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Vážení přátelé,

Energetiku
musíme řešit
rychle
Daně Balcarové jde o zdravou, sebevědomou a moderní společnost s konkurenceschopnou ekonomikou, ve které chceme vidět
vyrůstat naše děti. Do politiky vstoupila jako
zastupitelka v roce 2014, kdy kandidovala jako
nezávislá s podporou Pirátů.
Dana byla v roce 2017, již jako známá komunální politička, zvolena do Poslanecké sněmovny,
kde do roku 2021 vykonávala funkci předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR. Aktuálně se věnuje transformaci energetiky, změně
energetické politiky a rozvoji obnovitelných
zdrojů a komunitní energetiky.

USPĚT VE VOLBÁCH
DO SENÁTU NĚCO STOJÍ.
CHCETE-LI DANU V JEJÍM
BOJI O SENÁTNÍ KŘESLO
PODPOŘIT, PŘISPĚJTE JÍ NA
TRANSPARENTNÍ ÚČET.
DĚKUJEME.

VOLEBNÍ
OBVOD Č. 25
ZAHRNUJE PRAHU 6,
LYSOLAJE, PŘEDNÍ
KOPANINU, NEBUŠICE,
ZLIČÍN A ŘEPY

v září se konají volby do Senátu, ve kterých se ucházím o vaši
důvěru a přízeň. Mám co nabídnout a vím, co je třeba v Senátu
dělat. Nežijeme v lehké době a lze očekávat, že nás další výzvy
čekají. Transformace energetiky je nezbytná, ale jde o to,
jak rychle k ní dojde. Současně musíme rychle reagovat na
skokový nárůst cen energií.
Stát připravuje plošnou slevu na energie na poplatníka
a to je krok dobrým směrem. Pro občany to nepřinese žádnou
administrativní zátěž, protože slevu dostanou přímo od svého
dodavatele energií. Osobně považuji za důležité rozšířit bezplatné
poradenství v oblasti úspor energií v domácnostech i firmách a také
poradenství pro domácnosti, jejichž rodinný rozpočet je ohrožený
energetickou krizí.
Budu-li zvolena, jsem připravena nabídnout lidem energetické
poradenství ve své senátní kanceláři. Pomoc musí být rychlá, efektivní a adresná.
Mým zvolením získáte v Senátu silnou a kompetentní spojenkyni
a ombudsmanku připravenou řešit ty nejpalčivější výzvy dnešního
světa a současně odhodlanou pomáhat ve svém volebním obvodu.
Na tuto klíčovou roli jsem se připravovala po celý život a slibuji,
že vámi vloženou důvěru nezklamu.
Dana Balcarová,
kandidátka do Senátu

Dana Balcarová

ví, co je třeba

Dana Balcarová v uplynulých letech
jako poslankyně aktivně řešila vysoušení
krajiny i erozi půdy, ale i rizika, která
souvisí se ztrátou vody a nedostatkem
zeleně. Zároveň navrhovala způsoby, jak řešit extrémní vedra ve městech pomocí funkční
úpravy a výsadby zeleně.
Podle odborníků kritickou infrastrukturu ohrožují výkyvy počasí víc
než teroristické hrozby. Voda je nezbytná jak pro přežití, tak i jako komodita pro výrobu energie.
Riziko úmrtí spojené s vedrem se
v Praze za deset let zdvojnásobilo. Každý
rok se potýkáme s chronickým suchem
a zároveň se bojíme povodní.
V září se Dana bude ucházet o hlasy ve
volbách do Senátu na Praze 6. V uplynulých letech dělala vše pro to, aby věci
změnila. Proto má mou podporu – jako
senátorka bude v této práci pokračovat
se stejným nasazením a energií, jako to
dělala doposud.
Ivan Bartoš,

předseda Pirátské strany

Přijďte k volbám 23.– 24. září 2022
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Transparentností
proti korupci
V červnu 2022 prošla Senátem novela zákona o střetu zájmů. Bohužel
ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Pozměňovací návrhy,
které jsem chtěl předložit a které by napravily nedostatky zákona,
nebyly vyslyšeny.
Mrzí mě, že je v zákoně nově povinnost
využívat data z evidence majetkových
přiznání pouze pro účely zjištění porušení povinnosti veřejného funkcionáře. To
bude výkladově velmi náročná věc a může
zkomplikovat veřejný dohled nad politiky. Zkomplikuje to také práci novinářům
a dalším, kteří informace z majetkových
přiznání politiků pro svou práci využívali
a kteří nyní čelí riziku vysoké pokuty za
zveřejnění daných informací.
Byla možnost novelizovat zákon tak, aby
se vztahoval také na příštího prezidenta či
prezidentku. Stejně tak jsme mohli opravit
díry v definici skutečného majitele, kterou
dlouhodobě zneužíval například bývalý
premiér. Bohužel, Senát v tomto případě
nezafungoval jako pojistka proti snahám

některých politických stran zastoupených
ve Sněmovně ještě více omezit transparentnost v politice. Příští hlava státu tak
transparentním pravidlům unikne a kvůli
nejasné definici bude možné u čerpání
dotací a poskytování zakázek nadále zákon
obcházet. Na stránkách Senátu lze dohledat, jak který senátor hlasoval.
Vím, že téma transparentnosti v politice
je pro Danu Balcarovou zásadní, a abychom měli zákony, které vyšší transparentnost a omezení korupce v politice zajišťují, potřebujeme v Senátu lidi jako je ona.
Budu velice rád, pokud Danu Balcarovou
podpoříte a stane se tak další pirátskou
senátorkou.
Lukáš Wagenknecht,
senátor

Transparentnost v politice je pro mě prioritou

Komunity pomáhají
Komunitní centra a místní spolky jsou pro mě místa, kde spolu lidé sdílí své životy,
zájmy, pomáhají si a společně se nejen baví, ale i řeší aktuální problémy.

Byla jsem pozvána do centra Nesedím,
sousedím, kde jsem navzdory letnímu
vedru s obdivem poslouchala, co všechno centrum podniká pro svou komunitu.
To by nikdy žádný úřad nesvedl.

Z vernisáže výstavy Zachraňme zámek Veleslavín

Jaké jsou přínosy komunitních center?
Komunitní centra posilují soudržnost místní
komunity, snižují sociální vyloučení, posilují
sousedské a mezilidské vztahy a emancipují komunitu k řešení svých potřeb. Ze zkušeností (ať
už v průběhu pandemie, nebo války na Ukrajině) vyplývá, že funkční komunita je schopná
velmi rychle a kreativně zafungovat v kritických
situacích a podpořit ohrožené osoby – často
výrazně rychleji než oficiální instituce.
Pro komunitní práci jsou klíčová komunitní
centra a komunitní pracovníci, proto je zapotřebí zajistit financování, ideálně vícezdrojové,
které přinese centrům flexibilitu a nezávislost.
Na provozu komunitních center by se měly
ideálně podílet i obce, a to v dlouhodobém
horizontu a s ohledem na zajištění lidských
zdrojů. Krátkodobé podpory jednotlivých projektů nestačí. Je třeba myslet také na komunitní
pracovníky/koordinátory (alespoň ve výši jednoho úvazku) a provozní náklady.
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Energetika projde transformací, jde jen o to jak rychle

I poklička na hrnci uspoří energii
Reakce na energetickou krizi jsou různé a skokový nárůst cen energií má několik řešení. Pro obyvatele je podstatné připravit řešení
rychle. Nemůžeme čekat, až se transformuje energetika, až doženeme dluh, na který naše vlády zadělávaly desítky let.
Během krátké doby nezvládneme realizovat
žádné velké změny. Musíme se sami připravit
co nejlépe a jak jen to jde.
Prvním krokem je omezení spotřeby, je
třeba začít přemýšlet ve smyslu, že i poklička na hrnci s vařící se polévkou je úsporné
opatření. Kdo má možnost sledovat spotřebu
na elektroměru či plynoměru, má v realizaci
úsporných kroků výhodu. Vodítkem mohou
být i doporučená úsporná opatření a vlastní
úsudek.
Pro většinu domácností bude zdražení bolavé
a pro nemalý počet obyvatel ohrožující. Ceny
za energie mohou bez nadsázky vysát rodinný
rozpočet. Například seniorům po zaplacení
faktury za energie nemusí zbýt finance na
léky nebo potraviny.

Stát připravuje plošnou slevu na energie
a to je krok dobrým směrem. Pro občany to
nepřinese žádnou administrativní zátěž, slevu
dostanou přímo od svého dodavatele energií.
Sleva se promítne do fakturace za energie a tu
pak dodavatel dostane uhrazenou od státu.
Bohužel ani to mnohým nebude stačit. Ti
pak mohou žádat o příspěvek na bydlení, na
který mají lidé nárok, pokud jejich příjmy
nestačí na provoz domácností. Tato možnost
je jednoduchá u těch, kteří již příspěvek na
bydlení pobírají. Pro nové žadatele však může
být administrativní náročnost a kapacita úřadů
práce překážkou. Při výjimečné kritické situaci
pak mohou lidé žádat o dávky hmotné nouze.
Pražské městské části by měly svým obyvatelům nabídnout poradenská centra, která jim
pomohou vypořádat se se zdražením energií.

Piráti na Praze 6 prosazují zřízení Kontaktního
centra pro bydlení, které již dobře funguje
například na Praze 7 a Praze 10. Stejně tak
mohou poradenství poskytovat neziskové
organizace, například komunitní centra.
„Jsem připravena, pokud budu zvolena,
nabídnout lidem energetické poradenství ve
své senátní kanceláři. Ráda bych zde také
poskytovala informace o dotačních titulech
Nová zelená úsporám. V Radě Státního fondu
pro životní prostředí jsem pracovala poslední
čtyři roky a ráda bych na tuto práci navázala
i jako senátorka. Zvláště pak budu podporovat rozvoj komunitní energetiky, protože je to
efektivní a nejrychlejší cesta k nižším cenám,
k energetické soběstačnosti a k ukončení závislosti na nedemokratických režimech,“ říká
Dana Balcarová.

Rádi byste energiemi šetřili, ale máte pocit, že
nevíte jak na to? Právě pro vás je zde EKIS (Energetická konzultační a informační střediska). Jde
o skupiny kvalifikovaných odborníků garantovaných
Ministerstvem průmyslu a obchodu, kteří vám
zdarma poradí, jak na energetické úspory. Kromě
toho vám pomohou také s dotacemi, provedou vás
tvorbou dotační žádosti a i další administrativou
pro získání dotace.
Na EKIS odborníky
se může obrátit
opravdu každý –
MPO Efekt
(mpo-efekt.cz)

JAK ŠETŘIT ENERGII?
Topná sezóna se blíží a spolu s ní i obavy z vysokých cen energií.
Přinášíme pár rad, jak při vytápění šetřit a přitom nemrznout:
■ V topné sezóně nastavte různou teplotu vytá-

■ Nejefektivnější je zateplená fasáda domu,

pění v různých místnostech a snažte se mezi
nimi zavírat dveře, ať nedochází k únikům
tepla. Zatímco v koupelně by měla být teplota
z celého bytu nejvyšší (až 24 °C), v ložnici či
v chodbě může být výrazně nižší (16–18 °C).

kvalitní okna a izolovaná střecha. Není-li z jakéhokoliv důvodu zateplení fasády možné,
alespoň instalujte za radiátory odrazové fólie.
U starých oken se doporučuje použít zábrany
proti průvanu.

■ Větrejte často, ale krátce a efektivně. Ideální

■ Všechny

části topného systému si zaslouží

■ Neschovávejte

radiátor za nábytek či těžké

jednou ročně zkontrolovat. Tedy nejen pravidelná údržba kotle, ale i kontrola hlavic
a termostatu. Informujte se u vedení SVJ,
jak kontroly probíhají.

závěsy, zbytečně tím snižujete jeho účinnost.
Záclony by neměly přesahovat přes radiátory.

■ Teplotu udržujte stálou, nepřetápějte, ale ani

je ponechat dokořán otevřené okno po dobu
dvou minut.

■ Před

začátkem topné sezóny nezapomeňte
radiátory odvzdušnit.

nenechte domov vymrznout. Teplo se výrazně
akumuluje ve stěnách.

Bojím se, že když budu šetřit
energiemi, akorát mi je zdraží,
jako se to stalo u vody…
Pokud jde o elektřinu, tak tam to neplatí vůbec. Cena vzniká na trhu a šetření
může její cenu leda snížit (protože
se snižuje poptávka). To stejné platí
u plynu, například při zateplení. Jiná
je situace u tepláren, kde by mohlo
snižování odběru vést k tomu, že se
fixní náklady rozpočítají na menší
počet jednotek dodaného tepla. Avšak
na rozdíl od vodárenství zde existuje
konkurence a od teplárny je možné
se odpojit. Což samozřejmě teplárny
vědí, a proto je velké zdražování pro ně
rizikové. A navíc ceny tepla reguluje
Energetický regulační úřad.

Energetiku musíme řešit rychle
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Aby bylo horko snesitelnější…
Zejména v hustě zastavěných sídlištích může být letní horko úmorné,
až zdraví nebezpečné. Vlny horka (období minimálně tří dnů po sobě,
kdy je maximální teplota nad 30 °C) mají negativní vliv na lidské
zdraví, a to hlavně u seniorů, nemocných a velmi malých dětí. Toto
potvrzují i statistiky záchranářů, kteří v tropických dnech vyjíždějí

k akutním případům až o 20 % častěji. Vlny horka s sebou často
přinášejí přívalové srážky, které však okolí ochladí jen na krátkou
dobu, a za pár hodin je město zase rozpálené.
V posledních letech byl zaznamenán výrazný nárůst počtu tropických dnů, kdy maximální teplota dosáhne 30 °C a více. Roste

také počet tropických nocí, kdy teplota neklesne pod 20 °C. Tento
trend je bohužel předpovídán i do budoucna a obyvatelé měst nemají moc možností, jak se na vedra připravit. Toto je právě úkolem
magistrátu a městských částí, které mají město na extrémní výkyvy
počasí připravit.

VÝVOJ POČTU LETNÍCH A TROPICKÝCH DNŮ V PRAZE
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Co s tím? Je možné se v městské zástavbě těmto změněným podmínkám přizpůsobit?
SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ
STROMY, ALEJE, PARKY
Vzrostlá zeleň plní celou řadu
důležitých regulačních funkcí
a významně ovlivňuje městské
mikroklima. Díky své schopnosti vypařovat zachycenou vodu
přispívají stromy k ochlazování
svého okolí, snižují prašnost
a podíl znečišťujících látek
v ovzduší, vytváří přirozené
zastínění a poskytují útočiště
pro mnohé druhy fauny a flóry.

ZASTÍNĚNÍ

MODRÁ INFRASTRUKTURA

Ať už se jedná o zastínění
přirozené, pod starými listnáči, nebo altánek v parku, za
horkých letních dnů je toto
opatření vítáno všemi. Důležité je zejména na zastávkách
MHD, dětských hřištích a všude
tam, kde trávíme dobrovolně
nebo nedobrovolně déle času
na jednom místě.

Vodní plochy typu jezírek a rybníků, ale i obyčejné fontány či
kašny výrazně regulují místní mikroklima odpařováním
přítomné vody. Dále mohou být
zdrojem pitné vody či vody pro
závlahy, plnit rekreační funkci
a také spoluvytvářet příjemnější
městské prostředí.

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ
NA BUDOVÁCH

ZVÝŠENÍ PODÍLU PLOCH
S PROPUSTNÝM POVRCHEM

ZACHYTÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ
SRÁŽKOVÉ VODY

Zelené střechy a zelené zdi
využívají termoregulační schopnosti rostlin. Pasivně zmírňují
dopady vln horka a stejně jako
další zeleň ve městě tvoří
protiváhu k efektu tepelného
ostrova. Elegantně využívají
plochy budov ke zvýšení podílu
zelených ploch ve městě, snižují
hlučnost a prašnost.

Běžné umělé povrchy mají
vysokou tepelnou kapacitu
a neumožňují infiltraci vody
do půdního profilu. Naopak
vegetační tvárnice, porézní
dlažba, štěrkové trávníky a další
propustné povrchy průsak
srážkové vody umožňují a díky
tomu přispívají k ochlazování
vzduchu výparem, snižují nápor
na kanalizační síť, umožňují
růst trav apod.

Opatření využívající zachycenou srážkovou vodu můžou být
tak jednoduchá, jako je jezírko
nebo barel sbírající vodu ze
střechy pro závlahu zeleně,
nebo složitější jako systémy
akumulující vodu v podzemních nádržích a využívající ji
uvnitř budov místo pitné vody
pro splachování toalet, vytírání
podlahy, mytí auta apod.).

Zdroj: www.klimatickazmena.cz

Petice Za psí hřiště na Šestce
V květnu 2022 jsem se stala iniciátorkou petice ZA PSÍ
HŘIŠTĚ NA ŠESTCE. Nesouhlasím s tím, že na rozdíl od
ostatních městských částí není na Praze 6 jediné psí
hřiště, ačkoliv co do počtu psích mazlíčků je Praha 6
na druhém místě. Vzhledem k přísné vyhlášce o volném
pohybu psů je pro pejskaře často velmi obtížné psa
plnohodnotně vyvenčit. Podpisů pod peticí utěšeně
přibývá a já mám z toho opravdu radost.
Chcete-li připojit i ten svůj, můžete podepsat online
https://1url.cz/Crriv nebo prostřednictvím QR kódu.
Osobně můžete petici podepsat ve Svačině v Rooseveltově
ulici č. 34 v Bubenči a také na
petičních stáncích, o jejichž
umístění budu informovat na
svém webu a na sociálních
sítích. Chcete-li se zúčastnit aktivně, můžete si petici
a petiční archy stáhnout na
https://1url.cz/Crriv
www.danabalcarova.cz.

„Jsem majitelkou pejska na P6 a psí hřiště bych
opravdu uvítala.“
Vendula S.
„Absenci psího hřiště nejen v oblasti Dejvic, ale
celé Prahy 6 vnímám jako velký nedostatek.“
Arnošt M.
„Mám pejska a takové hřiště mi na Praze 6 chybí.
Rozhodně bych ho využila.“
Zuzana V.
„Pejsci by měli mít možnost se volně proběhnout
v oploceném prostoru.“
Eliška H.
„Pejsci si zaslouží mít své hřiště.“

Aby se ve městě dobře žilo

Barbora R.
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Co se už povedlo a dalších 6 věcí, co chci změnit
Transformace
energetiky

1

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 volebním 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.

Celoživotní
vzdělávání

4

Zasadím se o větší podporu dětských skupin a dalších forem péče
o děti, které mohou doplnit chybějící kapacity mateřských škol pro
dvouleté a často i tříleté děti, aby
se jejich rodiče mohli věnovat své
práci. Ve spolupráci s Digitalizačním týmem Ivana Bartoše budu
usilovat o zjednodušení byrokracie
spojené se zápisem dětí do školek.
Rodičům bude stačit vyplnit jednupřihlášku do online formuláře
a označit preferovaná 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 poradenství a celoživotního vzdělávání.

Zdravé
prostředí

2

Kvalita
vody

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 našem okolí,
je příčinou mnoha nemocí,
poruch imunitního systému
a zbytečných předčasných
úmrtí. Aby bylo znečištění
spolehlivě pod úrovní, která
ohrožuje zdravíobyvatel, 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.

Práva
zvířat

Voda musí být dostupná, kvalitní a cenově 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 ohromný rekreační potenciál. V Senátu budu
prosazovat novelizaci vodního zákona s cílem nastavit jasné a nezpochybnitelné 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
havárií na vodách. Kauza Bečva se nesmí opakovat.

5

Digitalizace, participace,
transparence

Zákaz klecových chovů
slepic od roku 2027 pokládám za jeden ze svých největších úspěchů v oblasti
ochrany 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.

3
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Zákaz klecových chovů slepic od roku 2027
pokládám za jeden ze
svých největších úspěchů v oblasti ochrany
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.

Česko bylo v květnu zvoleno do Rady OSN pro lidská práva
„Podpora lidských práv
a demokracie je prioritou
mojí, Ministerstva zahraničních věcí, Pirátské strany
i naší vlády. Jsem proto moc
rád, že ČR byla zvolena do
Rady OSN pro lidská práva,
a děkuji členským státům OSN
za projevenou důvěru. ČR
v kampani uspěla i díky svému
dlouhodobě vysokému profilu
v oblasti podpory lidských práv
a také úspěšnému působení
v tomto orgánu v předchozích
funkčních obdobích.
V Radě se ČR bude věnovat
tradičním tématům, jako
jsou svoboda médií, svoboda
shromažďování a sdružování či
podpora spolupráce s nevládními organizacemi.
ČR se bude také zasazovat
o adekvátní reakce Rady na
případy závažného porušování
lidských práv.“
Jan Lipavský,
Jan Lipavský

ministr zahraničních věcí ČR

Dalajlama Tändzin Gjamccho a Dana Balcarová
Ochrana lidských práv pro mě představuje základ demokratického státu. Povzbuzením a inspirací pro
mě bylo setkání s Jeho svatostí Dalajlamou, který mírovou cestou bojuje za práva Tibeťanů a všech lidí
na svobodu národní a kulturní identity, svobodu slova či svobodu politického a náboženského vyznání.
Ze setkání s tímto výjimečným člověkem čerpám sílu dodnes. Požádal mě, ať pokračuji v boji za ochranu klimatu a životního prostředí. Nezapomenu na jeho slova: „Máme jen jednu planetu, náš domov“.

www.danabalcarova.cz
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Máme odvahu řídit Šestku správně
V minulém volebním jsme v komunální politice v Praze 6 i z opozice dokázali nemálo:
■ Zabránili jsme předání Trojdomí

■ Nastartovali jsme protikorupční
opatření v městské společnosti
SNEO.

Šolínova na 30 let soukromému
subjektu. I díky nám budou budovy
po rekonstrukci v režii HMP sloužit
Pražanům, a to nejen těm v seniorském věku.

■ Opakovaně jsme upozorňovali na
nápadně nevýhodné smlouvy, např.
při prodeji areálu Draček, při jednání s Victoria Palace či s PBIS, nebo
na předražené zakázky na údržbu
veřejné zeleně. Podmínky hájící
veřejné zájmy se oproti koalici nepodařilo prosadit.

■ Upozornili jsme na předražené
a pokoutně zadávané právní zakázky za statisíce korun, které starosta
přihrával svým spolužákům. Pomohli jsme nastavit transparentní
procesy.

■ Čím větší bude naše zastoupení na

■ Uhlídali jsme, aby se pozemky se

radnici, tím lépe budeme moci hájit
zájmy občanů.

zelení v předpolí Hvězdy a u vodní
nádrže Džbán nestaly stavebními.
V obou případech jim byla ponechána funkce rekreační zeleně.

Děkujeme za vaši podporu!

Zleva první řada: Viktor Mahrik, Eva Tichá, Dana Balcarová, Ondřej Vykoukal, Tereza Hubáčková, Ondřej Chrást. Druhá řada: Antonín Štogr, Miloš Vlach, Martin Suchan

Jak se žije na Šestce?
Prvním a pro mne osobně
asi nejdůležitějším kladem
života na západním okraji Prahy je zdravé ovzduší neznečištěné žádnými exhalacemi
a dostatek zeleně jak přímo na
sídlištích, tak v jejich nejbližším
okolí (Obora Hvězda, Divoká Šárka). V poslední době navíc ještě
přibyla možnost zacvičit si na
zařízeních instalovaných přímo
mezi bloky domů. Dalším kladem
je dopravní propojení jednotlivých
sídlišť jak s centrem města, tak
s nemocnicí v Motole metrem,
ostatní zdravotnická zařízení jsou
dobře dostupná MHD. Záporem,
zejména na našem sídlišti Petřiny,
je absence jakékoliv možnosti trávit
čas společně s dalšími lidmi jakoukoliv činností provozovanou
uvnitř budov. Jedinou možností,
kde se lidé mohou potkávat i za
špatného počasí takzvaně „pod
střechou“, jsou místní restaurace
a kavárny, jejichž kapacita je sice
zcela dostačující, ale pobyt v nich
je vázán na konzumaci a tudíž ne
úplně finančně dostupný pro všechny. Pobočka Městské knihovny
(o plánech na její přestavbu vím
už nejméně 10 let) se konečně
bude stavět, tak snad v tomto se
situace trochu zlepší.

Dejvice, Praha 6, potřebují více kultury, méně
jedoucích aut a kancelářských gigantů, víc míst pro
chůzi a kola a pohodu v krajině.
K tomu patří i to, aby bylo na co
koukat – sochy. Potřebuje uchovat co nejvíce míst se zelení pro
obyvatele. Jsou tu krásná místa
s potenciálem pro pohodu a kulturu, například Veleslavínský zámek.
Je to park a několik budov, mohly
by být tam práce a připomínky
významných obyvatel Prahy 6.
Ze sochařů Stanislav Kolíbal, Jan
Hendrych, na Praze 6 bydlela, než
emigrovala, Magdalena Jetelová
atd. Učitelé by měli vodit děti do
stálých expozic o jejich významných sousedech, nechat je tam
kreslit, ne stále sedět v lavicích.
Je tu Villa Pellé a její program,
ale to je velmi málo na tak velké
město jako je Praha 6. Nefunguje
kino na Ořechovce. Je tu krásný
Klub v bývalé škole na ulici generála Píky, žije to tam. Chtělo by
to, aby každá část velké Šestky
měla něco pro radost obyvatel.
A věřme, že znovu ožije Džbán,
nejen pro koupání.

Osobně mám srovnání
s životem na sídlišti (Horní Měcholupy Praha 10)
a v širším centru (Žižkov). Na
Šestce se mi žije nejlépe. Mám
rodinu, dvě malé děti, takže
oceňuji blízkost Stromovky,
Divoké Šárky, Lysolají, Hvězdy
a jiných parků a zelených ploch.
Je tu čisto, jsou tu pěkná hřiště,
skvělá školka, zajímavé projekty
i akce (Šesťák, sousedské akce),
řekla bych, že nám tu nic nechybí.
Snad až na větší klid a pohodlné
parkování.

V bydlení na P6 si pochvaluji perfektní dostupnost občanského vybavení, široké a bezpečné chodníky,
blízkost zatravněných ploch, parků
a dětských hřišť. Městská část P6
je převážně rezidenční bezpečná
čtvrť, vhodná pro rodiny s dětmi.
Jednoznačně negativní je dopad
otevření tunelu Blanka na dopravní
situaci kolem Vítězného náměstí
a ulice Svatovítská! V poslední
době jsem velmi rozčarován nekoordinovanou rekonstrukcí ulic
Na Hutích a Kafkova!

Tereza Chalupová,
průvodkyně v lesní MŠ, 40 let

Jiří Janíček,
designér, 45 let

Ondřej Pastyřík,
IT administrátor, fotograf, 24 let

Žiju i podnikám na rozhraní Dejvic a Bubenče,
ráda procházím městem
pěšky. Zajímá mě veřejný prostor,
jak je upravený, jak to kde žije.
Příkladem vyhledávaných míst
s čilým sousedským či komunitním ruchem je „Lotyšák“, zoufale
volající po rekonstrukci už drahnou
dobu, nebo Puškiňák s potenciálem stát se přímo kouzelným
náměstíčkem. Podobných plácků
či vnitrobloků, kde mohou vznikat
další místa zpříjemňující bydlení,
vidím v celé Praze 6 mnoho. Snad
se v dalších letech bude dařit jejich
oživení podporovat, jak s pomocí
radnice, tak ze zájmu lidí. Podobně
si přeju rozvoj zahrádkářských
osad a komunitních zahrad v naší
Šestce.
Jana Kabelová,
majitelka kavárny, 62 let

Kurt Gebauer,
sochař, 80 let

RNDr. Soňa Přádná, CSc.,
důchodkyně, 69 let

Názory obyvatel mého volebního okresu jsou pro mě
důležité. Z rozhovorů s lidmi je zřejmé, že obyvatelé severozápadní části Prahy mají
problém mimo jiné s tranzitní dopravou, parkováním

Za největší klad považuji
různorodost Prahy 6. Pokaždé, když člověk vyrazí
ven, objeví nové místo či podnik.
Skvělé je, že každý den se zde
koná mnoho akcí rozličného typu,
ať už se jedná o sportovní události
či kulturu. Za velké plus považuji
také velice dobrou dopravu, kdy
se člověk dostane do centra do
patnácti minut. Jako zápor vidím
špatnou cenovou dostupnost bydlení pro mladé rodiny a studenty.
Znám mnoho vrstevníků, kteří zde
vyrůstali, a nyní jsou nuceni Šestku
opustit. Obecně ale klady převažují
nad nedostatky a zdejší městskou
část považuji za nejlepší místo pro
život v Praze.

U úseku Ruzyně-Suchdol se
podařilo najít způsob realizace,
který by měl vyhovovat všem.
Současně budu jednat s Magistrátem o urychlení dostavby
plánovaných parkovacích domů
na severozápadě Prahy. Také
budu bojovat proti rozšiřování
letiště Václava Havla, protože

a bezohlednou výstavbou, která
stále město zahušťuje a ukrajuje ze zeleně a veřejných prostranství. Dopravě by měla do
velké míry ulehčit dostavba
pražského okruhu, bez něj se
situace výrazně zlepšit nemůže.

Šestka má na víc

tlak na vybudování paralelní
vzletové a přistávací dráhy pro
letadla stále trvá. Uspěji-li ve
volbách, má senátní kancelář
bude otevřená všem a já budu
ráda, když se na mě budete
s důvěrou obracet.
Dana Balcarová
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Kapacity základních škol
Praha 6 se stále potýká s nedostatečnou kapacitou základních škol. Letos se sice nakonec
většina dětí do svých spádových škol dostala,
ale za cenu tříd i škol naplněných na maximum
a nervů rodičů při tzv. losovačkách. Přesto
městská část povoluje výstavby dalších bytových

komplexů, aniž by byla jasně daná povinnost
developera zajistit školskou kapacitu. V takové
situaci se jeví jako krajně nevhodné prodloužení
pronájmu školy ve Vlastině ulici soukromé
škole (PBIS), navíc se směšně nízkým nájmem
a za skandálně nevýhodných podmínek pro

Prahu 6 a její obyvatele. Odpovědnost za to si
mezi sebou jako horký brambor přehazují pan
senátor/zastupitel Růžička jako předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání a pan poslanec/
místostarosta pro majetek Jan Lacina.

Mají jít děti na učňák,
protože řemeslo má zlaté dno?

Jak vést děti ke sportu

Problém nedostatku středních škol pro nastupující silné ročníky zaznamenal
kdekdo. Bohužel někteří zodpovědní politici, a týká se to i senátorů, jakoby demografické křivky nevnímali a spíše doufali, že to nějak dopadne. Nyní dětem
a jejich rodičům nabízejí jako alternativu učiliště. Školství se ale nesmí řídit
potřebami průmyslu, naopak – školství má potenciál průmysl měnit. Nechceme být montovnou uprostřed Evropy. Má-li dítě předpoklady ke studiu, je naší
povinností zajistit mu dostatečné podmínky. Řemeslo je krásné, ale nesmí být
poslední volbou.

Systém kroužků a mimoškolních aktivit obecně nám může závidět celý svět.
Základní umělecké školy, sportovní oddíly, domy dětí a mládeže – ty všechny
fungují skvěle a umožňují dětem rozvíjet své talenty. Bohužel mladí sportovci
se od určitého věku často potýkají se zvýšenými požadavky na výkony, účast
na závodech a celkovou oddanost sportu. Mnoho dětí tak dá přednost škole
a dalším aktivitám a se sportem skončí, což je škoda. Městská část by proto
měla podporovat u dětí sport nesoutěžního charakteru a povzbuzovat u nich
lásku k pohybu jako takovému. Nejde o výkon, ale o zdravé návyky.

Kolik najdete na obrázku pejsků?

Rostlinný odpad se může změnit v užitečný kompost. Snížíte tak obrovské
množství směsného městského odpadu a prospějete parkům, sadům
a zahradám, které nám zlepšují ovzduší. Objednat si hnědou nádobu ke
svému domu je snadné. Poskytnutí BIOpopelnice a zajištění pravidelného
vývozu je od roku 2022 bezplatné. Vše zařídíte na stránkách bioodpad.praha.
eu, případně navštivte zákaznické centrum svozové společnosti. Na Praze 6
jsou to Pražské služby, a.s., Proboštská 1, tel: 284 09 14 26. Vše také můžete
zařídit mailem na bioodpad@praha.eu.

Musíme navýšit kapacity školských zařízení
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Foto Václav Vančura

TIP NA VÝLET

Pošlete Pirátské listy dál
– sdílení je aktem lásky

Máte rádi tajuplná místa? Stačí patnáct minut jízdy vlakem z podbabského nádraží a ocitnete se v oblasti, kde na vás historie pověstně dýchne. V žalovské části Roztok leží hned dvě historicky významná naleziště. Levý Hradec bývá označován za ohnisko křesťanství v Čechách a také za první sídlo Přemyslovců. Podle archeologických výzkumů je však zřejmé, že na tomto místě stávalo hradiště mnohem dříve. Pár
minut chůze od kostela stojí místo historicky ještě významnější, a to vrch Řivnáč. Na tomto skalnatém vrchu sídlili příslušníci kultury, později označené jako řivnáčská, již v mladší době kamenné. Procházku
na Řivnáč tyčící se nad obloukem Vltavy rozhodně nevynechejte. Je odsud nádherný výhled do okolí ve všech ročních obdobích.

SOUTĚŽTE S NÁMI O PROHLÍDKU SENÁTU S DANOU BALCAROVOU

pir2207kk001.CDR

Zašlete nám správnou tajenku a šesti vylosovaným zajistíme prohlídku Valdštejnského paláce, ve kterém horní
komora Parlamentu ČR sídlí.
POMÙCKA:
ASA, AVA,
EA, RSC

INICIÁLY
HERCE
BAREŠE

ÈÍSLO
NÌM. ZKR.

SUROVCI

PØEDPLATITEL

1. DÍL
TAJENKY

SPZ
OLOMOUCE

VÝBÌR
PENÌZ

SIBIØSKÝ
VELETOK

PRAŽSKÁ
VYSOKÁ
ŠKOLA
ZKR.

2. DÍL
TAJENKY

TÌLOCVIÈNÝ
PRVEK

ZNAÈKA
ŠVÉDSKÉHO
VOZU

DRUH
PEPØE

DEHET

PERO

OZNAÈENÍ
CITLIVOSTI
FILMU

LEMOVAT
SPRÁVCI
DIECÉZE

ÈESKÝ
HEREC
VLADIMÍR
???

ZNAÈKA
KILOPONDU
POVRCHNÍ
OBDIVOVATELÉ

VÝROBCE
KLOBOUKÙ

INIC. HERCE
COSTNERA

MÌNA
V USA

ANGLIÈTÍ
ŠLECHTICI

ÈESKÁ
TELEVIZE

NENADÁVAT

OSOLENÁ

POLICIE ÈR
ZKR.

ÈIVA

DOBYTÈÍ
NÁPOJ

NA ONOM
MÍSTÌ

SOUBOR
DEVÍTI
HRÁÈÙ

SYMBOL
INDIÁNÙ

TEN
I ONEN

OFOUKNUTÍ
HOVOR.

MÌKKÁ
TÓNINA

NÁDOBA
U STUDNY
TRANSFORMÁTOR

INICIÁLY
ZPÌVÁKA
DYLANA

NE POZDÌ
JEDLÁ
HOUBA

JM. ZPÌV.
BARTOŠOVÉ

STROMOØADÍ
MÌSTO
OKRESU
JIHLAVA

VODNÍ
PTÁK

ØÍMSKÉ
3

AVŠAK
POZÙSTALÁ
NÁDOBA
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Nechceš cuketu?
Druhou půlku prázdnin mám spjatou s nadúrodou cuket. Každý
rok se snažím najít nové a nové recepty a pokaždé se vracím ke
dvěma receptům mojí maminky Zdeňky. Nabízím je i vám, jsou
jednoduché a chutné.
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OKURKOVÝ SALÁT S CUKETOU
Cuketu a okurku omyjeme, u starších cuket oloupeme, a nastrouháme nahrubo. Osolíme a necháme na sítku vykapat. Přendáme do mísy a přelijeme zálivkou (cukr, ocet, olej, sůl, špetka
pepře). Hotový salát necháme odležet v lednici. Mám ráda
i variantu s kefírem.
MORAVSKÉ ZELÍ Z CUKETY
Cuketu omyjeme a nastrouháme nahrubo. Osolíme a s trochou
vody necháme přejít varem. Dusíme jen velmi krátce, cuketa je
jemná a nechceme ji rozvařit na kaši. V jiném kastrůlku necháme
na sádle zpěnit cibulku, zasypeme hladkou moukou a osmahneme
jíšku. Tu smícháme s cuketou, promícháme a ochutíme cukrem
a octem podle chuti.
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