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přijďte k volbám
23. a 24. září 2022

naši kandidáti
na předních místech kandidátky

1 | Nikol Marhounová
psychoterapeutka, sociální pracovnice, 
předsedkyně Komise pro sociální politiku

2 | Jan Bartko

historik, radní  
pro zeleň, 
předseda 
Finančního  

výboru

3 | František Doseděl

advokát, radní 
pro sport, 
místopředseda 
místního sdružení

4 | Pavel Musil

advokát, radní za 
transparentnost, 
člen Kontrolního 
výboru

5 | Apolena Ondráčková

právnička, 
compliance 
officer, 
místopředsedkyně 

místního sdružení

6 | Jiří Svrček

ekolog, dendrolog, 
zastupitel, 
předseda Komise 
životního prostředí 

7 | Margita Brychtová

místostarostka 
pro školství 
a zahraniční vztahy, 
místopředsedkyně 

Bytové komise 

celá kandidátka

1 | Nikol Marhounová
kandidátka na starostku

ODVAHA  
VZÍT SI TROJKU 

NA STAROST



Co Piráti na Trojce zrealizovali 
v období 2018–2022?

1. Jedna z nejtransparentnějších obcí v ČR
Praha 3 získala od organizace Hlídač státu nejlepší známku mezi českými 
radnicemi v hodnocení tzv. K-indexu, tedy míry korupčního rizika. Praha 3 je 
hodnocena nejlepším indexem nejen ze všech městských částí v Praze, ale 
v podstatě ze všech sledovaných radnic v ČR. Pro transparentní a efektivní 
zadávání veřejných zakázek byla přijata nová směrnice upravující veřejné 
zakázky malého rozsahu, kterých je největší množství. A v rozklikávacím 
rozpočtu se teď můžete podívat i na jednotlivé faktury.
 

2. Větší výběr škol a vyšší úroveň cizích jazyků
Byla otevřena první montessori třída v mateřské škole v ulici Buková. Bylo 
rozhodnuto o rozšíření výuky anglického jazyka kvalifikovanými rodilými 
mluvčími a lektory pro žáky i pedagogy základních škol zřizovaných Pra-
hou 3. Velké úsilí je věnováno začlenění dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny 
do předškolních zařízení a škol.

3. Zachránili jsme stadion Viktorky Žižkov
Stadion Viktorky Žižkov zůstal v rukou městské části. Podařilo se zachovat 
ligový fotbal uzavřením dlouhodobé nájemní smlouvy s fotbalovým klubem, 
která mu zajistí jistotu do budoucna. Podmínky získání licence pro hraní 
profesionálního fotbalu zůstávají na klubu.
 

4. Za 4 roky jsme vysadili 310 stromů 
Za 4 roky jsme vysadili 310 stromů v parcích i ulicích, obnovili několik 
náměstí a dětských hřišť, zajistili šetrné sekání trávníků pro ochranu před 
suchem. Biodiverzitu zvyšujeme rozšiřováním květnatých pásů a také 
zakládáme nový, přírodě blízký park Kapslovna.

5. Dotace elektronicky a transparentně
Přešli jsme na plně elektronickou a uživatelsky přívětivou formu podávání 
žádostí o dotace. Ty jsou přidělovány na základě jasných a transparent-
ních pravidel. 

Proč nás volit i v roce 2022?
1. Ještě více stromů do ulic

V minulém volebním období jsme zpracovali studii, která je vodítkem, 
kde lze sázet nová stromořadí. Do ulic vysadíme minimálně 100 nových 
stromů (v Biskupcově, Krásově nebo Husinecké) a nebudeme se bát re-
dukce parkování. Povedeme ale diskuzi s místními obyvateli o možném 

rozsahu. Mimoto ve spolupráci s TSK (Technická správa komunikací) 
konečně obnovíme stromořadí v Žerotínově. A do existujících stromořadí 
budeme stromy dále dosazovat.

2. Transparentnost – Nemovitosti na jednom místě
Městská část vlastní velké množství nebytových prostor. Od garáží 
a provozoven po sklepy, kanceláře a ateliéry. Zjistit, který je zrovna volný, 
v jakém je stavu a za kolik peněz si ho lze pronajmout, je i nyní náročný 
úkol. Zveřejníme a budeme pravidelně aktualizovat katalog všech neby-
tových prostor a podmínky, za jakých je možné si je pronajmout. Pokud 
bude záměr veřejně prospěšný, bude možné požádat o slevu a získat 
i rozumnou délku pronájmu. A tam, kde bude prioritou nabídnutá cena, 
bude proces předvídatelný a transparentní.

3. Byty se musejí rychle opravovat i obsazovat
V tomto volebním období se podařilo zlepšit hospodaření s volnými byty, 
ale bytová situace je stále neutěšená. Opravy tedy ještě více zrychlíme, 
nastavíme jasné procesy a zároveň lépe definujeme „standard bytu“. 
Zlaté kohoutky nepotřebujeme, ale v našich bytech musí být radost 
bydlet. Důležité je také stanovit, kolik bytů pronajímat komerčně, a kolik 
na podporované bydlení. Zastavíme politické handly a přijdeme s jasnou 
strategií, kolik jakých bytů v budoucnu chceme.

4. Nákladové nádraží musí sloužit lidem
Jako koalice jsme strávili prací a vyjednáváním s developery a magistrátem 
stovky hodin času. Současný stav sice představuje kompromis, ale oproti 
dřívějším plánům jsme docílili velkého zlepšení. V tomto volebním období 
bude potřeba dohlédnout, aby se dohodnuté věci splnily, a kde je to možné, 
musí městská část ještě přitlačit. Městské byty, dostatek škol, zeleň, která 
je přístupná veřejnosti, ale také je bezpečná pro chráněné druhy, které zde 
máme. Musíme mít odvahu, vytrvat a neuhnout. A to je to, co Piráti umějí.

5. Na Havličák škola patří
Minulá vedení radnice udělala zásadní chybu, když chtěla z budovy bývalé 
školy na Havličáku udělat jen další úřad. Začali jsme pracovat na tom, 
abychom zde znovu slyšeli zvonění na přestávku. Zajistit, aby budova 
vyhovovala standardům vzdělávání 21. století, ale nebude vůbec snadné. 
Dostatek místa pro mimoškolní aktivity, energetická a ekologická efektivita 
budovy, a také nabídka atraktivního vzdělání budou naše priority.

6. Přátelské město – bezbariérovost a bezpečné přechody
Při rekonstrukcích ulic i dalších veřejných prostranství nebudeme sledo-
vat jen plnění norem, ale dohlédneme na to, aby místo bylo přívětivé pro 
všechny skupiny obyvatel. Usnadníme přecházení rekonstrukcí přechodů 
na bezbariérové a vytvoříme nová místa k přecházení tam, kde chybí. 
Zajistíme bezpečné přecházení u všech škol na Praze 3.

Seznamte se! Nikol Marhounová,  
jednička naší kandidátky. 

Jaká chce být starostka? 
„Kromě práce na plnění programu chci, aby lidé 
z Trojky věděli, že je jim nasloucháno, že znám 
jejich starosti, že mě zajímají jejich potřeby 
a přání. Chtěla bych spolu s lidmi z Prahy 3 
budovat takové město, ve kterém se bude 

dobře žít a nikdo se nebude cítit opomíjený,“ 
uvádí Nikol. 

A jaká je její vize pro Prahu 3? 
„Chci, aby byla Praha 3 městem pro 

život. Městem bezpečným, kde 
se dobře cítí lidé každého věku 
i lidé s různými handicapy. Chci 

Prahu 3 prorodinnou, s ulicemi, 
které se dají přejet s kočárkem, a s do-

statkem míst k odpočinku i dětských hřišť.

Budu pracovat na tom, aby byla Trojka:
  pro všechny. Zaměřím se na zlepšování kvality veřejných prostranství, 

odstraňování bariér a bezpečnost na ulicích. Chci, aby byla Trojka 
age-friendly městem, tedy městem, kde se žije dobře od narození do 
posledních dní;

   sociální a solidární. Budu pokračovat v nastaveném trendu rozvoje 
sociálních služeb a komunit. Jako důležité vnímám rozvíjet především 
služby poskytované přímo v domácnostech, zasadím se o podporu lidí, 
kteří pečují o své blízké a podporu komunitních center.“ 

Nikol žije s dcerou a synem na Žižkově. „Když jsem se stala mámou, moje 
chuť spoluvytvářet prostředí, ve kterém děti vyrůstají, ještě zesílila. Zkusila 
jsem si na vlastní kůži, jaké to je, pohybovat se po Žižkově s kočárkem, 
hledat kousek trávy, kde by si děti mohly pohrát, nebo pátrat po lavičce, kde 
bych si mohla na chvíli sednout, když už s těhotenským břichem nemůžu do 
kopce. Pro mě to zatím bylo vždy jen přechodné období. Bohužel jsou tady 
i skupiny lidí, kteří se kvůli bariérám v prostoru stávají vězni ve vlastních 
bytech. Protože mi není vlastní sedět se založenýma rukama, rozhodla 
jsem se svou vizi přívětivého města nabídnout sousedům. Pokud ji budou 
sdílet, mohu ji jako starostka naplnit,“ dodává pirátská jednička na Trojce. 

1 | Nikol Marhounová

Celý program a více informací najdete 
scanem QR kódu. 
Scan the QR code to read our complete 
program and more information, 
including instructions how to register 
to vote. 


