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 DOSTUPNÉ BYDLENÍ  
 A ÚZEMNÍ ROZVOJ 

• Chceme dostupné bydlení a chce-
me tu žít rádi.

• Městské byty nebudou pro promi-
nenty, ale pro ty, kdo je skutečně 
potřebují. 

• Developeři se budou podílet na 
nákladech na občanskou vybave-
nost spolu s městem.

• Nenecháme už žádné městské byty 
prázdné.

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

 OTEVŘENÁ 
 A ZODPOVĚDNÁ 
 RADNICE 
 A FINANCOVÁNÍ 

• Pokud se nebude rozkrádat a plýt-
vat, nutně zbydou v rozpočtu pe-
níze, které využijeme na řešení 
vašich potřeb.

• Zajistíme transparentní hospo-
daření radnice a všech městských 
společností. 

• Odmítáme neprůhledné smlouvy 
a podivné zakázky. 

 DOPRAVA 
• Pro Prahu 3 je klíčové zlepšit veřej-

nou dopravu tak, aby byla plynulá, 
rychlá a pohodlná.

• Nedopustíme další dopravní blo-
kády. Opravy a rekonstrukce ko-
munikací budeme plánovat tak, 
abychom zajistili rozumný pohyb 
motoristů i chodců.

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

• Zmenšíme počet bariér a schodů 
a zlepšíme tak pohyb pro vozíčká-
ře, rodiče s kočárky a cyklisty.

• Zachováme již vymezená místa 
pro stanice metra D na Praze 3, 
kdyby se tato trasa ukázala jako 
nejvhodnější.

 ČISTÉ A ZDRAVÉ MĚSTO  
• Proti vedrům pomohou stromy, 

voda a zelené plochy. Vysadíme 
více stromů v ulicích.

• Zeleň místo betonu vyčistí vzduch.

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

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

• Zajistíme, že peníze budou inves-
továny do zeleně efektivně a trans-
parentně.

• Třídění odpadu musí být pohodlné 
a musí se vyplatit.

 MODERNÍ MĚSTO 
• Zdigitalizujeme úřední procesy 

a odlehčíme tím podnikatelům, 
občanům i samotným úředníkům.

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

• Z jedné internetové stránky si bu-
dete moci na úřadě vyřídit vše po-
třebné z domova nebo se objednat 
na kamenný úřad bez zbytečného 
čekání a front.

 PRAHA 3,  
 KTERÁ SE STARÁ 

• Ve spolupráci s občany Prahy 3 
chceme důkladně zmapovat po-
třeby v oblasti sociálních služeb 
a zasadíme se o jejich naplnění.

• Podpoříme rozvoj neziskových 
organizací a občanských iniciativ, 
které se starají o ostatní.

 MODERNÍ ŠKOLSTVÍ  
 A SLUŽBY PRO RODINU 

• Podpoříme vznik dětských skupin 
a mikrojeslí.

• Zastaralé a stagnující školství chce-
me posunout do 21. století.

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

• Chceme navýšit investice do školství.

 KULTURA  
 PRO VŠECHNY 

• Prostřednictvím tzv. malých grantů 
chceme dát větší prostor občan-
ským aktivitám.

• Projekty musí hodnotit výhrad-
ně odborníci se znalostí místního 
prostředí.

• Komise rozhodující o přidělování 
peněz budou složeny ze zástupců 
všech věkových kategorií.

• Prověříme hospodaření příspěv-
kových organizací a dotovaných 
subjektů.

• Zařídíme chybějící hřiště pro starší 
děti a mladé lidi, podpoříme spor-
tování dětí i seniorů.

Stojíme na Prahu změny
Volby proběhnou 5.– 6. října 2018 
Co chceme nabídnout praze 3:

Pusťte nás na ně! Držíme kurz

NA CO JSME SI POSVÍTILI: 
V roce 2010 radnice Prahy 3 uzavřela se společností PRAŽSKÉ SLUŽBY, 

a.s. Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba a dodání technologie 
50 kontejnerů na separovaný odpad, za smluvní cenu téměř 144 milionů 
(143.821.128,- Kč). Cena jedné sady kontejnerů zde vychází na 2.876.423 
Kč. Obvyklá cena této sady se ale pohybuje na úrovni jedné třetiny (např. 
Praha 5 obdobnou zakázku sjednala cenu cca 1.100.000 Kč za jedno 
stanoviště). A zakázky sjednávané v posledním volebním období? Např. 
objednávkou z 13. 6. 2016 si radnice nechala vypracovat „koncepci 
projektu Žižkovské trhy“ za cenu 449.800 Kč. Projekt Žižkovské trhy byl 
však, i s celou koncepcí, nepovedenou a odfláknutou akcičkou s několika 
stánky. Dnes o „projektu“ není ani vidu, ani slechu.

Pouštění žilou znamená v součtu milionové ztráty
Podobných smluv najdete v archivu mnoho – mají společné dvě věci: 1. sa-

motná studie, pokud byste ji chtěli vidět, se neukáže celá, nebo se nemůže 
najít, 2. cena je předražená, ale vždy do 500.000,- Kč, kdy se nemusí konat 
výběrové řízení. Spočítali jsme, že díky těmto smlouvám přijde městská 
pokladna každé volební období o miliony korun, které by mohla investo-
vat jinak. Například do údržby komunikací nebo do dostupného bydlení. 

JUDr. Pavel Musil, Ph.D., kandidát do zastupitelstva Prahy 3 za Piráty

TEMNÉ KOUTY 
RADNICE PRAHY 3

PRO PRAHU 3 JE KLÍČOVÉ STÁLE ZLEPŠOVAT VEŘEJNOU DOPRAVU TAK,  
ABY BYLA PLYNULÁ, RYCHLÁ A POHODLNÁ.



4 pirati.cz PIRÁTSKÉ LISTY

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

Libor Michálek vystudoval mate-
matiku na Přírodovědecké fakultě. 
Pracoval jako makléř na Fondu ná-
rodního majetku, kde v roce 1996 
poprvé veřejně upozornil na nekalé 
praktiky při privatizaci státních 
podniků. Později se angažoval v ob-
lasti ochrany spotřebitelů v Komisi 
pro cenné papíry a v ČNB. Přispěl 
k navrácení stovek miliónů korun 
okradeným klientům fondů.

V roce 2010 upozornil na ko-
rupční praktiky na Státním fondu 
životního prostředí a okamžitě 
byl ministrem odvolán z funkce. 
V roce 2012 byl zvolen senátorem 
mj. jako první s podporou Pirátů. 
Zaměřil se na přijímání zákonů, 
které omezují prostor pro korup-
ci. Iniciativou Rekonstrukce státu 
byl vyhodnocen jako jediný záko-
nodárce, který na 100% splnil své 
předvolební sliby. 

 
„Často zaznívá názor, že Senát 

k ničemu není, že jeden senátor nic 
nezmůže. Není tomu tak. Předklá-
dal jsem samostatně návrh novely 
zákona o daních z příjmů, který 
odstraňoval „malou“ výjimku 
pro účelově zakládané fondy. Jen 
díky této jedné výjimce unikalo 
na daních cca 500 miliónů korun 
ročně. V tomto roce byla novela 
Parlamentem schválena“, dodává 
Michálek.

Chcete-li mít v Senátu člověka, 
který bude garantovat transparent-
nost, hospodárnost a profesionali-
tu, podpořte pana Michálka ve vol-
bách do Senátu. Aktuálně vychází 
jeho další kniha „Nová šance pro 
druhé století naší republiky“, kde 
se o jeho vizích můžete dočíst více. 

Pochází z Prahy a od narození žije 
na pražském Žižkově. Vystudoval 
aplikovanou ekologii na fakultě ži-
votního prostředí České zemědělské 
univerzity v Praze a v současnosti 
pokračuje ve studiu na stejné fakultě 
na oboru Ochrana přírody. V průbě-
hu studia se specializoval na ochranu 
dřevin, mimolesní zeleně, parků ve 
městě a také maloplošných chráně-
ných území. Pracuje jako dendrolog 
se zaměřením na celkovou péči o ze-
leň. Je od dětství aktivní v oddílu vod-
ních skautů a na Praze 3 se o politiku 
a životní prostředí aktivně zajímá.

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

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

Štěpán Štrébl MPhil (*22. 11. 1990) / ekonom a ekolog

Libor Michálek
Kandidát na senátora

Jiří Svrček
(*25. října 1991)

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

Jeho oblíbené citáty: 
“Variety is life, uniformity is death.“
“Jeden odvážný čin vykoná víc než 

tisíc brožurek.” – Petr Kropotkin 

Jan Bartko 
(*29. března 1990)

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

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

JUDr. Pavel Musil, Ph.D.

(*27. dubna 1973, Praha)

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

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

Jana Belecová 
(*11. srpna 1977) 

LÍDR 
PIRÁTŮ 
Prahy 3

Představujeme vám 
prvních 13 kandidátů 
na Praze 3 

ROZHOVOR S LÍDREM PIRÁTŮ  
ŠTĚPÁNEM ŠTRÉBLEM „V POLITICE POTŘEBUJEME NOVOU GENERACI.“

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

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

ké znalosti pomohou rozklikávací 
rozpočet a transparentní účty.“

Proč jste se přidal k Pirátům?
„Vnímal jsem Piráty jako jedinou 
středovou a liberální demokratic-
kou stranu u nás. Piráti přinesli do 
politiky nové myšlenky a neotřelá 
řešení problémů – obojí mi bylo díky 
relativně dlouhé době strávené v za-
hraničí blízké. Viděl jsem v Pirátech 
zcela novou generaci politiků.“

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

pirati.cz
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Po absolvování Vysoké školy ekono-
mické v Praze pracovala ve finančním 
a v bankovním sektoru. Rok pracova-
la jako dobrovolník v centru Paraple. 
V současné době pracuje jako speci-
alista grantových projektů VŠCHT 
Praha, specializuje se na problema-
tiku transferu technologií, průmys-
lově právní ochranu, licenční a jiné 
smlouvy. Od roku 2014 je členkou 
Pirátské strany. Má 3 dospělé syny, 
žije na Žižkově a stará se o malého 
vnuka, kterého má v pěstounské péči. 
Její krédo je „Žij, nech žít a přemýš-
lej.“ A uvědomuje si také, že cesta do 
pekla je někdy dlážděná těmi nejlep-
šími úmysly.

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

Iveta Pospíšilová
(*3. listopad 1963)

Studuje na všeobecném gymnáziu 
na Praze 1. Ve volném čase se zají-
má především o dopravu, zejména 
veřejnou, cyklistickou a pěší, kterou 
se snaží propagovat se svými kole-
gy i na svých dopravních stránkách 
www.tram-bus.cz. Kromě dopravy 
patří mezi jeho zájmy také podnikání, 
školství, tanec, hudba a cestováni.

Na Praze 3 chce pomoci optimali-
zovat dopravu pro co možná největší 
počet obyvatel tak, aby fungovala 
kvalitně, rychle a pohodlně. Inicioval 
zde petici za posílení autobusových 
linek 133 a 207 a zároveň chce pomo-
ci prosadit několik dalších projektů 
(autobus horním Žižkovem, zrychlení 
MHD, ztišení a ozelenění tramvajo-
vých tratí a ulic, efektivni plánování 
uzavírek, zlepšení dopravy na Jarově. 
Intenzívně se zabývá plánovanou do-
stavbou metra D.

Martin Chour
(*18. května 1999)

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

Rád bych pro svého syna a vnuka 
udělal život v naší zemi o něco lepší 
a příjemnější. A tak jsem se, na sklon-
ku života, rozhodl pro kandidaturu 
do komunální politiky na Praze 3. 
Je mi blízká sociální oblast a dokážu 
se vcítit i do problémů podnikatelů 
v našem městě. 

Motto: „Veď, následuj, nebo uhni!“

Je evangelickým pastoračním pra-
covníkem a působí také v Žižkostele 
na Praze 3. Od roku 2012 je členem 
Pirátské strany. Věnuje se mimo jiné 
lidem na okraji společnosti, v Praze 
vede a organizuje akce, kde se z pirát-
ských poslaneckých náhrad poskytuje 
Pirátský guláš pro potřebné. Pořádá 
také veřejná setkání Pirátů a veřej-
nosti na téma exekuce a oddlužení.  

Martine, ty jsi reverend, čili pas-
torační pracovník, a Pirát zároveň. 
Jak se to slučuje? „Velmi dobře. Lidé 
mají dvě základní potřeby: první je ta 
existenční: chceme mít obživu a do-
mov. Ale protože jsme lidé, toužíme 
i po lásce, přátelství a spravedlnosti. 
Lidé bývají neštastní, když dlou-
hodobě vítězí zločiny a křivárny. 
Přesvědčil jsem se, že lidé potřebují 
mít důvěru ve společnost, ve které 
žijí. A přesně tohle mě pevně spojilo 
s Piráty. Oni to cítí stejně, a na rozdíl 
od jiných politických stran Piráti 
o svých úmyslech nelžou.“ 

Jaké je tvoje krédo? „Mám rád 
Masarykovo NEBÁT SE A NE-
KRÁST. Nepoctivost a strach – to 
má k sobě vždycky blízko.“

František Pudil 
(*19. 11. 1960)

Martin Arden
(*29. března 1967) 

Osobnost 
Prahy 3

Absolvent učebního oboru s maturi-
tou, pracoval v pražské zoo a v různých 
dělnických profesích. Za minulého re-
žimu patřil k tehdejšímu undergroundu 
a aktivně vystupoval proti komunis-
tické totalitě. V posledních letech se 
zapojil do politiky znovu, a jako nej-
lepší variantu pro možnou změnu si 
vybral pirátskou stranu, kde je členem 
od března 2017. Hlavním důvodem pro 
něj je, že chce zlepšit život na Praze 3: 
víc otevřít radnici lidem a jejich při-
pomínkám. Chce se věnovat hledání 
možností pro dostupné bydlení. Ve 
městě chce zachovat stávající zeleň 
a přírodní biotopy. Chce podporovat 
občanské volnočasové aktivity, sou-
sedská setkávání, koncerty pod širým 
nebem, sportovní aktivity, grilovačky, 
akce pro děti i seniory, a zachovat hos-
půdku na Parukářce v původní podobě.

„Chtěl bych z Prahy 3 udělat veselé 
a radostné místo k životu.“ 

Martin Šumák Sumerauer
(*10.12. 1969)

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

Oblíbený citát: „Když nevíš, jestli 
máš něco udělat, tak to udělej, vždycky 
můžeš prosit o odpuštění.“ – Bill Gates

O svých cílech říká: “Strana opravdu 
funguje na principu liberální demo-
kracie a jsem přesvědčená, že je to 
správná cesta pro naše děti, což je pro 
mě v současné době to nejdůležitější. 
Program má logiku a jasné cíle, což 
naše městská část nutně potřebuje.” 

Margita Brychtová
(*1.3.1983) 

Je místopředsedou místního sdru-
žení Praha 3. Narodil se v Českém 
Těšíně, od roku 2006 žije v Praze. Je 
zaměstnán jako advokátní koncipient.

V rámci Pirátů se věnuje obzvláště 
obecné právní problematice, sdílené 
ekonomice a tomu, aby se nám všem 
(nejen) na Praze 3 žilo dobře.

Po Gymnáziu F. X. Šaldy (obor přírod-
ní vědy) vystudoval Právnickou fakultu 
Univerzity Karlovy (obor právo a právní 
věda). Do širokého spektra jeho vol-
nočasových zájmů patří LARP, Jugger, 
pěstování (chilli, rajčata, bylinky), des-
kové a počítačové hry. Mluví anglicky 
a slovensky. Je schopen objednat si v re-
stauraci (a rámcově poradit kudy do ní) 
i německy, chorvatsky a rusky.

Oblíbené citáty:
“Neberte život příliš vážně, stejně 

z něho nevyváznete živí.“  
– Elbert Hubbard

“Poctivě žít, nikomu neškodit, 
každému, co mu patří.“  
– Ulpianus

“Není zvláštní, že ti samí lidé, 
kteří se smějí sci-fi, naslouchají 
předpovědím počasí a ekonomům?“ 
– Kelvin Throop III

MGr. František Doseděl
(*22. prosince 1986)

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

Anna Kratochvílová
(*12.11.1989)

Máte zájem se také zapojit do boje o radnici? 

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

Napište na mail: 
nikol.marhounova@pirati.cz 
nebo volejte na 724539169

Dohlédneme na vyšetření největších kauz Prahy 3
Kauzy Prahy 3, které byly a jsou vyšetřovány, nesmí skončit pod kober-

cem. Předražené zakázky, odklánění peněz z příspěvkových organizací 
a akciovek, neprůhledné dotace a investice do sociálních služeb a mnohé 
další kauzy budou po celé volební období v centru naší pozornosti.

Kulturní, sociální a další veřejné služby pod drobnohledem
Kmotři na Praze 3 tradičně tyjí z peněz určených na podporu kultury 

a sociálních věcí. Žádná zakázka, příspěvek, grant či jiná podpora do 
sociálních či kulturních služeb nesmí být zatížena konfliktem zájmů 
osob, které mají z prostředků Prahy 3 prospěch a zároveň o jejich při-
dělování rozhodují.

Kontrolní orgány pod veřejnou kontrolou
Zlepšíme systém a efektivitu kontrolních orgánů. Kontrolní výbor MČ 

Praha 3 i Kontrolní výbor zastupitelstva v minulosti neplnil svou roli. 
Příspěvkové organizace a akciové společnosti si žily vlastním životem. To 
chceme napravit a zachránit z rozpočtu Prahy 3 desítky milionů korun. 
O výsledcích budeme vždy informovat veřejnost.

Proti trafikám a prebendám
Zabráníme tomu, aby se lukrativní zakázky a místa ve strukturách Prahy 

3 přidělovala kamarádům na úkor odborníků. Prověříme přidělování 
nájemních bytů prominentům a další prebendy. 

PIRÁTI PROTI KORUPCI 
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CO BUDE  
S NÁMĚSTÍM DÁL?  
TOTO BYL POSLEDNÍ NÁVRH 
NA REVITALIZACI JIŘÁKU 
ZA TÉMĚŘ 80 MILIONŮ. 
RADNICE ZATÍM ODLOŽILA 
ZÁMĚR NA NEURČITO. 

Vedení radnice udělalo před lety 
velkou chybu, když zanedbalo ko-
munikaci a nedalo občanům včas 
možnost se předem vyjádřit, čím 
je pro ně náměstí důležité. Díky 
tomu byly nemalé finance za pro-
jekt vynaloženy zbytečně. Občané 
návrhu vytýkali nedostatek zeleně 
a velké množství dlažby, která je 
v létě jako výheň. 

Ne hlučným akcím, místní chtějí 
více klidu 

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

Piráti se budou ptát lidí, jaký má 
Jiřák být  

Aby ve městech fungovala důvěra 
místních v rozhodnutí radnice, je po-
třeba otevřenost a dialog. Občané znají 
své město velmi dobře a měli by mít 
možnost spolurozhodovat. 

My, Piráti, nebudeme rozhodovat za 
vás: naopak, budeme se ptát a diskuto-
vat s vámi. Co s Jiřákem, aby vyhovoval 
místním? Aby 1) úpravy nestály nesmy-
slně moc, a aby 2) splňovaly představy 
občanů, ne jenom několika radních. 

Autor: Pirátská strana Praha 3

BUZERPLAC STAROSTKY HUJOVÉ…?

Nenecháme už žádné 
městské byty prázdné.

…NEBO BELLUOVA MATĚJSKÁ? 

PIRÁTSKÉ LISTY

KAŽDÝ Z NÁS CHCE 
A POTŘEBUJE BYDLET. VĚTŠINA 
ANI NEPOTŘEBUJE LUXUSNÍ 
MEZONETOVÝ BYT A VELKOU 
TERASU. I PROTO S VELKOU 
POZORNOSTÍ SLEDUJEME, JAKÉ 
BYTY SE PLÁNUJÍ STAVĚT NA 
NÁKLADOVÉM NÁDRAŽÍ, JAK 
STOUPAJÍ CENY NÁJEMNÍHO 
I VLASTNÍHO BYDLENÍ A JAK 
RADNICE NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 
SPRAVUJE NÁJEMNÍ SMLOUVY, 
POZEMKY I JINÉ NEMOVITOSTI. 

Je škoda, že se na naše území nachází 
tolik nevyužitých nemovitostí. Ulice 
Prahy 3 hyzdí nejméně 22 prázd-
ných, většinou polorozpadlých domů 
(podle www.prazdnedomy.cz). Patří 

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

I když ale radnice domy vlastní, 
tak to bohužel neznamená, že by 

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

Nebudeme nechávat žádné městské 
byty prázdné.  

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

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

© foto Franišek Pudil

foto www.prazdnedomy.cz

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

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

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

pirati.cz

