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odvaha řídit Trojku správně

1 | Nikol Marhounová
kandidátka na starostku

„Zdeněk provedl Prahu dvěma 
nečekanými krizemi a zvládl to na 
výbornou. Měl by pokračovat dál.“

Ivan Bartoš, předseda Pirátů, vicepremiér ČR 
 pro digitalizaci, ministr pro místní rozvoj

Úvodník lídryně

Vážení Pražané,
brzy dokončíme první čtyři roky ve vedení 
města a nastal tak čas skládat účty. V roce 
2018 se metropole díky vaší voličské pod-
poře ocitla na prahu změny. Ta ale nena-
stane přes noc. Správné věci totiž vyžadují 
čas, a hlavně hodně úsilí. O čtyři léta poz-
ději mohu říct, že jsme dosáhli nebývalého 
rozvoje našeho města. Rekordním tempem 
prodlužujeme tramvajové tratě, stavíme 
P+R parkoviště i tři nová přemostění 
Vltavy a povoluje se výstavba 10 ti-
síc nových bytů za rok, což je nejvíc 
od roku 1989. Máme Prahu zele-
nější s jasným plánem na posílení 
energetické soběstačnosti a zlevnění 
energií a je připravená i výstavba 
nových městských bytů pro 
tisíce Pražanů. Stavíme 
metro D, opravujeme 
Barrandovský most, 
narovnali jsme městu 
páteř v zahraničních 
vztazích a  zeštíhlili 
jsme magistrát o 7 % 
úředníků. To jsou ně-
které z  projektů, na které 
roky neměl nikdo odvahu. 
Nedávno získal také pravo-
mocné územní rozhodnutí 

nový jihovýchodní úsek 511 Pražského 
okruhu. Srovnání aktuálního rozvoje se 
stagnací města v minulých letech najdete 
přehledně na webu pragozor.cz.

Nedávné události ukázaly, že v Praze 
není žádná jiná strana, která by nebyla 
zapletena v kauze Dozimetr. Piráti v tom 
nejedou a korupční chapadla z doprav-
ního podniku na magistrát nedosáhla. 
Naše protikorupční opatření nastavená na 

radnici se ukázala jako funkční, pro-
tože zakázek magistrátu se kauza 
netýká. V příštím volebním období 
chceme proto tato opatření prosa-
dit i ve všech městských firmách. 

Teď už snad všichni chápou, proč 
je to potřeba.

Chcete-li společně s námi 
udržet tento kurz, vidět 
námi nastartované pro-
jekty sloužit Vám i Vašim 
dětem a dobře žít v tom 
nejhezčím městě na svě-
tě, volte na magistrát 
Piráty. Já i další naši 
kandidáti a kandidát-
ky vám slibujeme, že 
nás odvaha řídit Prahu 
správně neopustí ani 

v následujících letech.

pražský lídr 
primátor zdeněk hřib

naše PRIORITy

péče o životní
prostředí5

praha3.pirati.cz
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Milí sousedé,
už jsou to skoro čtyři roky od té 
doby, co naše městská část změni-
la kurz. Naši radní začali pracovat 
na tom, aby radnice byla transpa-
rentní a občané viděli vedení pod 
ruce. Začali jsme posouvat škol-
ství do 21. století. Vznikla státní 
montessori školka, na základních 
školách se začala vyučovat anglič-
tina s rodilými mluvčími, otevřeli 
jsme dveře soukromým školám, 
a tím i alternativním způsobům 
výuky. Naše městská část se začala 
více zelenat. Zasadili jsme nové 
stromy do ulic, obnovili ty, kterým 
se nedařilo dobře a přenastavili 
péči o zeleň. Naši senioři mají 
lepší přístup k pečovatelské služ-
bě, chutnější obědy a modernější 
tísňovou péči.

Přesně tímto směrem chceme 
pokračovat i v dalším volebním 
období. Naše radnice je sice již teď 
tou nejtransparentnější v republi-
ce, ale stále se máme v čem zlep-
šovat. Školy potřebují zázemí pro 
to, aby se mohly rozvíjet a inovo-
vat výuku. Potřebujeme dostatek 
míst ve školkách i školách a rozvoj 
zařízení pro děti mladší tří let. 
Potřebujeme veřejný prostor, který 
je bezpečný a příjemný pro pohyb 
a pobyt všech lidí bez ohledu na 
věk či zdravotní omezení.
My víme, jak na to. Je-li vaše vize 
pro Trojku stejná, dejte to naje-
vo při volbách. Vedeme Trojku 
správně! Máme odvahu dělat 
město pro vás!

 Nikol Marhounová

Zdeněk Hřib, kandidát na primátora

„Piráti zkrátka ve vedení 
Prahy za poslední čtyři roky 

ušli obrovskou cestu. A Praha 
zase s nimi. Vedou město 

správně. Z Prahy je po letech 
otevřená a liberální metropole 

dvacátého prvního století,  
do které se jezdí inspirovat  

ze zahraničí.“

Olga Richterová, 
místopředsedkyně Sněmovny

VOLTE
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Jak by ses představila lidem, kteří tě neznají? 
Řekni nám prosím něco o sobě!

Jmenuji se Nikol. Už patnáct let se pohybuji 
v sociální oblasti. Jsem sociální pracovnice a psy-
choterapeutka. V současnosti se věnuji především 
podpoře pěstounských rodin a práci s ohroženými 
rodinami. Ve stejné oblasti se angažuji i v rámci 
svého působení v městské části. Jsem předsedkyní 
Komise pro sociální politiku Rady MČ Praha 3 
a místopředsedkyní Komise pro sociálně-právní 
ochranu dětí. Zároveň se zapojuji do odborných 
a pracovních skupin, které se sociální oblasti týkají, 
třeba řídící skupiny pro komunitní plánování so- 
ciálních a návazných služeb nebo pracovní skupiny 
pro prorodinnou politiku. 

Co tě přivedlo ke komunální politice?
V zásadě dvě věci. Jednak mé první zaměstnání. 

Pracovala jsem jako metodická vedoucí v neziskové 
organizaci. Já i moji kolegové jsme napínali veš-
keré síly v práci s našimi klienty. Často jsme však 

naráželi na systémové nedostatky, které šly proti 
jejich zájmům. V tu chvíli jsem si říkala, že mám 
tři možnosti. Vzdát to a přestat se věnovat práci 
v této oblasti, přizpůsobit se, nebo s tím zkusit něco 
udělat. Brzy nato jsem otěhotněla. Těhotenství 
a příchod dcery do mého života ve mně vyvolaly 
ještě hlubší potřebu zlepšovat prostředí, ve kterém 
žijeme. Postupně jsem začala přemýšlet o řadě věcí, 
které mě dřív nenapadaly. Především šlo o podobu 
veřejného prostoru a nevstřícnost systému vůči 
rodinám, tedy velké bariéry, které musí rodiče 
překonávat a to ať už při pohybu 
městem, při návratu do zaměst-
nání či při hledání pediatra nebo 
předškolního zařízení. V tu chvíli 
mi došlo, že nebudu spokojená 
dokud se nezačnu více angažovat.

Na co jsi nejvíc pyšná? Co se ti 
povedlo? Nejen v politice, ale 
i v životě.

Já se umím pochválit, takže je 
toho hodně. Povedlo se mi vy-
studovat, což není obecně úplně 
snadné pro člověka, který pochází 
z prostředí, kde je studium vysoké 
školy spíše neobvyklé. Muse-
la jsem při studiu pracovat, ale 
hlavně se vyrovnat se sociálním 
vykořeněním a obdobím, kdy 
jsem nikam moc nepatřila. 

Jsem pyšná na všechny klienty, 
se kterými jsem spolupracovala 
a kteří dokázali najít novou cestu 
a psát jiný životní příběh.

Hlavně jsem nesmírně pyšná 
na své děti – jsou laskavé, vtipné, 
zvídavé, osobité a sebevědomé. 
Záleží jim na životním prostředí, 
na svém okolí, na lidech.

Říkat, co se mi povedlo v rámci 
politické práce, už je pro mě těžší. 
Ale díky této otázce mi došlo, jak 

skvělé kolegy jsem našla mezi Piráty i mezi koalič-
ními partnery. Nic z toho, co bych vyjmenovala, 
totiž není pouze moje práce, ale práce kolektivní. 

Čeho bys ve svém městě či životě chtěla dosáhnout?
Na tuhle otázku nedokážu úplně odpovědět. 

Jsem spokojená s tím, co mám teď. Není to o tom, 
že bych chtěla dosáhnout nějakého konkrétního 
cíle ve svém životě nebo mít nějakou pozici. Vím, 
co bych chtěla ve svém životě dělat a jak bych 
chtěla, aby můj život vypadal. Chtěla bych se starat 

o město, ve kterém žiju, o sousedy, kteří se mnou 
své město sdílí. Chtěla bych, aby lidi z Trojky 
věděli, je někdo slyší, 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 všem dobře žít a nikdo nebude 
opomíjený. Chtěla bych vést dialogy, chtěla bych 
spojovat. Tuto vizi budu moci nejlépe realizovat 
skrze pozici starostky. Proto kandiduji, ne proto, 
abych starostkou prostě byla. 

Seznamte se s naší jedničkou, Nikol Marhounovou

S Piráty na radnici je Trojka bez korupce

Už 2x za sebou byla naše radnice vyhlášena 
Hlídačem státu jako nejtransparentnější městská 
část v Praze. K-Index započítává několik různých 
aspektů, jako je například míra koncentrace 
smluv ke konkrétním firmám, včasnost jejich 
uveřejňování a jejich formální správnost. To 
rozhodně není náhoda, ale výsledek práce pi-
rátského radního Pavla Musila, který má právě 
transparentnost ve své gesci, i během svého 
působení na radnici odvedl velké množství 
práce. Naše městská část zveřejňuje nad rámec 
zákona také smlouvy s nízkou finanční hodnotou 
a v rozklikávacím rozpočtu můžete dohlédnout 
až na jednotlivé uhrazené faktury.

A v loňském roce se nám podařil další zásadní 
posun – novelizovali jsme interní směrnici o za-
dávání veřejných zakázek. Ta určuje pravidla, 
podle kterých se veřejné zakázky vypisují. Velká 
část tak nyní musí být umísťována na veřejně pří-
stupný profil zadavatele a tam, kde lze oslovovat 

konkrétní dodavatele, jsme rozšířili minimální 
počet firem, které mají podat nabídku. 

Jak své působení Pavel hodnotí a co by rád 
prosadil v budoucích letech? „V oblasti zadávání 
veřejných zakázek vidím ještě prostor pro zdoko-
nalení úpravy ve vnitřní směrnici. Dále v tom, aby 
byl uživatelsky snadným způsobem zpřístupněn 
přehled majetku městské části – zejména všech 
bytů a nebytových prostor. Nebytové prostory jsme 
zveřejnili formou datového souboru na serveru 
opendata.praha.eu, byty však na zveřejnění čekají, 
a zároveň by tato data měla být na webu městské 
části snadněji k nalezení.“

Piráti ukázali, že jejich působení na radnici 
má jasné pozitivní výsledky a jako hlídací psi 
plní svoji úlohu i v koalici. Doufáme, že nám 
i v nadcházejících volbách dáte důvěru. 

MÁME TOTIŽ ODVAHU VÉST TROJKU SPRÁVNĚ! 

Pavel Musil

Zdeněk Hřib s Nikol Marhounovou

Nikol Marhounová

Pavel Musil, radní pro transparentnost a městské firmy
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Co Piráti na Trojce zrealizovali 
v období 2018–2022?

1. Jedna z nejtransparentnějších obcí v ČR
Praha 3 získává od organizace Hlídač státu každoročně 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 trans-
parentní 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 transparentních 
pravidel. 

A tohle dokážeme v příštích letech:
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 redukce 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 provo-
zoven 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. Zveřej-
níme a budeme pravidelně aktualizovat katalog všech nebytových 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 proná-
jmu. 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, aby-
chom 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.

NA ÚZEMNÍ ROZVOJ 
JDEME CHYTŘE

Martin Chour: Dopravu řešíme nejlépe, 
jak nám to charakter Prahy dovolí

Při posuzování projektů se snažíme vyvážit jejich dopady 
na životní prostředí, dopravu, ekonomický rozvoj a stejně 
tak dopad na místní obyvatele – aby měli kde parkovat, kam 
poslat děti do školky nebo kam zajít k lékaři, když zlobí zdraví.

MĚSTO KRÁTKÝCH VZDÁLENOSTÍ
Usilujeme o to, aby Trojka byla polycentrickým městem 

krátkých vzdáleností. Proto budeme posilovat veřejnou vy-
bavenost lokálních center (Ohrada, Jarov, NNŽ, Nagano 
Park…). „Při rekonstrukcích, zastavování brownfieldů, ale 
i úplně nové výstavbě musí mít projekty aktivní parter v po-
době obchodů, služeb, lokálních prodejců a prostranství pro 
sportovní a volnočasové aktivity. Obyvatelé tak nebudou muset 
daleko dojíždět, a tím také nebudou zatěžovat dopravní ka-
pacity,“ vysvětluje Ondřej Elfmark, místopředseda Výboru 
pro územní rozvoj.

KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Tam, kde bude městská část realizovat vlastní výstavbu, 

bude její podoba vycházet z transparentních veřejných ar-
chitektonických soutěží s důrazem na participaci obyvatel. 

„Věřím, že atraktivní veřejné prostředí kultivuje chování uži-
vatelů. Tam, kde najdeme třeba klidové odpočinkové zóny 
s mobiliáře a drobnou zelení, ale také aktivní zóny s prvky 
pro cvičení, se budeme vždy rádi vracet,“ říká Jiří Svrček, člen 
Výboru pro územní rozvoj.

PROSTUPNOST A BEZBARIÉROVOST
Město je složené ze spousty drobných detailů. Proto je 

důležité nezapomínat na řešení pro snazší pohyb napříč 
městskou částí pro pěší, cyklisty a hendikepované. Zvýšením 
prostupnosti území se výrazně zkracují vzdálenosti, a tím 
i roste komfort občanů. Vybudujeme proto například nové 
prostupy na cyklostezky, do veřejného prostoru zasadíme 
více zeleně, bezbariérových ramp a přechodů.

REGULACE VÝSTAVBY
Budeme prosazovat zachování klidové funkce vnitrobloků 

a důslednou regulaci nové výstavby, která musí respektovat 
objemovou a provozní střídmost. Stejně tak nebudeme sou-
hlasit s nekoncepčními nástavbami historických bytových 
domů a přehnaným zahušťováním zástavby.

V oblasti dopravy jsme toho za poslední čtyři roky stihli dost. 
Vedle nejrůznějších úprav ulic jsme se zaměřili hlavně na 
hromadnou dopravu a zlepšení obslužnosti. Pro děti ze ZŠ 
Lobkovicovo náměstí z oblasti Třebešína teď od září zřizuje-
me novou autobusovou linku. Byla prodloužena autobusová 
linka 101, která tak nyní propojuje náměstí Jiřího z Poděbrad 
a Seifertovu ulici. Na Koněvově v rámci rekonstrukce ulice 
vznikla nová autobusová zastávka a lepší dostupnost MHD 
směrem na Spojovací mají nyní také obyvatelé Vackova.

Co se týče automobilové dopravy, chráníme rezidenty 
například postupnými změnami fialových zón na modré, aby 
bylo snazší zaparkovat pro ty, kdo v místě opravdu bydlí. Na 
Vinohradské také rekonstruujeme obecní garáže.

A co se týče pěších nebo cyklistů, zásadně se zrekonstruo-
vala třeba cyklostezka na Vítkově. Bohužel ale není bez vady 
a je na ní místy opravdu znát, že vede trasou bývalé železnice, 
hlavně co se týče slabého napojení na ulici Husitskou. Větši-
nou ulic mezi nimi se totiž na Vítkov nedostanete. Zatímco 
třeba ulice Pod Vítkovem napojena je, Jeronýmova na své 
schodiště stále marně čeká. To musíme napravit!

Na Trojce se staví jako o život. A tato výstavba si zaslouží jasná pravidla pro udržitelný rozvoj území 
s respektem k historii a ohledem na budoucnost dynamicky se rozvíjející městské části.

Jiří Svrček Ondřej Elfmark

Martin Chour
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sociální pracovnice, psychotera-
peutka, předsedkyně Komise pro 
sociální politiku

1 | Nikol Marhounová

právnička, compliance officer, mís-
topředsedkyně místního sdružení

5 | Apolena Ondráčková

historik, radní pro zeleň, předseda 
Finančního výboru

2 | Jan Bartko

advokát, radní pro sport, místo-
předseda místního sdružení

3 | František Doseděl

advokát, radní pro transparentnost, 
člen Kontrolního výboru

4 | Pavel Musil

naši kandidáti do zastupitelstva Prahy 3

11 l Simona Bártová 
12 l Lenka Žďárská 
13 l Martin Sumerauer
14 l Ondřej Elfmark
15 l Iveta Pospíšilová

16 l Eric Liam Bibikov
17 l Ondřej Prcín
18 l Lucie Sekničková
19 l Kateřina Sehnoutková
20 l Johana Valtrová

21 l Tomáš Dvořák
22 l Anna Štrébl
23 l Vanda Ondráčková
24 l Barbora Dvořáková
25 l Martin Handl

26 l Simona Techlová
27 l Stella Valentová
28 l Lydia Sumerauerová
29 l Martin Chour
30 l Klára Votavová

31 l Jakub Klouda
32 l Josef Úlehla
33 l Tomáš Havlíček
34 l Libor Janek
35 l Davida Hathor Doseděl

máme odvahu řídit Prahu správně

místostarostka pro školství a za-
hraniční vztahy, místopředsedkyně 
Bytové komise

7 | Margita Brychtová

kominík, instalatér, člen krajského 
expertního týmu Životní prostředí

9 | Walter Sodomka

copywriterka a analytička pirátské-
ho europoslance

10 | Denisa Pevná

asistent pirátských radních Pra-
hy 3, vedoucí Zahraničního odboru 
Pirátské strany

8 | Michal Gill

dendrolog, arborista, zastupitel, 
předseda Komise životního pro-
středí

6 | Jiří Svrček

41 let, primátor Prahy, manažer, 
odborník v oblasti kvality zdravotní 
péče a bezpečnosti pacientů

1 | MUDr. Zdeněk Hřib

44 let, zastupitel Prahy 5, vědec 
a projektový manažer

5 | RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

44 let, 1. místostarostka MČ 
Praha 10

2 | Ing. Jana Komrsková

40 let, předseda pražského ma-
jetkového výboru a  specialista 
internetových výzkumů

6 | Viktor Mahrik

28 let, pražský radní pro bydlení 
a transparentnost, právník

3 | Mgr. Adam Zábranský

62 let, místostarostka Prahy 12
a ekoložka

7 | Ing. Eva Tylová

40 let, zastupitelka Prahy 2 a proti-
korupční analytička se zaměřením 
na potírání šmelin v Praze

4 | Magdalena Valdmanová

33 let, geoinformatička 
a specialistka na eGovernment

8 | Mgr. Bára Soukupová

kandidáti do zastupitelstva hl. m. Prahy
  9 l Jiří Brůžek
10 l Mgr. Zuzana Freitas Lopesová
11 l Ing. Gabriela Lněničková, MBA 
12 l Mgr. Ing. Jaromír Beránek
13 l Mgr. David Bodeček, MBA
14 l Ing. Jan Hora
15 l Mgr. Eva Horáková
16 l Bc. Mikuláš Ferjenčík
17 l Tomáš Murňák
18 l Mgr. Zuzana Ujhelyiová
19 l Ondřej Vojta
20 l Jana Kabelová
21 l Mgr. Zuzana Böhmová
22 l Ing. Štěpán Rattay
23 l Ing. Kornélia Gottmannová
24 l Bc. Michal Macek
25 l Robert Veverka
26 l Bc. Michal Gill
27 l Mgr. František Doseděl
28 l Bc. Jan Bartko
30 l Mgr. Michal Kočí

Celou kandidátku  
najdete na našem webu
praha.pirati.cz



5 podzim 2022 PRAHA3.PIRATI.CZ

6 vizí pro Prahu 

ODVAHA DĚLAT, CO JE SPRÁVNÉ

Celý volební 
program 
naleznete zde

1

4

2

10 nej úspěchů 
pod pirátským vedením

zahájili jsme 
stavbu metra D

zavedli jsme
signál v metru

stavíme a opravujeme
mosty a silnice

Trojská lávka postavena, Štvanická zahájena, Dvorecký  
most začneme stavět koncem léta, oprava Barrandovského 

mostu zahájena. Rekordně investujeme do oprav silnic!

rekordně rozšiřujeme
tramvajové tratě

3

Tratě do Holyně, na Pankrác a smyčka Depo Hostivař jsou 
hotové hotová, trať do Libuše a na Dědinu jsou ve výstavbě.  

A vrátíme tramvaje na Václavák! 

Zpřístupnili jsme také
info o aktuálních zpožděních

tramvají a autobusů!

zvládli jsme
uprchlickou krizi

i pandemii
otevíráme a stavíme rekordní počet 

p+r parkovišť

vracíme život dlouhodobě
zanedbaným místům

Řídíme město na základě
skutečných dat. Příklady
najdete na pragozor.cz!

Vysadili jsme 500 000 stromů 
a máme plán, jak ušetřit peníze 

Pražanů využitím odpadního tepla 
z čistírny, bioplynu z odpadu 

a solárních elektráren na střechách!

Za loňský rok byla 
povolena stavba 10 000 bytů,

nejvíc od roku 1989!

65

8
7

Za 3 roky jsme otevřeli přes 1 000 nových míst, 
což je víc než dvojnásobek toho, co se postavilo 

v minulých 10 letech! A stavíme nová.

Vracíme život Průmyslovému paláci, Nové Palmovce, 
Malovance, zvelebujeme Václavák a oživíme Vltavskou!

9 10
zeštíhlili jsme

magistrát o 7 %
úředníků

staví se za nás
rekordní počet bytů

sázíme stromy
a směřujeme

k energetické
soběstačnosti

Přejeme si lepší život na praž-
ských sídlištích, kterých je v me-
tropoli více než šedesát! 
V průběhu času se zrušila 
většina pískovišť, dosluhují 
lavičky a chodníky, chybějí 
prostory pro podnikání 
a práci, parkoviště jsou na 
hraně svých ka-
pacit. 

To je každodenní realita obyvatel 
pražských sídlišť. 

„Investujeme peníze, které 
primátor a jeho tým v po-
sledních měsících získali 
z Evropské unie. Máme 
tedy připraveno včetně spo-

lufinancování šest miliard 
korun,“ říká Jiří 

Brůžek.

Sídlištím vdechneme 
nový život

Jiří Brůžek

Díky založení Pražské developer-
ské společnosti Praha konečně 
obnovuje výstavbu městských 
bytů. Naším cílem je, aby se 
do roku 2030 stavělo 500 
městských bytů ročně. 
Města musejí bytový 
fond především tvořit, 
a ne se ho zbavovat!

„Zajistíme, aby alespoň 
část bytů v nových 
developerských 

projektech byla pronajímána za 
dostupné ceny. Ostatně díky Pi-
rátům město v tomto volebním 
období ukončilo privatizace bytů. 

Navážeme na schválenou me-
todiku spoluúčasti investorů 
na rozvoji Prahy a budeme 
po developerech požadovat, 
aby se adekvátně podíleli na 
nákladech, které nová vý-

stavba přináší,“ říká 
Adam Zábranský.

Adam Zábranský

DOSTUPNÉ BYDLENÍ  
PRO TISÍCE PRAŽANŮ

Naše město má dobré tramvajové 
spojení do centra. Chybějí však 
tratě mimo širší centrum, které 
by byly součástí tzv. tramvajové-
ho okruhu. Aby lidé, kteří bydlí 
například v Bohnicích, nemuseli 
cestovat do Dejvic přes cen-
trum s několika přestupy. 
Pro postavení okruhu je 
možné jednoduše vy- 
užít několika stávajících 
tratí a zvýšit tak jejich 
význam, zkrátka je 
propojit.

„Celkové investiční nákla-
dy na dostavbu tramvajového 
okruhu budou násobněě nižší 
a poměr cena/výkon výrazně 
vyšší než u jakýchkoli velkých 

infrastrukturních projektů. 
Tramvajový okruh přinese 

rychlé a komfortní ces-
tování, odlehčí dopravě  
a přispěje ke snižování 
emisí skleníkových ply-

nů,“ říká Gabriela 
Lněničková.

Postavíme 
tramvajový okruh

Gabriela Lněničková

Uspíšíme přechod na alternativní 
zdroje energie – na fotovoltaické 
elektrárny, tepelná čerpadla, 
využití biometanu. Veřejné 
budovy postupně osadíme 
fotovoltaikou a zateplíme je. 
Zásadní podmínkou k úspě-
chu totiž je, že teplo 
nemá kde unikat. 

„Podpoříme také opatření pro 
urychlení konce závislosti na 

fosilních palivech a surovi-
nách z Ruska a případně 
i z dalších zemí porušu-
jících lidská práva,“ říká 

Daniel Mazur.

Daniel Mazur

Energeticky 
soběstačné město

Praze by slušel prostor, kde by 
se mohla potkávat akademická 
obec s  lidmi z podnikatelské 
sféry. Piráti si přejí vznik ta-
kového vědeckotechnického 
parku v prostorách strahov-
ského kampusu.

„Chceme se inspirovat Paříží, 
Berlínem i Brnem a nabíd-
nout kvalitně vybavené 

zázemí, laboratoře, prostory pro 
přednášky či společenské akce 

a také pro objevová-
ní a  inspiraci ma-
lých vědců včetně 
výukových progra-
mů a dílen,“ říká 

Jaromír Beránek.

Vědeckotechnický 
park

Jaromír Beránek

Od roku 2018 jsme vysadili 
více než půl milionu stromů. 
Ve výsadbě budeme pokračo-
vat tak, abychom do roku 2026 
vysadili stromů milion. 
O stromy je třeba dob-
ře pečovat, od jejich 
zasazení až po jejich 
pravidelné zalévání, 
především v prvních 
letech jejich 
života. Proto 

jsme vytvořili standardy péče 
o stromořadí a budeme je dů-
sledně uplatňovat.

„Naší vizí je Praha, nejzelenější 
město a oáza Evropy, plná parků 

a vodních ploch, která bude 
i v létě příjemným a vlahým 
místem k životu. Such zmír-
níme využitím dešťové vody 

pro závlahu i rekreaci,“ 
říká Eva Tylová.

Eva Tylová

OCHLADÍME PRAHU 
MILIONEM STROMŮ
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máme odvahu řídit Prahu správně

Chceme ještě více stromů do ulic

Praha je 14. nejzelenější velké město na světě.1 
Má štěstí, že historicky zdědila velké plochy 
zeleně na svých okrajích, ale i v širším cen-
tru města. To platí i pro Trojku – máme zde 
Vítkov, Parukářku, Židovské Pece, ale také 
třeba Olšanské hřbitovy… To vše je fajn, ale 
velkou část dne trávíme v ulicích. Je jedno, 
jestli na Jarově, dolním Žižkově nebo na Vi-
nohradech – všechno spojuje, obzvlášť v létě, 
jeden společný jmenovatel – vedro. Klimatická 
změna je tady a její dopady vidíme, ale i cítíme 
i my sami. 

Proto je důležité mít odvahu ozeleňovat 
i uliční prostor – a jedním ze zásadních prv-
ků jsou stromořadí. V proběhlém volebním 
období jsme na tom už začali pracovat. Jako 
městská část jsme si nechali zpracovat obsáh-
lou analýzu, která je pro nás vodítkem, kde na 

Trojce jde stromy sázet. Není to totiž vůbec 
snadné, protože celé město je prošpikováno sí-
těmi – kanalizací, plynem, optickými kabely… 
A ty často výsadbě stromů brání. I tak jsme 
ale stromořadí sázeli, třeba na Jarově, nebo ta 
stávající obnovovali a doplňovali.

Pro následující volební období jsme si ale 
vytyčili jasný cíl. Vysázet do ulic alespoň 
100 dalších stromů. Chystáme projekty na-
příklad v Biskupcově, Krásově, Husitské nebo 
Jeronýmově. Velmi často budou muset stro-
mům ustoupit nějaká parkovací místa, a proto 
záměr vždy probereme s místními obyvateli.

Trojka musí být zelená, a Piráti mají 
odvahu to zařídit!

1 Zdroj: https://www.hugsi.green/city/?Prague

Stromy nejen sázíme… ale také přesazujeme, když jdou zachránit.

V ulici Na Vápence vidíme, jak moc jsou stromy ve městě potřeba. Zásadně ovlivňují teplotu 
povrchů i mikroklima, jak ověřilo naše měření termokamerou. 

Jan Bartko

Viktorka Žižkov bude mít kde hrát!

Viktorce se poslední sezona sportovně nevydařila 
tak, jak bychom si přáli. Díky společnému úsilí 
má ale jednu jistotu – minimálně na dalších 30 let 
má kde hrát. Nájemní smlouvu za korunu na rok 
jsme podepsali v únoru a od té doby se může klub 
soustředit už výhradně na to hlavní – sportovní 
úspěchy profesionálního týmu i mládeže. A to jim 
přejeme, jak jen můžeme. Viktorka na Žižkov pro-
stě patří a doufáme, že nadále patřit bude.

Jako vedení městské části a majitel stadionu 
jsme si vědomi toho, že je stadion ve špatném 

technickém stavu, ale vzhledem k vývoji situa-
ce si můžeme dovolit alespoň trochu optimismu. 
Zavázali jsme se k investici ve výši minimálně 25 
milionů korun. V plánu je třeba nová velkoplošná 
obrazovka, rekonstrukce současného zázemí pro 
hráče a nahrazení současné montované tribuny. 
I nadále bude na stadionu a okolní infrastruktuře co 
zlepšovat, ale jde o zásadní krok správným směrem. 

Věříme, že se Viktorka v příští sezoně vrátí do 
druhé ligy, a když se vše podaří, tak předpokládáme, 
že bude mít Praha do 10 let vítěze Ligy Mistrů. :)

František Doseděl, radní pro dotace a sport
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něco o trojce

čeho si cení a co chtějí v budoucnu prosadit?

Apolena a Margita by v příštím volebním období  
chtěly ve vedení Trojky sehrát zásadní roli

Z čeho mám radost:
Když se ohlédnu za posledními čtyřmi lety, 

mám radost z vícera úspěchů. Mezi hlavní řadím 
skutečnost, že se radnice Prahy 3 dostala mezi 
nejtransparentnější v ČR, či odstartování řady 
aktivit, které umožňují kvalitnější výuku anglič-
tiny jak pro studenty, tak pro učitele.

Nicméně ráda bych zmínila ještě jeden, za mě 
nejvýraznější úspěch – jako zcela nová buňka Pi-
rátů na Praze 3 jsme i přes řadu překážek a výzev, 
jako byl COVID-19 či válka na Ukrajině (a s ní 
spojená uprchlická krize), dostáli svým slibům 
a závazkům vůči našim spoluobčanům. Jednali 

jsme otevřeně, na základě faktů a s ohledem na 
pirátskou vizi, a napsali tak Trojce novou kapitolu.

Co bych chtěla:
Do dalších let mám pro Prahu 3 jedno am-

biciózní přání, které se prolíná napříč několika 
oblastmi. A tím je větší občanská participace. 
Pro zdravě fungující obec je zcela klíčové, aby 
lidé, kteří v ní bydlí, měli zájem podílet se na 
rozhodnutích a měli chuť o nich debatovat. Bez 
zájmu o transparentnost, životní prostředí nebo 
třeba školství nemůže komunální politika plně 
odrážet vůli svých občanů.  

Ve školství se nám toho za čtyři roky podařilo opravdu mnoho.
V první řadě se nám daří školství modernizovat. Otevřeli jsme 
například první montessori třídu na Praze 3 a nastartovali projekt 
hybridní tandemové výuky angličtiny s americkými lektory.

Oblast jazykového vzdělávání byla rozhodně prioritou – žákům 
i učitelům poskytujeme stále více kurzů angličtiny s rodilými mluv-
čími a na dvou školách se od tohoto září spouští bilingvní třídy, kde 
se některé předměty budou učit anglicky.

A budoucnost? Jak se vyvine ruská válka na Ukrajině zatím 
nevíme, ale ve školství máme jasno:
■  dotáhneme rekonstrukci budov na Havlíčkově náměstí a v Jese-

niově 98;
■  nepolevíme ve vyjednáváních s developery NNŽ: potřebujeme 

tam kvalitní školy;
■  udržíme vysoký standard vzdělávání, hlavně v jazykové oblasti;
■  nadále budeme našim ředitelům MŠ a ZŠ oporou a spolehlivými 

partnery;
■  ještě více podpoříme dostupnost volnočasových aktivit pro děti;
■  zlepšíme dostupnost poradenských služeb, jako jsou pedagogic-

ko-psychologické poradny;
■  připravíme koncepci širokého zapojení výpočetní techniky ve tří-

dách jako nástroje k  zvládnutí budoucích krizí, jakou byl COVID.                                      

Apolena Ondráčková

Zdeněk Hřib s Margitou Brychtovou
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PIRÁTSKÁ KŘÍŽOVKA O TRIČKA

@PiratiPraha3SLEDUJTE NÁS NA: @piratipraha3@piratipraha3praha3.pirati.cz

naloď se k pirátům

nalodeni.pirati.cz

Celý náš 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. 

občané Z EU MOHOU TAKÉ VOLIT
Jste-li plnoletí občané EU s povolením 
k pobytu v Praze, nechte se zapsat do 
dodatku seznamu voličů. Cesta k možno-
sti ovlivnit budoucnost metropole tím 
bude otevřena. Žádost je nutné odevzdat 
nejpozději do středy 21. září na úřadě 
městské části, kde máte pobyt hlášen. 
Osobně či poštou. Veškeré info v QR kódu. 
Pokud jste tak učinili už v předchozích vol-
bách, cesta k urnám by měla být už volná. 

Pokud chcete, aby vaše podpora Pirátů byla maximální, je zásadní zakreslit křížek jen do 
čtverce v záhlaví sloupce s názvem Pirátské strany. Tím dáte hlas všem Pirátům a Pirát-
kám na kandidátce. Tzv. panašování, tedy volba osobností napříč stranami, podporu pro 
jednotlivé strany naopak oslabuje.

 piráti praha 3

1 | Nikol Marhounová

2 | Jan Bartko

3 | František Doseděl

4 | Pavel Musil

5 | Apolena Ondráčková

6 | Jiří Svrček

7 | Margita Brychtová

8 | Michal Gill

Křížkujte celou 
kandidátku

23.– 24. září 2022

komunální volby

 piráti praha

1 | Zdeněk Hřib

2 | Jana Komrsková

3 | Adam Zábranský

4 | Magdalena Valdmanová

5 | Daniel Mazur

6 | Viktor Mahrik

7 | Eva Tylová

KKřížkujte celou 
kandidátku

 magistrát

23.– 24. září 2022

komunální volby

Stačí jeden křížek!


