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firma znovu podala žádost o IP s roz-
šířením výroby na KÚSK a ten jim opět 
povolení vydal. Magistrát se znovu od-
volal a Ministerstvo životního prostře-
dí znovu IP zamítlo.

Náš spolek Praha pro život mezitím 
uspořádal dvě demonstrace, první 
před KÚSK a druhou, dne 19. 9. 2019, 
před budovou MŽP. Demonstrace se 
kromě občanů „postižených“ částí zú-
častnil  také senátor pro Prahu 5 a 13 

Václav Láska, starosta  MČ Praha-Ře-
poryje Pavel Novotný, tajemnice Měst-
ského úřadu Praha- Zličín Ing. Jarmila 
Hindová a asistentka pirátské poslan-
kyně Ing. Dany Balcarové. Dále byl pře-
čten předsedkyní spolku paní Emilií 
Schneider dopis české atletky Zuzany 
Hejnové, která bydlí na Zličíně a situ-
ace kolem VAFA jí také vadí. Zásluhu 
na konání demonstrace má i další člen 
Zeleno-pirátské koalice Jaromír Bečič-
ka, dále se zúčastnili zastupitelé paní 
Václava Balabánová a Adam Kopetzký. 

Koalice Zelených a Pirátů na Praze 13 
s tímto občanským spolkem úzce spo-

né výbory jsou u nás neveřejné, toho 
výše uvedené snad ani nepřekvapí. 
Mezi nejvýznamnější body, o kterých se 
dosud hlasovalo, patří rozpočet, dota-
ce pro sport, strategický plán, obsazení 
výborů nebo agenda zapojování veřej-
nosti do samosprávy. Zápisy z jednání 
naleznete na stránkách radnice, video-
záznamy na našem youtube kanálu Ze-
lení a Piráti pro 13.

Jako zastupitelský novic z toho mám 
celkově nepříjemný dojem. Demokra-
tické instituce, tak jak je předpokládá 
ústava a zákon o Hlavním městě, jsou 
vyprazdňovány až na hranu zákona 
a pro vládnoucí koalici je to jen nezbyt-
ná fasáda. Kultura vládnutí je u nás 
opravdu velmi nízká. Přitom, kde jinde 
se mají občané učit demokracii, než na 
úrovni obecních samospráv?

Mgr. Václav Mucala, 

zastupitel, klub Zelení a Piráti pro 13

Vážení spoluobčané,

velmi si vážíme podpory, kterou jsme od 
Vás v říjnu 2018 v komunálních volbách zís-
kali. S volebním výsledkem 25 % jsme se stali 
druhým nejsilnějším uskupením v zastupitel-
stvu. Náš zastupitelský klub „Zelení a Pirá-
ti pro 13“ má 11 členů, což je z 35 členného 
zastupitelstva téměř třetina. Cítíme to jako 
závazek vůči všem, kdo nás volili a kdo spolu 
s námi chtěli přinést konkrétní změny do ži-
vota Prahy 13.  Při rychlém uzavření koaliční 
smlouvy (hned ráno v pondělí po volbách) 
se ukázalo, že většina zvolených zastupitelů 
žádné změny nechce. Co je obsahem koalič-
ní smlouvy nevíme, ale zřejmě tam byl bod, 
kterým se zastupitelé ODS, Hnutí ANO a KDU-
-ČSL/STAN zavázali, že se Zelenými a Piráty 
nebudou spolupracovat, což také striktně do-
držují. Programové prohlášení nová koalice 
ke svému ustavení nepotřebovala a vystačila 
si s rozdělením personálních odpovědností 
nové Rady a rozdělením předsedů výborů za-
stupitelstva. Zelení a Piráti nebyli do činnosti 
výborů vpuštěni, což je velmi nestandardní 
postup, nicméně není nezákonný. Výsledkem 
tedy je pokračování našeho klubu v opoziční 
práci, kterou jsme dělali doposud. Účastníme 
se jednání zastupitelstev, ze kterých pořizu-
jeme videozáznamy, které najdete na našem 
Youtube kanálu. Sledujeme, co se na radnici 
děje, jsme v kontaktu s místními sdruženími 
a informujeme vás přes naše webové stránky 
www.zeleniapiratipro13.cz, facebook, a také 
prostřednictvím tohoto zpravodaje, který se 
vám dostává do rukou. Již po několikáté ho 
vydáváme společně se senátorem Václavem 
Láskou, se kterým dlouhodobě spolupracu-
jeme.

Budeme rádi, když nám zachováte přízeň, 
přejeme Vám pěkné počtení, a pokud Vás 
budeme inspirovat k dotazům či nápadům, 
jak bychom mohli život na Praze 13 vylepšo-
vat, neváhejte nás kontaktovat. Nejlépe přes 
e-mail: zeleniapiratipro13@gmail.com 

Váši Zelení a Piráti pro 13.

Václav Hrdlička, Zuzana Drhová, 
Tomáš Murňák, Filip Ryant, 
Jakub Vaverka, Václava Balabánová, 
Jana Horká, Petr Kolář, Adam Kopetzký, 
Jiří Koudelka, Václav Mucala, Tomáš Krejčí 

Zastupitelstvo obce se může scházet 
dle potřeby. Dle zákona však nejméně 
jednou za tři měsíce. Názor starosty 
je takový, že potřeba demokratické 
samosprávy na Praze 13 přesně odpo-
vídá zákonnému limitu. Odráží se to 
i na průběhu zastupitelstev. Diskuze se 
v podstatě nevede. Kdyby dle zvyklos-
tí neřídil schůzi starosta, mluvili by po 
celou dobu jen zástupci našeho klubu. 
Ostatní zastupitelé mlčí a členové rady 
hovoří, jen jsou-li k tomu námi výslov-
ně vyzváni. Z návrhu programu třetího 
zasedání zastupitelstva v únoru 2019 
se navíc nenápadně vytratil bod „dota-
zy a interpelace“. Předseda našeho klu-
bu musel vyvolat Hlasování o zařazení 
interpelací na program. Dopadlo tak, 
že se 14 zastupitelů zdrželo. Na každou 
z interpelací, bez ohledu na náročnost 
dotazu, pak vždy padla odpověď „na 
dotaz bude odpovězeno písemně“. 

Komu je známo, že ani jeden z našich 
11 zastupitelů nebyl zvolen do žádného 
z výborů zastupitelstva a že jinde veřej-

Jistě to mnoho z vás zná.  Chcete 
vyvětrat, nejde to. Chcete spát, nejde 
to. Chcete jít na procházku, nejde to. 
Máte rande? ALE FUJ! Tedy doslova 
a do písmene fuj, protože vzduchem se 
šíří nezaměnitelný odér, který má svůj 
původ v továrně na krmivo pro domácí 
mazlíčky, ve firmě VAFO sídlící v Chráš-
ťanech, v malé obci na hranicích Prahy, 
ale úředně spadající do Středočeského 
kraje. Některým to příliš nebo i vůbec 
nevadí, někteří si zanadávají, ale sne-
sou to, někteří s tím mají velký pro-
blém včetně zdravotních potíží a neu-
stálého stresu.

Z toho důvodu se dvě členky Zeleno-
-pirátské koalice, paní Jana Horká 
(zastupitelka na Praze 13) a Hana Ši-
mečková, staly spoluzakladatelkami 
občanského spolku Praha pro život za-
měřeného primárně na tento problém.

Firma VAFO vznikla již v roce 1994, ale 
zpočátku svému okolí žádný problém 
nepůsobila. Měla jen jednu výrobní lin-
ku, objem výroby byl malý, a tak i když 
to občas nepříjemně zavanulo, lidé to 
skoro nevnímali. Situace se ale změni-
la, firma postupně nainstalovala další 
linku, a tím se dostala do kategorie, kdy 
musela požádat o integrované povole-
ní. O to měla požádat už v roce 2014, 
což neudělala, a Krajský úřad Středo-
českého kraje (dále jen KÚSK) neučinil 
nic ke zjednání nápravy. Na tuto sku-
tečnost upozornila starostka MČ Praha 
Zličín.  Konečně v roce 2016 firma o IP 
požádala, ovšem bez kompletního ma-
teriálu, a KÚSK to řešil tak dlouho, až 
se změnil zákon ve prospěch firmy (zá-
měr již nepodléhal zákonu Posuzování 
vlivu na životní prostředí). Po dalším 
prodlužování stavu, tedy výroby bez 
IP, v roce 2017 KÚSK firmě vydal IP i se 
souhlasem k rozšíření výroby. Magist-
rát hl. města Prahy (dále jen MHMP) se 
proti rozhodnutí odvolal, v roce 2019 

lupracuje a při dostatečných kapaci-
tách na obou stranách je možná i sou-
činnost v jiných oblastech. 

Místopředsedkyně spolku Jana Horká 
jednala o VAFO také s pirátskou poslan-
kyní Danou Balcarovou. Výsledkem 
byla interpelace ministra životního 
prostředí Mgr. R. Brabce při zasedání 
sněmovny (17. říjen 2019). Ministr ve 
své odpovědi mj. uvedl, že v současné 
době probíhá řízení o zastavení pro-
vozu (to stále trvá), které vede Česká 
inspekce životního prostředí. Zmínil 
tak fakt, že pokud nepřestaneme vést 
boj proti VAFO za čistý vzduch a vyvíjet 
tlak na majitele firmy i na úřady, není 
možné, aby majitel VAFO tento tlak 
dlouhodobě ustál.

Protože se situace neřeší a nezlepšuje, 
rozhodlo se vedení spolku Praha pro 
život podat trestní oznámení na úřed-
níky KÚSK (podáno 19.12. 2019) pro 
jejich nečinnost ve věci.

Mgr. Hana Šimečková, 
Mgr. Jana Horká - zastupitelka, Klub 
Zelení a Piráti pro 13

ROK OD VOLEB, 6 ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

HLEDÁME S VÁMI ÚČINNÉ ŘEŠENÍ

ZÁPACHU Z TOVÁRNY VAFO
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MULTIFUNKČNÍ CENTRUM HŮRKA 

V loňském roce jsme Vás informovali 
o záměru Prahy 13 vybudovat blíže ne-
specifikované multifunkční centrum na 
zatravněných pozemcích u metra Hůrka. 
Záměr, který budil řadu otázek a pro nějž 
jsme interpelacemi neúspěšně usilovali 
o veřejné projednání, naštěstí přerušila 
výměna vedení pražského magistrátu, 
který měl v plánu tento „bianco šek“ po-
světit. Situaci pomohlo, že na Praze 13 
opoziční Piráti a TOP09, prosadili z pozi-
ce magistrátních radních pro dané území 
zpracování komplexní územní studie, je-
jíž součástí bude projednání rozvoje s ve-
řejností. Územní studie by také měla po-
moci snížit výšku a objem záměru, který 
plánuje developer na té části pozemků, 
které jsou v soukromém vlastnictví.

TOP TOWER NOVÉ BUTOVICE

Nejvyšší stavba v republice - 135 me-
trová “zapíchnutá loď” umělce Černé-
ho - by měla vyrůst na místě dnešního 
P+R na metru Nové Butovice. Záměr se 
sice nachází na zastavitelném území, 
nicméně do stavebního řízení zatím ne-
vstoupil žádný konkrétní projekt, takže 
soulad výšky s územním plánem nelze 
přesně posoudit. Každopádně oce-
ňujeme přístup developera, který od 
počátku komunikuje se zástupci okol-
ních SVJ a se zastupiteli městské části. 
Pokud by měla stavba vyrůst, budeme 
nadále usilovat o to, aby její výjimeč-
nost nespočívala jen v její výšce, ale 
také v nadstandardní přínosnosti pro 
okolí a pro obyvatele MČ. I proto jsme 
již na zářijovém zasedání zastupitelstva 
vyzvali starostu a ostatní radní k tomu, 
aby bylo projednání tohoto záměru za-
řazeno na nejbližší zasedání zastupitel-
stva. Zatím se tak bohužel nestalo.

a proto jsme na jednání zastupitelstva 
dne 24.4.2019 navrhli alespoň zpraco-
vání nezávislé analýzy, která by z více 
hledisek stávající systém dotací na Pra-
ze 13 zhodnotila. Bohužel bez úspěchu. 
Proto jsme se rozhodli aspoň vlastními 
silami informovat o možnosti žádat 
o dotace přímo městskou část. Někteří 
žadatelé, tak na základě našeho pod-
nětu v letošním roce tuto žádost podali 
vůbec poprvé.

Obesílání starosty se žádostí o podpo-
ru nepovažujeme za správné a budeme 
dále prosazovat, aby se podpora spor-
tu, občanským aktivitám a neziskovým 
organizacím rozdělovala ve standard-
ních grantových řízeních, kde se posu-
zuje kvalita a přínos pro MČ. Slibujeme 
si od toho, že takto skončí podivné sta-
tisícové podpory různých soukromých 
podnikatelských aktivit či pravidelné 
roční podpory Juda Štěchovice.

Podrobnosti o tom, jak požádat měst-
skou část o dotace na podporu sportu 
a volnočasových aktivit, najdete na 
našich stránkách: www.zeleniapirati-
pro13.cz

RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.

zastupitel, Klub Zelení a Piráti pro 13

Není tajemství, že dlouhodobě kriti-
zujeme způsob, jakým radnice na Praze 
13 rozděluje dotace na podporu sportu. 
V rámci standardních grantů je možno 
získat dotaci maximálně do výše 30 
tisíc Kč, jsou pro ně jasně definována 
pravidla a podmínky směrem k žada-
telům. Mimo těchto transparentních 
grantů existuje ještě možnost požádat 
o dotaci přímo pana starostu, respek-
tive městskou část. V rámci těchto žá-
dostí jsou pak jednotlivým žadatelům 
přidělovány dotace běžně v řádu stati-
síců korun bez jakýchkoliv pravidel. Ze 
strany MČ není tato možnost podpory 
relevantním subjektům aktivně komu-
nikována a ani o ní není žádná zmínka 
na webových stránkách Prahy 13. Jed-
notliví žadatelé se musí tedy „nějak“ 
dozvědět, že si mohou napsat žádost 
přímo na městskou část. Tento stav 
považujeme přinejmenším za neférový 
zejména s ohledem na nepoměr finanč-
ních prostředků rozdělovaných v rámci 
výše uvedených způsobů. Zatímco do-
tace přidělované v rámci “programo-
vé dotace” představují celkový objem 
v řádu set tisíc korun ročně, v netrans-
parentních individuálních žádostech 
starostovi jsou každý rok několika málo 
subjektům celkově rozděleny jednotky 
milionů korun.

Jako opozice bohužel nemáme mož-
nost systém rozdělování dotací změnit, 

Do loňských komunálních voleb jsme 
vstupovali s tím, že pokud zasedneme 
v Radě naší městské části, zásadním 
způsobem změníme přístup radnice 
k developerským projektům a k rozvoji 
MČ obecně, protože situace není nijak 
dobrá. Třináctka, kdysi vyhlášená svým 
nadstandardním podílem zeleně, rych-
le přichází o četná zelená prostranství, 
z nichž už pomalu zbývá pouze Centrál-
ní park. Už v roce 2017 lidé v průzkumu 
ke strategickému plánu uváděli za-
hušťování zástavby jako hlavní příčinu 
úvah o odstěhování se zPrahy 13. A vý-
razný rozvoj naší městské části zda-
leka není u konce: máme zde rostoucí 
Západní město, nezastavěné pozemky 
u metra Hůrka, různé záměry s Makču 
Pikču aj. Bohužel, po loňských volbách 
obsadil radnici opět tandem ODS-ANO, 
a tak se situace za poslední rok v pod-
statě nezměnila.

Příznačným startem volebního období 

2018-2022 bylo, když doslova pár dní po 
volbách stavební odbor městské části 
vydal souhlasné stanovisko ke kontro-
verznímu projektu Polyfunkčních domů 
Lužiny. Staronové vedení radnice se už 
léta odvolává na bezmocnost kvůli sou-
kromému vlastnictví pozemků. V jiných 
městských částech a obcích (např. Pra-
ha 5, 7, Říčany) už jsou však stále častěj-
ší transparentní smlouvy s developery, 
jejichž plnění pak obyvatelům pomáhá 
alespoň částečně kompenzovat zvýše-
ný příliv dopravy a obyvatel. Zda dnes 
na radnici Prahy 13 za zavřenými dveř-
mi nějaké domluvy s developery probí-
hají, to nevíme, rozhodně z nich ale jako 
občané netěžíme.

Z výše uvedených důvodů jsme hned na 
úvodním zastupitelstvu navrhli ustave-
ní Výboru pro územní rozvoj, jakožto 
obvyklé platformy zajišťující možnou 
účast veřejnosti při projednávání kon-
krétních otázek rozvoje, a tedy i jeho 

větší transparentnost a lepší akcent 
skutečných občanských zájmů. Bohu-
žel, našich 11 z 35 hlasů v zastupitelstvu 
nestačilo, a tak projednávání výstavby 
a rozvoje na Třináctce zatím stále zů-
stává za zavřenými dveřmi starostovy 
kanceláře. I přes ztížený přístup k in-
formacím nadále sledujeme stávající 
i nové developerské záměry a společně 
s dotčenými občanskými spolky, SVJ 
a se zásadní podporou našeho senáto-
ra Václava Lásky se v řízeních snažíme 
aktivně prosazovat zájmy občanů Pra-
hy 13. O aktuálním stavu záměrů PD 
Lužiny, BD Paprsek a Výhledy Luka se 
dočtete v článku Zabráníme betonové 
zkáze Prahy 13. Dva další z nejsledova-
nějších stavebních a rozvojových zámě-
rů vizte na vedlejší straně.

Mgr. Václav Hrdlička, DiS.

zastupitel, Klub Zelení a Piráti pro 13

O VÝŠKOVÝCH STAVBÁCH SE NEMŮŽE 
ROZHODOVAT ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI

O PENÍZE NA SPORT SE HRAJE PODLE 
PRAVIDEL. MŮŽETE ALE TAKÉ NAPSAT 
STAROSTOVI O MILIONY
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„ MÁME PRÁVO BYDLET 
DŮSTOJNĚ A SPOKOJENĚ.“

VÁCLAV LÁSKA:

V novinách, které držíte v ruce, na-
jdete několik kauz, kdy se jako 

senátor společně s Piráty a Zelenými 
snažím zabránit na Praze 13 nesmysl-
ným developerským projektům. Ne-
brojím tím proti výstavbě jako takové. 
Praha nové byty potřebuje. Jen chci, 
aby se nové paneláky nestavěly v mís-
tech, kam už se prostě nevejdou. Právo 
na bydlení není jen o tom, že budete 
mít svých pár desítek metrů čtvereč-
ních „přespávacího prostoru“. Právo na 
bydlení je o tom, že máte právo bydlet 
důstojně a spokojeně. S dostupnou zá-
kladní občanskou vybaveností, dopra-
vou nebo prostory na relaxaci a odpoči-
nek. Developerské projekty, které jdou 
proti takovému právu, nejsou správné. 

A já budu poskytovat veškerou právní 
i jinou podporu lidem, kteří se takovým 
projektům budou bránit. 

Nový stavební zákon jde na ruku de-
veloperům

Proti neřízené výstavbě vystupuju 
obecně i na půdě Senátu. Předmětem 
mého zájmu je především návrh nového 
stavebního zákona z pera Ministerstva 
pro místní rozvoj. Ten pod záminkou 
zjednodušení a zrychlení stavebního 
řízení pro občany (což by opravdu bylo 
žádoucí) připravuje prostor pro ničím 
neomezenou a nekontrolovatelnou 
výstavbu developerů. Nový zákon totiž 
nedělá rozdíl mezi stavbou rodinného 

domku a mrakodrapu.

Do správních řízení nebudou nově 
moci zasahovat kraje, obce, veřej-
nost ani státní úřady, které mají za 
úkol před dopady staveb chránit 
zdraví a majetek lidí, životní prostře-
dí nebo historické památky.

Budu dělat vše, co je v mých silách, aby 
tento návrh zákona nebyl schválen. 
Změnu a zjednodušení stavebního říze-
ní potřebujeme. Ale nikoli v podobě, ve 
které si ji napsali sami developeři.

Máte-li problém se státem či samosprávou, 
chcete-li změnit či ovlivnit nějakou věc veřejné-
ho zájmu a jste občany Prahy 5 či 13, ozvěte se. 

K dnešnímu dni přišlo do mojí senátní kanceláře 
na právní konzultaci 435 lidí.

Právní poradna ZDARMA
   Adresa senátní kanceláře: 

    Štefánikova 65, Praha 5, 150 00

  Telefon: 602 878 740

KONTAKT:

 Email: vaclav.laska@vaclavlaska.cz
  Jsem i na Facebooku: @pravoslaskou

ZABRÁNÍME BETONOVÉ ZKÁZE PRAHY 13

SENÁTOR VE VAŠICH SLUŽBÁCH:

1957
PODPISŮ
POD PETICEMI 
PROTI VÝSTAVBĚ

69
STRAN 
ODVOLÁNÍ
NA MAGISTRÁT

57
STRAN 
DŮVODNÝCH 

NÁMITEK

127 000KČ 
JSEM INVESTOVAL 
DO EXPERTŮ 
NA STAVEBNÍ 
PRÁVO

Jedná se o záměr výstavby tří věžá-
ků u Obchodního centra Lužiny až o 15 
podlažích. Městská část Prahy 13 i přes 
desítky našich námitek vydala územní 
souhlas, proti kterému jsem vypracoval 
a podal odvolání na Magistrát hlavního 
města Prahy. Nyní odvolání leží na Mi-
nisterstvu pro místní rozvoj, které má 
posoudit, zdali je tento záměr v dané lo-
kalitě přípustný. Dle územního plánu se 
totiž jedná o stabilizované území, kde 
by žádná rozsáhlá výstavba neměla být 
možná. Doufám tedy, že ministerstvo 
vezme naše námitky v potaz. Ale i kdy-
by výstavbu povolili, jsem připraven 
podat správní žalobu. Realizace projek-
tu by totiž vedla k obrovskému zhoršení 
kvality života pro celé okolí a problé-
mům s infrastrukturou.

POLYFUNKČNÍ DOMY LUŽINY VÝHLEDY LUKA

BYTOVÉ DOMY PAPRSEK

V říjnu stavební odbor MČ Praha 13 
schválil záměr výstavby čtyř bytových 
domů (na místě dosavadní zelené plo-
chy přímo nad tubusem metra), které 
mají mít 10 a 12 nadzemních podla-
ží. Proti projektu jsem podal společně 
s obyvateli okolních domů přes 108 ná-
mitek včetně nezákonného posouzení 
dopadů na životní prostředí, nedo-
statku parkovacích míst či vykácení 70 
stromů. Stavební odbor Prahy 13 však 
všechny námitky posoudil jako nedů-
vodné. Proti tomuto rozhodnutí jsme 
podali odvolání na pražský magistrát.

Projekt bytových domů na místě 
Obchodního centra Paprsek má dosa-
hovat až do výšky třinácti nadzemních 
podlaží. Budovy mají značně převy-
šovat současné panelové domy, ale 
především zde zanikne stavba občan-
ské vybavenosti. Proto jsem finančně 

podpořil zpracování námitek k tomuto 
územnímu řízení, aby je mohly přísluš-
né orgány posoudit. Se silným zne-
pokojením jsem také zaznamenal, že 
místní stavební odbor oznámil zahá-
jení územního řízení těsně před Váno-
ci (i když věděli, že odpor obyvatel je 
značný), čímž se zkrátila možnost zpra-
cování námitek na absolutní minimum. 
Stavební odbor vydal v červenci kladné 
rozhodnutí o umístění stavby a nyní če-
káme na výsledek odvolání proti tomu-
to rozhodnutí.

ODVOLÁNÍ

DALŠÍ AKTUALITY O KAUZÁCH NA PRAZE 13 A PETICE PROTI VÝSTAVBĚ NAJDETE NA WWW.VACLAVLASKA.CZ
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Přes 100 kilogramů odpadků a vyple-
velený a osázený poslední květník mezi 
vestibuly metra Nové Butovice. Uklidili 
jsme kus Česka a zažili Butovice jinak!

V sobotu 21. září 2019 se Piráti z Prahy 
13 opět podíleli na organizaci jedné 
z úklidových akcí Ukliďme Česko. Ten-
tokrát ovšem spojili síly s komunitní 
organizací věnující se street gardenin-
gu Komunitní zahrádky Praha 13. Od 
deseti hodin dopoledne proběhl sběr 
odpadků na sídlišti Velká ohrada, kde 
Piráti ve spolupráci s dobrovolníky na-
sbírali 7 velkých pytlů, a to včetně kusů 
nábytku, koberce i oblečení. Zúčastnili 
se lidé všech věkových kategorií včet-
ně dětí. Při vstupu do Dalejského údolí 
u točny autobusu 184 nalezli dobro-
volníci nelegální skládku, na které se 
nacházelo přes 100 kilogramů odpadů. 
Společnými silami ji odklidili. Po úklidu 
následovala akce Zažít Butovice jinak, 
která je součástí komunitních akcí Za-
žít město jinak po celé České republice. 
Komunitní zahrádky Praha 13 zde měly 

v programu plevelení a osázení posled-
ního z květníků mezi vestibuly metra 
Nové Butovice. Samotná akce u květní-
ku začínala ve 14 hodin a zabrala přes 
2 hodiny. Květník byl hodně zanedbaný 
a prorostlý trávou. Nejvíc času zabralo 
samotné plevelení. Osázení květinami 
už byla spíše třešničkou na dortu. Květ-
níky byly osázeny vřesy, levandulí, ne-
třesky a dalšími rostlinami tak, aby na 
jaře krásně rozkvetly a kvetly po celý 
rok.

Michaela Beránková

Zelení a Piráti pro 13

KOMUNITNÍ ÚKLIDOVÝ DEN
NEJEN PO PIRÁTSKU

Na základě mnoha podnětů občanů 
i vlastní zkušenosti vidíme ve stáva-
jícím systému přihlašování a umísťo-
vání dětí do mateřských škol na Pra-
ze 13 jistý prostor pro zefektivnění, 
který by byl v důsledku přínosem jak 
pro děti a rodiče, tak i pro ředitele MŠ. 
Dle našeho názoru by digitalizace vý-
znamně přispěla k transparentnímu 
rozdělování dětí do jednotlivých MŠ. 
Proto jsme se jako klub vydali hledat 
inspiraci na sousedské městské části 
Praha 5, kde již tento systém funguje 
třetím rokem.

Elektronizací by se zjednodušilo po-
dávání přihlášek do jednotlivých MŠ 
i v případě, pokud by chtěl rodič při-
hlásit dítě do několika různých MŠ. 
V takovém případě rodič nemusí zby-
tečně vyplňovat další přihlášku a s tím 
související dokumenty pro potřeby 
ostatních MŠ. Velkým komfortem je 
možnost zarezervování konkrétního 
času, kdy může rodič se svým dítětem 
přijít na zápis ve zvoleném termínu 
a vyhnout se tak dlouhým frontám.

Na základě těchto informací a zkuše-
ností z jiných městských částí a obcí 
se náš zastupitelský klub Zelení a Pi-

Velkým tématem nejen loňského roku 
se stalo, alespoň dle vašich dotazů, 
sekání trávy a údržba veřejné zeleně. 
Klimatická změna a její projevy mají 
vliv i na Prahu 13 a vyzývají ke změně 
přístupu k zeleni. Bohužel v praktické 
rovině to vypadá, že z hlediska údržby 
zeleně pokračuje městská část spíše 
ve své setrvačnosti.

Obraceli jste se na nás už od loňského 
jara zejména kvůli sekání trávy, které 
v řadě případů nereflektovalo meteo-
rologickou situaci a nezvyklé anomálie 
jako byl už druhý rok za sebou neoby-
čejně suchý duben nebo rychlý nástup 
letních teplot. V rámci Česka se přitom 
objevila řada pozitivních příkladů změ-
ny přístupu k zeleni. Například na Praze 
12 zvolili individuálnější přístup k jed-
notlivým zeleným plochám a určili, 
které plochy budou s jakou intenzitou 
udržovány. Je zřejmé, že není možné 
celé území Prahy 13 nechat ladem nebo 
na něm pěstovat luční porosty, je však 
možné vytipovat místa, kde by se takto 
dalo postupovat. Mezi jednodušší pří-
klady dobré praxe dále patří například 
sekání pouze v pásech podél chodníků 
či laviček, sekání trávy při nastavení 
nože dále od země či úplné přeruše-
ní sekání trávy ve dnech, kdy teploty 
přesahují 30°C. Také toto jsou příklady 
z jiných městských částí či obcí, které se 
u nás, soudě i dle vašich reakcí, striktně 
nedodržují. 

Dalším rezonujícím tématem letoška 
bylo využití glyfosátových herbicidů 
při likvidaci plevelu. Tyto prostředky 

PROČ NEBUDOU JEDNODUŠŠÍ PŘIHLÁŠKY 
DO ŠKOLKY A ZÁPISY BEZ FRONT?

SEKÁNÍ TRÁVY 
A VEŘEJNÁ ZELEŇ 
V ROCE 2019

ráti pro Prahu 13 rozhodl navrhnout 
tuto věc k projednání na loňském 
dubnovém zastupitelstvu městské 
části Prahy 13 a chtěl pověřit mís-
tostarostku RNDr. Marcelu Plesníko-
vou, aby vypracovala rozbor stávající 
situace na Praze 13. Současně požá-
dal o prověření možnosti zavedení 
systému elektronických přihlášek do 
mateřských škol a existujících řešení 
v jiných MČ nebo obcích obsahující 
mj. výhody a nevýhody takovýchto 
systémů.

Návrh našeho klubu nezískal podporu 
současné koalice, a proto nebyl ani 
zařazen jako bod programu na jedná-
ní zastupitelstva. Zastupitele ostat-
ních klubů tedy starosti rodičů zjevně 
nezajímají. Je to škoda, elektronizace 
přihlášek může rodičům zápis do MŠ 
výrazně usnadnit.

Ing. Petr Kolář 

zastupitel, Klub Zelení a Piráti pro 13

v určité míře využívají jak TSK, tak 
městská část. Glyfosát byl již světo-
vou zdravotnickou organizací zařazen 
mezi pravděpodobné karcinogeny a je 
v zájmu obyvatel, aby jej městská část 
vůbec nepoužívala. Některé pražské 
městské části či česká města již od lát-
ky upouštějí. Pozitivním krokem praž-
ského výboru pro životní prostředí, ve 
kterém působí náš bývalý zastupitel 
Tomáš Murňák, bylo vydání doporučení 
látku omezit a plevely likvidovat čistými 
způsoby. Nejedná se o nařízení, je tedy 
na městských částech, jak se k problé-
mu postaví. Věříme, že naše městská 
část nebude magistrátní doporučení 
ignorovat nebo jej nebudou někteří zá-
stupci vládnoucí koalice relativizovat, 
jako se to stalo v případě magistrátního 
metodického doporučení k seči trávy.

Nezbytným krokem nejen v oblasti 
správy veřejné zeleně je vždy konstruk-
tivní tlak občanů. Městská část se snaží 
reagovat na poptávku svých obyvatel 
a pokud bude z jejich strany cítit zá-
jem o změnu, bude snazší se vymanit 
ze současného stavu. Až přestane být 
ideálem anglický trávník, může se pak 
městská část zaměřit například na hos-
podaření s vodou, rozšiřování vodních 
prvků, zlepšování biodiverzity a další 
nejen adaptační, ale i mitigační opatře-
ní jako svůj příspěvek v boji o zmírnění 
klimatických změn.

Mgr. Filip Ryant 

zastupitel, Klub Zelení a Piráti pro 13
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“V našem případě vloží městská část 
do zařízení čtvrt miliardy, takže následný 
provozovatel má snížené náklady o tuto 
investici,” odpovídal David Vodrážka na 
prosincovém zastupitelstvu roku 2015 
opozičním zastupitelům. Považovali 
jsme za chybu, že usnesení o schválení 
stavby postrádá jasný, předem specifi-
kovaný plán provozu.

Celková pořizovací cena se nakonec vy-
šplhala na 285 milionů, protože se po 
podpisu smlouvy ukázalo, že koupený 
dům se musí zbourat a postavit nový. Na 
jedno lůžko tak městská část vynaložila 
2,59 mil. Kč. Dle soukromých poskyto-
vatelů přitom bývá cena za jedno lůžko 
max. 1,5 mil. Kč. To také vysvětluje, proč 
starosta nežádal o dotaci MPSV. Podmín-
ka ministerstva byla totiž maximální cena 
za lůžko právě 1,5 mil Kč.

Tím ale příběh nekončí. Před volbami 
v září 2018 byl domov pro seniory slav-
nostně otevřen. Provozní náklady na lůž-
ko pro P13 byly stanoveny na 45 137 Kč 
měsíčně. Kapacita domova je 110 lůžek, 
ale pro P13 je vyhrazeno jen 30 lůžek a se 
zbytkem soukromý provozovatel nakládá 
podle svého. V červnu 2019 jsme domov 
navštívili a zjistili, že tam teď bydlí jen 

Řeporyje řídí koalice ODS, Zelených, 
Pirátů a ANO. Koalice je založená na vzá-
jemné důvěře lidí, kteří byli zvyklí spolu-
pracovat v minulých volebních obdobích 
v rámci opozice. Proto se nám nyní daří 
spolupracovat ve prospěch MČ. Oceňu-
jeme, že se naše jednotlivé kompetence 
a politické příslušnosti výhodně doplňují 
a využíváme toho na cestě za společným 

něco málo přes 20 seniorů. To je trochu 
zvláštní, vezmeme-li v potaz, že čekací 
listiny v domovech seniorů po celé re-
publice jsou plné. 

Provozovatel sice platí za užívání vyba-
vené budovy 6,45 mil. Kč ročně (v prv-
ním roce pouhých 3,22), P13 mu ale 
posílá peníze zpět ve formě 4,02 mil Kč 
na údržbu/úklid a dále ve formě 16,24 
mil Kč za rezervovaná lůžka (část z této 
částky bude umořena příspěvkem na 
péči a platbami umístěných). Celých 80 
lůžek je tedy bez vstupních a udržovacích 
nákladů v dispozici provozovatele. Ten 
v červenci oznámil, že polovinu z celkové 

cílem, kterým je rozvoj Řeporyjí. A práce 
se nám díky této týmové spolupráci daří 
mnohem lépe, než kdybychom pracovali 
každý za sebe. 

Starosta z ODS v Řeporyjích vyrůstal 
a je členem SDH a FK. Místní obyvatele 
zná dlouho a dobře, umí jim naslouchat. 
Druhou silnou stránkou je jeho mediální 
aktivita, která zvyšuje povědomí o naší 

MČ a otvírá dveře k jednání. Ve vyjedná-
vání exceluje náš zelený místostarosta. 
V zastupitelstvu působí z koalice nejdéle, 
již od roku 2006. Jeho dlouholetá zku-
šenost, znalost historie zastupitelstva 
a kontakty vybudované na MHMP nám 
pomáhají získávat financování na naše 
projekty včetně těch, které dokončujeme 
po minulém vedení. Přítomnost Pirátů je 
zárukou transparentního fungování úřa-
du, dobrého průběhu výběrových řízení 
a postupné digitalizace služeb občanům. 
V neposlední řadě přitáhla k naší městské 
části pozornost pražského primátora, 
který nás navštívil poprvé v historii. Tato 
návštěva proběhla ve velmi přátelské 
atmosféře, která potvrdila to, o co se tu 
snažíme – totiž že je ku prospěchu všech, 
když se lidé domluví a spolupracují na 
tom, co mají společné. Kde je vůle, tam je 
cesta, a my v Řeporyjích jsme společnou 
cestu našli. 

Lucie Sequin

mistostarostka Řeporyjí

kapacity domova začne využívat jako lé-
čebnu dlouhodobě nemocných. Smlouva 
to umožňuje.

Po letech je tedy jasné, proč staros-
ta odmítal naše výzvy ke spolupráci 
s hl. m. Praha na stavbě domova na kraji 
parku (projekt už měl stavební povole-
ní) a prosazoval Prahou 13 plně hraze-
ný dům za dálnicí. Cílem vedení radnice 
nebylo postavit domov pro seniory, ale 
financovat soukromou LDN. 

Mgr. Jana Horká, Mgr. Václav Mucala

zastupitelé, Klub Zelení a Piráti pro 13

PŘEDRAŽENÝ DOMOV PRO SENIORY?
Hůř! Soukromá LDN financovaná radnicí.

10 | Zelení a Piráti pro 13 & Václav Láska 

JAK VYROBIT
DOBROU ADRESU

1.       Školní předmět v laboratořích

2.       Sečná zbraň

5.       Slovní výraz pro písmeno „y“

8.       Část hřídele, uložená v ložisku a umožňující otáčivý pohyb

11.     Skákající zelený živočich

3.       Dopravní prostředek využívající koleje

6.       Obuv do deště

9.       Svazek papírů (listů)

12.     Dopravní stavba převádějící přes vodní tok

4.       Dioptrická pomůcka

7.       Pozdrav

10.     Dohoda, že se nebude válčit, bojovat

13.     Většinou jako místní (...) C:/ v počítači

KŘÍŽOVKA

KÁVA S LÁSKOU
Chcete si popovídat o zákulisí senátní 
práce či politiky obecně? 

Nebo Vás zajímá něco úplně jiného, 
na co byste chtěli znát názor svého 
senátora? 

Tak se mi neváhejte ozvat. Každý 
měsíc pořádám neformální setká-
ní v prostorách Senátu nad šálkem 

mnou vlastnoručně připravo-
vanou kávou. 

Napište mi mail na: 
vaclav.laska@vaclavlaska.cz 
a já Vám napíšu nejbližší 
termín.

Těším se na Vás.
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BÝVALÝ POLICEJNÍ VYŠETŘOVATEL A PŘEDSEDA SPRÁVNÍ 
RADY TRANSPARENCY INTERNATIONAL JE?
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AMFITEÁTR   AUDIT   BANDA   BAVLNKA   
BESÍDKA   ČOKOLÁDA   DESIGNÉRKA   
DESTRUKCE   DÍVKA   DRÁHA   GENERÁTOR   
HERNA   HLÍZA   CHAOS   KAPIČKA   KARTA   
KONÍČEK   KORÁB   LICENCE   LVICE   
MATERIÁL   NÁKUP   OBCHVAT   OBLOHA   
ODPAD   OFINA   OSADA   OSIKA   PALBA   
PORUCHA   PROTIKLAD   PŘÍKRM   PŘÍVĚS   
SAMOPAL   SMETANA   SPRÁVA   TATROVKA   
TELEVIZOR   TREZOR   VLAŠTOVKA

Tajenku křížovky a osmisměrky zasílej-
te do 30. dubna 2020 buď e-mailem na 
vaclav.laska@vaclavlaska.cz,
nebo písemně na adresu:
Václav Láska, Štefánikova 65, 150 00, Praha 5.

Pět vylosovaných vý-
herců vyhraje nový 
román Senátor - O zlo-
činu v nejvyšších kru-
zích.

SENÁTOR
O ZLOČINU V NEJVYŠŠÍCH KRUZÍCH

VÁCLAV LÁSKA

VÁCLAV LÁSKA
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Román Senátor je pokračování úspěšného detektivního románu Advokát, který 

se též stal předlohou celovečerního filmu Vysoká hra. V Advokátovi jste sledovali 

příběh bývalého policisty protikorupčního útvaru Tomáše Krásy, který se dal na 

advokátní dráhu a využívá v boji proti mafii své zkušenosti i shromážděné kon-

takty. V pokračování románu je Krása zvolen senátorem a také v nejvyšších pa-

trech politiky se potkává se zločinem. Neposlechne rady, aby dal od všeho ruce 

pryč, a vydá se vstříc novým výzvám, novým nepřátelům a novým nebezpečím.

Václav Láska je advokát, bývalý policejní vyšetřovatel a od roku 2014 senátor za 

Prahu 5, 13 a Řeporyje. Jako policejní vyšetřovatel pracoval mimo jiné na kauze 

krachu IPB a tunelování Harvardských fondů Viktora Koženého. I po odchodu 

do advokacie se věnoval odhalování zločinu. Pracoval jako advokát například na 

kauzách PROMOPRO, korupce exposlanců nebo podvodů v pražském Doprav-

ním podniku. Své právnické vzdělání využívá i jako senátor při práci ve volebním 

obvodě. Ať už při poskytování právní pomoci lidem šikanovaným státem či 

úřady, nebo v boji s developery za práva místních na důstojný život.
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