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„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

„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

Korupční kauzy již dlouhá léta charakte-
rizují domácí politickou scénu a týkají se 
všech politických stran. Všech mimo Pirá-
tů. Je to výsledek našich vnitřních pravidel 
a kontrolních mechanismů, která nedávají 
korupci šanci. Proto jsou Piráti jedinou 
stranou, která dlouhodobě stojí mimo 
jakékoliv mafiánské a korupční struktury 
a která si i ve vedení Prahy drží čistý štít. 
Snažíme se proto, aby se tyto naše princi-
py staly tak běžnou součástí každodenní 
praxe. Stejně jsem přistoupila i ke své práci 
pro Radnici Prahy 10. Zpřetrhali jsme 

veškeré vazby na předchozí kmotry. Ukon-
čili jsme desítky nevýhodných smluv, při-
pravených převodů majetku a tunelů. Naše 
rozhodnutí jsou uvážlivá, v zájmu obce, 
a především zcela transparentní. Důsledné 
dbaní na těchto principech zasáhla velmi 
nepříjemně i Prahu 10 v kauze Dozime-
tr, které vyvrcholilo odvoláním starostky 
a místostarosty za hnutí STAN. Věřím, že 
občané chápou naléhavost tohoto rozhod-
nutí a že nepřistoupí na hru odvolaných 
členů rady, kteří se staví do pozice míst-
ních mučedníků.

Jana Komrsková  
zacvičila s kmotry

Vážení Pražané,
brzy dokončíme první čtyři roky 
ve vedení města a nastal tak čas 
skládat účty. V roce 2018 se me-
tropole díky vaší voličské pod-
poře ocitla na prahu změny. Ta 
ale nenastane přes noc. Správné 
věci totiž vyžadují čas a hlavně 
hodně úsilí. O čtyři léta později 
mohu říct, že jsme dosáhli ne-
bývalého rozvoje našeho města. 
Rekordním tempem se prodlužují 
tramvajové tratě, stavějí se P+R 
parkoviště i tři nová přemostění 
Vltavy a povoluje se výstavba 10 

tisíc nových bytů za rok, což je 
nejvíc od roku 1989. Máme Pra-
hu zelenější s jasným plánem na 
posílení energetické soběstačnosti 
a zlevnění energií a je připravená 
i výstavba nových městských bytů 
pro tisíce Pražanů. Stavíme met-
ro D, opravujeme Barrandovský 
most, narovnali jsme městu páteř 
v zahraničních vztazích a zeštíh-
lili jsme magistrát o 7 % úřední-
ků. To jsou některé z projektů, 
na které roky neměl nikdo odva-
hu. Nedávno získal také pravo-
mocné územní rozhodnutí nový 

jihovýchodní úsek 511 Pražské-
ho okruhu. Srovnání aktuálního 
rozvoje se stagnací města v minu-
lých 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 ne-
dosáhla. Naše protikorupční 
opatření nastavená na radnici 
se ukázala jako funkční, protože 
zakázek magistrátu se kauza ne-

týká. 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 udr-
žet tento kurz, vidět námi na-
startované projekty sloužit Vám 
i Vašim dětem a dobře žít v tom 
nejhezčím městě na světě, volte 
na magistrát Piráty. Já i další 
naši kandidáti a  kandidátky 
vám slibujeme, že nás odvaha 
řídit Prahu správně neopustí ani 
v následujících letech.

 pražský lídr 
primátor zdeněk hřib

Stavíme metro D
a investujeme  

do dopravy

máme odvahu řídit DESítku správně

více informací
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kandidátka na starostku Prahy 10

1 | Ing. Jana Komrsková

MUDr. Zdeněk Hřib
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Když jsme v listopadu 2018 přebí-
rali radnici, byly výdaje za energie 
a vodu (cca 6 − 7% rozpočtu MČ, 
resp. 65 − 80 mil Kč) téměř bez 
kontroly. Na úřadě chyběla odpo-
vědná osoba zabývající se energe-
tikou, v evidenci odběrných míst 
byl a nejhorší cena za elektřinu 
pro naše školy byla oproti nejlepší 
skoro dvojnásobná. Prvním naším 

Energie jsme 
nakoupili chytře

krokem byl centrální nákup ply-
nu a elektřiny na burze. Poprvé 
jsme nakoupili pro rok 2020 a ná-
sledně, v období příznivých cen, 
na  roky 2021 a  2022. Dosažené 
ceny 1320 Kč/MWh silové elek-
třiny a 440 Kč/MWh plynu výrazně 
pomáhají našemu napjatému roz-
počtu v situaci, kdy ceny energií 
vzrostly i sedminásobně.

Za uplynulý rok bylo rekonstruováno rekordních 
173 bytů a během tohoto volebního období se nám 
podařilo opravit 500 bytů, které již slouží novým 
nájemníkům. 
Naše městská část má ve  své správě více než 
3000 bytů. Mnohé z nich však zůstávaly dlouhodo-
bě prázdné a často v havarijním stavu. Na opravy 
bytů jsme vynaložili každoročně kolem 60 milionů 
korun. Díky tomu získává Praha 10 jak více bytů 

pro svoje občany, tak zároveň výrazně větší příjmy 
z pronájmů. Nově zřízené poradenské Centrum 
pro bydlení pomáhá našim občanům řešit náročné 
životní situace spojené s bydlením. Obecní byty 
poskytujeme na základě objektivního bodového 
hodnocení seniorům, rodinám s dětmi nebo profesím 
v zájmu obce (učitelé, policisté, zdravotníci, atd.). 
Máme radost, že se nám daří výrazně snižovat počet 
dětí žijících na ubytovnách.

500 OPRAVENÝCH  
OBECNÍCH BYTŮ

DESÍTKU 
ŘÍDÍME  

SPRÁVNĚ  
UŽ TEĎ!

Vážení sousedé,

díky Vaší důvěře ve volbách v roce 2018 jsme získali možnost měnit 
poměry na desítkové radnici, které se do té doby nelichotivě přezdívalo 
„Zátoka sviní“. Na prvním místě jsme zastavili plošné rozprodávání 
obecního majetku, ze kterého se financovaly často podezřelé zakázky 
a  nastavili jsme nová pravidla pro jeho správu. Dalším velkým úkolem 
bylo přesoutěžení letitých smluvních vztahů na údržbu veřejných 
prostranství. Zefektivnili jsme údržbu zeleně, chodníků, hřišť 
a sportovišť. Povedlo se nám rovněž zavést nové sociální služby, a to 
včetně výstavby klubu pro mládež ve Vršovicích. Úspěšně jsme také 
dokončili rekonstrukci polikliniky Malešice a zahájili jsme rekonstrukci 
tzv. Nové strašnické školy. Včas jsme přistoupili k centrálnímu nákupu 

energií a ušetřili obci mnohamilionové částky. Vyjednali jsme dotace 
na nutnou rekonstrukci budovy úřadu a vždy jsme se nekompromisně 

postavili k jakémukoliv podezření na korupční jednání. Troufáme si na konci 
tohoto volebního období prohlásit, že naši zastupitelé odváděli po celé volební 

období tu nejlepší práci pro desítku. 

Podpořte Piráty v komunálních volbách, které se konají v pátek a v sobotu 
23. a 24. září 2022. Budete tak mít záruku, že Praha 10 zůstane bez korupčních 
kauz a zvládne další výzvy, které nás nepochybně čekají.

ING. JANA KOMRSKOVÁ, 1. MÍSTOSTAROSTKA,  
KANDIDÁTKA NA STAROSTKU PRAHY 10
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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, nejzele-
nější město a oáza Evropy, 

plná parků a vodních ploch, 
bude tak i v létě příjemným 
a vlahým místem k živo-
tu. Sucho také zmírníme 

využitím dešťové vody  
pro závlahu i rekrea-

ci,“ říká Eva Tylová.

Eva Tylová

OCHLADÍME PRAHU 
MILIONEM STROMŮ

6 vizí pro Prahu 

ODVAHA DĚLAT, CO JE SPRÁVNÉ

Celý volební 
program 
naleznete zde

1

4

2

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 Barrandovské-
ho mostu zahájena. Rekordně investujeme do oprav silnic!

rekordně rozšiřujeme
tramvajové tratě

3

Trať do Holyně a na Pankrác hotová, trať do Libuše a smyčka 
Depo Hostivař 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, bioplynem z odpadu 

a solární elektrárnou 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 met- 
ropoli více než šedesát! 
V průběhu času se zrušila 
většina pískovišť, doslu-
hují lavičky a chodníky, 
chybějí prostory pro pod-
nikání a práci, parkoviš-
tě jsou na hraně 
svých kapacit. 

To je každodenní realita obyva-
tel pražských sídlišť. 

„Investujeme peníze, které 
primátor a jeho tým v po-
sledních měsících získali 
z Evropské unie. Máme tedy 
připraveny čtyři miliardy 

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 cent- 
rum 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 řádově 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

SOBĚSTAČNÁ 
ENERGIE

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

10 nej úspěchů 
pod pirátským vedením

PIRÁTSKÉ LISTY
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představujeme naše kandidáty 
do zastupitelstva hl. m. Prahy

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 Gottmanová

24 l Bc. Michal Macek

25 l Robert Veverka

26 l Bc. Michal Gill

27 l Mgr. František Doseděl

28 l Bc. Jan Bartko

29 l Mgr. Martin Štěrba

30 l Mgr. Michal Kočí

31 l Ing. Walter Sodomka

32 l Jaroslav Němec

33 l Tadeáš Štěpka

34 l Albert Štěrba

35 l Jakub Rychlý

36 l Michaela Beránková

37 l Bc. Karel Nejedlík

38 l Ing. Radka Daníčková

39 l Ladislav Diblík

40 l Apolena Ondráčková, LL.M.

41 l Bc. Šárka Hozmanová

42 l JUDr. Ing. Jakub Backa

43 l Tereza Nislerová

44 l Ing. Eva Tichá

45 l Mgr. Jan Mejsnar

46 l Mgr. Martin Suchan

47 l Mgr. Jana Raiterová

48 l Ing. Pavel Podgorný

49 l Mgr. Jitka Novotná

50 l Karel Bauer

51 l MgA. Adam Rut

52 l Mgr. Zuzana Drázdová

53 l Václav Vislous, MSc.

54 l Bc. Tereza Hubáčková, DiS.

55 l Jiří Gebert

56 l Mgr. Zuzana Lajksnerová

57 l Ing. Petr Kolář

58 l Ing. Ivan Mikoláš

59 l Ing. Karel Malý

60 l Mgr. Helena Buchtová

61 l PhDr. Josef Břečka

62 l Dagmar Vybíralová

63 l Bc. Iveta Lysoňková

64 l Michal Petlach

65 l Jaroslav Verner

Kandidáti na starosty 
městských částí

 Praha 1  –  Mgr. David Bodeček (42 let),  
předseda kontrolního výboru

 Praha 2  –  Magdalena Valdmanová (40 let), 
zastupitelka MČ Praha 2

 Praha 3  –  Mgr. Nikol Marhounová (32 let), 
psychoterapeutka

 Praha 4  –  Ing. Jan Hora (38 let),  
programátor a analytik

 Praha 5  –  Milan Kryl (61 let),  
stavební inženýr

 Praha 6  –  Mgr. Ondřej Vykoukal (34 let), 
advokát

 Praha 7  –  Bc. Ondřej Melena (38 let),  
truhlář a předseda Rady pro 
mezinárodní vztahy

 Praha 8  –  Mgr. Martin Štěrba (35 let),  
manažer a stratég on-line  
komunikace

 Praha 9  –  Václav Vislous, MSc. (34 let), 
manažer

 Praha 10  –  Ing. Jana Komrsková (44 let),  
1. místostarostka MČ Praha 10

 Praha 11  –  Mgr. Zuzana Böhmová (32 let), 
učitelka na střední škole

 Praha 12  –  Mgr. Jan Adamec (44 let), 
starosta MČ Praha 12

 Praha 14  –  Ing. Petr Hukal, DiS. (42 let), 
živnostník

 Praha 15  –  Ing. Radka Daníčková (51 let) 
ekonomka v soukromé  
i veřejné sféře 

Jsme jediná strana bez korupčních kauz

41 let, primátor hlavního města Prahy

1  |  MUDr. Zdeněk Hřib

44 let, 1. místostarostka Prahy 10

2  |  Ing. Jana Komrsková

28 let, pražský radní pro bydlení 
a transparentnost, právník

3  |  Mgr. Adam Zábranský

40 let, zastupitelka Prahy 2 
a propagátorka Prahy bez šmelin

 4  |  Magdalena Valdmanová

44 let, zastupitel Prahy 5, vědec 
a projektový manažer

5  |  RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

40 let, předseda pražského majetko-
vého výboru a specialista interneto-
vých výzkumů

6 | Viktor Mahrik

62 let, místostarostka Prahy 12
a ekoložka

7  |  Ing. Eva Tylová

33 let, geoinformatička 
a specialistka na eGovernment

8  |  Mgr. Bára Soukupová

45 let, radní Prahy 12 a konzultant 
informačních systémů

9  |  Jiří Brůžek

53 let, náměstkyně ministra práce 
a sociálních věcí ČR

10 | Mgr. Z. Freitas Lopesová

42 let, radní Prahy–Suchdol, pro-
jektová manažerka, ekonomka a 
šachistka

11  |  Ing. G. Lněničková, MBA

36 let, předseda výboru pro IT a Smart 
City ZHMP a finanční manažer

12  |  Mgr. Ing. J. Beránek

42 let, předseda kontrolního výboru 
Prahy 1, pedagog a procesní analytik

13  |  Mgr. D. Bodeček, MBA

Podařilo se nám navolit skvělý tým, ve kterém máme osobnosti s širokým rozsahem zájmů 
a odborných zkušeností z magistrátu, městských částí i mimo politiku.
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Jak v Praze sekáme chapadla 
korupční chobotnice 

Podpořte celou naši kandidátku

Piráti zavádějí po celé Praze efektivní protikorupční opat-
ření, která nejrůznějším šíbrům a kmotrům znemožňují 
snahy o nelegální vyvádění peněz z kapes daňových 
poplatníků a Pražanů. Zde je výčet pirátských změn, které 
přispívají k lepšímu hospodaření s prostředky nás všech.

Piráti na Praze 10 v čele s Janou Komrskovou se rozhodli změnit systém 
úklidu na městské části. Místo jedné velké zakázky na celé území MČ 
se soutěžila zakázka ve třech menších oblastech. Uspořili tak náklady  
v řádech milionů. Stálo za tím hodně času konzultací s odborníky 
na zadávání zakázek, ale výsledek se dostavil!

Praha díky Adamu Zábranskému od letošního dubna soutěží veřejně 
všechny zakázky, které přesahují částku 500 tisíc korun. Zákonem 
určený limit jsou dva miliony korun, ale pirátské vedení magistrátu 
jde příkladem. Časem to bude samozřejmostí i u všech 250 magist- 
rátních organizací.

Praha na datové platformě Golemio zveřejňuje datasety, kde vedle 
informací o veřejných zakázkách naleznete například data o roz-
dělování městských grantů v oblasti kultury, sportu nebo životního 
prostředí. Každý může snadno dohledat, jaké instituce magistrát 
z veřejných peněz podporuje. 

Díky zveřejňování otevřených dat si každý může ověřit z tepla do-
mova, jak moc se ve výběrových řízeních daří jednotlivým firmám, 
které s Prahou spolupracují. Průhlednost je nejlepší předpoklad pro 
kvalitně vysoutěžené zakázky. Láká totiž nové dodavatele.

Již čtrnáct městských částí se rozhodlo zveřejňovat veškeré utra-
cené faktury v rámci rozklikávacího rozpočtu CityVizor. Aplikaci 
rozklikávacího rozpočtu v Praze pomohl zavést náš radní Adam 
Zábranský. 

Piráti trvají na obsazování postů v dozorčích radách na všech úrov-
ních skrze otevřená výběrová řízení, kde se rozhoduje o profesní 
vhodnosti daného člověka pro každou pozici. U Pirátů dozorčí 
rady a představenstva nejsou trafiky. Tyto zásady ctíme i v případě 
kontroly firem městských částí. A navíc za naší vlády byly zrušeny 
tantiémy pro členy představenstev a dozorčích rad.

Cityvizor! 
Už 14x v Praze

Dozorčí rada? 
Hybaj na výběrko

Nevyhráváš nějak 
moc často?

Soutěže přísněji 
než zákon

Zakázka  
na úklid zametla  

s byznysem 
kmotrů

Otevřená data do-
stupná všem!

koneckorupce.cz

CIZINCI Z EU MOHOU TAKÉ VOLIT
Jsi-li plnoletý občan EU s povolením k po-
bytu v Praze, nech se zapsat do dodatku 
seznamu voličů. Cesta k možnosti ovlivnit 
budoucnost metropole tím bude otevřena. 
Žádost je nutné odevzdat nejpozději do 
středy 21. září na obecním úřadě městské 
části, kde máš pobyt hlášen. Osobně či 
poštou. Veškeré info v QR kódu. Pokud jsi 
tak učinil už v předchozích volbách, cesta 
k urnám by měla být už volná.

Pokud chceš, aby tvá  
podpora Pirátů byla maximální, 
je zásadní zakrestlit křížek jen 
do čtverce v záhlaví sloupce 
s názvem Pirátské strany. 
Tím dáš hlas všem Pirátům 
a Pirátkám na kandidátce. Tzv. 
panašování, tedy volba osob-
ností napříč stranami, podporu 
pro jednotlivé strany naopak 
oslabuje. 

Pozor! Pro volbu na magistrát 
dostaneš pouze jeden hlaso-
vací arch obsahující všech 
23 kandidátek. Stranu, která 
má odvahu řídit Prahu správně, 
najdeš jen jednu – Piráty!

 piráti praha

1 | Zdeněk Hřib

2 | Jana Komrsková

3 | Adam Zábranský

4 | Magdalena Valdmanová

5 | Daniel Mazur

6 | Viktor Mahrik

7 | Eva Tylová

Křížkuj celou 
kandidátku

 magistrát

23.– 24. září 2022

komunální volby

Stačí jeden křížek a podpoříš 
tým primátora Zdeňka Hřiba!
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 27. 8. 2022  ‒  Kubánské náměstí 8:00 ‒ 14:00 hod.
 28. 8. 2022  ‒  Vršovice ‒ Heroldovy sady 12:00 ‒ 18:00 hod.
 3. 9. 2022  ‒  Kubánské náměstí 8:00 ‒ 14:00 hod.
 4. 9. 2022  ‒  Strašnice ‒ Solidarita 12:00 ‒ 18:00 hod.
 10. 9. 2022  ‒  Kubánské náměstí 8:00 ‒ 14:00 hod.
 11. 9. 2022  ‒  Malešice (PARK) 12:00 ‒ 18:00 hod.
 17. 9. 2022  ‒  Kubánské náměstí 8:00 ‒ 14:00 hod.
 18. 9. 2022  ‒  Záběhlice ‒ park Malinová 12:00 ‒ 18:00 hod.

Připravili jsme pro vás pirátský miniswap  
a pro děti skákací hrad.  
Poznejte naše kandidáty osobně.

Kdy a kde se s námi můžete potkat?

Swap je radostí i zábavou. Swap (z anglického slova swap – výměna) 
je možnost, jak můžete vyměnit své nepotřebné oblečení, knihy, 
hračky, boty, doplňky, nebo sportovní vybavení. Jak to celé funguje? 
Jednoduše: přinesete oblečení, hračky či knihy, které už nenosíte nebo 
nepotřebujete, a vyměníte je za jiné, které vám na swapu padnou 
do oka. To vše pohodlně a zdarma! SWAPování dnes zažívá doslova 
boom. je to smysluplná a ekologická alternativa k nakupování v tra-
dičních obchodech. Záleží pouze na vás, kolik čistých, vypraných 
a nepoškozených věcí na SWAP přinesete. A stejně tak záleží pouze 
na vás, kolik věcí si odnesete domů. Oblečení a další doplňky, které 
nenajdou své nové majitele na SWAPu, odvezeme do azylových domů, 
nocleháren a dalších organizací. 
Těšíme se na vás! 

Pojďte se potkat ‒ bude hrad i SWAP

co je swap?

NÁŠ PROGRAM PRO DESÍTKU 
HLAVNÍ PRIORITY PIRÁTŮ

školství
S ohledem na demografický 
vývoj a společenskou situ-
aci nás čeká mnoho výzev. 
Od navýšení kapacity škol 
a školek, po podporu práce 
školních psychologů a mo-
tivace pedagogických pra-
covníků.

bydlení
Potřebujeme stavět výrazně 
více dostupných bytů než 
doposud. V celé Praze se 
to díky pirátskému vedení 
děje, staví se rekordní počet 
nových bytů a tento trend 
musíme i v dalších letech 
udržet.

ENERGETIKA
Budeme pokračovat v námi 
započatém trendu efektivní-
ho využívání energií a vody. 
Zároveň podpoříme rozvoj 
komunitní energetiky tam, 
kde to bude v možnostech 
městské části, a to včetně 
tlaku na změnu nevyhovující 
legislativy.

životní  
prostředí

Nadále budeme klást dů-
raz na množství a kvalitu 
veřejné zeleně i reagovat 
na klimatickou změnu. Pojď-
me společně vysázet další 
stromy, které budou chladit 
naše ulice.

CE
LÝ

  P
RO

GR
AM

 Z
DE

:

Mgr. Michal Kočí, radní, ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka a ing. Petr Beneš, místostarosta
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Kulturní dům Barikádníků, ve kterém se uskuteční až čtyři sta 
akcí ročně, je již téměř osm desítek let kulturním a komunit-
ním centrem naší městské části. Právě zde vznikla nejen jedna 
z prvních rockových a metalových scén, ale je i tradičním 
místem sousedských plesů, koncertů, oblíbených burz a diva-
delních představení nejen pro děti. Odvolaná starostka naší 
městské části Renata Chmelová (VLASTA/STAN) obdržela 
v říjnu loňského roku od radní hl. m. Prahy Hany Třeštíkové 
(PRAHA SOBĚ) žádost o svěření KD Barikádníků do správy 
hlavního města Prahy. Na půdě Prahy 10 tuto snahu o odsvěření 
silně podporoval odvolaný místostarosta pro kulturu, David 
Kašpar (VLASTA/STAN). Jsme přesvědčeni, že Kulturní dům 
Barikádníků musí zůstat Praze 10, proto na Radu městské části 
naši radní předložili odmítnutí této žádosti a plánovaný převod 
se neuskutečnil. Nyní se připravuje její modernizace.

Poslední zvonění ve Staré strašnické škole zaznělo v roce 2009. 
Od té doby budova jen chátrala a její rekonstrukce se pouze 
slibovala. Přitom se jedná o nádhernou školskou budovu přímo 
u metra Strašnická, která by mohla pomoci zmírnit nedostateč-
nou kapacitu míst ve školách. Po mnoha letech odkladů se nám 
v tomto roce konečně povedlo dotáhnout projekt jejího zno-
vuotevření. Obnova školy byla zahájena letos v květnu a za dva 
roky bude vše hotovo. Ve škole pak najde své místo 360 dětí 
z Prahy 10, kterým bude k dispozici celkem 12 tříd, 4 odborné 
učebny, jídelna, tělocvična a venkovní hřiště. Na rekonstrukci 
významnou částkou přispěl i Magistrát HMP. Vedle školy také 
přibudou nové cestičky, stromy i odpočinkové plochy. 

Postupně se daří opravit a obnovit zanedbané veřejné plochy, 
parky a dětská hřiště. Velkou rekonstrukcí prochází naše 
městské parky i areál volného času Gutovka, nebo prostor 
před parkem Gröbovka. Po více než 15 letech se nám podařilo 
vybrat nové dodavatele služeb. Původně jediná zakázka byla 
rozdělena do tří územních celků, které se soutěžily samostatně. 
Nabídková cena na údržbu zeleně je o téměř o 20 miliónů nižší, 
než u předchozí smlouvy, přestože obecné ceny výkonů v této 
oblasti na trhu výrazně vzrostly.

V opravené 
strašnické 

škole nabídneme 
rozšířenou výuku 

jazyků

Zlepšili jsme  
údržbu zeleně  

a úklid v ulicích

Ubránili jsme  
Barču. Je čas  
na její opravu

SPRÁVU  
BYTŮ  

VRACÍME  
PRAZE 10

Od letošního 1. července přebrala 
správu městského bytového fondu 
společnost Praha 10 – Majetková, a.s., 
která je zcela vlastněná Prahou 10. 
Více než dvouleté úspěšné úsilí dát 
do pořádku městskou firmu otevřelo 
možnost vyřešit dlouhodobě nevy-
hovující situaci při správě bytového 
fondu. Desítka tak konečně získala 
plnou kontrolu nad hospodařením 
s obecními byty.  Změna přinesla 
snížení administrativy, průhlednost 
finančních toků a lepší služby pro 
nájemníky. Zároveň se tak uzavřela 
historie dalších starých smluv z bý-
valého období kmotrů navázaných 
na tehdejší vedení Prahy 10.

NOVÉ  
ZAHRADNÍ  
CENTRUM  

VE DVOULETKÁCH
Tradici zahradnictví ve Strašnicích 
jsme zachovali. Po dlouhé době je 
na tomto místě opět možné zakoupit 
ovocné a okrasné stromy i keře, potře-
by pro zahrádkáře, semena zeleniny, 
květin, trvalek, bylinek, keramiky, 
hnojiv, nářadí a vše, co na svých za-
hrádkách využijete. V nabídce na-
leznete i řezané květiny a pokojovky. 
Po požáru v Hostivaři bude rodinná 
tradice Zavadilů pokračovat.

Unikátní  
sociální  
služby

Domu na  adrese U  Vršovického 
nádraží 30/30 jsme dali jasnou vizi 
využití. Pacientské centrum Minis-
terstva zdravotnictví, které v těchto 
prostorách vzniklo, je ojedinělým 
projektem v celé republice. Poby-
tová odlehčovací služba pro rodiny 
s dětmi s handicapem, provozovaná 
organizací Paprsek, je zase první služ-
bou svého druhu v Praze. V budově 
také nově nabízí své služby pro osoby 
s poruchou autistického spektra In-
tegrační centrum Sasov.

Praha 10  
má konečně  

svůj klub  
pro děti a mládež

Klub s názvem „Decima“ v ulici U Se-
řadiště provozuje nejstarší mládež-
nická organizace na světě – YMCA. 
Decima je otevřená každý všední den 
odpoledne a návštěvníci mají k dispo-
zici jak vnitřní a venkovní prostory 
pro zájmové činnosti, tak sociální 
pracovníky připravené pomoci jim 
se školními, rodinnými či osobními 
problémy. Jedná se o sociální službu, 
která v naší více než stotisícové měst-
ské části dlouhodobě chyběla.

Praha 10  
bez  

hazardu
Díky rozhodnutí radnice počet her-
ních míst v Praze 10 průběžně klesá. 
K dnešnímu dni je na území naší 

městské části v provozu šest heren, 
což je o osm méně, než když jsme 
v roce 2018 do koalice vstupovali. 
Provoz poslední herny bude na zákla-
dě konce platnosti povolení ukončen 
v březnu 2024. Poté bude Praha 10 
zcela bez heren a casin. Tedy deset 
let poté, kdy se pro zavedení nulové 
tolerance hazardu vyslovilo v roce 
2014 v referendu 83 % těch, kteří se 
referenda zúčastnili. Problematice 
hazardu jsme se věnovali z pocize ob-
čanů ještě před vstupem na radnici. 
V roce 2017 jsme zmapovali všechna 
herní místa a byli přítomni celní ra-
zii. Nulová tolerance hazardu, zvláště 
v čase online prostředí, samozřejmě 
není všespásná, nicméně jak uvádí 
i občanské sdružení Občané proti ha-
zardu, svůj pozitivní dopad na lidské 
osudy nesporně má.

MĚSTSKÉ  
AKCIOVCE  

SE DAŘÍ
Činnost našich městských akciových 
společností byla častým terčem naší 
kritiky v minulých letech, kdy vyge-
nerovaly celkovou ztrátu přes padesát 
milionů korun.  Za poslední čtyři 
roky jsme v jejich struktuře provedli 
výrazné změny, vyřešili jsme staré 
účetní chyby a nedoplatky, nastavili 
jejich novou náplň činností, a pře-

devším je jejich hospodaření nyní 
ziskové. Konečně tak opravdu slouží 
občanům naší městské části.

Farmářské trhy  
jen kvetou

Skutečnou radost nám dělají obno-
vené farmářské trhy na Kubánském 
náměstí.  Staly se tak opět přiro-
zeným místem, kde se dají koupit 
kvalitní potraviny z farem, ale kde 
se můžete sejít i se svými sousedy. 
Pohodu umocňují i nově vysazené 
stromy, které zpříjemňují pobyt všech 
návštěvníků trhů a nově vyčištěná 
fontána s nedalekým pítkem. Naše 
slova nejsou jen prázdná hesla. Far-
mářské trhy jsou v sezóně otevřené 
na Kubánském náměstí každé úterý 
a čtvrtek 8 do16 hod. a v sobotu od 
8 do 14 hod.

„Naše slova nejsou jen prázdná hes-
la. Výsledky naší práce vidíte kolem 
sebe každý den“.

NOVÉ STROMY, PÍTKA  
A VODNÍ PRVKY

V letním kině  
bylo promítnuto

 již 27 filmů!
1 1 4 připomínEk 

Schváleno
k metropolitnímu plánu za prahu 10!

kinO
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@CeskaPiratskaStranaPrahaSLEDUJTE NÁS NA: @pirati.cz@pirati.czpraha.pirati.cz

KDO MALUJE, 
NEZLOBÍ

Vybarvěte si s dětmi  
nebo vy sami  

pirátskou omalovánku  
od ColorPix.cz.
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PIRÁTSKÁ KŘÍŽOVKA O TRIČKA

Nesmyslnou 
prohibiční vyhlášku 

zrušíme!

Podepište  
naši petici a pomozte  
tento nesmysl zrušit!

Senioři na palubě
Hlavním smyslem této skupiny je přiblížit Českou pirátskou 
stranu a její programovou nabídku starším generacím a pro-
hloubit mezigenerační spolupráci. Společně s Vámi chceme 
vyvracet nejrůznější dezinformace včetně dezinformací 
o Pirátech a rozptylovat nejčastější předsudky o Pirátech. 
seniori.pirati.cz.


