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PETR HLUBUČEK
Muž, který se utkal s covidem

Vážení čtenáři,
v uplynulých týdnech jsme
všichni zápasili s následky
epidemie COVID-19. Spolu se
svými kolegy, spolupracovníky a za pomoci obrovského
počtu dobrovolníků jsem se
ze všech sil snažil, aby Prahu
epidemie nezatlačila do podobné situace, v jaké se nacházela
některá jiná evropská města.
Můj velký díky patří všem,
a zejména pak těm, kteří se bez
nároku na jakoukoli odměnu
zapojili do práce na všech
frontách.
Když už jsem měl za to, že
jsme z nejhoršího venku, zjistil
jsem, že alespoň v mém případě to pravda není. Příznaky covidu byly neklamné. Uvědomil
jsem si, že musím především
myslet na všechny, s nimiž
jsem se setkal. A tak jsem nelenil a kontaktoval příslušná
místa. Dál už k tomu dodám
snad jen tolik, že člověku se
v takové chvíli honí hlavou
různé myšlenky. Optimismu
mi však dodávaly příběhy
všech, kteří byli v daleko horším stavu, a přesto nad nemocí
zvítězili. To se bohudíky zdařilo i mně. Teď už přemýšlím
nad tím, jak bychom se mohli
na další podobnou krizi připravit tak, abychom ji zvládli
ještě lépe.
V současné situaci se musíme vyrovnat zejména s ekonomickými následky epidemie.
Řada podnikatelů a živnostníků je citelně zasažena neplánovaným výpadkem příjmů.
Nejvíce asi ti, kteří podnikají
v oblasti cestovního ruchu.
Miliony zahraničních turistů
jsou pryč a rozhodně se letos
a pravděpodobně ani v následujících několika letech nevrátí. Proto jsme dali dohromady
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tým tvořený zástupci města,
hotelů, restaurací, průvodců
a dalších profesí a vymýšlíme
plán, jak zahraniční turisty
nahradit českými. Pod názvem
České léto v Praze chceme
přizpůsobit služby v hlavním
městě na míru českým mimopražským turistům a vytvořit
pro ně nějaké speciální balíčky. Věříme, že tak přivedeme
pražským podnikatelům a živnostníkům nové zákazníky,
protože to je to, co potřebují ze
všeho nejvíce.
Rozhodně jsme však kvůli
epidemii koronaviru nepřestali pracovat na našich dlouhodobých projektech. Jedním
z problémů, o němž se teď
hodně mluví bez ohledu na
povodně, je sucho. V nedávné
minulosti jsme uvolnili 45 milionů korun na projekty, které

zásadně zlepší životní prostředí a zmírní negativní dopady
sucha v Praze. Jsou to projekty,
které se zabývají výsadbou
stromů, zadržováním dešťové
vody, adaptačními opatřeními
na změnu klimatu, ochranou volně žijících živočichů
a rostlin, environmentální
výchovou a mnoha dalšími
tématy. Žhavou novinkou je
vyhlášení výběrového řízení
na nové pachtýře na pražských polích. Právě způsob,
jakým se hospodaří na polích,
značně ovlivňuje schopnost
půdy a krajiny vyrovnávat se
se suchem. Rozhodli jsme se,
že se na pražských polích bude
hospodařit ekologicky a bez
chemie. Vzniknou nám tak
nové polní cesty, aleje, meze,
remízky, budou se pravidelně
střídat plodiny podle osevních
plánů a velké lány nahradí

bloky polí o maximální velikosti 5 hektarů. Vracíme se
tedy k tomu, co tady úspěšně
fungovalo před kolektivizací
v 50. letech.
Pokračujeme také v sázení
stromů. Letos jsme již například vysadili 27 000 nových
stromů v lese na Musile
v Kunraticích. A pokračujeme dál. Na rozdíl od mnoha
jiných, kteří se chlubí sázením
stromů, víme, že o stromy je
po výsadbě také potřeba se
prvních 5 let pořádně starat
a pravidelně je zalévat, aby
nám brzy neuschly. Když něco
děláme, děláme to pořádně.
Přeji vám dobrou náladu
a příjemné čtení!
Petr Hlubuček
náměstek primátora HMP
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PETR HEJMA

Pohled mladých očí

Centrum Prahy postavíme
znovu na nohy
poslechnout Barboru Šampalíkovou, Ondřeje Hejmu nebo
Trio Romano.

Autor: Pavel Lebeda

Zájem o věci veřejné mne
provází již od raného věku. Je
to s velkou pravděpodobností
dáno tím, kde a v jakém prostředí jsem vyrůstal. Můj otec
pracoval fakticky celý svůj
profesní život v novinách,
nutno podotknout, že v seriózních periodikách. To mělo
za následek časté diskuse na
politická, ekonomická a další
témata v kruhu rodiny i s přáteli mých rodičů. Logicky a živelně mne tato témata začala
zajímat také.
V únoru letošního roku
jsem byl zvolen pražským
předsedou organizace mSTAN
(Mladí Starostové a nezávislí – mládežnická organizace hnutí STAN). Beru svou
nově nabytou funkci velmi
vážně a vidím ji jako velkou
příležitost. Pokládám za
nesmírně důležité mladým
lidem politiku a věci veřejné
zpřístupňovat, vysvětlovat
a přibližovat. A proč je mi
blízký právě STAN? Vždy jsem
měl vřelý vztah k životnímu
prostředí a přírodě. V programu Starostů a nezávislých
jsou tato témata velmi obsáhle
řešena, na druhou stranu ale
nejsou jeho jedinou náplní.

Mohu konstatovat, že v oblasti životního prostředí, jež je
v gesci náměstka Petra Hlubučka (STAN), se toho v Praze
opravdu děje hodně. Petr
Hlubuček úspěšně navázal na
práci bývalé radní pro životní
prostředí Jany Plamínkové,
taktéž ze STANu, a díky silnější politické pozici může nyní
program STANu v této oblasti
lépe a šířeji prosazovat.

Koronavirové krize, která
snad již končí, máme všichni
již dost. Přesto bych se k ní
chtěl ještě v krátkosti vrátit
a všem poděkovat za její
zvládnutí. U nás v centru Prahy se do jejího řešení zapojila
celá řada dobrovolníků, členů různých spolků, dobrovolných hasičů a zaměstnanců
radnice a jejích organizací.
Za to jim patří obrovský dík!

Periodikum, které právě
držíte v ruce, je vyústěním mé
spolupráce s mnoha úspěšnými pražskými politiky. Mým
cílem je přiblížit veřejnosti
kvalitní práci našich politiků
a vytvořit prostor pro prezentaci jejich vizí. Velkou radost
mám například z rozhovoru
se senátorem Davidem Smoljakem (STAN), který najdete na
4. straně. Musím říci, že mne
nadchl zájem mých pražských
kolegů, včetně pana Smoljaka,
podílet se společně se mnou
na pilotním čísle pražských
STANovin. Jsme tým skvělých
lidí, který usilovně pracuje na
zkvalitňování života ve všech
sférách.

Jako jedni z prvních jsme
otevřeli rouškové centrum,
které se stalo centrálním
sběrným i výdejním místem
pro šité roušky v centru Prahy. Celkově se jich podařilo
sesbírat a rozdat více než
sedm tisíc. Roušky pomáhaly
nejen běžným občanům, ale
také zaměstnancům Nemocnice Na Františku, Nemocnice
Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského nebo sdružení
SONS, které se stará o nevidomé a slabozraké spoluobčany.
Pomáhali jsme také umělcům, kterým byla ze dne na
den zrušena všechna vystoupení. Proto jsme ve spolupráci s Malostranskou besedou
uspořádali 10 koncertů na
různých místech Prahy 1.
V ulicích tak bylo možné si

Adam Havlas
předseda mSTAN v Praze
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Výše zmíněná Nemocnice Na Františku významně
pomohla při léčbě pacientů
s onemocněním COVID-19
z pražských domovů pro
seniory. Zároveň nám nemocnice pomohla při sterilizaci
roušek z našeho rouškového
centra, a především jsme díky
této naší nemocnici mohli
zajistit preventivní testování
pro všechny naše zaměstnance v první linii. Jsem rád, že
Nemocnici Na Františku máme
a jsem hrdý na skvělý tým,
který v ní působí pod vedením
pana ředitele Erharta.
Nyní je však čas se dívat do
budoucna! Je před námi veliká
výzva: postavit Prahu opět na
nohy. A její centrum obzvlášť,
protože Praha 1 je nejen srdcem
města, ale také srdcem (a to
i ekonomickým) celé naší
republiky. S různými úlevami
pro živnostníky jsme začali již
během nouzového stavu – ať už
se jednalo o 100% slevu na nájemném z nebytových prostor,
pozastavení valorizace nájmů
bytových i nebytových prostor
nebo odložení platby místních
poplatků. Živnostníkům, kteří
se starají o zajištění dennodenních potřeb našich občanů, ale
také kulturním institucím, pomáháme poskytnutím prostoru
pro prezentaci. Je však třeba
mít přesný plán, jak pokračovat.
A ten právě teď tvoříme – společně s odborníky a podnikateli.
Rozhodně o něm uslyšíte.
Na další aktuality z pražského centra se můžete těšit
v následujícím čísle.
Petr Hejma
starosta MČ Praha 1
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Rozhovor

Chtěl jsem být novinářem
Senátor David Smoljak
o politice, kterou nikdy nechtěl dělat

Do politiky se David Smoljak
nijak nehnal, dnes je senátorem
za Prahu 9. Kromě povinností
v horní komoře parlamentu
organizoval pomoc potřebným
v době koronavirové krize.
Nouzový stav podle něj zastihl
vládu v nedbalkách. „Stihla včas
dupnout na brzdy, ale od té chvíle lítáme od patníku k patníku.
Vládní rozhodnutí jsou chaotická a často způsobují víc škody
než užitku,“ míní senátor David
Smoljak (STAN).

Autor: Milan Říha →

Dobrý den, pane senátore. Právě se nacházíme ve vaší útulné
kanceláři v srdci Prahy 9. Jak
se vůbec máte v těchto časech?
Díky za optání. Teď už je to
trochu klidnější, ale po celou
dobu nouzového stavu jsme tu
nejdřív rozdávali a rozváželi
roušky a pak potravinovou pomoc pro seniory, matky samoživitelky a další potřebné. Odsud
jsme třikrát do týdne vyráželi
do Červeného kříže, azylových
a pečovatelských domů nebo na
konkrétní adresy lidí z nejvíce
ohrožených skupin. Bylo skvělé,
že se nám sem každý den hlásili
noví dobrovolníci nabízejících
ochotně svoji pomoc. Jenom se
potvrdilo, že přes všechny řeči
o české nesvornosti a řevnivosti
se v krizových chvílích dokážeme semknout a vzájemně si
pomáhat.
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Zvládla podle vás vláda Andreje Babiše nouzový stav?
Pokud jde o sebeprezentaci,
nejspíš ano. Ale jinak moc ne.
Nařízení se každý den měnila,
jednotliví ministři si vzájem-

ležela během nouzového stavu
hlavní tíha boje, sebrala jim
velkou část peněz ze sdílených
daní, čímž těžce zasáhla jejich
už tak dost napjaté rozpočty.
Proti tomu jsme se v Senátu

„POLITIKA NENÍ
VÝSOSTNÝM ÚZEMÍM
S TA R Ý C H M A Z Á K Ů ,
P AT Ř Í V Š E M . “
ně odporovali, přetahovali se
o kormidlo a úplně se obrátili zády k českým výrobcům
a univerzitním a inovativním
centrům. Všechno se nakupovalo téměř výhradně v Číně.
A místo aby vláda podpořila
naše samosprávy, na kterých

dost hlasitě ozvali a snad se to
podaří zvrátit. Ale jen to dokládá, jak chaoticky a nezodpovědně vláda postupuje.
Zmínil jste Senát. Jaký význam pro vás v České republice představuje horní komora

parlamentu? A potřebujeme
ji vůbec?
Víc než kdy jindy! Právě v téhle době, kdy každý den vidíme,
jak vláda přijímá rozhodnutí,
která jsou nedomyšlená nebo
nezákonná, potřebujeme nutně
instituci, která tyto nekvalitní
zákony dokáže opravit. A to
ani nemluvím o tom, že Senát
funguje i jako brzda rozpínavosti vládní moci. Sněmovna je s ní
vždy až příliš těsně provázaná.
Proto potřebuje nějakou protiváhu. V anglosaském světě se
tomu říká checks and balances –
brzdy a pojistky. Bez nich žádný
stroj – politický ani mechanický
– nemůže bezpečně fungovat.
V poslední době jste výraznou
tváří hnutí STAN, chtěl jste být
vždy politikem?
Ne, to vůbec. Politikem jsem
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život těch mladých. Takže je
k rozhodování o jejich budoucnosti jednoduše musíme
připustit. Jednoznačně.
Přejděme dál. Jaký je váš
názor na kauzu Koněv?
Mě skutečně šokuje, jakým
způsobem je suverénní rozhodnutí místní samosprávy
atakováno zvenčí i zevnitř.
Zastupitelstvo Prahy 6 má přece právo přemístit sochu, která
jí patří, z jednoho místa na druhé. Je naprosto neuvěřitelné,
jak na to reaguje Rusko a jeho
příznivci u nás. Výhrůžky
smrtí nebo únosem, to je něco
naprosto nepřijatelného. Já
jsem rád, že městské části loni
přijaly na můj popud rezoluci,
kde jsme se postavili na stranu
pana starosty Koláře.

určitě být nechtěl. Já chtěl
být novinářem, protože jsem
obdivoval Karla Čapka nebo
Ferdinanda Peroutku. Vyrůstal
jsem za komunismu a tehdy se
vstup do politiky rovnal vstupu
do strany, což mě nelákalo ani
v těch nejdivočejších snech. Ani
po pádu komunismu jsem se do
politiky nijak nehnal, protože
jsem vždycky měl instinktivní
odpor ke schůzování… Zlomilo
se to až v době, kdy jsme založili
ve Vinoři občanské sdružení.
Tehdy jsme řešili různé věci
veřejné, a aniž bychom o to usilovali, do politiky jsme vklouzli
tak trochu samospádem.
Navažme na Vinoř. Vy jste již
v minulosti zastával nějakou
veřejnou funkci?
Šlo to postupně. Nejdřív jsem
byl aktivistou, pak opozičním

Co říkáte v této souvislosti
vypovězení dvou ruských
diplomatů?
Je to vážná věc. Po všech
těch výhrůžkách a provokacích
z ruské strany to bylo naprosto
nezbytné. Ale vzpomněl jsem si
při čtení pobouřeného stanoviska ruské strany na jeden ironický novinářský komentář Karla
Čapka: „Nepřítel se pokoušel
zákeřně střílet na naše letadla
pokojně shazující bomby na jeho
města.“ V tom je řečeno vše.
Pane senátore, děkuji vám za
váš čas.
Rádo se stalo a přeji vám
i čtenářům hodně štěstí.
David Smoljak
senátor za Prahu 9
autor rozhovoru Adam Havlas

zastupitelem, další období jsme
vstoupili do koalice a poslední
volby jsme už vyhráli. Takže
v současnosti jsem zastupitelem
a radním pro životní prostředí
a územní rozvoj. A samozřejmě
i senátorem. Ale protože jsem se
do Senátu dostal loni v doplňovacích volbách za odstoupivší Zuzanu Baudyšovou. Letos v říjnu mě
tak čeká na Praze 9 obhajoba.
Je podle vás vrcholná politika
pro mladé lidi?
Určitě. Vždycky rostu, když
vidím politické matadory
pohrdavě zahánět mladé do
ústraní s tím, že jsou příliš
mladí a nezkušení, než aby do
něčeho mohli mluvit. Politika není výsostným územím
starých mazáků, patří všem.
Navíc naše dnešní politická
rozhodnutí ovlivní především
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Životní prostředí

Zelené Satalice

Sataličtí hasiči nezalévají jen ohně

Městská část Praha-Satalice leží na severovýchodě
hlavního města. Přesto, nebo
právě proto, že ji obklopuje
několik dopravních tepen,
si zachovala svůj venkovský
ráz, který rádi podporujeme.
Ve snaze zabránit negativním
vlivům spojeným s působením lidské činnosti postupnými krůčky tvoříme zelený
pás kolem Satalic, podporujeme výsadbu stromů a vznik
nových vodních ploch. Velkou
oporou je nám odbor ochrany
prostředí MHMP, se kterým
rádi spolupracujeme a jehož
vedení spolu s radním pro
oblast životního prostředí,
infrastruktury, technické
vybavenosti a bezpečnosti Ing. Petrem Hlubučkem
nám pomáhá realizovat větší
projekty, na které rozpočet
městské části nestačí.

V posledních letech tak
vznikla nová alej u cyklostezky do sousední Vinoře,
stará hasičská nádrž získala revitalizací novou tvář
a slouží k zadržování vody
v krajině, léta neudržovaný
sad bude omlazen novými
ovocnými stromky a vzniknou zde pobytové plochy
i louky. Na polích kolem
Satalic byly hospodařícími
subjekty vytvořeny plochy
pro biopásy a připravujeme
přírodní park v ulici K Radonicům, který by měl navázat
na stávající lesopark a vytvořit v budoucnu přírodní
odclonění od plánovaného
silničního okruhu.
Největší akcí loňského
roku byl projekt s názvem Les
Arborka, který byl realizován
na jižní straně Satalic. Na

ploše větší než 18 hektarů, což
odpovídá ploše pětadvaceti
fotbalových hřišť, bylo vysázeno více než 89 tisíc stromků
a vytvořeny mlatové i asfaltové cesty. Nyní je zde možné na
kole, bruslích i pěšky využívat nové trasy, které tvoří
okruh v délce přes 2,5 kilome-

tru, a pozorovat, jak se i přes
suché měsíce krásně daří nově
vysázeným stromečkům.
V péči o vysázenou zeleň
nám velmi pomáhá jednotka
sboru dobrovolných hasičů,
která kromě své prioritní činnosti na poli požární ochrany
spolehlivě zajišťuje pro městskou část bezpečnost obyvatel
při živelních pohromách
i společenských akcích. Svou
akceschopnost prokázala rovněž v době nouzového stavu.
Dosud působila v provizorních prostorách (přístěncích)
budovy hasičské zbrojnice,
která, ač kdysi dobrovolníky
vybudovaná, je nyní sídlem
profesionální jednotky hasičského záchranného sboru.
Velkou satisfakcí je proto pro
dobrovolné hasiče výstavba nové požární zbrojnice,
kterou zajišťuje hlavní město
Praha a kde hasiči konečně
znovu získají kvalitní zázemí
pro svoji činnost a výchovu
dětí a mladých zájemců o tuto
profesi.
Milada Voborská
starostka
MČ Praha-Satalice
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Křišťálově čistá oáza
Na Lhotce je voda v biokvalitě

Po letech čekání obyvatel
Prahy 4 (a nejen jich) na zvelebení chátrajícího koupaliště
Lhotka se nám podařilo za
našeho působení v Radě MČ
Praha 4 tento záměr uskutečnit. Stát v roce 2005 prodal
areál bez souhlasu městské
části soukromému developerovi, který pak koupaliště
uzavřel. Městská část pak
musela vyvinout velké úsilí,
aby již uzavřené koupaliště odkoupila zpět. Pak ale
vyvstala otázka, jak pojmout
rekonstrukci koupaliště.
Variant bylo více. Za inspirací
jsme vyrazili nočním vlakem
do Sniny až na samý východ
Slovenska, což je pro představu asi tak daleko jako z Prahy
do Benátek. Únavná cesta
ale stála za to. Po zhlédnutí
nově přestavěných Sninských
rybníků na přírodní koupací biotop jsme si vytyčili
vysoký cíl: postavit podobně

velké biokoupaliště v Praze.
U našich středoevropských
sousedů se koupací biotopy
staly trendem a těší se vysoké
návštěvnosti. Výsledkem našeho nadšení a práce spousty
zúčastněných je největší čistě
přírodní koupaliště ve střední
Evropě s měsíční návštěvností
40 tisíc lidí, kteří jsou nadšeni
nejenom z atrakce samotné,
ale i z vyjednaného nízkého
vstupného.
Návštěvníci mají k dispozici 5 570 m2 vodní plochy.
Zdatnější plavci jistě ocení
dvě mola a hloubku až 3,25
metru. V areálu je vybudováno nové zázemí, pro které je
využit lehký a vzdušný design
s výrazným využitím dřeva.
Veřejnost má přístup pouze do
jednoho ze tří vyhloubených
rybníků. Další dva totiž slouží
pro přírodní regeneraci, přírodní čištění vody a předčiště-
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ní vody čerpané zpět. Rozloha
vodní plochy pro plavce musela být kvůli tomuto nezbytnému technologickému řešení
zmenšena, odměnou je ale
voda bez chloru a s dokonalou
čistotou.
Hlavním trumfem koupaliště na Lhotce je již zmíněný
samočistící systém, na nějž
byla vynaložena i většina
finančních prostředků.
Čištění funguje na principu vodních rostlin, jejichž
kořeny dokážou vyčistit vodu
bez chemických přípravků.
Perfektně čistou vodu si tedy
mohou dopřát i ti, kterým
chlorovaná voda vadí nebo
nedělá dobře.
Stavba koupaliště Lhotka
získala od výboru STAN ocenění „Nejlepší počin Starostů“
v minulém volebním období,
na což jsme velmi pyšní.

Lukáš Zicha
a Ondřej Růžička
zastupitelé MČ Praha 4
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rozhovor
Bydlení

Podaná ruka Pražanům
Praha se inspiruje u evropských metropolí

Jednou z významných
součástí programu Starostů
a nezávislých v Praze je bytová problematika. Její řešení
vyžaduje komplexní přístup
zasahující do mnoha oblastí.
Dlouhodobě se zabývám jednak projektem družstevního
bydlení a dále fenoménem
krátkodobých pronájmů.

digitálního trhu se původní
sdílené bydlení velmi rychle
přetransformovalo v plnohodnotné podnikání, a to často
provozované nikoli jednotlivci, ale firmami vlastnícími
i stovky bytů, které slouží jen
ke krátkodobému pronájmu.
To ani nemluvě o tom, že

zakázán, ale aby mu byl dán
pevný právní rámec a aby
úřady byly schopné efektivně
kontrolovat dodržování všech
předpisů. Za důležité považuji ochranu práv těch, kteří
v centru dlouhodobě bydlí. Za
tím účelem pracuji na změně
příslušných českých právních

Dostupnost bydlení charakterizují různě konstruované
ukazatele, které jsou založené
na poměru mezi cenou bydlení
a příjmy. Index dostupnosti bydlení říká, jak dlouho
by průměrný Pražan musel
střádat celé své hrubé příjmy
na byt. Za posledních pět let
se tato doba prodloužila skoro
o polovinu, a to na 14,6 roku.
V případě nájemního bydlení
výše průměrného tržního
nájemného v Praze přesahuje
hypotéční splátky o 10–20 %
podle velikosti bytu. Z toho je
vidět, že nedostupnost bydlení
se zdaleka netýká jen nízkopříjmových skupin. V obou
oblastech, kterým se věnuji,
pracuji na řešeních, která
přinesou změnu pro konkrétní
cílové skupiny občanů. V případě krátkodobých pronájmů
by se mělo uvolnit více bytů
v širším centru města, v případě projektu družstevního
bydlení s účastí města se jedná
o podporu středních příjmových skupin, které v podstatě
nejsou schopny si vlastními
silami pořídit bydlení v Praze.
Pronajímání bytů turistům přes digitální platformy
je fenomén, který zasáhl
turisticky atraktivní města po
celém světě. Dokud šlo o pravé
sdílené bydlení, nevznikal
žádný problém. Ale s rozvojem

8

takové podnikání je natolik
anonymizováno, že se na něm
přiživuje spousta lidí načerno.
Mojí snahou nyní je nikoli
to, aby byl tento typ živnosti

předpisů a zároveň spolupracuji s iniciativou dnes už více
než dvaceti evropských měst
na změně evropské legislativy, což je nezbytné vzhledem

k tomu, že tento typ podnikání
je svou podstatou přeshraniční. A mnohé se již podařilo.
Český parlament již schválil
povinnost digitálních platforem sdílet s městskými úřady
údaje o ubytovatelích a bytech.
O totéž usiluje nová směrnice
EU o digitálních službách, na
jejíž tvorbě se Praha spolu s dalšími městy aktivně podílí a její
návrh připomínkuje. Směrnice
by měla zejména zlepšit vymahatelnost povinností platforem, které většinou mají sídlo
mimo zemi podnikání, a také
zefektivnit boj proti nelegálním
praktikám. Na úrovni českého
parlamentu a zúčastněných
subjektů vedu intenzivní
jednání o tom, aby obce získaly
mandát regulovat na svém
území nebo jeho části počet dnů
v roce, po které je možné byt
krátkodobě pronajímat. Pražští
zastupitelé již souhlasili s tím,
že hlavní město Praha předloží
návrh v tomto znění jako svou
zákonodárnou iniciativu.
Dalším důležitým krokem
je stanovit přesné povinnosti
majitelů pronajímaných bytů
z hlediska bezpečnosti a hygieny, to znamená zejména, jaké
stavební, hygienické a další
parametry musí byt splňovat
a jaké povinnosti musí plnit
jeho majitel. Jsem přesvědčena,
že přesné stanovení takových
povinností nejen nastaví spravedlivější podnikatelské prostředí v tomto segmentu trhu,
jehož další účastníci (hotely,
penziony, ubytovny…) takové
povinnosti mají, ale zároveň
uvolní řadu bytů pro dlouhodobé bydlení, protože krátkodobé
pronájmy již nebudou podnikatelsky tak výhodné.
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Finance

V Čakovicích
s vámi počítáme

Občané rozhodují o části obecního rozpočtu
Projekt družstevního
bydlení je zajímavý tím, že se
do něj aktivně zapojí hlavní
město Praha. Model družstevní výstavby má v českých zemích stoletou tradici.
V tomto případě je obohacen
o účast hlavního města, která
má hned několik výhod. Město poskytne družstvu právo
stavby na svém pozemku.
Tím se družstevníkům sníží
celkové náklady na byt, a tedy
i anuitní splátky, o cenu pozemku, která by jinak do nich
musela být zahrnuta. Město se
stane členem družstva a díky
tomu získá právo pronájmu
k 1/3 postavených bytů. Ty
poskytne zaměstnancům
v profesích nezbytných pro
chod města, kteří si nemohou
dovolit platit tržní nájemné.
Pro členství v družstvu bude
stanovena horní příjmová
hranice rodiny, protože tento
projekt je určen pouze pro
občany, kteří si nemohou
dovolit platit tržní nájemné
a hypotéku by jim banky z důvodu neodpovídajících příjmů
neschválily. Cílovou skupinou
projektu z hlediska příjmu
je přibližně 30 % pražských
domácností.
V době psaní tohoto článku
byla již k projektu zpracována ekonomická a právní
analýza, vytipovány pozemky
pro jeho pilotní verzi a jeho
zásady budou brzy předloženy
Radě a Zastupitelstvu HMP ke
schválení. Doufám, že projekt
podporu u pražských zastupitelů nalezne a jeho realizace
se tím posune o značný krok
kupředu.
Hana Kordová Marvanová
radní HMP

Letos naše městská část
spustila první ročník participativního rozpočtu nazvaného
Počítáme s vámi! Díky němu
mohou občané městské části
rozhodovat o využití části
finančních prostředků z rozpočtu na realizaci projektů,
které sami navrhnou. Pro
letošní rok rada vyčlenila pro
participativní rozpočet částku
500 tisíc korun.
Participativní rozpočet má
svoje pravidla schválená radou, která určují, jaké projekty
je možné podávat, jak se při
podávání návrhů postupuje
a také stanoví harmonogram
celého procesu. Podle pravidel
musí být projekt realizován
jen na pozemcích, které jsou
ve svěřené správě městské
části, a jeho realizace musí být
v kompetenci městské části.
Projekt může podat pouze občan městské části starší 18 let.
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Podle těchto pravidel jsou
přijímány projekty, které
spadají do dvou kategorií: péče
o životní prostředí a veřejný
prostor a podpora komunitního
života a aktivního trávení volného času. V oblasti péče o životní
prostředí a veřejný prostor jsou
podporovány drobné zásahy
do veřejného prostoru, které
přispívají k oživení veřejných
prostranství (instalace mobiliáře, herních prvků apod.), a projekty, které se věnují ochraně
přírody a zlepšování životního
prostředí (instalace ptačích
budek, včelínů, komunitních
kompostérů apod.) Do druhé
kategorie podpora komunitního života a aktivního trávení
volného času spadají návrhy na
vytvoření zázemí pro sousedské
či komunitní aktivity a projekty
pro neorganizované volnočasové aktivity dětí, mládeže
i dospělých, např. vytvoření
míst pro městské sporty.

Návrhy se podávaly během
března, poté byly na úřadě
zkontrolovány, aby se zjistilo,
zda jsou realizovatelné z finančního i technického hlediska. Nedávno proběhlo závěrečné hlasování, kdy lidé vybírali
nejzajímavější projekty. Na
konci května již byly známy a
vyhlášeny vítězné projekty, které se budou realizovat v druhé
půlce roku.
Projekty se podávají prostřednictvím elektronického
formuláře na webových stránkách www.pocitamesvami.cz,
na kterých probíhá i hlasování
a kde jsou veškeré informace
o projektu participativního
rozpočtu. Občané by měli spolurozhodovat o tom, co se bude
dít v jejich obci.
Kateřina Arnotová
místostarostka
MČ Praha-Čakovice
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Společnost

Sundali jsme Koněva
Proč jsme uskladnili sochu
kontroverzního maršála
Pro mou generaci byl
nejdůležitější historickou
událostí pád Berlínské zdi,
který odstartoval rozpad
sovětského impéria a konec
studené války a zároveň nám
přinesl po dlouhých 21 letech
ruské okupace to nejcennější
- svobodu. Největším traumatem generace mých rodičů byl
naopak vpád vojsk Varšavské
smlouvy pod velením armády
SSSR v roce 1968, který ruskou
poválečnou dominanci nad
politickým vývojem v Československu nejen potvrdil, ale
i zpečetil.
V obojím měl prsty maršál
Koněv. Stavbě Berlínské zdi
v roce 1961 velel, na jaře roku
1968 zase přivezl delegaci ruských generálů, která se rozjela

10

po celé naší zemi na obhlídky
terénu před srpnovou vojenskou invazí. Rusové to zpochybňují, čeští historici potvrzují.
Mám někdy chuť vzkázat do
Ruska, ať si otevřou své vlastní
archivy a přečtou si to v nich

tože s nacistickým Německem
první dva roky války vojensky
i hospodářsky spolupracovali.
Masakr 20 tisíc příslušníků
polské elity na začátku 2. světové války v Katyni přiznal Mi-

„ P R O T E S T O VA L I R U S O V É ,
K O M U N I S T I , VÁ C L A V
K L A U S I M I L O Š Z E M A N .“
sami, když mají pochybnosti.
Mám, ale obavu, že po takovém 20. století, které Rusové
prožili, se jim do otevírání
archivů příliš chtít nebude.
Vystačí si s mýtem hrdinného
vítězství nad fašismem, přes-

chail Gorbačov až v roce 1990,
do té doby o ní Rusko mlčelo.
K tomu si připočtěte Koněvův
vpád do Maďarska v roce
1956, jehož povstání a touhu
stát se neutrálním státem po
vzoru Rakouska, nechal Koněv

rozstřílet z tanků a premiéra
„suverénního státu“ Imreho
Nagye dostal na popraviště. To
je úplný obraz člověka, který
se skutečně významně vepsal
do tváře 20. století, dobyl v roce
1945 Berlín a den po válce
přijel do osvobozené Prahy.
Má takový člověk skutečně být
oslavován bronzovou sochou
v nadživotní velikosti na tři
metry vysokém mramorovém
soklu u nás v Bubenči?
Už dlouho vysvětluji svému
okolí, že socha maršála Koněva
byla poslední nepřehlédnutelnou značkou, kam až v 80.
letech sahalo mocné sovětské
impérium. Proto jsou na ni Rusové tak citliví, proto vykřikují
všemožné – Ruskem podporované - skupiny a spolky, že pře-
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pisovat dějiny nelze. Jenže to
byli právě Rusové a naše komunistická strana, kdo se prolhali
20. stoletím, jak už jsem řekl ve
speciálu České televize na toto
téma v září roku 2019.
Socha maršála Koněva totiž
nebyla postavena jako projev
vděku Pražanů za osvobození
po válce, ale za nejtužší normalizace v roce 1980. V době, kdy
nás už 12 let okupovala sovětská vojska a kdy Státní bezpečnost spustila akci Asanace,
jejímž cílem bylo vytlačit do zahraničí všechny svobodomyslné
občany, kteří se odvážili veřejně
usilovat alespoň o částečnou
demokratizaci života v Česko-

slovensku. Bronzový Koněv
byl symbol servility tehdejší
loutkové vlády a toho největšího
ponížení, kterého se nám ve 20.

V září roku 2019 rozhodlo
svobodně zvolené zastupitelstvo Prahy 6 v poměru hlasů
33:1, že máme sochu přemístit

„LIDÉ BYDLÍCÍ
NA NÁMĚSTÍ NÁM
T L E S K A L I Z O K E N .“
století dostalo. Ostatně i ministr obrany Martin Stropnický
odpověděl pěti bývalým státům
Sovětského svazu, které už před
několika lety protestovaly proti
„přepisování dějin“, ať nechají
projev díku za osvobození Prahy na Pražanech samých.
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z bubenečského náměstí Interbrigády do některé z paměťových institucí. Po dlouhých
jednáních, analýzách mezinárodních smluv, českých zákonů
a pražských vyhlášek jsme se
dohodli s nedávno vzniklým
Muzeem paměti 20. století, že

mu sochu bezplatně a dlouhodobě zapůjčíme – jako
vůbec první exponát. Aby tam
maršál o svém 20. století mohl
vyprávět. Socha byla sňata
z piedestalu v pátek 3. dubna a převezena dočasně do
specializovaného skladu mimo
Prahu. Protestovali Rusové,
komunisti, Václav Klaus i Miloš
Zeman. Lidé bydlící na náměstí
Interbrigády nám tleskali z otevřených oken. Rusové nám na
dálku bezprecedentně vyhrožují trestním stíháním, česká
diplomacie si ťuká na čelo.
Jan Lacina
místostarosta
MČ Praha 6
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rozhovor
Senioři

Výlety do podzemí

Virtuální klub seniorů Prahy 13 vznikl jako
na zavolanou

Přestože Praha 13 stále
patří mezi městské části s nejnižším věkovým průměrem
a je domovem mnoha mladých
rodin s dětmi, i zde populace
stárne a kopíruje celorepublikovou demografickou situaci.
Jako radní pro sociálně zdravotní oblast, která je odpovědná i za místní Agendu 21, tyto
trendy pečlivě sleduji a reaguji na ně. Seniorům se věnuji
ráda, a to nejen v naší městské
části. Spolu s kolegy se s nadšením snažím vymýšlet stále

nové aktivity, udržovat tradici
u aktivit osvědčených a poskytovat občanům informace
z oblasti zdravotně-sociální.
Mám radost, když jsou senioři
stále aktivní a v klubech se
cítí dobře.
Minulý rok v září jsem
uvedla v život tzv. Virtuální
klub seniorů Prahy 13 a ze své
kanceláře na radnici udělala
Senior point pro veřejnost.
Zde mají nejen senioři dveře
otevřené a získají užitečné

informace o dění v městské
části. Do nového klubu se
může přihlásit každý zájemce
od 65 let. Vyplní jednoduchý
registrační formulář a obdrží členskou kartu. Členství
je bezplatné, počet členů je
neomezený.

Abychom měli na hezké
společné výlety památku, vydávám pro účastníky pamětní
samolepku, kterou si lepí na
turistické hůlky a dále i tzv.
Vzpomínkovník, sloužící pro
zápis počtu kilometrů nebo
ulovený autogram.

Člen pak dostává e-mailem pravidelné informace
o aktuálních veřejných akcích
pořádaných městskou částí,
jakými jsou např. Mezigenerační deskohraní, Den zdraví,
Medobraní, Festival volného času, dále o projektech
určených čistě pro seniory
(Seniorská akademie, Univerzita 3. věku…) a benefitech,
jako jsou plavenky, dotované
zdravotní cvičení, vstupenky
do divadla, Seniorská obálka
atd. Naši senioři mají možnost
účastnit se častých exkurzí na
různá zajímavá místa, které
pro ně pořádám a osobně si
jich s členy užívám. Veškeré
nabídky exkurzí jsou určené
nejen samotným členům, ale
i jejich přátelům z jiných částí
Prahy a rodině. Navštívili
jsme obě komory parlamentu
nebo ČNB. Lákají nás i výpravy do podzemí, a tak jsme si
udělali výlet do podzemní nemocnice Bulovka a prošli velkokapacitní kryty Folimanka
a Bezovka. Za velice důležité
považuji trávení volného času
prarodičů s vnoučaty.

V době koronavirové členové ocenili zejména to, že
kromě pravidelných emailů
s praktickou informací o nouzovém stavu, jsem se hned
od začátku výskytu onemocnění osobně každého telefonicky ptala, jak se cítí, zda
potřebuje od radnice zajistit
dezinfekci, ústenky jednorázové či šité, nákup… a poté
jsem jim společně se skauty
přání plnila přímo na adresu.
V těchto dnech navíc dostávají
„potravinový pozdrav“ díky
spolupráci s Potravinovou
bankou.
Virtuální klub funguje
necelý rok, má cca 500 členů
a neskromně mohu říct i spokojených přátel. To nejcennější, co můžeme jeden druhému
dát, je společně strávený čas,
pochopení, radu v nesnázích
a dobrou náladu z hezky
prožitého dne. Těším se na
viděnou!

Aneta Ečeková Maršálová
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