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Od komunálních a senátorských voleb
na Praze 13 uběhl rok a to nabízí příležitost
pro první ohlédnutí.
Zelení a Piráti společně kandidovali do místního zastupitelstva s heslem „Změna na radnici,“
s důrazem na lepší přístup k informacím, uvážlivé
a transparentní hospodaření, regulaci nové výstavby, vymýcení heren a stop předraženým kamerám.
Přestože jsme získali 5 mandátů, ke změně bohužel
nedošlo. Vedení radnice zůstalo stejné a pokračuje ve své netransparentní a nehospodárné politice.
Pouze k ODS a ČSSD přibylo hnutí ANO.

Prahu 13 s podporou Zelených a Pirátů, v loňském
roce věnovali. Děkujeme všem za dosavadní voličskou přízeň a těšíme se na další spolupráci se všemi, kterým jde, stejně jako nám, o zdravou, zelenou
a k občanům vstřícnou „Třináctku“.
Zuzana Drhová
Předsedkyně Klubu Zelení a Piráti pro 13
Václav Láska
Senátor pro Prahu 13

Předkládáme Vám, čemu jsme se z opozičních řad
spolu se senátorem Václavem Láskou, zvoleným za
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Václav Láska
Věk: 41
Profese: Senátor a advokát
E-mail: vaclav.laska@vaclavlaska.cz

Mgr. František Nejedlý
Věk: 29 let
Profese: manažer v neziskovém sektoru
E-mail: NejedlyF@p13.mepnet.cz

V říjnu 2014 jsem se stal senátorem pro Prahu 5
a 13 s podporou SZ, KDU-ČSL a Pirátů. Před svým
zvolením jsem slíbil, že budu senátorem, který bude
ve svém jednání maximálně otevřený. Proto mám na
své webové stránce dostupné své majetkové přiznání, registr lobbistických kontaktů a svůj senátorský
kalendář. Na půdě Senátu prosazuji transparentní
politiku a spravedlivé zákony.

Jako zastupitel usiluji o odstranění hazardu z Prahy
13 a o zvyšování transparentnosti rozhodování na
městské části. V rámci výborů zastupitelstva (pokud
do nich budou Zelení a Piráti někdy zvoleni) bych se
rád věnoval například vzdělávací politice.
Vystudoval jsem mezinárodní vztahy a evropská
studia a tato oblast je kromě povolání i moje hobby.
Ve volném čase se věnuji literatuře, fandím londýnskému Arsenalu a hraji na ukulele.

Současně se věnuji advokátní praxi a své právní
znalosti se snažím využívat v prospěch obyvatel
Prahy 13. Ve svém volné čase rád rybařím, chodím
na houby a také miluji dobrou kuchyni.

Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.
Věk: 52 let
Profese: projektová manažerka
E-mail: zuzana.drhova@zeleni.cz

Mgr. Alena Hosnedlová
Věk: 29 let
Profese: Oﬃce manažerka
E-mail: HosnedlovaA@p13.mepnet.cz

Vzděláním sociální ekoložka. Do zastupitelstva jsem
kandidovala s tématem regulace nové zástavby na
Praze 13 a ochrany zeleně před zástavbou. Dlouhodobě profesně i z vlastního zájmu sleduji přípravu
územního plánu hlavního města Prahy a ráda bych,
aby se místní lidé mohli více zapojit do rozhodování o tom, jak se bude Praha 13 dále rozvíjet. Jako
v jiných městských částech bych i zde ráda viděla
fungující výbor pro územní rozvoj, důstojnou podporu rozmanitých volnočasových aktivit a zpravodaj
STOP, kde by probíhala výměna názorů místních
politických klubů.

Vystudovala jsem Sociální a kulturní ekologii na
FHS UK. V zastupitelstvu působím první volební
období. Na radnici MČ Praha 13 aspiruji na členství
v sociálním výboru a ve výboru pro životní prostředí.
Zajímám se o problematiku nakládání s odpadem
a kulturní dění, zejména ve veřejném prostoru. Mám
ráda dobrou hudbu, kvalitní jídlo a dobrá řešení.

Tomáš Murňák
Věk: 35 let
Profese: softwarový operátor
E-mail: tomas.murnak@pirati.cz
Pavel Opatřil
Věk: 35 let
Povolání: zaměstnanec cestovní agentury
E-mail: pavel.opatril@pirati.cz

V zastupitelstvu se soustředím hlavně na transparentní financování, hospodaření s městským majetkem a dodržování zákona o svobodném přístupu
k informacím. V souvislosti s tím jsem rád, že jsme
radě navzdory začali natáčet a zveřejňovat na našem
webu video záznamy z jednání zastupitelstva.
Rád bych také jako vystudovaný ekonom zasedl ve
finančním výboru a zasadil se zde o vytvoření rozklikávacího rozpočtu, kde občan v reálném čase uvidí
jeho aktuální čerpání včetně všech realizovaných
projektů.

V Zastupitelstvu MČ Praha 13 se věnuji tématům dopravní obslužnosti a bezpečnostní politiky. V prvním
roce tohoto volebního období byly nosnými tématy
dopady změn v dopravě, související s prodloužením
linky metra A a plánované rozšíření kamerového
systému v rámci projektu Bezpečná Praha 13.
Volný čas trávím cestováním, cykloturistikou, chovem exotických zvířat a hrou na kytaru.

Ve volném čase se rád zajímám o informační technologie, cyklistiku, turistiku a historickou literaturu.
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Praha 13, ráj developerů
Bytová výstavba na Praze 13 pokračuje, ačkoli ji
chce jen málokdo a místní obyvatelé se bouří. Jenom od roku 2007 bylo na Praze 13 zkolaudováno
přes 3000 nových bytů a to s sebou logicky přináší mnohé nepříjemnosti včetně rapidního nárůstu
dopravy a s ním spojený nedostatek parkovacích
míst a znečištění ovzduší. Městská část se také potýká s nedostatkem volných kapacit ve školních
zařízeních, problémem je též najít místního pediatra či lékaře. Přesto se na Lužinách již delší dobu
plánuje další megalomanská developerská stavba.
Podle dosavadního projektu by tam měly vyrůst až

26patrové věže plné bytů a kanceláří. To vyděsilo
nejen mě a zastupitele Zelených a Pirátů, ale také
některá místní sdružení a občany. Také díky nesouhlasu, který jsme společně vyjádřili formou petice,
demonstrace a výzvě Radě městské části k vyjádření se v rámci posuzování vlivů na životní prostředí,
Magistrát hlavního města nakonec vyhodnotil tento
záměr jako předimenzovaný a vrátil ho investorovi
k přepracování. Tím ale boj nekončí. Budeme spolu se zelenými zastupiteli vývoj nadále monitorovat
a využijeme všech prostředků, aby na Lužinách tyto
polyfunkční domy nestály. 
Václav Láska

PODEPIŠTE
MOJI PETICI
PROTI
VÝSTAVBĚ
NA LUŽINÁCH
NA ADRESE:
WWW.VACLAVLASKA.CZ

Konec předražených billboardů
V rámci svého působení v Senátu se hodně zaměřuji na financování
politických stran, s čímž úzce souvisí i téma politické reklamy. Podle
dostupných údajů bylo jen v roce 2013 během kampaně do Poslanecké sněmovny utraceno přes šedesát milionů korun pouze za venkovní
reklamu. Přitom billboardy mají prakticky nulouvou výpovědní hodnotu pro voliče. Proto jsem předložil na půdě Senátu novelu zakazující velkoplošnou politickou
reklamu nad 8 m² během předvolebních kampaní. Jsem přesvědčen o tom, že se tím podaří politiky a političky zas o něco
více přiblížit k lidem, protože
se už nebudou moci spolehnout jen na masivní a předražené billboardové kampaně. 

Václav Láska
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„Pořád jsem ještě
ve fázi učení se“
říká v rozhovoru senátor
Václav Láska

Jak se Vám líbí v Senátu? Zorientoval jste se v něm
rychle?
Pořád jsem ještě ve fázi učení se, ale myslím, že už
jsem si našel svůj způsob jak tuhle práci dělat užitečně. A baví mě to.

Mezi další zákony, na kterých pracujete je omezení
politické reklamy v době předvolebních kampaní.
Jak by to podle Vás mělo vypadat?
Pro začátek připravuji zákaz volební kampaně na
billboardech. Je to drahý a pro voliče nepřínosný
druh předvolební reklamy, který pouze hyzdí své
okolí, zatímco ho občané platí ze svých daní.
Jako člen senátního výboru pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost řešíte i témata týkající se
bezpečnosti státu. Mohl byste nám práci výboru
trochu přiblížit?
Do kompetence výboru patří posuzování mezinárodních smluv, plánů české armády, návrhy týkající
se policie a vězeňství, ale třeba i posuzování pohybu
cizích vojsk přes české území.
Na Vašem webu máte veřejně dostupné své majetkové přiznání i registr lobbistických kontaktů.
Jak to lze udělat, aby Váš příklad následovali i další
senátoři?
To musí chtít jejich voliči. Nikdo jiný je k tomu nedovede. Já pouze všem voličům dávám příklad, že to
jde. A oni pak po svých politicích mohou chtít totéž.

Ve své kontaktní kanceláři jsem občanům vždy
k dispozici.

Kdo patří v Senátu mezi Vaše spojence?
S několika senátory už jsem spojil své síly na
společných projektech a byla to příjemná spolupráce. Například s Eliškou Wagnerovou, Liborem Michálkem, Václavem Hamplem a řadou
dalších.

Jak moc času Vám zabírá práce ve Vašem volebním
obvodě?
Určitě více než polovinu úvazku. A myslím, že je to
i ta nejužitečnější část mé práce senátora. Jsem rád,
když mohu občanům pomoci dosáhnout něčeho
prospěšného.

V médiích jste hodně vystupoval kvůli zákonu
o státním zastupitelství, můžete nám o něm říct
něco víc?
Šlo o to odrazit útok na nezávislost státních
zástupců. A zatím se to podařilo. Velmi špatný
návrh byl nahrazen podstatně lepším. Ale ještě
to bude boj.

S čím se na Vás občané mohou obracet a s čím se
na Vás už obrátili?
Se svými problémy s místní samosprávou či úřady.
S věcmi, které třeba snižují kvalitu jejich bydlení či
obecně života na Praze 13.
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Jaké kauzy momentálně řešíte na Praze 13?
Především plánovanou nesmyslnou výstavbu nového
věžáku uprostřed sídliště Lužiny, ale i řadu dalších
drobných problémů a starostí místních.
Mohl byste okomentovat činnost vedení radnice
Prahy 13?
Radnice je vedena netransparentním, hrubým
a arogantním způsobem.
Jak se Vám komunikuje s vedením této městské
části?
Špatně. Jakékoli odpovědi na naše dotazy musíme
urgovat a byl nám odepřen přístup do radničních
novin. Zkrátka jde spíše o boj než o jakoukoliv spolupráci.

Chci být senátorem, kterého lidé ve volebním
obvodu znají.

Jak se Vám daří skloubit legislativní činnost s činností v obvodě, prací v advokacii a rodinným životem? Není toho na Vás občas trochu moc?
Je toho hodně, ale když opustíte tezi “že co má být
dobře, musíte udělat vy sami” a namísto toho si
začnete kolem sebe budovat tým schopných lidí,
kterým dáte svoji důvěru, tak pak se dá stíhat opravdu hodně věcí.
Jak relaxujete?
Na rybách. Miluju rybařinu ve všech jejích podobách. Mám maličký hausbót na Orlíku. A tam u nahozených prutů dobíjím své baterky.
Míst k odpočinku pro lidi i zvířata na Praze 13 ubývá
kvůli developerským projektům.

Jak byste okomentoval celopražskou politiku?
Je nesmírně složitá. Nikdy jsem nebyl nadšený
tím, že ve vedení Prahy zůstanou „staré kádry“ ze
sociální demokracie. Mám s nimi totiž nedobrou
osobní zkušenost z doby mé práce na analýzách
Dopravního podniku.
Jak jste spokojen s výkonem Rady hl.m. Prahy?
Někteří jedinci se snaží, ale jako celek dobré výkony
Rada nepodává.

Pokud Vám mohu být v něčem nápomocen nebo máte jakýkoliv
dotaz či podnět, neváhejte mě kontaktovat.
Adresa kontaktní kanceláře: Štefánikova 65, Praha 5, 150 00
Telefon: 776 709 157
Email: vaclav.laska@vaclavlaska.cz
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Rok od voleb Praha 13 na změnu
stále čeká
Je to právě rok od chvíle, kdy voliči na Praze 13 vzkázali komunálním politikům, že si
přejí změnu ve stylu řízení městské části.

alice by v zastupitelstvu získaly pohodlnou většinu
s možností programového průniku. Šance změnit
neuspokojivé poměry zůstala bohužel nevyužita.
Zvolení zástupci z řad Hnutí ANO a ČSSD se rozhodli přání voličů ignorovat a pomohli u moci udržet
místní ODS pod vedením starosty Davida Vodrážky. Po volbách prakticky neproběhla žádná koaliční vyjednávání (Navzdory tvrzení Davida Vodrážky
v listopadovém čísle STOPu) a brzy byla oznámena
nová koalice ODS, Hnutí ANO a ČSSD. Žádný svěží
vítr tedy hnutí Andreje Babiše Praze 13 nepřineslo.

Úspěšná volební kampaň Zelených a Pirátů pro 13
otevřela šanci pro změnu na radnici. Zelení a Piráti pro 13 získali ve volbách 11.19% hlasů a se ziskem 5 mandátů v 35 členném zastupitelstvu porazili
KSČM i ČSSD. Výsledek po volbách umožňoval sestavení hned dvou koalic bez ODS. Jednak koalici ve
složení Hnutí ANO, TOP 09 a Zelených a Pirátů pro
13. Nebo koalici širokou ve složení Hnutí ANO, TOP
09, Zelených a Pirátů pro 13 a ČSSD. Obě tyto ko-

Praha 13 získala
anticenu Zavřeno
Otevřená společnost, o.p.s. pořádá již třináct let soutěž Otevřeno x Zavřeno, kde
veřejnost i odborná porota hodnotí otevřenost/zavřenost úřadů a dalších institucí
veřejné správy.
Cenu odborné poroty Zavřeno v kategorii účast
veřejnosti na rozhodování získala tento rok koalice
ODS, ANO a ČSSD na Praze 13. Důvodem je vyřazení části opozice (Zelených a Pirátů) z rozhodovacích a kontrolních procesů na radnici a z radničního
zpravodaje STOP. Zelení a Piráti nemají rok od voleb
žádné zastoupení ve výborech, a to ani v těch, které jsou zřízeny ze zákona. 11% voličů tak nemá ve
výborech své zastoupení a jejich zvolení zástupci se
nemohou rovnocenně vyjadřovat k dokumentům,
které se ve výborech či v zastupitelstvu projednávají. Koalice také odmítá zveřejňovat videozáznamy
z jednání zastupitelstva. Doufáme, že toto „ocenění“
přiměje koalici, aby se nad sebou zamyslela a své
dosavadní jednání přehodnotila a příští rok již na
obdobnou cenu aspirovat nebude.
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Hlídáme developery!
Vadí nám vytrvalé snahy udělat z Prahy 13
rušné a bezkoncepční staveniště, kde jsou
zájmy developerů povýšené nad zájmy obyvatel.
V červnu Magistrát zahájil jednání o další změně
územního plánu, která se týká parkoviště u stanice
metra Luka. Argumentem pro tuto změnu je fakt, že
plocha, na které se nachází parkoviště, je nyní v katastru zanesena jako zeleň, takže je třeba tuto plochu uvést do souladu se skutečným stavem a změnit ji na „smíšené území“. Zároveň se však mění na
smíšené území i travnatá plocha, která k parkovišti
přiléhá. Pozemek „shodou okolností“ vlastní developerská společost Stodůky s.r.o. Je proto třeba být
ve střehu, přesto starostův tým zachovává k situaci
velmi zdrženlivý postoj. V současné době je změna
územního plánu na úplném začátku. Budeme proto
vývoj situace sledovat a bránit dalšímu předimenzovanému projektu, který by připravil obyvatele ulic
Neustupného a U jezera o zeleň, přísun denního
světla a o parkovací místa.

Velký bratr na ústupu
Omezování lidské svobody a neefektivní
utrácení peněz městské části pod záminkou
zlepšení bezpečnosti kritizujeme už dlouho.

mělo zapadat
do konceptu
kamerového
systému celé
Prahy. Provoz
59 kamer by
stál ročně bezmála 6,5
miliónů korun, které nechce
platit ani městská část a nově
ani Magistrát hl.m. Prahy. Na
červnovém zasedání našeho zastupitelstva předložila Rada MČ návrh na uvolnění 20 miliónu korun
určených původně na kamery a jejich přesunutí
do oblasti školství. Tento návrh náš zastupitelský
klub uvítal. Doufejme, že se nejedná o poslední
přesun finančních prostředků a původně vyčleněné miliony na kamery budou využity ke smysluplnějším účelům.

Na Praze 13 je názorným příkladem projekt, „Bezpečná Praha 13“, který spočívá ve zřízení kamerového dohledového systému a instalaci 59 bezpečnostních kamer, to vše až za 100 milionů korun.
Lepší než kamery jsou podle nás prevence a terénní práce městské policie.
Kamery příliš účel prevence neplní (trestná činnost se pouze přesouvá do prostor mimo jejich
dosah) a navíc jejich role při vyšetřování již uskutečněných kriminálních činů není nijak významná.
I když se trestný čin odehraje v dosahu kamery,
oběti to v dané chvíli nijak nepomůže. Navíc samotný záznam z kamery není jako primární důkazní materiál u soudu příliš použitelný, obzvlášť když
vezmeme v úvahu kvalitu záznamu ve tmě. Plánované rozšíření kamerového systému na Praze 13
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Nepořádek (nejen) na ulicích
Také vám vadí nepořádek na naší městské
části?

ty se životním prostředím vážně zabývat je způsob
nakládání s bioodpadem. Nedlouho platí zákonná
povinnost obcí zajistit svoz bioodpadu. Přestože
některé z obcí problém řeší popelnicemi hnědé
barvy, Praha 13 se pohybuje pouze na hranici zákonného minima a k ničemu dalšímu se nechystá. Je
tedy možné odevzdat bioodpad pouze na sběrném
místě, eventuelně příležitostně využít přistavovaný
kontejner, jehož provozní doba je značně omezená
a většinou mimo možnosti pracujících.

Za poslední rok jsme na něj několikrát upozorňovali, ale naše snaha je většinou v zastupitelstvu bagatelizována. Starosta celou věc odbývá argumentem,
že pozemky spadají pod různé vlastníky a ti zodpovídají za pořádek na svém pozemku. Tento pohled
na věc je, dle našeho názoru, pouze neochotou přijmout koncepční řešení a odmítání zodpovědnosti
za stav svěřeného území. Jedním z příkladů neocho-

Každý rok pořádáme jarní úklid. Letos jsme za 4 hodiny v 10 lidech sesbírali jen
kolem Velké Ohrady 40 pytlů odpadu.

Netransparentní granty
Praha 13 netransparentně rozděluje granty
a dotace.

hlavní spádovou judistickou oblastí pro Prahu 13.
I pokud by to byla pravda, prospěch takové dotace
pro většinu občanů Prahy 13 by byl prakticky nulový. Zároveň, obdobná částka musela vystačit pro
dělení malých grantů pro drobné občanské aktivity
na Praze 13 (například skaut nebo spolky seniorů
obdržely roční podporu ve výši 2-3 000 Kč). Domníváme se, že jedná se o velmi nerovný přístup.
Podporujeme proto zavedení grantových schémat
s jasnými kritérii hodnocení a výběrovou komisí,
kde kromě starosty a radních budou i odborníci se
znalostí potřeb MČ.

Z velké většiny jdou příspěvky sportovním klubům
pracujícím s mládeží. Toto směřování prostředků je
jistě chvályhodné, ovšem pouze bez znalosti širšího
kontextu. Kritizovali jsme silnou disproporci mezi
objemem prostředků poskytovaným spolkům a sociálním organizacím a mezi těmi, jež jsou přidělovány sportovním klubům. Nejpikantnější z našeho pohledu byl úspěšné odhlasovaný příspěvek 200.000
Kč sportovnímu družstvu Judo Štěchovice. Jak jsme
se dozvěděli z úst pana místostarosty, tento klub je

Chcete vědět více o činnosti našich zastupitelů? Chcete se podívat na videozáznamy ze
zastupitelstev? Chcete podpořit nezávislou rubriku Fórum ve STOPu? Vše najdete na
www.praha13.zeleni.cz. Kontaktovat nás můžete také na facebokové stránce Zelení a Piráti
pro 13 nebo na na e-mailu praha13@zeleni.cz.
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