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Vážení přátelé, 
v září se konají volby do Senátu, ve kterých se budu 
ucházet o vaši důvěru a přízeň. Mám co nabídnout 
a dobře vím, co je třeba v Senátu dělat. Všechny své 
profesní zkušenosti napřu do transformace energeti-
ky, které jsem se dlouhé roky věnovala ve Sněmovně 
v agendě evropské klimatické legislativy i v Uhelné 
komisi. S válkou na Ukrajině se bolestně ukázala za-
staralost české energetické koncepce. V Senátu budu 
podporovat rychlý rozvoj komunitní energetiky, která 
představuje dobré řešení pro snížení ceny energie 
pro občany a je cestou k soběstačnosti a nezávislosti 
na nedemokratických režimech. Ve svém volebním 
obvodu pak, ve spolupráci s obcemi, podpořím vznik 
energetických komunit, ve kterých by si lidé vyráběli 
energii levněji a nezávisle na velkých dodavatelích.

Dalším, pro mě zásadním tématem, je ochrana 
kvality vody. Mám předem připravené návrhy na 
změnu vodního zákona, které lépe chrání zdroje vody  

před znečištěním. Lidské zdraví je tou nejdůležitější 
hodnotou. Vliv prostředí na naše zdraví –  ať už jde 
o vodu, čistotu ovzduší a další ohrožující faktory jako 
je hluk, zápach, dopravní stres a nedostatek kvalitní 
zeleně v našem okolí – to vše je příčinou mnoha 
nemocí, poruch imunitního systému a zbytečných 
předčasných úmrtí. Naše okolí určuje kvalitu našeho 
života! Budu se zasazovat o revitalizaci a rozvoj 
města se zapojením občanů. Vy sami musíte mít 
možnost rozhodovat o svém okolí. V Senátu budu 
též aktivně bojovat i za práva zvířat. 

Mým zvolením získáte v Senátu silnou a kom-
petentní spojenkyni a ombudsmanku připravenou 
řešit ty nejpalčivější výzvy dnešního nejistého světa. 
Na tuto klíčovou roli jsem se připravovala po celý 
život a slibuji, že vámi vloženou důvěru nezklamu.

Dana Balcarová
kandidátka do Senátu

Jako Piráti se vždy stavíme  k výzvám čelem a hle-
dáme cesty, aby je naše země nejen překonala, ale 
vyšla z nich silnější. Soustředíme se na zvládnutí 
aktuálních krizí a napravujeme i léta opomíje-
né problémy, před kterými minulé vlády zavíraly 
oči. Sociální otázky, nedostupnost bydlení, po-
kulhávající digitalizaci, ale taky problémy spojené 
s klimatickou změnou nebo energetikou, která by 
byla šetrná k životnímu prostředí a nezruinovala 
peněženky občanů. A právě v naposledy jmenova-
ných oblastech se vždy angažovala Dana Balcarová 
a nezřídka velmi úspěšně.

Danu Balcarovou jsem proto vždy podporoval. 
Mezi pirátskými poslanci ve Sněmovně patřila 
k těm nejpracovitějším a její opravdový zájem 
o kvalitní životní prostředí přinesl reálné výsledky. 
Její nasazení a energie způsobila, že má lví podíl na 
ukončení spalování uhlí v energetice do roku 2033 
nebo třeba zákazu klecového chovu slepic. Doká-
zala tak opakovaně, že své vize dokáže v nejvyšší 
politice prosadit, a pro Senát je podle mého názoru 
tou nejlepší kandidátkou. Upřímně jí držím palce.

Ivan Bartoš
předseda Pirátské strany

Dana Balcarová 
umí své vize prosadit

Naše okolí určuje 
kvalitu našeho života

Ivan Bartoš, vicepremiér ČR pro digitalizaci, ministr pro místní rozvoj a Dana Balcarová

transformace energetiky:
Rozvoj obnovitelných zdrojů bude nejen 
šetřit naše peněženky, ale je to i cesta 
k soběstačnosti a ukončení závislosti 

na nedemokratických režimech. Budu podporovat 
rozvoj komunitní energetiky.

zdravé prostředí:
To, co dýcháme, ovlivňuje naše zdraví. 
Je nutné se soustředit na monitoring 
čistoty našeho prostředí a pravomoci 
úřadů pružně reagovat na nebezpečné 

koncentrace.

kvalita vody:
Voda musí být dostupná, kvalitní a ce-
nově přijatelná. Musíme vodu chránit 
před znečišťováním, zamezit plýtvání 
a vyhledávat nové vodní zdroje.

celoživotní vzdělávání:
Dostatečný počet kvalitních škol, kde 
budou děti i učitelé rádi trávit svůj čas. 
Vzdělání je celoživotní proces.

práva zvířat:
Zvíře není věc. Hospodářská zvířata 
si zaslouží slušné zacházení. Budu 
aktivně bojovat za práva zvířat.

digitalizace,  
participace, transparence:

To je cesta k moderní společnosti. 

DANA BALCAROVÁ 
kandiduje za volební obvod č. 25. Do politiky vstoupila jako zastupitelka na Praze 9, kde v roce 2014 kandidovala 
jako nezávislá s podporou Pirátů. V roce 2017 už jako známá lokální politička vstoupila do Poslanecké sněmovny. 
V PSP ČR zastávala funkci poslankyně a vykonávala funkci předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí. 
Udržitelný rozvoj pro ni není jen prázdná fráze. V konceptu udržitelného rozvoje jde o mnohem víc než o ochranu 
prostředí, v němž žijeme. Propojuje environmentální, sociální a ekonomickou agendu a všechny celospolečenské 
cíle. Dana cítí mimořádnou odpovědnost k příštím generacím. Její vizí je zdravá, sebevědomá a moderní společnost 
s konkurenceschopnou ekonomikou, ve které chceme vidět vyrůstat naše děti.

USKUTEČNIT SVÉ VIZE NĚCO STOJÍ. OBZVLÁŠŤ 
V KONKURENCI KANDIDÁTŮ VELKÝCH STRAN, 
KTEŘÍ MAJÍ NA KAMPAŇ NESROVNATELNĚ VÍCE 
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ. JE-LI VÁM DANA SYM-
PATICKÁ A VY JI CHCETE V JEJÍM BOJI O SENÁTNÍ 
KŘESLO PODPOŘIT, PŘISPĚJTE NÁM. DĚKUJEME. 
I MALÁ ČÁSTKA SE POČÍTÁ.

DANA
BALCAROVÁ
kandidátka do Senátu

Energie správným směrem
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jako druhý domov dětí musí být i bezpečným a inspirativním prostředím
Škola není jen výuka

Lukáš Wagenknecht: Senát dává věcem 
smysl, ale potřeboval by více žen

Je třeba vytvořit i nové školy – jak v historických 
budovách, tak v novostavbách. A tohle bohužel 
současná radnice nezvládá: při jednání s deve-
lopery nevyjednává budování školských kapacit, 
o nesmyslném a nevýhodném prodloužení nájmu 
PBIS ani nemluvě.

Není však dobré usínat na vavřínech ani v otáz-
ce kvality našich škol – Piráti kladou důraz na 
zvyšování kompetencí ředitelů škol, proto chceme 
zavést jejich pravidelné supervize, sdílení zkuše-
ností u kulatého stolu a zapojení do programu 
Ředitel naživo. Jako zásadní vnímáme pravidelné 
a transparentní konkurzy na ředitele škol, které 
umožňují vyhodnocování vývoje školy a společné 
určování dalšího směru. Chceme dobře fungující 
školské rady a úzkou spolupráci se správně a dob-
ře fungujícími školskými parlamenty, případně 
školskými radami a s neziskovými organizacemi. 
Tak budou moci rodiče i učitelé bez obav řešit 
problémy, které ve své škole vnímají. 

Určitě je třeba posílit sociální práci ve školách 
– eskalace domácího násilí, která se odehrála 
v době lockdownů, jen podtrhla nutnost pracovat 
s dětmi ve školách i jinak než jen výkladem od 
katedry. V tomhle Praha 6 pokulhává a Piráti to 
chtějí napravit.

Autorka Tereza Hubáčková
je zastupitelka Prahy 6

Praha 6 má kvalitní školy a je na to náležitě hrdá, 
dosluhující radní pro školství udělala hodně i pro 
zvětšení jejich kapacity – není však možné do-
nekonečna školy přistavovat a zvyšovat jejich 

kapacitu bez navýšení kapacity přidružené infra-
struktury, jako jsou jídelny, či sborovny a družiny, 
protože pak nevyhnutelně dochází ke snížení cel-
kové kvality školy, komfortu žáků a tím i rodičů. 

Zasadíme se o kvalitní, pestrou a moderní 
nabídku školských zařízení v naší městské 
části, kde nikdo nebude na druhé koleji.

DVOJÍ ROLE SENÁTORA
Práci senátora bych rozdělil do dvou rovin. První je práce 
v obvodu, za který byl senátor zvolen. Měl by fungovat jako 
ombudsman obyvatel svého obvodu a pomáhat při řešení 
jejich problémů. Denně se na nás lidé obracejí s různými 
záležitostmi od účasti při obnově zeleně až po milardové 
developerské projekty. Mnoho kauz se podařilo vyřešit 
a občanům pomoci, spousta, zejména těch developerských 
nebo dopravních, je ale stále ještě v řešení. S žádostí o podporu 
se na mě obracejí také starší spoluobčané, kteří mají často pro-
blémy s jednáním na úřadech. Každého rád vyslechnu 
a mnohdy stačí někoho jen správně nasměro-
vat a poradit, kam se může obrátit a kde 
hledat pomoc. V kompetencích sená-
torů sice často není problém přímo 
vyřešit a rozhodovat, ale jako senátor 
mám několik možností, jak lidem 
pomoci a  jejich témata aktivně 
zvedat. Zde vidím velké propojení 
s komunální politikou. Spolupráce 
a koordinace se starosty, radními 
i zastupiteli městských částí a obcí 
v mém obvodu je nezbytná. Sená-
toři zároveň mohou vystupovat 
a interpelovat na jednání zastupi-
telstva městské části i Magistrátu, 
mohu žádat o informace jednotlivé 

orgány, ministry a politiky. Lidé v obvodu by měli mít na koho 
se obrátit, to vnímám jako roli senátora. Mým cílem je vždy 
prosadit především zájmy občanů.

Druhou rovinou je samotná práce v Senátu. Ať už jde 
o tvorbu nových zákonů nebo projednávání zákonů ve výbo-
rech, komisích a následně na jednání pléna. Senát dává věcem 
smysl, zdokonaluje legislativní návrhy, hledá nedostatky, a tak 

předchází přijetí chybných zákonů. Bez vůle Senátu nelze měnit 
Ústavu. Senát také může bránit návrhům, které by omezily naše 

členství v NATO nebo Evropské unii. Současná vláda naštěstí 
tyto tendence nemá a jak se nyní ukazuje, členství 

je pro naši bezpečnost zásadní.

PROČ VOLIT DANU?
Dana Balcarová bere svoji politickou 
práci vážně, svojí agendu řeší kom-
plexně a je otevřená debatě a jiným 
názorům. Dana, kromě práce na 
zákonech, posouvá celospolečen-
ská témata  a současně se zasazuje 
o pražské i lokální problémy. Ta-
kový přístup je v Senátu potřeba 

a Dany hlas bude slyšet. Budu 
velice rád, pokud Danu Balca-
rovou podpoříte a stane se tak 
další pirátskou senátorkou.

Dana Balcarová a Tereza Hubáčková

PROČ DANU BALCAROVOU?
Věděli jste, že v  Senátu je 
v současnosti zastoupení žen 
pouze 14,8 %? Ano, máme jen 
12 senátorek z celkového počtu 
81 senátorů. Jsem tedy moc 
rád, že se pirátskou kandidátkou 
do Senátu v obvodě č. 25 stala 
Dana Balcarová. A ještě raději 
ji uvidím po volbách zasednout 
v senátní lavici! Bez vaší pod-
pory to ale nepůjde. Proč je 
vlastně Senát tak důležitý, jak 
je propojený s komunální poli-
tikou a proč volit právě Danu?

                                                                                                            Lukáš Wagenknecht, senátor

Budu vaše ombudsmanka
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Jsme úspěšní, nebojíme se pracovat víc než druzí 
a dokážeme posouvat řešení problémů

bude ubírat rozvoj oblasti, kde žijeme. 
V dosavadním návrhu vnímám řadu 
sporných míst.

Je třeba hlídat brutální zahušťování 
sídlišť a vymezení míst na občanskou 
vybavenost –  školy, školky, nedostá-
vá se tu v celém obvodu kulturních 
a sportovních zařízení. Je třeba myslet 
na budoucí výhledy rozvoje, ne jen na 
pár let dopředu. MÚP též nastavuje 
ochranu zelených ploch a zlepšování 
jejich rekreačního využití. 

DB: Myslím i na prostupnost města 
pro pěší, a to i přes hranice městských 
částí. Moc se těším na propojení láv-
kou z Podbaby na Císařský ostrov a do 
Troji k zoologické zahradě, to by se 
mělo realizovat už v letech 2023–2025. 
Další pro mě vítaný projekt je zelené 
propojení z Šáreckého údolí přes Bosku 
a Sklenářku do Bohnic. Se vším tím 
ale úzce souvisí i postup developerů…

DEVELOPERŮM  
NA RUKU NEPŮJDEME
OV: Souhlasím s tebou. Právě proto 
věnujeme takovou pozornost vzta-
hům Šestky s developery, aby se nám 

z Prahy 6 nestala „Penta 6“. Soukromé 
investice do výstavby jsou přirozené. 
V současnosti k nim ale dochází na 
úkor nás všech. V jednání s develo-
pery musíme sebevědomě hájit zájmy 
městské části. A tím se dostáváme k té 
občanské vybavenosti. Podmínkou ka-
ždého projektu mají být dostatečné pří-
spěvky na školy, parky, byty a další. Jako 
advokát jsem byl u mnoha vyjednávání 
a vím, že Šestka v současnosti nezískává 
tolik, kolik by získat mohla. Nehledě na 
to, že všechna jednání chceme otevřená 
a se včasným zapojením veřejnosti.

DB: A to si myslím, že fungovat může, 
protože lidé mají zájem se zapojovat, 
když dostanou příležitost: Typickou 
ukázkou je tebou zmiňovaná kauza 
zámku Veleslavín. A  mám radost, 
že na Praze 6 žijí lidé, kteří se o své 
okolí zajímají, není jim lhostejné, 
co se v jejich okolí děje. Máme tady 
mnoho občanských spolků i nefor-
málních iniciativ a jednotlivců, kteří 
se podílí na proměně míst, kde žijí, 
k lepšímu. Nebýt aktivních lidí, kteří 
za zámek a zahradní areál s podporou 
Pirátů dlouhodobě bojovali, skončil 

Ondřej Vykoukal: Lidé se mě často 
ptají, co jsme vlastně udělali pro Šest-
ku na radnici za poslední čtyři roky. 
Není toho málo. Ukázali jsme, že jako 
v praxi jediná opoziční síla umíme 
aktivně kontrolovat vládnoucí koali-
ci a s úspěchem přinášet a prosazovat 
vlastní návrhy řešení.

Zabránili jsme skryté privatizaci 
trojdomí v ulici Šolínova nebo prode-
ji zámku Veleslavín. Nedovolili jsme 
prodej LDN-ky Pentě v Chittussiho uli-
ci. Opakovaně jsme uchránili cennou 
zeleň před výstavbou, ať už se jedná 
o koupaliště Džbán nebo jižní předpolí 
obory Hvězda. Ukončili jsme neprů-
hledné zadávání právních zakázek, 
které starosta Ondřej Kolář (TOP 09) 
přihrával svému spolužákovi. Věnovali 
jsme se i otázkám klimatu. Šestkové 
zastupitelstvo na náš návrh vyhlásilo 
stav klimatického ohrožení a ukončili 
jsme používání jednorázových plastů 
na akcích městské části. 

SENÁTORSKÁ  
KANCELÁŘ BUDE OTEVŘENÁ 
PRO VŠECHNY
OV: Je za námi poctivá opoziční práce. 
Pevně věřím, že po volbách se se stej-
nou vervou zapojíme do práce koaliční. 
Jak vlastně vnímáš potřeby Šestky ty 
a jakou máš představu o práci pro zdejší 
obyvatele?

Dana Balcarová: Pokud na podzim 
uspěji, zřídím zde v první řadě sená-
torskou kancelář otevřenou a vstříc-
nou všem občanům z pětadvacátého 
volebního obvodu. Chtěla bych být 
jejich ombudsmankou, aby se nebáli 
na mě obracet s problémy, které je pálí. 
Dál mě v návaznosti napadá důležitost 
aktuálního připomínkování Metropo-
litního územního plánu (MÚP). Ten 
i na Praze 6 určí, jakým směrem se 

by v soukromých rukou. A za to mají 
můj respekt a tleskám jim. Právě pod-
porou podobných občanských snah 
bych se ráda ve svém volebním obvodě 
zabývala. Teď hrajeme o to, jak zámek 
Praha využije. Není totiž ještě vůbec 
dáno, zda bude zámek svěřen P6 nebo 
zůstane na HMP. 

Neodpustím si ale ještě jeden pří-
klad. Osobně jsem totiž zásadně proti 
dalšímu rozšiřování Letiště Václava 
Havla. Megalomanské snahy o rozši-
řování přistávacích ploch jsou možná 
dobré pro něčí kšefty, nikoliv však pro 
obyvatele, kteří v oblastech dotčených 
leteckou dopravou žijí. 

ZELENÁ ŠESTKA  
PRO PĚŠÍ I CYKLISTY
OV: Já bych se rád ještě vrátil k té otáz-
ce prostupnosti a udržitelnosti, nejen 
pro pěší. Jsem aktivní cyklista a průjezd 
Šestkou je někdy hlavně o kličkování. 
V tom máme hodně co dohánět. Je to 
dost často o drobnostech, jako je sníže-
ný obrubník nebo „cykloobousměrka„. 
Zlatým hřebem šestkové cykloinfra-
struktury bude zelená magistrála na 
místě nynější buštěhradské dráhy, ale to 
si bohužel ještě nějakou dobu počkáme. 
Také bych rád znal tvůj názor na zeleň 
a její ubývání a údržbu. Jak víš, je to na 
Praze 6 velké téma. Vedení naší radnice 
totiž až příliš často upřednostňuje zisk 
soukromých společností před potřeba-
mi občanů. 

DB: Revitalizace zeleně je důležité dob-
ře připravit a projednat s občany, včetně 
zajištění následné péče o novou zeleň. 
Krásný a rybníkem a vodními prvky 
vybavený park Maxe van der Stoela 
poblíž Střešovické vozovny, je bohužel 
příkladem projektu, kdy se na stavbou 
zhutněném podloží vysázely stromy, 
které dnes prosychají a celá jižní část 

parku je v horkém období vysušená 
na troud.  

Zasadím se o změnu přístupu k praž-
ským lesům, které jsou stále vedeny 
jako lesy hospodářské a v důsledku 
toho jsou zde káceny vzrostlé a zdra-
vé stromy, například u obory Hvězda. 
Přitom tyto lesy jsou pro městské klima 
přímo darem. Obnovujme a realizujme 
nové zelené pásy a sázejme stromy ko-
lem komunikací: Takovou úpravu by si 
například zasloužila ulice Evropská po 
celé své délce a i mnoho dalších. 

OV:  Vystihla jsi to skvěle, stromy ne-
jsou kandelábry. S postupující změnou 
klimatu považuji ochlazování města 
za klíčové. Sázet, kde to jde. Třeba na 
Dejvickou. Musíme rozšiřovat drobné 
vodní plochy a budovat nové, ozelenit 
střechy a zdi nebo zachytávat a efek-
tivně využívat dešťovou vodu. Tvoje 
zkušenosti s ochranou vody se nám 
určitě budou hodit. Myslíme taky na 
street gardening. Je škoda, když si ně-
kdo udělá záhonek před domem, a naše 
předražená údržba mu to nemilosrdně 
poseká. Zahrádka do každé ulice.

Na dejvickém Kulaťáku si dali pracovní dostaveníčko Dana Balcarová s kandidátem Pirátů na starostu Prahy 6 Ondřejem Vykoukalem. A je fakt, že si měli o čem povídat. 
Řeč se točila kolem současnosti i budoucnosti městské části a společných plánech pro zlepšení podmínek života v našem okolí. Ačkoliv by na všechna témata nestačilo ani 
deset novinových stran, přinášíme alespoň ochutnávku pro představu, jak vidí Dana s Ondřejem směřování území šesté městské části. 

Ondřej Vykoukal a Dana Balcarová

Ondřej Vykoukal je advokát, pejskař, 
cyklista, muzikant a lídr pirátské komu-
nální kandidátky na Šestce. Je členem 
kontrolního výboru zastupitelstva a vý-
boru pro média, otevřenost a participaci. 
Zabývá se veřejným prostorem, podpo-
rou kultury a jako právník odpovědnou 
správou veřejného majetku.

Povinnosti majitelů psích 
mazlíčků
Každý, kdo se rozhodne pořídit si psa, se 
musí do patnácti dnů (případně do tří měsíců 
věku zvířete) přihlásit k povinnosti platit 
poplatek za psa u úřadu příslušné městské 
části. Poplatek se liší dle bydliště – za psa 
v bytě činí poplatek 1 500 Kč ročně, maji-
telé rodinných domů zaplatí za rok 600 Kč. 
Pořídíte-li si psa z útulku, jste po dobu dvou 
let od placení poplatku osvobozeni. Pro psy 
žijící v Praze také platí povinnost čipování (od 
šesti měsíců věku). Není třeba připomínat, že 
mezi povinnosti majitelů psů patří po svých 
mazlíčcích uklízet.

Psi v Praze
V Praze je podle posledních údajů hlášeno 
90 183 psů. Nejvíce jich žije na území Pra-
hy 4, Praha 6 je s počtem 7651 na druhém 
místě. Množství psů v Praze výrazně vzrostlo 
během pandemie a jejich skutečný počet 
bude zcela jistě vyšší. Ne každý svého psa na 
úřadě přihlásí, případně tuto povinnost splní 
mimo území Prahy, kde jsou poplatky za psa 
nižší. Pražané si nejčastěji pořizují křížence, 
kteří tvoří téměř čtvrtinu všech pražských 
psů. Z čistokrevných psů je nejoblíbenější 
jorkšírský teriér, následovaný jezevčíkem 
a labradorským retrívrem. Pokud jde o jména, 
dlouhodobě nejoblíbenější jsou Ben, Max 
a Betty. (zdroj MHMP)

Kam s ním? Kde byste si přáli psí hřiště?
Obliba psů v hlavním městě roste, stále 
častěji se však jejich majitelé potýkají 
s otázkou, kam se psem na procházku, 
aby se dostatečně vyběhal a přitom neo-
hrozil ostatní obyvatele. Místa pro volný 
pohyb psů jsou přísně vymezena vyhláš-
kou. Všude jinde platí, že pes musí být na 
vodítku a pokud není na vodítku, musí být 
veden v těsné blízkosti doprovázející osoby. 
Navrhnout nové plochy pro volný pohyb 
psů ve veřejné zeleni je zcela v kompetenci 
městských částí. Některé městské části 
se proto snaží vyhovět majitelům psů zří-
zením takzvaných psích hřišť nebo psích 
luk. Jedná se často o oplocené pozemky 
určené výhradně psům a jejich majitelům, 
většinou obohacené o určité herní prvky, 
takzvané agility. Pejskaři na Praze 6 však 
mají v tomto ohledu smůlu. Chtějí-li svým 
svěřencům dopřát trochu volného pohybu, 
musí do jiných částí Prahy – třeba do neda-
leké Stromovky či na Letnou. Ve srovnání 
s jinými městskými částmi Praha 6 výrazně 
zaostává, například na Praze 8 mají psi 
a jejich majitelé k dispozici celkem devět 
psích hřišť. Přitom zřízení podobného psího 
hřiště není příliš finančně nákladné a přínos 

z něj mají nejen majitelé psů, ale i ostatní 
občané, kteří se díky oploceným či jinak 
jasně vymezeným plochám mohou cítit 
bezpečněji.

A co vy? Souhlasíte, aby Praha 6 více 
myslela na své psí obyvatele? Pokud ano, 
připojte svůj podpis k elektronické petici 
„Za psí hřiště na Šestce“, a to online zde 
https://1url.cz/Crriv   nebo prostřednitvím 
QR kódu. Osobně můžete petici podepsat ve 
Svačině v  Rooseveltově ulici č. 34 v Buben-
či a také na petičních stáncích. Chcete-li se 
zúčastnit aktivně, můžete si petici a petiční 
archy stáhnout na www.danabalcarova.cz.
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KOMUNITNÍ ENERGETIKA
Co je komunitní energetika?
Komunitní energetika je moderní způsob výroby a distribuce energie. Spočívá v tom, že 
se skupina obyvatel, případně obcí či podnikatelů, podílí na vybudování vlastního zdroje 
elektřiny (nejčastěji fotovoltaických panelů na střechách budov) a tuto vyrobenou elektřinu 
pak odebírají za výhodnějších podmínek. Komunitní energetika umožňuje snížit závislost na 
drahých dodávkách elektřiny ze sítě.

To přeci nemůže stačit …
Naopak, podle posledních studií lze až 79 % spotřeby českých domácností pokrýt právě 
rozvojem komunitní energetiky.

A co když někdo z domu nesouhlasí?
Od příštího roku má začít platit nová vyhláška, která sdílení elektřiny v bytových domech 
zjednoduší. Pro instalaci komunitní solární elektrárny již nebude nutné zapojení všech 
vlastníků do projektu a tedy 100% souhlas jednotlivých domácností.

A určitě je to drahé, na to teď nemáme …
Na instalaci solárních panelů lze žádat až 50% dotaci z Nové zelené úsporám. Rozvoj 
komunitní energetiky je další logický krok po zateplování domů či výměně oken.

Tak kde je problém?
Pro úspěšný rozvoj komunitní energetiky je třeba změnit energetický zákon, který je 
v současnosti založený na existenci malého počtu velkých centrálních zdrojů energie 
a velkého množství pasivních odběratelů. Budoucnost je jinde a je třeba se přizpůsobit 
novým podmínkám i možnostem.

Cesta k úsporám a nezávislosti

79 %
spotřeby českých domác-
ností může pokrýt rozvoj 

komunitní energie

Mikuláš Peksa, pirátský europoslanec

Komunitní energetika 
je lék pro klima i peněženku
Od léta loňského roku sledujeme v celé Evropě růst 
cen energií, který je způsoben poptávkou po 
zemním plynu. Dá se říci, že zpočátku byla 
vyvolána uměle – ruská firma Gazprom 
si zamluvila kapacitu zásobníků, aby je 
následně ponechala prázdné a způsobila 
tak výpadek v zásobování. Tím ale pouze 
ukázala na širší problém, který s fosilními 
palivy máme už delší dobu. Odebírat je totiž 

znamená záviset na jednom nebo několika velkých 
dodavatelích energie, kteří mohou pouhým 

otočením kohoutku vyvolat politickou krizi. 
To jen podtrhuje význam nových trendů 
v energetice – nemůžeme spoléhat na velké 
dodavatele. Každá domácnost, každá obec, 
či několik obcí společně by měly budovat 

svou soběstačnost, aby si dokázaly energii 
pro sebe vyrobit samy.
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Co se už povedlo 
a dalších 6 věcí, co chci změnit

ENERGETIKA

VODA VZDĚLÁNÍ

WELFARE

ZDRAVÍ

PŘÍSTUP

 1. Transformace energetiky:
S válkou na Ukrajině se bolestně ukázala zastaralost české energetické koncepce. 
V Senátu budu podporovat rychlý rozvoj komunitní energetiky, která představuje 
dobré řešení pro snížení ceny energie pro občany a je cestou k energetické 
soběstačnosti a  ukončení závislosti na nedemokratických režimech. Ve svém vo-
lebním obvodu pak ve spolupráci s obcemi podpořím vznik energetických komunit, 
ve kterých by si lidé vyráběli energii levněji a nezávisle na velkých dodavatelích. 
V PSP ČR se mi podařilo prosadit ukončení spalování uhlí v energetice do roku 
2033. V Radě Státního fondu životního prostředí jsem prosazovala efektivně 
a transparentně nasměrované finance obcím i domácnostem na zateplení budov, 
podporu obnovitelných zdrojů a výměnu starých kotlů za moderní.

2. Zdravé prostředí:
Lidské zdraví je tou nejdůležitější hodnotou. Vliv prostředí na naše 
zdraví, ať už jde o čistotu ovzduší a další ohrožující faktory jako 
je hluk, zápach, dopravní stres a nedostatek kvalitní zeleně v na-
šem okolí, je příčinou mnoha nemocí, poruch imunitního systému 
a zbytečných předčasných úmrtí. Aby bylo znečištění spolehlivě 
pod úrovní, která ohrožuje zdraví obyvatel, je nutné soustředit 
se na monitoring a pravomoci úřadů. Občané tak budou mít díky 
dostupnému monitoringu přehled o stavu prostředí v místě, kde 
žijí. Úřady pak budou lépe spolupracovat a pružně řešit problémy 
na celostátní i lokální úrovni.

3. Kvalita  
vody:

Voda musí být dostupná, kvalitní a ce-
nově přijatelná. Musíme vodu chránit 
před znečišťováním, zamezit plýtvání 
a vyhledávat nové vodní zdroje. O vodu 
musíme pečovat nejen v krajině, ale i ve 
městech.  Vodní toky a plochy zlepšují 
klima pro život obyvatel a mají ohrom-
ný rekreační potenciál. V Senátu budu 
prosazovat novelizaci vodního zákona 
s cílem nastavit jasné a nezpochyb-
nitelné zásady ochrany zdrojů vody 
formou ochranných pásem a ochrany 
vody před znečištěním ze zemědělské 
činnosti. Budu také usilovat o ukotvení 
funkčního systému šetření a řešení ha-
várií na vodách. Kauza Bečva se nesmí 
opakovat.

4. Celoživotní 
vzdělávání:

Zasadím se o větší podporu dětských 
skupin a dalších forem péče o děti, kte-
ré mohou doplnit chybějící kapacity 
mateřských škol pro dvouleté a často 
i tříleté děti, aby se jejich rodiče mohli 
věnovat své práci. Ve spolupráci s Digi-
talizačním týmem Ivana Bartoše budu 
usilovat o zjednodušení byrokracie spo-
jené se zápisem dětí do školek. Rodi-
čům bude stačit vyplnit jednu přihlášku 
do online formuláře a označit prefero-
vaná zařízení. Budu podporovat řešení 
pro zabránění předčasným odchodům 
studentů ze škol. Stát musí vytvořit 
školám, rodičům i studentům takové 
podmínky, aby k tomuto nedocházelo. 
Řešení vidím ve formě kariérního po-
radenství a celoživotního vzdělávání.

5. Práva zvířat:
Zákaz klecových chovů slepic od roku 2027 pokládám 
za jeden ze svých největších úspěchů v oblasti ochra-
ny zvířat. I zákon uznává, že zvíře není věc a pociťuje 
bolest a utrpení, na druhou stranu ale reálně dovoluje 
jejich využívání jako výrobních jednotek či snadný zdroj 
výdělku. Zaměřím se na problematiku transportu živých 
hospodářských zvířat na velké vzdálenosti, který mnohdy 
probíhá za pro zvířata velmi stresujících a nevyhovujících 
podmínek. Nezapomínám ani na zvířata ve městech, jsem 
iniciátorkou petice za realizaci psích hřišť na Praze 6.

6. Digitalizace, participace, 
transparence:

Tato témata kontinuálně doprovází celou mojí politickou kariéru a já 
jsem se vždy zasazovala o to, aby byla jejich myšlenka naplněna. 
Podporuji zprůhlednění veřejných  financí. Jsem přesvědčena, že 
otevřenost je nejlepším lékem proti korupčnímu jednání a  plýtvání 
veřejnými penězi. Podporuji, aby systém CzechPointů plně nahradil 
obcházení úřadů při vyřizování běžné agendy. Podpořím občany 
v účasti na rozhodování o podobě svého okolí. Podkladové  doku-
menty k územnímu rozvoji a plánované výstavbě musí umožňovat  
jednoduché zapojení veřejnosti.
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Už je to jen zapáchající vzpomínka. Z provozovny VAFO Chrášťany se linul dlouhé 
roky nezaměnitelný a obtěžující smrad. Občané sdíleli svou nespokojenost na 
sociálních sítích, psali stížnosti, přidali se i někteří starostové okolních zasažených 
obcí, ale zápach spíš nadále sílil.

Boj proti zápachu z výrobny 
psích granulí VAFO

Pěší cesty spojují město i lidi

Už je to jen zapáchající vzpomínka. Z provozovny 
VAFO Chrášťany se linul dlouhé roky nezamě-
nitelný a obtěžující smrad. Občané sdíleli svou 
nespokojenost na sociálních sítích, psali stížnosti, 
přidali se i někteří starostové okolních zasažených 
obcí, ale zápach spíš nadále sílil. 

V roce 2019 vznikl spolek Praha pro život, 
který dal dohromady nadšené a aktivní občany, 
vytvořil petici, kterou podepsalo přes 3 tisíce lidí, 
opakovaně oslovoval Českou inspekci životního 
prostředí, Magistrát Hl. m. Prahy, Krajský úřad 
Středočeského kraje, Ministerstvo životního pro-
středí i přímo společnost VAFO nebo starosty 
postižených obcí. Proběhly dvě demonstrace, 
před krajským úřadem a Ministerstvem životního 

prostředí. Kauza se řešila v médiích. Na řešení 
problému se aktivně podílela i Pirátská poslan-
kyně Dana Balcarová a interpelovala ministra 
životního prostředí Brabce kvůli změně zákona 
o ochraně ovzduší. 

Teprve pak se hnuly ledy. ČIŽP zjistila zásad-
ní pochybení ve výrobě a VAFO dostalo dvě 
velké pokuty. Na konci roku 2019 se společnost 
VAFO začala snažit věci změnit. Založila webové 
stránky pravdaovafo.cz a začala fungovat tzv. 
Environmentální komise, jejíž hlavní náplní je 
řešení problémů v oblasti koncentrace znečišťu-
jících látek v ovzduší v závislosti na technologii 
výroby, čištění odpadního vzduchu a vliv mete-
orologických podmínek.

Chůze je nejpřirozenější a pro tělo nejzdravější 
pohyb a o jejich výhodách není nutné se sá-
hodlouze rozepisovat. Kromě spalování tuku 
vám zlepší náladu, pomůže k lepšímu spánku, 
dodá energii či posílí imunitní systém. Chůze 
je ostatně nejlepší způsob dopravy na krátkou 
vzdálenost a velké množství chodců značí živé 
a prosperující město. 

Severovýchod Prahy nabízí atraktivní starou 
zástavbu, sídliště i vilové čtvrti. Tam všude lze 
dobře žít, pracovat, setkávat se, bavit se i chodit.  

Aby však takovým byl, je třeba se zlepšování 
podmínek pro chodce, zejména pro děti při je-
jich pravidelných cestách, věnovat systematicky.

Po letech zápachu se blýská na lepší časy. Občas to ještě „zavane„, někdy i víc, vše je to ale 
nesrovnatelně lepší a konečně se lidem v širokém okolí žije a dýchá lépe.

Dana Balcarová a interpelace tehdejšího ministra životního prostředí Brabce.

„Podporuji vizi města krátkých vzdáleností. Jsem rozhodnuta sledovat stavební záměry ve svém 
volebním obvodě a také se účastnit finalizace Metropolitního plánu (územní plán) v Praze, kde 
žiji. Udělám vše pro to, aby při plánování města  byly dostatečně zohledněny pěší trasy, které 
město i lidi v něm propojí. Budu také naslouchat potřebám obyvatel svého volebního obvodu, 
který má pro rozvoj podmínek pro chodce dobré předpoklady. Obnovovat zaniklé pěší trasy, 
hledat nové cesty a odstraňovat bariéry pro chodce, je pro pohodu života v metropoli důležité.“

„Celá kauza ukazuje jak důležitá a funkční může být spolupráce občanů a politiků, a to 
i těch na nejvyšší úrovni. Problém se zápachem z provozovny VAFO se díky takové spolupráci 
a tlaku na provozovatele úspěšně řeší, ale na mnoha dalších místech je řešení v nedohlednu. 
„A přitom zápach zdaleka není jen o nepohodě, může mít vážný vliv na lidské zdraví, ať už 
kvůli obsahu škodlivých látek nebo dlouhodobému vystavení stresové situaci. K nápravě je 
nutná systémová změna – úprava zákona o ochraně ovzduší tak, aby obsahoval skutečně 
účinné nástroje na ochranu obyvatel před zápachem z různých výrobních provozů, a tomu 
se kromě jiných témat chci dál věnovat i v Senátu,“ říká pirátská kandidátka za volební 
obvod 25 Dana Balcarová.

Posaďte mě do senátorské lavice

Nervózní spěchající rodiče manév-
rující autem před školou a mezi nimi 
pobíhající děti. Tak to bo-
hužel každé ráno vy-
padá před mnoha 
školami. Projekt 
má za cíl ome-
zit na krátký čas 
před zahájením 
vyučování průjezd 
vozidel a umožnit tak 
dětem bezpečnější cesty do škol. 
Také podporuje děti v samostatnosti, 

ukazuje, proč je dobré chodit pěšky 
a v neposlední řadě pomáhá vytvářet 

zdravé prostředí v okolí škol. 
Na Praze 6 se zatím do 

projektu zapojily ZŠ 
Na Dlouhém lánu, 
ZŠ nám. Svobody 
a ZŠ J. A. Komen-

ského.
Chcete-li zapojit 

i vaši školu, kontaktujte 
organizátory projektu na info@

peskymestem.cz.

PROJEKT 
BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Pěšímu pohybu po městě se dlouhodobě věnuje 
organizace Pěšky městem, která zaštiťuje 
mnohé projekty, jako např. Chodci sobě, Pěšky 
do školy a další. Známá je také výzva 10 000 
kroků pro zdraví, která motivuje lidi k pravi-
delnému zdravějšímu pohybu po svém okolí.
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Jak fungují potravinové banky?

Co děláme v pracovní skupině pro klima na Praze 6?

Mají význam pro dárce i potřebné
O potravinových bankách slýcháme v poslední době stále víc a jejich význam je větší než kdy dřív. Důvodem je nejen uprchlická krize způsobená válkou na Ukrajině, ale 
i neustále rostoucí výdaje domácností, které mnoho lidí ženou na hranici chudoby. Co to vlastně je potravinová banka? Zjednodušeně řečeno jde o organizaci, která zajišťuje 
solidární přerozdělování potravin. Kdo může, daruje potraviny, finanční prostředky či svůj čas. A naopak kdo potřebuje, tak z těchto darů čerpá.

Ale tím to nekončí. Potravinová banka v Praze se nespokojila 
jen s vydáváním potravin a rozhodla se pomoci lidem v nouzi 
i jinak. Pro své klienty pořádá kurzy vaření s cílem naučit lidi 
používat čerstvé lokální suroviny. Aby zamezili plýtvání jídlem, 
dali vzniknout komunitní kuchyni, kde zpracovávají jídlo, které 
by se mohlo (například přes víkend) zkazit. Vznikají díky tomu 
lahodné marmelády, nakládané zeleniny či kompoty, ale také 
vyvážené a zdravé obědy, které uvítají například senioři z okolí 
či klienti azylových domů. Nezapomínají ani na osvětovou 
činnost – pořádají přednášky a exkurze pro školy i širokou 
veřejnost a spolupracují s partnery v zahraničí. 

Jsem ráda, že se mohu podílet na 
aktivitách Pracovní skupiny pro 
klima na P6, kterou zřídila Rada 
městské části Prahy 6. Ve skupině 
se bavíme o strategii i o konkrét-
ních projektech.  Za mě jsou důle-
žitá usporná opatření na budovách 
v majetku MČ a také  podpora insta-
lace obnovitelných zdrojů energie na 
budovách v majetku Prahy 6, jako 
jsou bytové domy, školy a školky. 
Skupina doporučuje na vybraných 
objektech realizovat pilotní instalace 

fotovoltaických  systémů a násled-
ně usilovat o využití celého poten-
ciálu. Navrhla jsem zapracovat do 
doporučení také nabídku zapojení 
do projektu i soukromým vlastní-
kům nemovitostí na Praze 6, které 
mají vhodné střechy pro instalaci 
fotovoltaických panelů. Pracovní 
skupina se věnuje i dalším zásad-
ním tématům s přímým dopadem 
na ochranu klimatu. Například 
rozvojem modrozelené infrastruk-
tury a využitím bioodpadu. 

Když potřebuji pomoc
Obrátit se o pomoc není žádná ostuda. 
Každý se v životě může dostat do situa-
ce, kdy neví, jak dál. Potravinová banka 
v Praze funguje i jako výdejna balíčků jídla 
pro jednotlivce. Stačí přijít s doporučením 
úřadu práce, sociálního odboru, Ospodu 
a podobně. Banka navíc spolupracuje 
s firmou Liftago, která méně mobilním 
klientům jejich balíček doveze až domů.

Když chci pomáhat
Ne nadarmo se říká, že největší dar, který 
můžete někomu dát, je váš čas. Dobro-
volníků není nikdy dost, ať již při třídění 
potravin ve skladech, přípravě balíčků či 
logistické podpoře při sbírkách potravin. 
Finanční prostředky jsou samozřejmě 
neméně důležité, a tak můžete-li, přispějte 
byť jen malou částkou. Každá koruna 
může někomu pomoci.

Značnou část potravin v potravinových bankách 
dodávají spřátelené obchody a obchodní řetězce, 
které věnují nezkažené, ale již neprodejné jídlo. 
Kromě pomoci lidem v nouzi se díky tomu také 
zamezuje plýtvání potravinami. Neméně význam-
ným zdrojem surovin jsou potravinové sbírky, které 
probíhají pravidelně na jaře a na podzim, nebo dary 
zemědělců a jiných výrobců potravin.

PODPOROVATELÉ 
POSKYTNOU 
POTRAVINY

Potravinové banky spolupracují s více než osmis-
tovkou neziskových organizací, které potraviny 
převezmou a distribuují svým klientům v nouzi. 
O zařazení mezi příjemce rozhoduje právě daná 
nezisková organizace. Potravinová banka v Praze 
je v tomto ohledu výjimečná tím, že potravinovou 
pomoc nabízí i jednotlivcům.

A ROZDĚLÍ 
POTŘEBNÝM

Přijaté potraviny je třeba roztřídit a uskladnit. 
Existuje centrální sklad, který distribuuje potraviny 
do regionálních poboček potravinových bank. 
Lokální dárci však mohou své dary věnovat přímo 
potravinové bance ve svém okolí. U potravin urče-
ných k rychlé spotřebě je třeba bedlivě sledovat 
zdravotní nezávadnost potravin.

POTRAVINOVÁ 
BANKA JE 
ROZTŘÍDÍ  
A USKLADNÍ

JAK FUNGUJE 
POTRAVINOVÁ BANKA?

Nabídnout pomocnou ruku, stejně jako finanční příspěvek, jsem se rozhodla bez zaváhání. Potravinová banka pro Prahu 
a Středočeský kraj dělá úžasnou práci a já obdivuji všechny zúčastněné za jejich dlouhodobou podporu solidarity mezi lidmi. 
Máte-li čas, přihlaste se jako dobrovolníci. Pomůžete dobré věci a navíc se setkáte s mnoha inspirativními lidmi.

Odvaha měnit Šestku
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Letní Letná bude!

Tajenku křížovky pošlete na e-mail: dosenatu@danabalcarova.cz

KŘÍŽOVKA O ŠEST VSTUPENEK NA FESTIVAL LETNÍ LETNÁ

Věděli jste, že …
letošní ročník Letní Letné je již devatenác-
tý v pořadí a u jeho zrodu stála i nynější 
kandidátka na senátorku Dana Balcarová 
jakožto členka produkčního týmu? 

Od 11. do 31. srpna budou Letenské sady 
opět patřit příznivcům nového cirkusu. 
Soutěžte s námi o šest vstupenek na 
libovolné představení v rámci festivalu. 
Stačí vyluštit naší křížovku a správnou 
tajenku poslat na e-mail dosenatu@dana-
balcarova.cz. O slosování a o vítězích 
vás budeme informovat na sociálních 
sítích i písemně.

Kromě realizace svého základního progra-
mu se festival intenzivně a dlouhodobě 
snaží o rozvoj a propagaci novocirkusové 
scény a pravidelně podporuje a pořádá 
setkání odborníků i setkání umělců s ve-
řejností. Festival dává cíleně příležitost 
mladým českým umělcům, poskytuje 
rezidence, koprodukce, podporuje novou 
tvorbu a podporuje mobilitu umělců v ČR 
i zahraničí.

Tři týdny toho nejlepšího 
z tuzemského i zahraničního 
nového cirkusu, divadla 
a hudby. To je dnes již 
legendární mezinárodní 
festival Letní Letná. Nejen 
výtečná večerní představení, 
ale i denní program, jako 
jsou divadla pro děti či 
různé doprovodné akce, 
které jsou navíc z velké části 
zdarma. Workshopy, výtvarné 
a cirkusové dílny, příměstské 
tábory či hlídání dětí během 
představení – to vše Vás 
čeká v srpnu na Letné.

Vyzkoušejte si náš kvíz na téma Pra-
ha 6, Zličín a Řepy. Schválně, kolik 
bodů z deseti získáte. Správné odpo-
vědi naleznete níže.

1) Co dříve stávalo na území dnešní 
ruzyňské věznice?
a) klášter
b) nemocnice
c) cukrovar

2) Městské části Řepy dalo název:
a)  hojně pěstovaná zemědělská plodina
b)  specifický účes původních obyvatel
c)  starobylé pojmenování vyvýšeniny 

– „žepa“

3) Dejvice se jmenují podle:
a)  nenasytnosti původních obyvatel
b)  pálení dehtu – dříve Dehnice
c)  historické převahy obyvatelek nad 

obyvateli – dříve Děvice

4) Kostel Svatého Vojtěcha se 
nachází:
a) v Dejvicích
b) v Libni
c)  na Novém Městě

5) Daniel Adam z Veleslavína byl 
známý:
a)  nakladatel a spisovatel
b)  vojevůdce
c)  pražský biskup

6) Jakou barvu mají okenice na 
letohrádku Hvězda?
a)  červeno-bílé
b)  červeno-žluté
c)  modro-bílé

7) Kapacita Strahovského stadionu 
je:
a)  2 500 míst
b)  25 000 míst
c)  250 000 míst

8) „Sen šíleného cukráře“ je lidové 
označení pro:
a)  hotel Praha
b)  hotel International
c)  kruhový objezd na Vítězném náměstí

9) Zličín je součástí Prahy od roku:
a)  1950
b)  1962
c)  1974

10) Významná přírodní památka 
na území místní části Lysolaje se 
nazývá:
a)  Housle
b)  Bubny
c)  Tuba

Klíč správných odpovědí:
1c, 2c, 3b, 4abc (všechny tři odpovědi 

jsou správné), 5a, 6a, 7c, 8b, 9c, 10a

Jak dobře znáte okolí 
svého bydliště?

Pošlete Pirátské listy dál  
– sdílení je aktem lásky

korektura Veronika Kopáčková


