladiny, chybí úroveň mezi 13. a 21.
podlažím. 13. podlažní budovy jsou
v plánu zaneseny jako 21. podlažní
a systém čtverců tuto výšku převádí
i na nízkopodlažní budovy v okolí, takže by mohly být zastavěny až
do výše 21. podlaží. Metropolitní
plán veřejnou infrastrukturu chrání
pouze bodem a ne plochou, takže
místo pro školu by se nám mohlo postupnou zástavbou zmenšit na místo
tak pro autobusovou zastávku.

Co mají společného Senát ČR
a Gaius Caesar Augustus Germanicus?
Gaius Caesar Augustus Germanicus římský

Podle architekta Koutského si tvůrci Metropolitního plánu udělali
kompletní inventuru tzv. „městských džunglí“ a chtějí z nich udělat buď park nebo je zastavět. Jaké
nebezpečí se skrývá v „městské
džungli“, že je třeba ji zlikvidovat?
V současné situaci právě tyto džungle účinně ochlazují své okolí. Stromy na 1 ha za rok podle výzkumů
prof. Vyskota z Mendelovy univerzity dokážou poskytnout klimatizační služby za několik milionů Kč,
ovšem nepotřebují k tomu na rozdíl
od drahých klimatizací žádný elektrický proud. Rizika žádná neskýtají.
Podle mě je za tím snaha developerů tyto plochy zastavět.

císař známý spíš pod jménem Caligula pohrozil svého času, že jmenuje svého oblíbeného
koně Incitata senátorem. Kůň se nakonec senátorem nestal, zůstalo jen u výhrůžek. Jak
skončil nevíme, ale Caligula byl 24. ledna 41
n. l. zavražděn. A co má Senát České republiky
společného s Caligulou nebo koňmi? Když si
vévoda Albrecht z Valdštejna budoval své pražské sídlo, nechal v něm roku 1624 vybudovat
i výpravnou konírnu pro 37 koní. V současnosti
slouží prostor bývalé konírny, zrekonstruovaný
do dnešní podoby v roce 1998, jako jednací sál
Senátu, kde se konají schůze pléna. A protože
senátoři jsou mnohem skromnější a skladnější

Václav Turko

než Valdštejnovi koně, vejde se jich sem hned 81.
Václav Turko

Mezinárodní organizace

Členství v Evropské unii nám přineslo především bezpečí a ekonomický růst.
To však neznamená, že by Česká republika měla být pasivní. V Senátu budu
prosazovat taková opatření, která zvýší náš hlas v Evropě.

Ing. Lukáš Wagenknecht
kandidát na senátora
ve volebním obvodě 23
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Trvalé bydliště radnice
Chtěli byste bydlet na radnici? Proč ne, jedná se přeci většinou o pěkně upravené budovy na příhodných
místech. Několik set tisíc našich spoluobčanů tam má
nahlášený svůj trvalý pobyt. Ale zklamu vás, jedná se jen
o formálně právní záležitost, takže vám tam nikde neustelou, na záchod si tam můžete dojít nejvýše v úředních
hodinách a kartáček na zuby a ručník vám tam také nikde
nebudou opatrovat. Zato vám tam budou doručovány
poštovní zásilky a od letošního roku budete mít adresu
radnice nebo obecního úřadu povinně zapsanou ve svém
občanském průkazu. A co trvalým pobytem na radnici
její obyvatelé – neobyvatelé sledují? Řekli byste, že půjde
hlavně o bezdomovce, ale to je jen zhruba každý desátý,
takže většina má jiné důvody. Někteří si myslí, že se na rad-

Václav Turko

Jak vypadalo prvních deset
Pirátských měsíců ve Sněmovně?
zdravotnictví

finance

informatika

nici schovají před exekutorem nebo věřiteli, další chtějí
využívat výhod poskytovaných rezidentům, například
parkovacích zón, školských a sociálních zařízení. Získají
tak i právo volit v daném volebním obvodě a jistě existuje
celá řada dalších důvodů, o kterých nic nevíme. V případě, že byste nechtěli mít v občanském průkazu zapsanou
stejnou adresu jako pán se zakaleným zrakem a myslí, co
po vás u vchodu do metra loudí drobné, tak existuje řada
firem, které vám prodají za zhruba 5 tisíc ročně možnost
trvalého pobytu na prestižní adrese přímo v centru Prahy
nebo třeba Brna, se všemi výše popsanými výhodami, ale
stejně jako na radnici, ani tam hlavu na noc nesložíte.

svoboda

kultura

doprava a logistika

Žádné výjimky pro ČEZ

Novela zákona o zveřejňování smluv prošla
garančním výborem a může do 2. čtení.
vnitro a otevřený stát

spravedlnost

průmysl

kontrola

zemědělství

místní rozvoj

Omezení kumulace platů politiků

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

životní prostředí

zdravotnictví

finance

informatika

vzdělávání a věda

kultura

Jdeme příkladem otevřeným výběrem lidí

práce a sociální věci

svoboda

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

obrana

Osobní odpovědnost ministrů

grafické
elementy
ikony

Zabránili jsme vyškrtnutí jmenovitého hlasování

kontrola
a otevřený
stát
spravedlnost
Ikony jsou průmysl
součástí komunikace Pirátů.
zvnitro
jednacího
řádu
vlády. zemědělství
Lze je použít jako vizuální podporu loga, sloganu či textu.
Ikonami lze vyjádřit i činnost, na kterou se zaměřuje pirátský kandidát.
Ikony by měly mít dostatek prostoru okolo sebe podobně jako logo.
Zde je řada 18 ikon a samozřejmě lze vytvářet i nové.
Dotlačili jsme vládu k předložení zákona, který
Důležité je dodržovat jednoduchost a kontinuitu s již vytvořenými ikonami.

Odborníci do firem ovládaných státem

zprůhlední obsazování míst ve státních firmách.

životní prostředí

grafické
elementy
ikony

vzdělávání a věda

Otevřená
Sněmovna
mezinárodní vztahy
práce a sociální
věci

Připravujeme aplikaci, která umožní občanům
sledování veškerých zákonů.

ochrana

Vyšetřovací komise OKD

Ikony jsou součástí komunikace Pirátů.
S pomocí nezávislých odborníků vyšetřujeme
Lze je použít jako vizuální podporu loga, sloganu či textu.
staré
přešlapy
státu.
Ikonami lze vyjádřit i činnost, na
kterou
se zaměřuje
pirátský kandidát.
Ikony by měly mít dostatek prostoru okolo sebe podobně jako logo.
Zde je řada 18 ikon a samozřejmě lze vytvářet i nové.
Důležité je dodržovat jednoduchost a kontinuitu s již vytvořenými ikonami.

Ne plošnému sledování lidí

Podali jsme ústavní stížnost proti směrnici
Data Retention.

Vaříme pro potřebné

Piráti z části platů pravidelně vaří
pro lidi bez domova.

Sledujte nás na našich kanálech
www.lukaswagenknecht.cz
@WagenknechtLuk
@wagenknecht_luk
Tajenku křížovky pošlete na e-mail: info@lukaswagenknecht.cz. Tři vylosovaní luštitelé dostanou pirátské tričko.

@wagenknecht_luk
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