
Piráti jsou jedinou stranou bez 
korupčních kauz
Vážení přátelé,
do senátních voleb jdou Piráti s heslem: 
Odvaha dělat, co je správné. Tímhle 
mottem se už 13 let na všech úrovních 
politiky řídíme a vždycky řídit budeme. 
Máme čistý štít a nedáváme prázdné sliby. 
Ale prostě jdeme a děláme, co je opravdu 
potřeba, aby věci fungovaly a lidem se 
lépe a o něco lehčeji žilo.

Senát je pojistkou demokracie. Kontro-
luje, hledá nedostatky a napravuje chyby 
v zákonech a vybírá lidi do klíčových 
institucí. A proto je třeba, aby v něm 
seděli lidé kvali� kovaní, s jasnou 
vizí a nezatížení skandály minu-
losti. V Senátu máme nyní pirátské 
senátory Lukáše Wagenknechta, 
Adélu Šípovou a další senátory 
zvolené s naší podporou. 
A já věřím, že naši pi-
rátskou posádku letos 
posílíme. 

Máme kvalitní kan-
didáty, kteří mají za 
sebou obrovský kus 
práce a jasné vize pro 
rozvoj naší země. Ať 
už je to ochrana práv-
ního demokratického 
státu, podpora chyt-
rých ekonomických 
trendů, nezávislé 
a levné energetiky, 

kontrola politiků a poctivého hospodaře-
ní, důchodová reforma či ochrana život-
ního prostředí i zdraví občanů.

Pokud chceme změnu, musíme jí 
být my sami. Piráti jsou jedinou poli-
tickou stranou bez korupčních kauz. 
A to rozhodně není žádná náhoda. Je 
to díky transparentní politice, kterou už 
od našeho vzniku prosazujeme. Korup-
ce nás všechny ročně stojí stovky mili-

ard a my uděláme maximum pro 
to, abychom udělali českou 

politiku transparentnější, 
otevřenější, bez korupčníků 
a pochybných penězovodů. 

Piráti jsou pojistkou proti 
korupci. 

Máme odvahu dělat, 
co je správné!

Ivan Bartoš | vicepremiér ČR pro digitalizaci, ministr pro místní rozvoj

Ivan Bartoš
předseda Pirátské strany

martin karim do senátu
pirátské listy
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Kandiduji za Pirátskou stranu 
s podporou ČSSD a strany Zelených

JUDr. Martin Karim
kandidát do Senátu v obvodu Beroun

pomáhám lidem,
proto mířím 

do Senátu

Jmenuji se Martin Karim a kandiduji 
do Senátu ve volebním obvodu Beroun. 
Jsem právník a pracuji jako metodik 
v oblasti důchodů v České správě so-
ciálního zabezpečení. Narodil jsem se 
před 56 lety v Praze. Jsem milující man-
žel a otec čtyř skvělých dětí, na které 
jsem moc pyšný. S rodinou a dvěma psy 
bydlíme ve vesnici Trnová u Jíloviště.

Mým hlavním cílem je podílet se na 
přípravě spravedlivé a udržitelné re-
formy našeho důchodového systému. 

Politici v uplynulých dekádách promar-
nili spoustu času a bohužel i příležitostí 
v období hospodářského růstu. Tento 
dluh je potřeba splatit i v době méně 
příznivé. Znám tuto problematiku jak 
z praktické, tak i z teoretické stránky 
a dobře vím, že v této oblasti není vůbec 
vhodné experimentovat.

Kandiduji za Pirátskou stranu, do 
které  mě přivedl společný zájem 
o lidská práva a sociální témata. 
S Piráty sdílím i důraz na modernizaci 

a digitalizaci státní správy, boj proti kli-
entelismu, korupci a plýtvání veřejnými 
penězi. Moji kandidaturu podporují 
i ČSSD a Zelení.

Do senátních voleb v našem be-
rounském obvodu jdu s čistým štítem 
a jasným programem: pomáhat lidem.

Těším se, že se v průběhu kampaně 
potkáme. Rád si vyslechnu vaše názory 
a potřeby.

 Váš Martin Karim,
 kandidát do Senátu

Vážení přátelé, děkuji, že jste se pustili do čtení mých volebních novin.

Důchodová 
reforma

Stop hromadění 
exekucí

Dostupné bydlení 
a řešení drahých 

energií

Podpora malých 
podnikatelů

Aktivní role 
v Evropské unii

Udržitelný způsob 
života

Boj proti korupci 
a daňovým 

únikům

Podrobný 
program si 
přečtěte na 
straně 3

7 změn k lepšímu
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Pomoc seniorům 
je moje priorita
Měl jsem to štěstí, že jsem vyrůstal v harmonickém prostředí. Naše 
rodina držela vždycky při sobě. Starala se o mě maminka i tatínek, 
kterým vydatně pomáhali babička s dědečkem. 

Když tatínek vážně onemocněl, mnoho let se o něj maminka doma 
obětavě starala. Péči o něj mi předala až v době, kdy už byla sama 
vážně nemocná. 

S manželkou jsme se museli načas rozdělit. Žena se doma starala 
o děti a já se nastěhoval k rodičům. Prošli jsme společně fi nálním 
stadiem nemoci s pomocí domácího hospicu, díky kterému mohla 
maminka odejít obklopená rodinou.

V péči o tatínka jsme se pak se ženou starali formou domácí péče 
3 roky. Na vlastní kůži jsem poznal, co prožívají v těchto situacích senioři 
a jejich blízcí. 

Proto jsem své profesní a studijní zaměření nasměroval k právu 
sociálního zabezpečení a důchodům. Působím v expertním týmu 
právních metodiků, který řeší nejkomplikovanější kauzy. Ze své praxe 
mohu potvrdit, že důchody u nás potřebujeme řešit opravdu rychle. 

Obyvatelstvo stárne a může se stát, že zanedbávaný systém brzy 
zkolabuje a nebude, z čeho důchody vyplácet. Přitom již dnes je řada 
seniorů ohrožena chudobou. Senioři musí žít v naší zemi důstojně.

Podporujeme rodiny 
s dětmi i samoživitele

Uvědomuji si, v jak složité situaci se mnoho domácností 
bez svého přičinění nyní ocitlo a že je potřeba jim pomoci. 
Mimo přímého příspěvku 5 000 Kč na dítě, který byl již 
schválen vládou, se já osobně současně ve Sněmovně za-
sazuji o pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku po 
vzoru důchodů. Rodičům ale musíme co nejvíce pomoci i 
jinými způsoby, a to například zavedením Tagesmutter, což 
je v zásadě povýšení běžného sousedského hlídání. Pak by 
si typicky ženy mohly takovýmto hlídáním buď samy přivy-
dělávat, nebo by jim to uvolnilo čas pro jinou práci. Je pro 
mě také důležité, aby si rodiny mohly vybrat to, co skutečně 
chtějí. Proto jsem moc ráda, že se nám povedlo zachránit 
dětské skupiny. Dále se mimo zavedení Tagesmutter snažím 
i o zpřístupnění a zkvalitnění školek a podporu částečných 
úvazků nebo fl exibilní pracovní doby.

Podporuji kandidaturu JUDr. Martina Kari-
ma do Senátu ČR, protože jeho profesionální 
zaměření, rodinná historie i občanské aktivity 
odrážejí jeho životní hodnoty. Témata, který-
mi se dlouhodobě zabývá, jako je sociální za-
bezpečení, spravedlnost a rovnost nebo hlubší 
integrace Česka v rámci Evropské unie, budou 
v nadcházejících letech hrát čím dál významnější 
roli. Věřím, že Martin Karim bude pro politic-
ké prosazování těchto témat v Senátu velkým 
přínosem.

Přála bych si, abychom v Senátu měli více lidí, 
kteří prosazují témata, která Martin Karim má 
jako své priority. Ať už jde o dostupné bydlení, 
efektivní řešení exekucí, pomoc seniorům a po-
moc s energetickou chudobou a v neposlední řadě 
také boj proti korupci. Je zásadní, aby všechna 
tato velmi důležitá témata měla i v Senátu větší 
zastoupení, abychom na nich mohli napříč Par-
lamentem co nejlépe spolupracovat. 
Budeme tak jako zákonodárci co nejvíce ku prospě-
chu lidem, kteří nás volili a dali nám svou důvěru.

Podporuji kandidaturu Martina Karima do Senátu 
v berounském obvodu. Jako právník pracující ve 
veřejné správě má znalosti, které jsou v Senátu 
potřeba, i zkušenosti z praxe. Pomáhá také kon-
trolovat hospodaření a účelnost vynaložených 
prostředků ve středočeských krajských nemoc-
nicích a boji proti korupci a daňovým únikům se 
chce věnovat i v Senátu. Tam se chce také věno-
vat sociální problematice se zvláštním důrazem 
na oblast důchodů. Toho všeho si velmi cením 
a Martinovi držím palce ve volbách 23. a 24. září!

Sociální demokraté podporují kandidaturu JUDr. 
Martina Karima do Senátu ve volebním obvo-
du Beroun. Martin nás přesvědčil, že se dokáže 
zastat slabších a klást důraz na sociální témata. 
České domácnosti jsou vlivem růstu cen potravin, 
energií, bydlení a dalších služeb ohroženy chu-
dobou více než kdy jindy. Týká se to až poloviny 
samostatně žijících seniorů nebo samoživitelek. 
Růst nákladů na bydlení včetně drahých energii 
ohrožuje i mladé rodiny. Věříme, že Martin Karim 
se všech těchto lidí v Senátu zastane.

Olga Richterová
poslankyně a místopředsedkyně Sněmovny

Mgr. Jana Skopalíková

středočeská radní pro oblast životního 
prostředí a zemědělství za Piráty

středočeská radní pro oblast životního 

Klára Kocmanová

poslankyně Parlamentu ČR 
za Piráty

poslankyně Parlamentu ČR 

Mgr. Magdalena Davis, Ph.D.

starostka v Mníšku pod Brdy 
a spolupředsedkyně Strany zelených

starostka v Mníšku pod Brdy Michal Šmarda

předseda ČSSDpředseda ČSSD

Přijďte 23. – 24. 9. a 30. 9. – 1. 10. k volbám a dejte mi svůj hlas



MARTIN KARIM DO SENÁTU 3 léto 2022

Můj program: 7 změn k lepšímu

Důchodová reforma Dostupné bydlení 
a řešení drahých energií

Stop hromadění 
exekucí

Udržitelný 
způsob života

Boj proti korupci 
a daňovým únikům

Podpora malých 
podnikatelů

Aktivní role 
v Evropské uniiNáš důchodový systém není připraven na budouc-

nost. Veřejnosti nebyl stále představený plán důcho-
dové reformy a provádí se jen dílčí nesystematické 
změny.

Už dnes se výše některých starobních důchodů 
pohybuje pod hranicí chudoby. Chci iniciovat vznik 
veřejnoprávního důchodového fondu se státní pod-
porou. 

Ruku v ruce s tématem důchodů jde také kvalitní 
domácí péče, jejíž dostupnost musí stát garan-
tovat.

Ceny bydlení stoupají raketovou rychlostí. A ne-
týká se to jen Prahy, pociťujeme to i u nás v je-
jím okolí. Počet bytů i nová výstavba jsou přitom 
srovnatelné s ostatními státy. Je to patová situace 
a stát prostě musí být aktivnější. 

S bydlením souvisí problém energetické chudoby. Je 
důležité systémové, nikoli jednorázové řešení. Stát 
disponuje výnosy z ČEZu, zisky z prodeje emisních 
povolenek. Řešením by mohlo být také zavedení 
sektorové daně.

Exekuce se stále dotýkají 1,5 milionu lidí! Musíme 
prosadit princip „jeden dlužník = jeden exekutor“. 
Chci podpořit snahy současných senátorů Adély 
Šípové a Lukáše Wagenknechta prosazujících 
teritorialitu. 

Jako právník vím, že v žádném jiném procesním 
řízení totiž neexistuje, aby o procesních právech 
a povinnostech dlužníka rozhodovalo třeba de-
set lidí. Z tohoto důvodu je třeba prosadit novelu 
exekučního řádu.

Předejme příštím generacím lepší životní prostředí. 
Musíme hledat harmonii vztahů mezi člověkem 
a přírodou. Odpracovat to musíme všichni a stát 
by měl své občany motivovat k ochraně životního 
prostředí.

Přitvrďme v boji s hospodářskou kriminalitou 
a získáme desítky miliard ročně. Roční ob-
jem korupce a daňových úniků představoval 
v roce 2019 neuvěřitelných 700 miliard korun. 
Tato kriminalita tedy stojí každého občana 
5 tisíc korun měsíčně! V indexu vnímání korup-
ce má Česká republika stejné skóre jako africká 
Rwanda.

Chci, aby byly daně placeny tam, kde vznikl zisk, 
nikoli v daňových rájích.

Budu prosazovat jednoduché daně a omezení by-
rokracie. Z vlastní třicetileté zkušenosti vím, jak 
je u nás podnikání složité. Systém daní musí být 
co nejjednodušší a přehlednější. Pomůže to nám 
všem, nejen podnikatelům.

Česká republika nesmí hrát v Evropě druhé hou-
sle. EU je pro nás existenčně důležitá nejen eko-
nomicky a v oblasti boje proti energetické chu-
době. Opomíjet nesmíme ani společnou obranu 
a řešení krizových situací. Soudržnost je nutná 
také v případě boje proti daňovým únikům a šedé 
ekonomice. 

Přijetí společné měny EURO vnímám jako klíčovou 
prioritu. Není na co čekat.

S žádostí o příspěvek 
na bydlení

-----
S exekucemi a akcí 

Milostivé léto
-----

S důchodovou problematikou 
a sociálním zabezpečením

-----
Se šikanou nebo neochotou 

úředníků
-----

TEL.: 602 383 636
E-MAIL: pomoc@martinkarim.cz

S čím vám mohu 
pomoci už dnes?
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Akce Milostivé léto je jedinečná 
šance zbavit se dluhů

Máme odvahu zlepšit Beroun!

O Milostivém létu jste už asi slyšeli, možná jste ho využili, když se konalo letos v zimě. Anebo přemýšlíte, jestli by vám mohlo pomoci zbavit se dluhů. Připravil jsem 
pro vás jednoduché shrnutí, co Milostivé léto je a co není. Podívejte se na to. Pokud byste se potřebovali o dluzích a exekucích poradit, napište mi nebo mi zavolejte,
 dohodneme se, jak vám mohu pomoci.

Naším hlavním tématem je dostupné bydlení místo 
slev pro developery, více míst ve školkách a školách 
pro naše děti a zlepšení dopravní situace ve městě. 
Chceme pracovat na lepší dopravní obslužnosti jak 
ve městě, tak i na posílení vlakových a autobusových 
spojů Beroun – Praha. Na neúnosné dopravní zácpy 
připravujeme řešení v podobě inteligentních semaforů, 
které se přizpůsobí síle provozu a zabezpečí hladký 
průjezd městem.
Chceme připravit Beroun na klimatickou změnu nejen 
revitalizací parků a rozšířením zelených ploch v Berouně, 
ale i smysluplnou a ekologickou úpravou zeleně, aby 
docházelo k nejlepšímu ochlazení města a zadržování 
vody. Jsme připraveni v tomto směru  podpořit všechny 
udržitelné projekty. 
 beroun.pirati.cz

Co je Milostivé léto?
Jde o šanci, jak se zbavit některých exekucí tím, že 
zaplatíte původní dluh navýšený o administrativní 
poplatek a stát vám odpustí veškeré sankce, úroky 
z prodlení a další náklady. Dluh, který exekutor 
vymáhá, se díky tomu může výrazně snížit.

Kterých exekucí se Milostivé léto týká?
Jde o exekuce, ve kterých něco dlužíte státu nebo 
obcím a podobně. Nejčastěji to jsou dluhy na 
zdravotním pojištění, poplatky v nemocnicích, 
nezaplacené pokuty nebo koncesionářské po-
platky a podobně. Může jít také o dluhy za jízdu 
načerno, dluhy za nájem v obecním bytě, dluhy 
za energie (pozor - jen některé) a nedoplatky za 
odvoz odpadu.

Na které exekuce se Milostivé léto nevztahuje?
V rámci Milostivého léta nemůžete platit dluhy 
soukromým fi rmám. Zde je pár příkladů: bankovní 
i nebankovní půjčky, dluhy za telefon nebo dluhy 
na nájmu u soukromých majitelů. Také to nebude 
fungovat, když váš původní dluh odkoupil soukro-
mý subjekt nebo když exekuci nevymáhá soudní 
exekutor, ale úřad v daňovém a správním řízení.

Mohu v rámci Milostivého léta vyřešit více exe-
kucí?
Ano, počet exekucí není nijak omezen. Podmín-
kou je, aby jednotlivé exekuce splňovaly všechny 
náležitosti (viz předchozí bod).

Kolik musím doplatit?
Aby mohla být exekuce ukončena, musíte exeku-
torovi zaplatit dosud neuhrazenou dlužnou jistinu 
a poplatek 1 815 Kč, který představuje náhradu 
nákladů exekutora. Výši dlužné jistiny vám sdělí 
exekutor.

Nemám dost peněz. Mohu zaplatit exekutorovi 
ve splátkách?
Tak tohle bohužel není možné. Exekutorovi je 
třeba zaplatit dlužnou jistinu naráz.

Jak zjistím jméno svého exekutora?
Jméno soudního exekutora najdete v některém 
z dokumentů o exekuci. Může to být pověření 
exekutora, exekuční příkaz nebo výzva exekutora.

Jak zjistím spisovou značku svojí exekuce?
Spisovou značku budete potřebovat. Najdete 
ji v exekučním příkazu. Pokud exekuční pří-
kaz nemůžete najít nebo ho zjistit na internetu, 
zajděte na poštu nebo na obecní úřad, kde jsou 
tzv. Czech POINTy. Počítejte s tím, že za výpis 
zaplatíte 60 Kč.

Kolik mám času?
Možnost ukončení exekucí tímto způsobem 
začíná 1. září 2022 a končí 30. listopadu 2022. 
Ale pozor – požádat exekutora o sdělení dlužné 
jistiny musíte do 15. listopadu, jinak vám asi 
neodpoví včas.

Mohu využít Milostivé léto, pokud jsem 
v oddlužení (neboli v insolvenci)?
Ne, lidé v oddlužení (neboli v insolvenci) nemohou 
Milostivé léto využívat.

Exekutorovi jsem odeslal žádost o vyčíslení dlužné 
jistiny, ale nedostal jsem odpověď. Co teď?
Exekutor má na odpověď 15 dnů od do-
ručení. Pokud se s odpovědí opozdí, lhůta 

k úhradě dluhu se prodlužuje na 5 dnů od doru-
čení odpovědi exekutora. To ovšem platí pouze 
v případě, že jste žádost exekutorovi zaslali do 
15. listopadu. Pokud bude exekutor odpovídat 
e-mailem, nezapomeňte zkontrolovat schránku 
s nevyžádanou poštou. 

 JUDr. Martin Karim 
 (s využitím milostiveleto.cz)

Pracuje jako koordi-
nátor fundraisingu 
v Pirátské straně 
a zároveň je ma-
nažerem v rodinné 
fi rmě

Sámir Shanaáh

Díky zkušenostem 
s péčí o blízké má 
velký vhled do pro-
blematiky potřeb 
hendikepovaných 
obyvatel v Berouně

Pavlína Kešnerová

Pracuje v teleko-
munikacích, věnuje 
se rozvoji venkova 
a rodinné politice

Michael Karafiát

Berounský rodák, 
podnikatel v autodo-
pravě a gastro pro-
vozu a nadšenec do 
nových technologií

Pavel Kešner

Naši kandidáti
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Jak na příspěvek na bydlení?
Úplně jednoduše se dá říci, že když na bydlení dáváte necelou třetinu všech příjmů nebo víc, nejspíš máte nárok na příspěvek na bydlení. A nejspíš ho také zbytečně ne-
čerpáte. Proč si to myslím? Protože jen každá pátá domácnost, která má na dávku nárok, o ni žádá. U seniorů je to dokonce jen každá desátá!

• Osobně na úřadu práce • Vyplnit doma a poslat poštou • On-line na internetu

Proč tak málo lidí žádá o příspěvek na bydlení? 
Možná o něm nevědí, nebo proto, že žádat o pří-
spěvek na bydlení není úplně snadné. I když to se 
poslední dobou hodně zlepšuje a zjednodušuje. 
Spolu s odborníky jsem vám sepsal to nejdůleži-
tější, abyste zbytečně nepřicházeli o peníze.

Máte na příspěvek nárok?
Nárok na příspěvek máte, když vaši domácnost 
stojí bydlení více než třicet procent toho, co vydě-
láte (v Praze je to třicet pět procent, ale to se nás 
na Berounsku a v okolí Prahy netýká). V tomto 
případě vám stát doplatí tolik, abyste za bydlení 
platili jen těch třicet procent. Má to samozřejmě 
řadu podmínek a na ty se teď podíváme.
Musíte bydlet ve vlastním bytě či domě, v nájmu 
nebo družstevním bytě. Není přitom nutné zde mít 
trvalý pobyt, abyste příspěvek dostali.
O příspěvek můžete požádat, i když je byt ve vlast-
nictví manžela či manželky. Ale pozor - na jednu 
nemovitost nebo byt lze příspěvek pobírat pouze 
jednou. O dávku ale nemůžete žádat, pokud si 
pronajímáte pouze část bytu.

Jak se počítají příjmy?
Započítává se plat, důchody, výživné, porodné, 
rodičovský příspěvek, mateřská a také nemocenská, 
přídavky na děti nebo podpora v nezaměstnanosti. 
Tyto příjmy se sečtou za všechny členy domácnosti. 
Naopak se nepočítají příjmy ze zaměstnání (včetně 
dohod) u nezaopatřených dětí. Pokud vyjde příjem 
nižší, než je životní minimum rodiny, započte 
se příjem ve výši životního minima odpovídající 
této rodině.
Musíte započítat přijmy všech členů domácnosti 
kromě těch, kteří prokáží, že s vámi trvale nežijí 
a neuhrazují náklady.
Příjmy se prokazují vždy za předchozí kalendářní 
čtvrtletí - tedy za období leden až březen, duben 
až červen, červenec až září nebo říjen až prosinec. 
Když tedy budete žádost o příspěvek podávat třeba 
v září, tak příjmy (stejně i náklady) budete pro-
kazovat za předchozí kalendářní čtvrtletí, tedy za 
duben až červen.

Jak je to s počítáním nákladů na bydlení?
Nejdříve započítejte nájemné. Pokud bydlíte ve 
vlastním nebo družstevním bytě, a nájemné tudíž 

neplatíte, započítáte tyto částky podle toho, kolik 
je členů rodiny:
1 osoba: 2240 Kč
2 osoby: 3065 Kč
3 osoby: 4008 Kč
4 a víc osob: 4834 Kč

Do nákladů dále patří i platby za plyn, elektřinu, 
dodávku tepla a vody, odvádění odpadních vod, 
provoz výtahu, osvětlení a úklid společných pro-
stor domu, odvoz odpadních vod a čištění jímek, 
vybavení bytu, společnou televizi a rozhlas, svoz 
komunálního odpadu.
Pozor, pokud topíte pevnými palivy (uhlím nebo 
dřevem), náklady na topení se počítají jinak - opět 
podle počtu členů rodiny:
1 osoba: 802 Kč
2 osoby: 1097 Kč
3 osoby: 1435 Kč
4 a víc osob: 1773 Kč

Je vám asi jasné, že když platíte zálohy a vrátí vám 
přeplatek například za elektřinu, musíte ho z ná-
kladů odečíst.
Nakonec všechno sečtěte za celé čtvrtletí a vydělte 
třemi. Vyjde vám měsíční průměr, který potřebu-
jete znát.

K nákladům je třeba napsat ještě jednu důležitou 
věc. Stát si hlídá, aby vaše náklady nebyly příliš 
vysoké. Proto když například bydlíte v nájem-
ním bytě v Berouně (město do 20 tisíc obyva-
tel) a jste čtyřčlenná rodina, uzná vám nejvýše 
15 606 korun. Když jste odjinud v našem senát-
ním obvodě (a tudíž bydlíte v obci nebo městě 
do 10 tisíc obyvatel) a bydlíte dva v družstev-
ním bytě nebo ve vlastním, je maximální částka 
8 432 korun.

Stojí to za to?
Většinou ano! Nejčastěji jde o dávku ve výši niž-
ších jednotek tisíc korun měsíčně na domácnost.
Připravte se ale na to, že vás kolem žádosti čeká 
dost papírování: budete dokládat výši příjmů 
i náklady na bydlení. Na všechno budete potřebo-
vat doklady (faktury, výpisy, účtenky a podobně).
Žádost o příspěvek na bydlení se podává jednou 
za rok. Můžete si dokonce zažádat i zpětně až 
tři měsíce. Každého čtvrt roku ale budete muset 
úřadům dokládat příjmy a náklady na bydlení. 
Když ale zvládnete samotnou žádost, opakované 
dokládání už takovou práci nedá. Prostě si jen 
musíte zvyknout schovávat si všechny účty. Dob-
rá zpráva je, že od října 2022 bude stačit příjmy 
a náklady dokládat jen dvakrát ročně.

Pořád se vám to zdá moc složité? Potřebujete 
s něčím poradit nebo pomoci? Ozvěte se mi, zku-
síme společně něco vymyslet. Kontakty najdete na 
poslední straně mých novin.

Ještě důležitá poznámka na závěr: prosím, berte 
zde popsané informace jen jako základní informaci 
bez záruky. Celá problematika je samozřejmně 
složitější a nemohl jsem popsat všechny případy 
a výjimky (třeba problematiku rekreačních staveb 
nebo hypoték).

 JUDr. Martin Karim s využitím materiálů 
 MPSV a dalších zdrojů

ÚŘAD PRÁCE BEROUN
Pod Kaplankou 21, Beroun-Město
telefon: 950 102 111

ÚŘAD PRÁCE HOŘOVICE
Pražská 4/7, Hořovice
telefon: 950 102 419

ÚŘAD PRÁCE PRAHA - ZÁPAD
Dobrovského 1278/25, Holešovice, 
Praha 7
telefon: 950 152 111

Úřední hodiny na všech třech 
úřadech
Pondělí 8:00–12:00, 13:00–17:00
Úterý 8:00–11:00
Středa 8:00–12:00, 13:00–17:00
Čtvrtek 8:00–11:00
Pátek 8:00–11:00 
 (jen příjem žádostí a pozvaní)

Jak podat žádost?

Adresy úřadů 
práce 
a úřední hodiny
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Náš senátní obvod Beroun
Zvu vás na prohlídku našeho senátního obvodu. Možná se usmíváte a říkáte si, že přece znáte kraj, kde žijete, a nic vás tu nepřekvapí. Ono se sice řekne Beroun 
nebo Berounsko, ale věděli jste například, že u Hostivic a Kněževse na severu sousedíme s pražským letištěm? Nebo že na východě až na pravém břehu Vltavy 
k nám patří i Dolní Břežany s renesančním zámkem a prastarým keltským oppidem Závist?

ČERNOLICE
Od letoška mají Černolice novou rozhlednu. Jmenuje se Korunka a při dobré 
viditelnosti je z ní vidět nejen Praha, ale i Říp, Krkonoše a Šumava. V Černolicích 
mají také slavný fotbalový klub založený už v roce 1933. Hrály zde známé 
sportovní hvězdy jako je Ivan Hašek, Jozef Chovanec, nebo Ladislav Vízek.

ČERVENÝ ÚJEZD
V Červeném Újezdu u Hostivic je hrad. Není to ale středověký hrad. Postavili ho až v letech 2001–2002. Na hradě je 
soukromé Muzeum českého venkova. Pokud dáváte přednost skutečným historickým stavbám, kousek od Červeného 
Újezdu je areál barokního kláštera Hájek. Po devastaci v období komunismu se dnes znovu probouzí k životu.

HOŘOVICE
Hořovice mají hned dva zámky. Nový zámek je známější a je přístupný veřejnosti. Ten 
druhý - Starý je asi 300 m od zámku nového směrem od města k nemocnici, v mírném 
stoupání vlevo od silnice, hned v první zatáčce. Kousek odsud jsou Brdy, Křivoklátsko 
i Český kras. Do Hořovic se dostanete pohodně vlakem z Berouna i z Prahy.

SVATÝ JAN POD SKALOU
Jen těžko budete ve 
středních Čechách hledat 
romantičtější místo. Je tu 
zázračný pramen, pravá 
poustevnická jeskyně, 
starý klášter a nad ním 
mohutná 200 metrů vysoká 
skalní stěna, ze které je 
krásný výhled. Dobře se 
na místo dostanete autem 
z plzeňské dálnice, zajíždí 
sem i autobus z Berouna.

ŽEBRÁK - TOČNÍK
Žebrák nebo Točník? Vysvětlím vám to, abyste to už nikdy nespletli. Žebrák je město 
16 km jihozápadně od Berouna a žádný hrad tam není. Vedle města Žebrák je vesnice 
Točník, ve které je zřícenina hradu Žebrák. No a na kopci nad vesnicí je hrad Točník. Oba 
hrady jsou přístupné a oba stojí za návštěvu, i když Točník je větší a zajímavější.

TETÍN
Tetín patří k nejstarším 
vesnicím v České republice. 
V pověstech je spojován 
s Krokovou dcerou Tetou, 
ale samozřejmě i s českou 
kněžnou svatou Ludmilou. 
Leží kousek pod Berounem 
na skále nad Berounkou, na 
kterou je z něj krásný výhled. 
Od Berounky se k němu ale 
nesnažte dostat. Pohodlnější 
cesta je z Berouna autem 
nebo autobusem. Kousek 
od Tetína je romantická 
vesnička Koda s jeskyní 
a starou trampskou osadou 
Údolí děsu.

DOLNÍ BEROUNKA
Největším turistickým lákadlem je samozřejmě hrad Karlštejn, ale za 
návštěvu tu stojí i další místa: jeskyně a opuštěné lomy Českého krasu, 
nedaleké brdské hřebeny nebo třeba Hlásná Třebaň, o které zpívá 
Ivan Mládek, že je krásná. Údolím vede trať, která je známá častými 
zpožděními, a cesta po ní bývá často sama o sobě dobrodružstvím.

VELKÁ AMERIKA
Nepoužívaný vápencový lom kousek od Karlštejna. Přezdívá se mu také český Grand Canyon. Je dlouhý asi 
750 m, široký 150 m a hluboký až 80 m. Na jeho dně se nachází dvě navzájem propojená jezírka s průzračnou 
vodou. Natáčel se zde fi lm Limonádový Joe a řada dalších. U lomu je parkoviště a staví zde i autobus.

NIŽBOR
Pokud přijedete do 
Nižboru vlakem, 
může se vám stát, že 
dojdete jen do výborné 
restaurace u nádraží. 
I když je opravdu skvělá, 
byla by škoda nevydat 
se dál. Ve sklárně, která 
je kousek od nádraží, 
se pořádají prohlídky. 
Nižbor je také ideální 
výchozí bod pro výlety 
do křivoklátských lesů.
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Jak to bude s Národním parkem na Křivoklátsku?
Od Berouňáků, přátel z Králova Dvora, ale i z dalších míst často slýchám obavy, co bude znamenat vyhlášení národního parku na Křivoklátsko. I já tam mám řadu oblíbených 
míst u Berounky nebo kolem Nového Jáchymova. Chci mít možnost se tam svobodně procházet, ale také mám zájem na ochraně tohoto krásného koutu Čech. 

Spolu s Janou Skopalíkovou, botaničkou a stře-
dočeskou radní pro životního prostředí a země-
dělství, jsme pro vás sepsali odpovědi na některé 
praktické otázky kolem národního parku, které 
často dostávám.

Budeme moci chodit po národním parku?
Pohyb lidí v národním parku nebude nijak ome-
zen s výjimkou klidových území, kde se chodí 
po vyznačených cestách. Tato klidová území se 
vymezují v dohodě s obcemi a nečeká se, že by 

přesáhly rozlohu národních přírodních rezervací, 
které jsou na Křivoklátsku už dnes (například  
v údolí potoka Vůznice nad Nižborem).

Co trasy pro turisty a cyklisty? A vodáctví?
Stávající síť turistických tras zůstane a snad se 
bude i rozšiřovat. Po dohodě s obcemi vznikne 
návštěvní řád, který upraví i pohyb cyklistů. Lidé 
se tak budou moci pohybovat na kole všude tam, 
kde jsou zvyklí. Většina úseku řeky Berounky leží 
mimo území navrhovaného národního parku  
a tak pro vodáckou turistiku na Berounce budou 
platit stejná pravidla jako dnes.

Jak je to v národním parku se sběrem lesních 
plodů nebo palivového dřeva?
Na území národního parku je možný sběr lesních 
plodů i klestí tam, kde není zakázáno vstupovat 
mimo cesty. Klidová území NP znamenají omezený 
pohyb osob pro nerušený vývoj ekosystémů nebo 
jejich složek. Předpokládané vymezení klidových 
území na Křivoklátsku nepřesáhne rozlohu dneš-
ních národních přírodních rezervací, v nichž zákaz 
vstupu mimo značené cesty platí minimálně od 
roku 1992.

Budou moci místní těžit dříví?
Samovýroba by měla být dokonce preferova-
ná, protože je citlivá k přírodě. Navíc většina 

křivoklátských lesů bude ležet mimo NP, kde se 
nepředpokládá žádná změna v hospodaření.

Sežere křivoklátské lesy kůrovec?
Kdo opravdu zná křivoklátské lesy, ví, že smrko-
vých monokultur tam moc není a tvoří nesouvislé 
porosty, nemůže tedy naštěstí dojít k plošnému 
rozpadu lesa jako například v poslední době na 
Vysočině. 

Jak to bude s myslivostí?
Tohle je hodně citlivá otázka. Je pravda, že mysli-
vecké hospodaření přejde na státních pozemcích 
pod správu národního parku. Myslivecké hospo-
daření ale v národních parcích nelze zajistit pou-
ze vlastním personálem, proto se na něm budou 
podílet i místní zájemci o myslivost.

Jak je to s povolováním staveb?
Omezení se stavební činnosti nedotkne, proto-
že naprostá většina zastavěného a zastavitelného 
území se nachází mimo navržené území národ-
ního parku. Uvnitř navrhovaného parku se na-
chází jen obec Karlova ves, která by byla součás-
tí tzv. zóny kulturní krajiny, kde je režim stejný  
a v některých ohledech dokonce mírnější než  
v současné CHKO.
 JUDr. Martin Karim  
 a Mgr. Jana Skopalíková 

Zvládne Beroun nových  
šest a půl tisíce obyvatel?
Berouňáci si stěžují na katastrofální průjezdnost městem, místa v základních školách se losují, provozovatel vodovodu odmítá zřizovat nové přípojky, protože pro další 
rozvoj města není zajištěna dostatečná kapacita pitné vody. Přesto by ale mohlo být ještě hůř!

Územní plán z roku 2017 odsouhlasil nových cca 
1800 bytů a domů. Podle plánu by měly být po-
staveny do konce roku 2027. Některé projekty 
jsou ještě podmíněny územní studií a stále ve fázi 
příprav, ale jinde se už staví. 
V této situaci přišlo v roce 2020 vedení města 
se záměrem změny územního plánu o nových  
41 stavebních parcel v území Na Ptáku, které leží 
na okraji města směrem na Hýskov a Nižbor. Sou-
částí měl být i nový most přes Berounku, který vy-
volal řadu pochybností. Nakonec se ale ukázalo, 
že vedení města uvažuje o zastavění celé oblasti  
o rozloze 25 ha, tedy cca 1000 – 2000 parcel! 
Díky aktivitě opozice skončilo hlasování v za-
stupitelstvu patem 10:10. Aby se návrh dále 
veřejně nediskutoval, návrh byl stáhnut z dal-
šího jednání zastupitelstva. Tyto komunální 
volby budou jistě důležité pro další osud této 
berounské lokality. 
Ale problém není jen „Na Ptáku“ a jinde v Be-
rouně. Zatímco například v Černošicích (mám 
na mysli celou působnost ORP (obec s rozšířenou 
působností) od Hostivic až po Řevnice nebo Dolní 
Břežany) se daří s developery jednat, u nás v Be-
rouně a okolí je situace horší. Například v dvou-
tisícovém Nižboru vzniká petice proti velkému 
developerskému záměru, kterou už podepsalo asi 
400 občanů (skoro třetina oprávněných voličů). 
Neutěšená situace je na základních školách. Spor 
mezi Berounem a okolními obcemi o umístění 
dětí do škol se dostal až na krajský úřad a řešení 
je stále v nedohlednu. 
Ve vedení Berouna jsou od devadesátých let 
více méně stejní lidé: Nezávislí Berouňáci tu  

s podporou ODS, jindy ČSSD + ANO. Po ne- 
úspěchu ve volbách 2018 vznikla koalice Nezá-
vislí Berouňáci, ODS, ANO a ČSSD. Přes veškerá 
prohlášení se v Berouně nezlepšila ani doprava, 
ani kapacita škol, ani zásobování vodou. Naopak 
radnice se více a více uzavírá a zprávy o nových 

investicích nebo záměrech jsou stále tajnější, stejně 
jako zápisy z jednání z rady města.
My zastupitelé za Beroun Sobě budeme i nadá-
le hlídat jednotlivá rozhodnutí ohledně územ-
ního plánu a jednání s developery. Hodně by 
nám ale pomohlo, pokud bychom se mohli opřít  

i o hlas senátora, který našim argumentům více 
naslouchá, Martin Karim je pro mě touto volbou.   
Přijďte v září k volbám a volte změnu v Berouně 
i v senátu!
 Adam Voldán, Beroun Sobě
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PIRÁTSKÁ KŘÍŽOVKA O TRIČKA

MartinKarimdoSenatuBUĎME V KONTAKTU:

S žádostí o příspěvek 
na bydlení

•
S exekucemi a akcí 

Milostivé léto
•

S důchodovou problematikou 
a sociálním zabezpečením

•
Se šikanou nebo 

neochotou úředníků

Jsem právník, odborník na důchody i sociální dávky 
a nabízím vám svoji pomoc. Zavolejte mi nebo 
napište, rád vás vyslechnu a společně vymyslíme, 
jak vám pomoci.
Telefon: 602 383 636
Volejte prosím v pracovní dny mezi 8:00–17:00. 
Pokud nebudu moci telefon zvednout, ozvu se vám 
zpět. SMS můžete poslat kdykoliv :-)
E-mail: pomoc@martinkarim.cz

602 383 636 www.martinkarim.cz pomoc@martinkarim.cz

S čím vám 
mohu pomoci?

Olga Richterová
místopředsedkyně poslanecké sněmovny

Jan Lipavský
ministr zahraničí

Jiří Dědeček
písničkář a spisovatel

Jiří Snížek
náměstek hejtmanky Středočeského kraje

Jana Krumpholcová
předsedkyně středočeských Zelených

Jiří Peřina
starosta Hořovic za ČSSD

Děkuji všem, 
kdo podporují moji 
kandidaturu


