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Milí sousedé,

díky Vaší důvěře ve volbách v roce 2018 jsme získali možnost měnit 
poměry na radnici městské části Praha 10, které se do té doby 
nelichotivě přezdívalo „Zátoka sviní“.

V souladu s pirátským důrazem na transparentnost, hospodárnost 
a morální bezúhonnost jsme revidovali a postupně ukončovali 
nevýhodné smluvní vztahy a zaváděli nové formy nakládání s obec-
ním majetkem. Položili jsme základy energetického managementu, 
zahájili jsme efektivní údržbu zeleně, chodníků, hřišť a sportovišť.

Výsledkem jsou mnohamilionové úspory, přehledná evidence a jed-
nodušší organizace správy obecního majetku. Povedlo se nám rovněž 
zavést nové sociální služby, a to včetně výstavby nového klubu pro 
mládež ve Vršovicích. Úspěšně jsme také dokončili rekonstrukci 
polikliniky Malešice a zahájili rekonstrukci tzv. nové strašnické školy.

Vnímáme Vaše starosti v důsledku pandemie, energetické krize, 
inflace a dalších těžkostí současnosti. Vždy budeme na Vaší straně 
a v příštích čtyřech letech se chceme zaměřit hlavně na: 

> školství

> bydlení

> energetiku

> životní prostředí.

Těší nás, že díky průhlednému řízení není Praha 10 za celé čtyři 
roky spojována s žádným korupčním ani jiným skandálem. Praha 10 
má dobrou pověst i jméno. 

Podpořte Piráty v  komunálních volbách, které se konají v pátek 
a v sobotu 23.–24. září 2022. Budete tak mít záruku, že Praha 10 
zůstane bez korupčních kauz i nadále.

ING. JANA KOMRSKOVÁ
kandidátka na starostku Prahy 10



ING. PETR BENEŠ
místostarosta • Majetek (byty/nebyty, pozemky), 

správní fi rmy, IT • petr.benes@pirati .cz • tel.: 736 603 957

MGR. MICHAL KOČÍ
radní • Sociální a rodinná politi ka, zdravotnictví, 

bezpečnost, hazard • michal.koci@pirati .cz • tel.: 735 045 046

„Dlouho zanedbané městské byty se konečně opět slouží našim 
občanům. S bytovým fondem neobchodujeme a z prodeje majetku 

nelepíme děravý rozpočet, ani zbytečné, velkolepé  a nákladné akce.“

PROGRAM PRO PRAHU 10 

ŠKOLSTVÍ
> zajistíme dostatečné kapacity základních škol
> podpoříme vznik základní školy s rozšířenou výukou jazyků a informatiky 

v nově zrekonstruované budově Staré strašnické školy
> chceme kvalitní a moderní vedení škol − ředitelé budou každých 6 let 

procházet výběrovým řízením
> budeme iniciovat vznik nového pedagogicko-psychologického praco-

viště na území naší městské části
> zavedeme institut sdíleného učitele pro suplování za dlouhodobě 

chybějící pedagogy 
> zachováme otevření školních hřišť pro veřejnost

 
SPORT A KULTURA

> zachováme finanční podporu sportu, kultury a sociální oblasti
> zvýšíme transparentnost dotačních řízení zapojením zástupců veřejnosti 

do hodnotících komisí
> přejeme si kvalitní a rozmanité kulturní zázemí pro každého obyvatele 

Prahy 10 podle jeho preferencí a zájmů
> oživíme KD Barikádníků a zajistíme jeho smysluplné využití
> zachováme tradici letního kina
> rádi bychom na území parků zorganizovali outdoor festival kresleného 

humoru

ÚZEMNÍ ROZVOJ
> nevyužívané městské pozemky nabídneme zahrádkářům
> budeme developery důsledně zapojovat do financování škol, školek 

a úpravy veřejného prostoru
> podpoříme projekty družstevního bydlení ve spolupráci s pražským 

magistrátem
> budeme smysluplně propojovat zelené koridory v naší městské části, 

například revitalizaci Botiče a Drážní promenádu

DOPRAVA
> budeme pokračovat v řešení Dopravy v klidu. Na sídlištích využijeme 

plochy v majetku městské části k vybudování parkovacích domů.
> zajistíme cyklostojany u všech veřejných budov, vyhrazená parkoviště, 

místa pro sdílené elektrokoloběžky a elektrokola a veřejné nabíjecí 
stojany

> zvýšíme bezpečnost na přechodech pro chodce, u škol a u zastávek 
MHD

„Sociální péče se stala na naší městské části  dostupná 
a především důstojná. Naši klienti  si to zaslouží.“

PROGRAM PRO PRAHU 10 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
> podpoříme vznik re-use centra.
> zařídíme veřejná griloviště v parcích MČ, např. Solidarita, Malešický 

park, Malinová
> zachováme program Adoptuj strom − chceme Prahu zelenou
> rozšíříme mozaikovou seč v péči o louky městské části
> navýšíme městský mobiliář − lavičky musí přibývat, ne mizet
> instalujeme další pítka a mlžítka, aby naši obyvatelé lépe zvládli letní 

vedra
> zavedeme další komunitní zahrady
> budeme pokračovat v podpoře farmářských trhů
 

MAJETEK
> místo Vlasty nová moderní radnice
> budeme rozšiřovat nabídku dostupného bydlení
> nabídneme prostory vnitrobloků k odkupu pro přilehlá společenství 

vlastníků nebo bytová družstva
> zřídíme novou základní školu v Kodaňské ulici
> dokončíme rekonstrukce volných bytů a zahájíme novou bytovou 

výstavbu
> snížíme dluh na technickém stavu budov ve správě MČ

SOCIÁLNÍ OBLAST
> rozšíříme kapacity odlehčovacích služeb
> zachováme víceletou finanční podporu v sociální oblasti
> budeme dále budovat systém podpory sociálního bydlení dle aktu-

álních potřeb
> nabídneme seznamovací víkendy na Horském hotelu nejen pro 

seniory, zachováme akce typu kurzy první pomoci nebo veletrh 
sociálních služeb

> rozšíříme nabídku vzdělávacích kurzů pro seniory a další zájemce, 
např. obrana proti dezinformacím, finanční a informační gramotnost

EFEKTIVNÍ PROVOZ MĚSTSKÉ ČÁSTI
> pohlídáme odpovědné hospodaření s rozpočtem městské části
> budeme pokračovat v úsporách a racionalizaci hospodaření s ener-

giemi a vodou
> budeme pokračovat v digitalizaci úřadu
> dohlédneme na zachování a další zlepšování otevřenosti úřadu, 

transparentnosti veřejných zakázek a vstřícnosti k občanům

ING. JANA KOMRSKOVÁ
kandidátka na starostku prahy 10 • 1. místostarostka 

jana.komrskova@pirati .cz • tel.: 605 205 770
„Díky Pirátům z Prahy 10 zmizela korupce, netransparentnost 

a klientelismus. Město řídíme s rozvahou a odpovědností . 
Tak by to mělo být běžné všude.“
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Milí sousedé,

díky Vaší důvěře ve volbách v roce 2018 jsme získali možnost měnit 
poměry na radnici městské části Praha 10, které se do té doby 
nelichotivě přezdívalo „Zátoka sviní“.

V souladu s pirátským důrazem na transparentnost, hospodárnost 
a morální bezúhonnost jsme revidovali a postupně ukončovali 
nevýhodné smluvní vztahy a zaváděli nové formy nakládání s obec-
ním majetkem. Položili jsme základy energetického managementu, 
zahájili jsme efektivní údržbu zeleně, chodníků, hřišť a sportovišť.

Výsledkem jsou mnohamilionové úspory, přehledná evidence a jed-
nodušší organizace správy obecního majetku. Povedlo se nám rovněž 
zavést nové sociální služby, a to včetně výstavby nového klubu pro 
mládež ve Vršovicích. Úspěšně jsme také dokončili rekonstrukci 
polikliniky Malešice a zahájili rekonstrukci tzv. nové strašnické školy.

Vnímáme Vaše starosti v důsledku pandemie, energetické krize, 
inflace a dalších těžkostí současnosti. Vždy budeme na Vaší straně 
a v příštích čtyřech letech se chceme zaměřit hlavně na: 

> školství

> bydlení

> energetiku

> životní prostředí.

Těší nás, že díky průhlednému řízení není Praha 10 za celé čtyři 
roky spojována s žádným korupčním ani jiným skandálem. Praha 10 
má dobrou pověst i jméno. 

Podpořte Piráty v  komunálních volbách, které se konají v pátek 
a v sobotu 23.–24. září 2022. Budete tak mít záruku, že Praha 10 
zůstane bez korupčních kauz i nadále.

ING. JANA KOMRSKOVÁ
kandidátka na starostku Prahy 10
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