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úvodní slovo lídra
Vážení občané Prahy 13,
v letošních komunálních volbách 23. a 24. září můžete na Praze 13 volit unikátní kandidátku
Zelených a Pirátů pro 13. V tomto složení působíme na Praze 13 již déle než 8 let. Velmi si vážíme
podpory, kterou jsme od Vás v komunálních volbách z října 2018 získali, když jsme se stali s
volebním výsledkem 25 % druhým nejsilnějším uskupením v zastupitelstvu. Náš zastupitelský
klub má 11 členů, což je z 35 členného zastupitelstva téměř třetina. Přesto jsme v tomto volebním
období zůstali mimo vládnoucí koalici, načerpali jsme však další zkušenosti z opoziční práce,
které se jistě budou hodit. Nyní kandidujeme s chutí věci měnit a podílet se na vedení naší městské
části. Budeme rádi, když nás v tom podpoříte a v podzimních volbách nám dáte svůj hlas. Předem
za něj děkujeme!
Jaké změny přinášíme? Chceme, aby vedení naší městské části bylo důraznější při
prosazování zájmů místních obyvatel a také s lidmi více komunikovalo. Chceme
podpořit místní iniciativy v kultuře a místní zájmové činnosti, v ochraně životního
prostředí i při rozumné regulaci výstavby na naší městské části, která patří mezi
nejvýznamnější rozvojová území hlavního města Prahy. Připomínkování
metropolitního plánu bylo příkladem velmi laxního přístupu radnice. Stejně
laxní přístup lze pozorovat i ke správě rozpočtu městské části. My chceme
být lepšími hospodáři a více myslet na budoucnost.
Na následujících stránkách vám představíme naše témata i kandidáty, kteří budou
náš program v příštích letech prosazovat.

Tomáš Murňák, kandidát na starostu,
42 let, zastupitel hlavního města Prahy

Otevřeme koupaliště
Všichni se asi shodneme, že jestli něco Praha 13 nepotřebuje, tak je to další výšková výstavba uvnitř sídliště. Mohli
bychom se však shodnout i na tom, co potřebuje. My si myslíme, že je to koupaliště.
Jmenuji se Václav Mucala, chci pro lidi ze třináctky koupaliště a budu na tom v příštím
volebním období pracovat.
Před 4 lety jsem kandidoval z desátého místa a v předvolební kampani v ulicích jsem
měl možnost mluvit s mnoha lidmi ze třináctky. Často jsem se od nich dozvěděl, že by
tu rádi měli koupaliště.
My si myslíme, že vybudování koupaliště skutečně dává smysl, protože letní měsíce budou
stále teplejší a nikomu není dvakrát příjemné sedat do rozpáleného automobilu a jezdit za
koupáním kilometry daleko.
Současné vedení radnice dlouhé roky jenom hrálo divadlo. Kdyby se skutečně
staralo o to, co lidé chtějí a potřebují, nevyrostly by nám před domy další nové
výškové budovy, ale koupaliště.
Jako právník jsem se podílel na nemovitostních transakcích v řádech miliard
korun a troufnu si tvrdit, že zorganizovat vybudování koupaliště pro Prahu 13
zvládneme. Bude to nejlepší koupaliště a budete ho mít rádi. Záleží mi na tom.

Mgr. Bc. Václav Mucala, 32 let, právník, zastupitel Prahy 13
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Naši kandidáti do zastupitelstva
prahy 13
3
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Mgr. Václav Hrdlička

42 let, manažer v
telekomunikační společnosti,
zastupitel Prahy 13

6

5

Mgr. Jana Horká

60 let, vedoucí knihovny
HAMU, zastupitelka
Prahy 13

7

Adam Kopetzký

8

Ing. Petr Kolář

24 let, dopravní expert,
zastupitel Prahy 13

30 let, programátor,
zastupitel Prahy 13

10

9

Bc. Jiří Koudelka

41 let, systémový architekt,
zastupitel Prahy 13

Tomáš Krejčí

37 let, manažer, režisér,
zastupitel Prahy 13

Mgr. Petra Váchová
42 let, archivářka

11

Šimon Reizer

19 let, student medicíny,
skautský vedoucí

Mgr. Filip Ryant

38 let, webový vývojář, zastupitel Prahy 13
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hlavní teze
Nenechme si zastavět třináctku před očima!

Vyrostl vám před okny nový věžák? Ptejte se, co udělal starosta, aby vás o záměru včas informoval,
nebo aby výstavbě zamezil. Na rozdíl od současného vedení radnice budeme aktivně vstupovat do příprav územního plánu, ostatně snažíme se o to již dnes. Je potřeba zamezit prodeji obecních pozemků
spekulantům a prosadit důslednou ochranu zelených ploch. Nová výstavba musí být ku prospěchu
stávajících obyvatel.

Místo ve školce pro každé dítě.

Generační vlny často způsobují nedostatek míst ve školkách. Chceme, aby nabídka předškolního
vzdělávání a výchovy byla v naší čtvrti rozmanitá a patřičně flexibilní tak, aby si každý rodič mohl
vybrat, jaký typ výchovy se jeho dětem dostane a nemusel řešit, zda vůbec nějaké místo sežene.

Chytré koše, čisté parky!

Vnímáme zeleň jako hlavní přidanou hodnotu naší městské části. Zabráníme bezdůvodnému kácení
vzrostlých stromů v Centrálním parku. Je třeba chránit zeleň proti betonu a zároveň rozvíjet využitelnost prostoru pro všechny generace a trávení jejich volného času. Údržba zeleně nebo nakládání s
odpadem dnes také vyžaduje chytrá řešení.

Efektivně a bez korupce!

Každá veřejná zakázka a každé přidělení ﬁnanční podpory musí probíhat podle jasných a transparentních pravidel bez ohledu na výši poskytované částky. Chceme mít kontrolu nad rozdělováním peněz
na volný čas a sport. Budeme postupovat podle přísnějších pravidel, než jaká implikuje zákon. O chystaných soutěžích vás budeme věcně a včas informovat.

Dopravní situaci je třeba průběžně řešit!

Praha 13 postupně přestává být čistě periferní městskou částí. Město roste do krajiny a s tím se mění
i charakter dopravních problémů v naší městské části. Odmítáme zavedení modrých zón bez skutečného rěšení parkování a kvitujeme magistrátní výstavbu parkovacího domu v Petržílkově ulici.

Zastavíme zbytečné kácení vzrostlých stromů
Na Praze 13 na některých místech stále dochází ke kácení
vzrostlých stromů. Myslíme si, že každý vzrostlý strom je
pro město v době změn klimatu a období sucha velkým
přínosem. Podél ulice Jeremiášova směrem do Řep byla
vykácena alej vzrostlých Topolů, dosud bez náhrady a bez
odůvodnění. Patrně proto, aby bylo lépe vidět na obchodní
dům na pozemku za nimi. U retenční nádrže Asuán podél
cesty směrem do Prokopského údolí byly vykáceny vzrostlé
stromy, opět z nejasných důvodů. Dříve cesta ve stínu korun
stromů je dnes v letním období cestou sluneční výhní.
V Panské zahradě bylo na pozemku sousedícím s parkem
vykáceno mnoho krásných ořešáků. Pozemek je v územním
plánu veden jako park. Developer zde chce postavit bytové domy a Prahu žádá o změnu územního plánu. Hlavní

město zatím takovou změnu neschválilo. Developer už ale
má posvěcení stavby od starosty a stromy na pozemku už
vykácel. Myslíme si, že v situaci, kdy developer ještě nemá
schválenou změnu územního plánu, natožpak územní a
stavební rozhodnutí, nedává smysl, aby úřad uděloval povolení ke kácení. Na dotaz, proč developer dostal povolení
pokácet stromy, nám na OŽP odpověděli, že by stromy stejně
pokácel i bez povolení.
Před 4 lety byly zase kvůli několika parkovacím místům
navíc pokáceny stromy v ulici Bellušova. Takový přístup k
zeleni není správný. Měli bychom si vzrostlých stromů více
vážit.
Mgr. Václav Mucala
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z našeho programu
Myslíme na seniory.

V roce 2030 zde bude bezmála dvojnásobek občanů v důchodovém věku. Na tento demograﬁcký vývoj
je třeba reagovat s předstihem. Podporujeme koncept poskytování zdravotních a sociálních služeb v
domácím prostředí, ale zároveň chceme vytvořit prostředí pro aktivní život seniorů. Podpoříme kluby
seniorů a jejich aktivity. V sociální oblasti je třeba zcela změnit současný koncept ﬁnančního plánování.

Rozvoj veřejného prostoru.

Chceme účelně využívat veřejné prostory a efektivně investovat do jejich rozvoje. Chceme městskou
část, ve které chtějí lidé bydlet a za kterou se nestydí. Na vhodných místech je třeba obnovit lavičky. V
ulicích, kde není prostor pro výsadbu stromů, můžeme instalovat mlžítka.

Žádné změny za vašimi zády!

Současné vedení radnice neinformuje vždy o připravovaných projektech a opozice v zastupitelstvu
se o záměrech vládnoucí koalice dozvídá až po opakovaných žádostech. Netransparentnost zásadně
odmítáme. Vše zveřejníme a budeme sami iniciovat zapojení veřejnosti do rozhodování o plánovaných
projektech.

Proč ve Mlejně melou pořád to samé?

Program kulturního domu Mlejn býval rozmanitější. Kdy naposledy jste pojali myšlenku do Mlejna na
něco zajít? Živá kultura na Praze 13 má obrovské rezervy. Chybí letní kino, hudební klub, kavárny přívětivé i k matkám s dětmi a podobně. Na každé zastávce metra tu máme casino, ale moderní kulturní
vyžití není kde hledat. Nechceme, aby naše městská část byla jen noclehárnou na kraji města.

Participativní plánování.

Jednou z klíčových tezí našeho programu je zapojení občanů do plánování veřejného prostoru. Vyčleníme v rozpočtu ﬁnance, o jejichž využití budete rozhodovat vy.

otevřeme koupaliště.

Léta jsou stále teplejší a tento trend bude dále pokračovat. Koupaliště je tedy nezbytnost a z minulé
kampaně v ulicích víme, že lidé ho chtějí. Líbí se nám třeba biotop, ale k podobě a ﬁnálnímu umístění
zorganizujeme veřejné projednání.
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Občané Prahy 13 mají právo mít
pravdivé informace o výstavbě
Do minulých voleb jsme šli s tím, že pokud zasedneme
v Radě naší městské části, zásadním způsobem změníme
přístup radnice k developerským projektům a k rozvoji
MČ obecně. Tento náš postoj se nadále nemění. Situace
totiž není nijak dobrá. Třináctka, kdysi vyhlášená svým
nadstandardním podílem zeleně, rychle přichází o četná
zelená prostranství, z nichž už pomalu zbývá pouze Centrální park. Již v roce 2017 lidé v průzkumu ke strategickému
plánu uváděli zahušťování zástavby jako hlavní příčinu úvah
o odstěhování se z Prahy 13. A výrazný rozvoj naší městské
části zdaleka není u konce: máme zde rostoucí Západní
město, nezastavěné pozemky u metra Hůrka, různé záměry
s Makču Pikču aj. Bohužel, po posledních volbách obsadil
radnici opět tandem ODS-ANO, a tak se situace za poslední
volební období zase zhoršila.
Příznačným startem volebního období 2018-2022 bylo,
když hned v prvním týdnu po volbách stavební odbor městské části vydal souhlasné stanovisko ke kontroverznímu
projektu Polyfunkčních domů Lužiny. Staronové vedení
radnice se už léta odvolává na bezmocnost kvůli soukromému vlastnictví pozemků. V jiných městských částech a
obcích (např. Praha 5, 7, Říčany) už jsou však stále častější
transparentní smlouvy s developery, jejichž plnění pak obyvatelům pomáhá alespoň částečně kompenzovat zvýšený

příliv dopravy a obyvatel. Ostatně hlavní město již vzorovou
metodiku ke spolupráci s investory schválilo.
Z výše uvedených důvodů jsme hned na úvodním zastupitelstvu navrhli ustavení veřejného Výboru pro územní
rozvoj jakožto obvyklé platformy zajišťující možnou účast
veřejnosti při projednávání konkrétních otázek rozvoje, a
tedy i jeho větší transparentnost a lepší akcent skutečných
občanských zájmů. Příkladem nám byly MČ Praha 4 a 11,
kde tyto orgány jsou dávno veřejné. Bohužel, našich 11 z 35
hlasů v zastupitelstvu nestačilo, a tak projednávání výstavby a
rozvoje na Třináctce zatím stále zůstává za zavřenými dveřmi
neveřejné komise pro územní rozvoj. I přes ztížený přístup k
informacím nadále sledujeme stávající i nové developerské
záměry a společně s dotčenými občanskými spolky, SVJ a
ve spolupráci se senátorem Václavem Láskou se v řízeních
snažíme aktivně prosazovat zájmy občanů Prahy 13. Níže
přinášíme aktuální stav některých z nejsledovanějších stavebních a rozvojových záměrů.
Mgr. Václav Hrdlička

polyfunkční domy
lužiny
Záměr na v podstatě souvislé obestavění OC
Lužiny výškovými domy až do úrovně 15 pater.
MČ Prahy 13 vydala územní souhlas. Dle územního plánu se však jedná o stabilizované území,
pročež podle našeho názoru není tento záměr v
dané lokalitě přípustný. Proto jsme se spolu se
senátorem Láskou podali správní žalobu proti
tomuto rozhodnutí. V současné době probíhá
stavební řízení a bylo podáno odvolání.

Vizualizace Lužiny

praha 13
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Výhledy luka
V říjnu 2019 stavební odbor městské části Praha 13 schválil
záměr, jehož předmětem je výstavba čtyř domů o výšce až 12
pater na ploše vymezené trojúhelníkem metro Luka – točna
Archeologická–Mukařovského – metro Lužiny. Kvůli těmto
budovám má být mj. vykáceno 74 stromů (některé už byly),
a nejen proto se k záměru sešlo přes sto námitek účastníků
řízení, převážně obyvatel okolních domů. Všechny námitky
stavební úřad buď vyvrátil, nebo posoudil jako nedůvodné.
Proti tomuto projektu bylo podáno odvolání na stavební
odbor pražského magistrátu.
Vizualizace Luka

top tower nové butovice
Nejvyšší stavba v republice – 135metrová “zapíchnutá
loď” umělce Černého – by měla vyrůst na místě dnešního
P+R na metru Nové Butovice. Záměr je v současné době
posuzován odborníky v rámci pořizování změny územního
plánu. Každopádně oceňujeme přístup developera, který od
počátku komunikuje se zástupci okolních SVJ a se zastupiteli městské části. Pokud by měla stavba vyrůst, budeme
nadále usilovat o to, aby její výjimečnost nespočívala jen v
její výšce, ale také ve štědrém příspěvku developera k rozvoji
okolí stavby a zlepšení infrastruktury pro stávající obyvatele
městské části.
Vizualizace Top Tower

Bytové domy Paprsek
Výstavba bytových domů až do výšky 13 pater na půdorysu
bývalého nákupního střediska Paprsek na metru Stodůlky.
Přestože jde také o stabilizované území, MČ vydala územní
a stavební rozhodnutí. Obdobně jako v případě Lužin i zde
je proti němu podaná správní žaloba k soudu, ta bohužel
nemá odkladný účinek, takže developer už zboural obchodní
dům a začal se stavbou.

Vizualizace Paprsek
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Cenzura ve STOPu za půl milionu. Vyhráli jsme
soudy se současným vedením radnice.
Radnice MČ Praha 13 již několik let protizákonně cenzuruje články zastupitelů za Zelené a Piráty pro 13 v časopise
STOP. Nezbylo nám, než se obrátit na soud.
Soudy včetně Nejvyššího soudu České republiky nám daly
za pravdu.
Nejen, že vedení radnice dlouhodobě porušovalo tiskový
zákon, ale následně nerespektovalo ani soudní rozsudky. Z
rozpočtu městské části bylo tímto způsobem vyhozeno přes
půl milionu korun na právní zastoupení. Výše této částky
určitě stojí za přezkoumání, protože naše náklady nepřesáhly
deset tisíc korun a soudy jsme vyhráli.
Pokud alespoň jednou za čas nahlédnete do radničního
časopisu STOP, určitě si pokaždé všimnete jednak minimálně pěti fotek pana starosty v akci, jak se o vše neohroženě
postará, jednak velmi pozitivně naladěných článků, jak je
všechno na Praze 13 krásné a dokonalé. Je toto objektivní
informování? A kde je pohled z druhé strany?
Již od našich prvních pokusů informovat obyvatele třináctky skrze radniční periodikum dělá redakce STOPu
všechno pro to, aby se vyhnula povinnosti, kterou jí ukládá
tiskový zákon. Povinnost uveřejnit i články opozice obchází
následujícími “triky”: ignorovat a vůbec neotisknout, naformátovat kurzívou a umístit do sekce “Z vašich dopisů”,
otisknout tři náhodné věty nebo umístit jen odkaz na článek
a ten zveřejnit jen ve složitě dohledatelné sekci webových
stránek radnice.
My jsme si toto chování nenechali líbit, a proto jsme se

obrátili na soud. Rozsudky obecných soudů potvrdily i soudy
odvolací a letos v srpnu i Nejvyšší soud České republiky.
Vedení radnice ODS+ANO+STAN+KDU-ČSL tímto do
očí bijícím způsobem způsobem zneužívá veřejné prostředky
pro své vlastní účely. Nejen, že periodikum placené daňovým
poplatníkem používá k vlastní propagaci a násilně omezuje
účast opozice, ale navíc ještě vyvádí prostředky z rozpočtu
městské části na předem jasně prohrané spory, zbytečná a
beznadějná odvolání a dovolání. Pokud si advokát za tři
identické spory, v nichž podává obranu metodou copy/
paste, fakturuje stále stejné nemalé peníze, je to krádež za
bílého dne.
Na závěr nutno říci, že naši zastupitelé ve většině případů
nevyužili placeného právního zastoupení a soudní procesy
absolvovali svépomocí. Kdybychom to neudělali, musela by
Praha 13 zaplatit i tyto naše výdaje, protože všechny 4 spory,
k tomu dvě odvolání a jedno dovolání radnice prohrála v
plném rozsahu.
Jak vidíte, pan starosta jenom hraje divadlo a jestli se o
něco stará, tak jenom o svoji imidž.
Navíc celkové náklady na obdobné právní služby jsou pět
milionů ročně, a to jen v kanceláři pana starosty.
Nejsme si jistí, jestli se už vedení radnice poučilo a začne
dodržovat zákon, ale pevně věříme, že po letošních volbách
vzejde takové složení zastupitelstva, že nastane skutečná
změna.
Ing. Petr Kolář

5 000 000,-

Kolik Billboardů na Praze 13 je nelegálních?
Praha 13 patří spolu s Prahou 5 a 9 k městským částem s
největším počtem billboardů na pozemcích ve správě radnice.
Na všech těchto městských částech vládne ODS. Na Praze
13 je to 23 billboardů a za každý billboard má městská část
příjem 63 tisíc korun ročně. Například na Praze 7, kde v radě
zasedají Zelení, jsou billboardy na pozemcích městské části
jen tři a za jeden billboard obec získává 367 tisíc ročně, tedy
téměř šestkrát více než Praha 13. U mnohých billboardů na
Praze 13 navíc není jasné, zda mají platné stavební povolení.
Obrátili se na nás občané, jimž úřad na dotaz sdělil, že billboardy na pozemku městské části mají stavební povolení s

dobou platnosti na dobu trvání smlouvy. Takové povolení
by však bylo právně vadné. Buď tedy úřad vydává vadná
stavební povolení a nebo mlží při poskytování informací
občanům a nechce sdělit, zda a do kdy mají billboardy platné
stavební povolení. V následujícím volebním období proto
prověříme všechny smlouvy a stavební povolení na venkovní
reklamu na Praze 13.
Mgr. Václav Mucala

praha 13

volby 23. a 24. září

9

TV praha 13 - drahý špás,
Dejme ty peníze na kulturu!
Málokdo to tuší, nicméně Praha 13 má svůj vlastní televizní kanál. Unikala-li vám doposud tato skutečnost, nebuďte
smutní, o mnoho jste nepřišli. Pořady TV13 (opakované
do omrzení) v podstatě jenom kopírují informace, které
městská část zveřejňuje na svých webových stránkách, ve
STOPu či na Facebooku.
Co už o „našem“ televizním kanálu ale pravděpodobně
nevíte, je skutečnost, že provoz takové televizní stanice stojí
naši městskou část zhruba 6 milionů korun ročně. To je v
době, kdy informačním zdrojům vládne internet, poměrně
luxusní záležitost. Obzvlášť pokud takový televizní kanál
nepřináší originální pořady, ale pouze přidává další nákladný
informační kanál. Hlasy z radnice hovoří o nutnosti existence
této televizní platformy jako o zdroji informací pro seniory
a pro osoby, které nemají přístup k internetu. Vzhledem k
tomu, že radnice souběžně vydává tištěný měsíčník STOP,
pak tento argument dlouhodobě pokulhává a spíše se musíme
ptát, zda to není jen výmluva, proč neukončit nevýhodnou
smlouvu na provoz drahého špásu, který není nutný, ale
spíše přežitý.
Pokud vezmeme v úvahu, že například kultura na Praze
13 dlouhodobě strádá, nebylo by od věci zamyslet se nad
tím, zda by raději částka na provoz drahé televizní stanice
neměla být využita právě zde. Naše městská část je totiž
dlouhodobě z těch pražských městských částí, které dávají na kulturu ze svého rozpočtu nejméně peněz, a to i v

billboardy

porovnání se srovnatelnými okrajovými městskými částmi
sídlištního typu.
Pokud se řekne kultura, tak městská část vnímá tento pojem
téměř výhradně jako ekvivalent slova Mlejn. Jak patrně víte,
Kulturní dům Mlejn je po hříchu jediné kulturní centrum
provozované městskou částí na Stodůlkách. Absence dalších
kulturních akcí pořádaných městskou částí je již folklorem.
Pokud jsme obohaceni o alternativní kulturu, pak především
zásluhou zdejší komunity (např. Zažít Butovice jinak apod.).
A ani komunita nemá na růžích ustláno, protože finanční
podporou těmto kulturním akcím městská část šetří.
Sídlištím se dlouhodobě říká noclehárna. Pokud to chceme změnit a chceme, aby Stodůlky nebyly jen místem, kam
chodíme přespávat, ale trávíme zde volný čas, pak by bylo
záhodno, aby radnice začala do kultury investovat více. Ať
už větší podporou KD Mlejn, aby mohl poskytovat atraktivnější program pro širší spektrum diváků, nebo zmíněnou
podporou alternativní a komunitní scény. Stodůlky kulturní
zní totiž přeci jen lépe než Stodůlky – noclehárna. Co říkáte?
Tomáš Krejčí

6 000 000,- ročně
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Praha pro život - vítězné tažení našeho spolku
omezilo zápach z továrny na psí granule.
Už je to jen zapáchající vzpomínka. Z provozovny VAFO
Chrášťany se linul dlouhé roky nezaměnitelný a obtěžující
smrad. Občané se sice shlukovali na Facebooku, psali
stížnosti, přidali se i někteří starostové okolních zasažených
obcí, ale zápach spíš nadále sílil.
A tak vznikl v únoru 2019 náš spolek Praha pro život,
který dal dohromady nadšené a aktivní občany (a dvě členky
Pirátské strany), kteří se ujali iniciativy ohledně společného
problému.
Množství našich dopisů, adresovaných České inspekci
životního prostředí, Magistrátu hl. m. Prahy, Krajskému
úřadu Středočeského kraje, Ministerstvu životního prostředí,
přímo do VAFO nebo starostům postižených obcí, nelze
ani spočítat.
•
•
•

•

Po letech zápachu se blýská na lepší časy. To samozřejmě
neznamená, že máme normální vzduch bez zápachu stále.
Občas to ještě „zavane“, někdy i víc, vše je to ale nesrovnatelně
lepší a konečně se nám žije/dýchá lépe.
Spolek nezanikne, bude i nadále sledovat a vyhodnocovat
případný zápach, a pokud by se situace zhoršovala, je
připraven zahájit další potřebná jednání.

Založili jsme petici, kterou podepsalo přes 3 tisíce lidí.
Zorganizovali jsme dvě demostrace, před KÚSK a MŽP.
Naše pirátská poslankyně Dana Balcarová interpelovala
ministra životního prostředí Brabce kvůli změně
zákona o životním prostředí (ve věci limitu pachu v
ovzduší).
Dostali jsme se do vysílání České televize, TV NOVA,
do deníků Blesk, Deník, iRozhlas.

A poté se teprve hnuly ledy. ČIŽP zjistila zásadní pochybení
ve výrobě (navýšení výroby bez povolení) a VAFO dostalo
dvě velké pokuty.
Na konci roku 2019 se začalo VAFO snažit věci změnit.
Založilo webové stránky (pravdaovafo.cz), pozvalo na
návštěvu firmy zástupce médií, pak primátora Prahy Zdeňka
Hřiba a 9. 12. 2019 začala fungovat tzv. Environmentální
komise. Citujeme: „Hlavní úkol komise spočívá v analýze a
následné optimalizaci systémů na čištění odpadního vzduchu.
V rámci dlouhodobého projektu s přesahem i na další aktivity
skupiny Vafo se budou členové soustředit například na
oblast ovzduší a koncentrace látek, technologie výroby a
také na vliv meteorologických podmínek. První výsledky
své práce plánuje komise předložit zástupcům hlavního
města v březnu 2020.“
Citujeme ze zprávy webu VAFO, rok 2021: „V druhém
čtvrtletí tohoto roku se komise a zástupci společnosti VAFO
několikrát setkali, aby vyhodnotili stav výrobního zařízení a
soustavy na čištění odpadní vzdušiny. Získaná data potvrdila
funkčnost systému, což dokládají i provedená měření a stále
se snižující trend zaznamenaných stížností.“
Otázka zní: Nešlo to dříve? Opravdu to nešlo řešit dřív?

Mgr. Jana Horká
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Jak volit do Zastupitelstva MČ Praha13?

35 hlasů pro
Zelené a Piráty pro 13

1 hlas pro
Zelené a Piráty pro 13

Vše je na vás a tak přejeme šťastnou volbu.
kde?

kdy?
V pátek 23.9.2022
14:00 - 22:00
V sobotu 24.9.2022
8:00 - 14:00

Ve volebním okrsku, který
je uveden na hlasovacích
lístcích.
Doklad totožnosti s sebou.

kdo?
Občan ČR starší 18ti let s trvalým pobyt na Praze 13
nebo občan EU starší 18ti let s trvalým či přechodným
pobytem na Praze 13, který podá žádost o zápis do
seznamu voličů na úřad MČ.

co dělat, když nemůžu do volební místnosti?
Pokud nemůžete přijít (zejména ze zdravotních důvodů), můžete požádat ůřad MČ a v den voleb i okrskovou volební
komisi, aby k vám vyslala své členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Tajnost hlasování
zůstane zachována. (Nelze však využít volební průkaz a hlasovat jinde.)

Akce SE ZELENÝMI A PIRÁTY

>>Beneﬁční běh
Už 11.9.2022 od 9:00 do 12:00 se můžete u kuželkárny v parku zůčastnit beneﬁčního běhu se Zelenými a Piráty Pro 13.
>>Sousedské setkání
Zastavte se během odpolední procházky parkem na pohodovém sousedském setkání. Poznejte se osobně s těmi, kteří budou na podzim
usilovat o Vaše hlasy i o změnu na radnici za Zelené a Piráty pro 13.
Co vás čeká?
- domácí občerstvení
- zábavný program pro děti i dospělé
- zajímaví a milí hosté

V SOBOTU 17. 9. 2022 od 13 hodin v Centrálním parku u bývalého
DDM (na místě konání koncertu pro park).
Sousedské setkání 2018
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křížovka o trička

Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.
Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.

Buďte s námi v obraze

Jako jediní na Praze 13 pořizujeme veřejné záznamy ze
zastupitelstva a veřejných projednání.
Přidejte si odběr na našem Facebooku a mějte přehled o
aktuálním dění. Sledovat nás můžete i na dalších platformách.

@ZeleniaPiratipro13

Zelení a Piráti pro 13
zeleniapiratipro13.cz
@zeleniapiratipro13

