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Léto 2018 ǀ piratskelisty.cz ǀ Česká republika ǀ pirati.cz ǀ Neprodejné
vat fungování veřejných služeb,
protože všechny úřady a služby,
pokud se lidé rozhodnou, mají být
kompletně dostupné online. Naším
cílem je skutečná ochrana občanů
před šikanou. Bráníme svobodu
tak, že vždy prosazujeme svobodný přístup občanů k informacím
i svobodu projevu a právo na soukromí. Podporujeme demokracii
a zapojení lidí do rozhodování.
Jedno z hesel naší kampaně bylo
„Více svobody, méně buzerace!“

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátské strany

Držíme kurz
Nedávno jsme si v Pirátech připomněli devět let od našeho vzniku a pomalého, leč věřím, že úspěšného působení v domácí politice. Piráti v celém světě
vznikli jako autentický politický směr, který má za cíl svobodnou, vzdělanou
a digitálně propojenou společnost. Začínali jsme odspodu s minimálními
politickými zkušenostmi, přesto však jako vzdělaní lidé s civilní praxí. Já
věřím, že právě tyto zkušenosti se nám podařilo na naší cestě v dobrém
slova smyslu nasbírat a denně je nyní zúročujeme ve všech patrech politiky
ve prospěch rozvoje státu. Nebyli jsme nikdy „recesistickým projektem“,
jak se nás dlouhodobě snažili matadoři české politické scény nálepkovat.
Nebyli jsme ani béčkem jakékoliv existující strany, ale ani podnikatelským
projektem či konstruktem nějakého oligarchy.

N

ikdo nám nenasypal kapitál do začátku a ani později
jsme se neopírali o žádné vlivné
sponzory či nakoupenou pozornost médií. Krok za krokem jsme
rostli díky tisícovkám dobrovolně odpracovaných hodin a energii tisíců aktivních lidí. Volby
ukázaly, kterak jsme se z nuly
stali třetí nejsilnější politickou
partají, a po prvním půl roce
ve Sněmovně jsme dnes podle
některých měření dokonce druhou nejpreferovanější stranou.

Spojoval a stále nás spojuje zájem
o veřejný prostor, soustředíme se
na problémy skutečných lidí a jejich konkrétní řešení. Vždy jsme
hájili svobodu. Stále kritizujeme
nabývající restrikce státu vůči
občanům a jeho tendenci zasahovat lidem do života víc, než je
nezbytné. Snažíme se kontrolovat
moc a mocné, protože politikům
prostě musí být vidět pod ruce.
Přicházíme s nápady, které jinde
ve světě třeba již fungují – snažíme se zjednodušit a digitalizo-

Ve Sněmovně jsme předložili
řadu vlastních návrhů zákonů. Odmítáme kumulaci odměn za vykonávání více veřejných funkcí pro
stát. Pracujeme na zákoně o dostupném bydlení. V legislativním
procesu už máme návrh na zrušení výjimek ze zákona o svobodném
přístupu k informacím i registru
smluv pro ČEZ. Dále jsme předložili nominační zákon, který jde
do Sněmovny s podporou 5 dalších
poslaneckých klubů. Řešíme insolvence a exekutory a věnujeme
se autorskému zákonu. Iniciovali
jsme vyšetřovací komisi pro kauzu
OKD, máme návrh na legalizaci
konopí pro rekreační účely. Jinak je důležité si uvědomit i to,
jak dlouhý je legislativní cyklus
Sněmovny. Prosadit zákon trvá
minimálně půl roku a my na tom
usilovně pracujeme na mnoha
úrovních zároveň.
V předchozích komunálních volbách se nám podařilo do vedení
měst a obcí poslat okolo 30 politiků. Pirátští zastupitelé sedí na radnicích v Mariánských Lázních,
Brně, Písku, Přerově, ale i v několika městských částech Prahy
a na jejím magistrátu. O dva roky
později jsme pak získali dalších pět
mandátů ve dvou krajích a dvěma
našim zástupcům jsme pomohli
do Senátu. Průlomovým byl loňský
podzim, kdy s podporou více než
půl milionu voličů do dolní komory Parlamentu České republiky –

Chceme zprůhlednit největší penězovod

V

šechny odborné organizace,
které se zabývají bojem proti korupci, se shodnou na tom,
že významnou posilou pro ně
byl před časem přijatý zákon
o registru smluv, účinný od července 2016. Bohužel ti, proti kterým je tento zákon namířen, si
v něm vynutili výjimky. Některé
jsou i opodstatněné, například

udržení obchodního tajemství
v konkurenčním prostředí. To
se dá ale ošetřit i jinak, než aby
tyto společnosti dostaly paušální výjimku a nemusely smlouvy
zveřejňovat vůbec.
Piráti proto vytrvale pracují
na tom, aby tyto klauzule zrušili. Jako příklad za všechny mů-

žeme vzít společnost ČEZ, která
dosahuje zisků v řádu desítek
miliard. Různé sponzoringy
a zakázky v řádech milionů se
v jejím hospodaření prakticky
ztratí a na ekonomických číslech
se projeví jen malým zlomkem.
Výsledky hospodaření sice společnost zveřejňuje, ale kdo se
pozastaví nad tím, zdali vyká-

do Poslanecké sněmovny – usedlo
22 poslankyň a poslanců. Věřím, že
úspěch zopakujeme i ve volbách
letos na podzim, až si lidé budou
volit své obecní zastupitele.
Není to ovšem pouze sněmovní
a senátní politika, kam Piráti směřují své úsilí a kde jsou dlouhodobě
aktivní. Dokazuje to naše každodenní práce, kde se, ať zvoleni či
nikoliv, snažíme prosazovat nové
svěží nápady, tvrdě bojujeme proti
korupci, plýtvání i klientelismu
a usilujeme o otevřené radnice. Jak
asi víte, i když se ve vedení obcí
napříč republikou vystřídalo po listopadu 1989 mnoho různých stran,
těchto nešvarů jsme se nezbavili.
Naše působení v místních sdruženích po celé republice spočívá
v práci odspodu. V krajských metropolích proto průběžně otevíráme síť pirátských center. Ta jsou
určena nejen pro potřeby Pirátů,
ale stanou se zároveň komunitními centry pro občany i místní
spolky a iniciativy. Naším cílem
je provozovat multifunkční živé
prostory pro nejrůznější aktivity
místních, nikoliv držet uzavřené
stranické sektetariáty bez života.

Místo, kde to
všechno začíná

Máme vizi: místo, kde se člověk může
nadechnout. Město se stromy a kašnami,
kde máte v pěším dosahu vše potřebné,
ale kde se pohodlně můžete přesouvat
i moderně řešenou MHD. Kde všechno papírování vyřídíte z domova či s pomocí
vstřícných úředníků – tedy město, odkud
se na víkend neutíká. Nebo vesnici, kde
máte blízko přírodě i sousedům, ale zároveň není náročné zařídit si běžné záležitosti, takže tu i mladí chtějí zůstat a staří nemusí své bydliště opouštět. Zkrátka místo,
kde je nám v každém věku a počasí fajn.

Ing. Dana Balcarová

Hodně zdraví a sil vám přeje

Vytvořit takové místo mohou pouze lidé,
kteří jsou kompetentní, nebojí se změn
a nejsou to „provaření sígři“. Měli by to
být zodpovědní správci místa i obecní
kasy, s chutí a schopností debatovat
s místními o tom, co potřebují, do čeho
se má investovat, co kde stavět či opravit.
Musí to být aktivní a moderní politici,
kteří dokážou vždy vysvětlit a obhájit
svoje rozhodnutí.
Dlouhou dobu se věnuji životnímu
prostředí, jsem zastupitelkou na Praze 9 a loni mě pirátská vlna vynesla
do Sněmovny. Jako předsedkyně výboru
pro životní prostředí bojuji za silnější
legislativu, která se aktuálně týká třeba
lepší ochrany zdraví v zákonu o ovzduší.
Všechno ale začíná na místní úrovni,
kde se dějí reálné věci a kde radnice
ovlivňuje mikroklima, ve kterém žijeme.
Piráti chtějí místo, kde se dobře žije
ve všední den i o víkendu.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Ing. Dana Balcarová

K podzimním komunálním volbám přistupujeme s naprostou otevřeností a stejným stylem, jako se
snažíme dělat politiku od našeho
vzniku v roce 2009. Máme za sebou zkušenosti z řady měst. Ani
po letech nás neopouští soudržnost
a nadšení, s jakými jsme přistupovali ke každé výzvě – vědomi
si toho, že politika je především
služba. Držíme kurz a věříme, že
naši kandidáti pro komunální volby si zaslouží důvěru voličů, podobně jako nás řada z nich podpořila
v loňských parlamentních volbách.

Předseda České pirátské strany,
Poslanec PSP

zaný zisk byl 19 miliard nebo 18
miliard? Tato čísla si běžný občan
snad nedokáže ani představit.
V současném složení Sněmovny však stále existuje šance, že
se nám podaří přesvědčit dostatek poslanců, aby výjimky
zrušili. Ostatně vládní hnutí to
mělo v programu, i když nyní se
k tomu příliš nehlásí. Zlí jazykové tvrdí, že penězovod je lepší
odklonit k sobě, než ho zrušit.

držíme kurz

Poslankyně PSP
Specializuje se na životní prostředí

Společně s dalšími pirátskými
poslanci jsme už v lednu předložili návrh novely zákona, která
ruší výjimku pro společnost ČEZ
a další společnosti patřící státu.
Zatím nevíme, zdali se návrh podaří prosadit. Ale uděláme pro to
vše, co je možné.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Předseda poslaneckého klubu
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eNeschopenka může snížit riziko nákazy
Piráti prosazují elektronickou neschopenku. Její plošné zavedení by byl další krok k digitalizaci státní správy, krok do reality jednadvacátého století. Projekt spočívá v tom, že pokud
lékař zjistí, že pacient není schopný pracovat, může tuto skutečnost zadat do centrálního
systému, odkud se informace dostane ihned k dalším dotčeným institucím. eNeschopenka
však stále naráží na různé technické problémy a její zavedení do běžné praxe se neustále
oddaluje. Původně se počítalo s rokem 2019. Ministerstvo práce a sociálních věcí však
projekt odložilo.

Jaké jsou výhody eNeschopenky?
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

sněmovna Otevřená
pro všechny

N

e každému z řad veřejnosti
je jasné, jak vznikají zákony,
které pak ovlivňují životy každého z nás. Piráti proto připravili
projekt s názvem Občanská sněmovna. Zde bude mít odborná
i široká veřejnost možnost kontrolovat a sledovat celý legislativní proces spolu s pirátskými
poslanci. Piráti to slíbili již před
volbami a nyní svůj slib začínají
plnit.
Bude to fungovat jako internetový portál, který zajistí přístup
k připomínkovému řízení a celou legislativu tak zprůhlední
a ztransparentní. Sníží se tím
riziko různých přílepků a kliček, které se do zákonů občas
někomu podaří bez povšimnutí
veřejnosti „propašovat“.
S Piráty na projektu spolupracuje zakladatel Hlídače státu
Michal Bláha, který má s touto činností bohaté zkušenosti.

Dle jeho názoru by tento projekt mohl do budoucna zabránit kauzám, jako solární baroni,
biopaliva apod.
Již jsme ukončili část analýzy
návrhu. Máme po schůzkách se
sněmovními legislativci i lidmi
z oboru IT pro doladění procesních map a v současné chvíli
vybíráme ty správné programátory. Předpokládané spuštění
pirátské „Občanské sněmovny“
je během podzimu letošního
roku. Projekt bude po spuštění
zveřejněn jako <open source>
a bude po určité době praktického běhu dostupný i dalším
parlamentním stranám, pokud
o něj projeví zájem.

Zde je jeden příklad:
Paní Anna dostala v neděli
chřipku. V pondělí jí už bylo tak
špatně, že se s horečkou sotva
dovlekla do ordinace praktického lékaře. Dostala recept
a neschopenku s doporučením,
ať jde rovnou domů do postele.
Paní Anna se stavila v lékárně
a pak pro ni nastalo dilema. Má
ještě zajet do práce odevzdat
neschopenku zaměstnavateli?
Nebo si zajít na poštu a neschopenku poslat v dopise? Na to už
opravdu neměla sílu. Dovlekla

se domů, a do práce jen zavolala
telefonem, že je nemocná. Měla
štěstí, že vstřícný zaměstnavatel
netrval na doručení neschopenky okamžitě. Stejně jí však dal
ultimátům, aby neschopenku doručila hned, jak to půjde. Kdyby
zaměstnavatel trval na doručení
ihned, musela by nemocná paní
Anna buď do práce zajet, nebo
s neschopenkou dojít na poštu.
V obou případech by mohla svoji
chřipku úspěšně šířit mezi další
lidi. S eNeschopenkou by se to
nedělo.

Projekt eNeschopenka přináší mnoho výhod. Umožňuje
zaměstnanci jít po návštěvě
doktora rovnou do domácí léčby, zaměstnavatel se obratem
dozví o pracovní neschopnosti
zaměstnance, lékařům i státním úřadům (zejména pak ČSSZ)
to usnadňuje administrativu
a pojišťovna získává informace
i možnost kontroly od prvního
dne nemoci.
Jak již bylo řečeno výše, práce
se zastavila na ministerstvu, kterému po vystřídání vedení stačilo „pouze“ sledovat naplánovaný
harmonogram práce. A co se stalo ve skutečnosti? Projekt ministerstvo odložilo o dva roky, a aby
toho nebylo málo, navrhlo do té
doby zbrzdit zavedení nemocenské od prvního dne nemoci.
Piráti pro vás toto téma budou
i nadále sledovat a interpelovat
příslušné osoby, aby situaci okamžitě napravily.

Lukáš Kolářík

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Ilustrační příklad digitální neschopenky

Poslanec PSP
předseda podvýboru pro IT a dávkové
systémy

Digitální stát na obzoru aneb život bez front na úřadech

C

o se vám vybaví, když se
řekne digitalizace v Česku?
Pokud jsou to předražené zakázky, nefungující informační
systémy a častá neschopnost je
obsluhovat, nejste určitě sami.
Dosavadní pokusy o digitalizaci státní správy zatím většinou
končily fiaskem a okolní země
nás v tomto směru nechávají už
daleko za sebou. Naše rozbujelá byrokracie dnes nutí občany,
aby se svými požadavky a povinnostmi obcházeli různé instituce a ztráceli čas zbytečným
čekáním v nekonečných frontách. Piráti proto od začátku razí
jasnou myšlenku, že po úřadech
mají obíhat data a nikoliv lidé.
Vize pirátů:
zjednodušit život lidí
Piráti věří, že v dnešní době
musí být možné jednoduše
vyplnit daňové přiznání, založit firmu přes internet bez
zbytečných prodlev nebo před

vypršením platnosti dokladu
dostat upomínku. Dále by mělo
být možné na jednom místě jednoduše zjistit informace o jakékoliv veřejné zakázce a mít
přístup k datům institucí, aby
bylo možné s těmito informacemi pracovat.

Lidé by také neměli stále dokola předávat úřadům informace,
které již mají – to je zkrátka neefektivní. Je přeci zbytečné, aby
ženy, které jsou na mateřské dovolené při změně na rodičovskou musely jít znovu na úřad
a vyplňovat další formulář. A co
Piráti ještě chtějí? I to, aby bylo
možné přihlásit se ke službám

státu identitou, kterou uživatel
již používá (například v bance).

na úřad a nemohu vše vyřešit
během několika minut online?“

Jeden příklad za všechny –
včasné notifikace
Znáte ten pocit, kdy se podíváte na svůj řidičský průkaz
a zjistíte, že je už nějaký ten
týden propadlý? Pátráte tedy,
zda musíte jít na úřad osobně,
nebo můžete vše vyřešit rychle a pohodlně přes internet.
Po zběsilé investigativní akci
se pak dozvíte to, čeho jste se
obávali – na úřad skutečně musíte jít vy sami. Pro řadu lidí to
znamená vzít si volno v práci
a vyrazit na výlet na příslušný
úřad, který má často úřední
hodiny pouze dva dny v týdnu. Když to všechno absolvujete, napadá vás řada otázek
jako: „Proč mi nemohl přijít
e-mail s varováním, že se blíží
konec platnosti dokladu? Proč
musím kvůli takové až banální záležitosti absolvovat cestu

Technologie nesmí být
nástrojem šikany
Nezapomínejme, že technologie mají občanům sloužit
a usnadňovat jim život. Zatím
je to často naopak. Stačí se podívat na daňové přiznání. Pokud máte datovou schránku,
tak máte povinnost ho odevzdat
elektronicky. Nicméně elektronický formulář vám vyplňování
příliš neulehčí. Přitom existuje
řada aplikací, které ukazují, jak
jednoduché to může být. Tak
proč to dělat zbytečně komplikovaně? Elektronické vyplnění
formuláře musí být přece jednodušší než u papírové verze.
Přesto jsou Piráti přesvědčeni,
že by stále měla existovat možnost vyplnit cokoliv tradičním
způsobem, aby nebyl nikdo znevýhodněn. V praxi by to mělo

držíme kurz

vypadat tak, že například senior
přijde na úřad a digitální formulář za něho vyplní úředník.

Pokud se do procesu digitalizace vrhneme naplno a správnou cestou, máme šanci dohnat
ujíždějící vlak a stát se digitálním tygrem. Nemáme ale času
nazbyt. Kostky byly vrženy už
dávno.

Ondřej Profant

poslanec PSP
specializuje se na e-goverment
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Představení první pětky kandidátů za hradec Králové

Ing. Pavel Vrbický

Bc. Pavel Bulíček

Mgr. Jan Zeman

Lídr kandidátky do zastupitestva
Hradec Králové

Kandidátka č. 2 do zastupitelstva
Hradec Králové

Kandidát č. 3 do zastupitelstva
Hradec Králové

Koncem února 2018 byl v prvním kole zvolen lídr pirátské kandidátky za Hradec
Králové Ing. Pavel Vrbický (50). Jeho priority jsou dokončení rekonstrukce
Benešovy třídy, podpora podnikání a zaměstnanosti ve městě, oživení a modernizace širšího centra města na základě reálného a smysluplného územního
plánu. Povoláním je obchodně-technický poradce ve strojírenství. Mezi jeho
zájmy patří kultura, historie, sociologie, psychologie, politika a společnost

Číslo dvě na kandidátní listině je zkušený Pirát Bc. Pavel Bulíček (30) z Březhradu.
Povoláním analytik a dobrovolný hasič. Mezi jeho priority v Hradci Králové patří
nejen lepší a efektivnější komunikace s občany, ale hlavně zlepšení komunikace
města s KMS (Komise místní samosprávy) jednotlivých městských částí. Rád
by se zaměřil na dlouhodobou údržbu majetku města (silnic, chodníků, budov,
soch atd.). Pokud má čas, rád si zahraje amatérský hokej a zajde k vodě.

Na třetí místo byl zvolen Mgr. Jan Zeman (39) z Hradce Králové. Povoláním
je učitel. Jeho hlavní prioritou, která vychází z jeho profese, je zejména
zlepšení kvality školství v Hradci Králové. Další oblasti, kterým se chce jako
Pirát věnovat, jsou racionální nakládání s veřejnými prostředky a dostupnost
bydlení. Jeho koníčkem jsou také informační technologie. Ve svém bydlišti
12 let spravuje část komunitní internetové sítě.

Aleš Dohnal

Kamil Kubica

Kandidát č. 4 do zastupitelstva
Hradec Králové

Kandidát č. 5 do zastupitelstva
Hradec Králové

Čtvrtým byl zvolen nezávislý kandidát Aleš Dohnal (29) za Spolek KOS (Kruh pro občanskou společnost).
V Hradci Králové se již delší dobu angažuje konstruktivní kritikou nejrůznějších investičních záměrů města.
Mezi jeho priority se řadí uměřený a systematický urbanismus a zlepšení fungování odboru hlavního architekta
v Hradci Králové. Povoláním je datový analytik a mezi jeho koníčky patří zejména cestování a basketbal.

Z pátého místa bude kandidovat letošní absolvent královéhradeckého gymnázia J. K. Tyla Kamil Kubica (20). Jeho cílem je
aktivní zapojení občanů do dění ve městě, lepší komunikace města s jeho obyvateli a zvýšení obecného povědomí o komunální
politice. Mladí lidé jsou, podle Kamila, důležitou součástí společnosti, proto by se měl brát ohled na jejich názory a potřeby.
Rád by přinesl do zastupitelstva nový, mladý přístup, který zde bohužel chybí. Mezi jeho koníčky patří kultura, zpěv a e-sport.

S

Hradec Králové – nejlepší město pro život

pojení, které často slýcháme.
V mnohých aspektech života
jeho obyvatel platí zcela určitě – kvalitní životní prostředí,
dostupná zdravotní péče, nízká
kriminalita, vnitřní struktura
města jako otisk práce mnoha renomovaných architektů a urbanistů dob minulých. To je jeden
pohled na naše město. Existuje
však i pohled jiný, zohledňující
mnohé šrámy a problémy, které
se dotýkají každodenního života jeho občanů. Vzletná slova
o „Salónu republiky“ pak snadno
blednou.

Za všechny můžeme zmínit
například dlouhodobě rostoucí cenu bydlení (třetí nejdražší
v ČR, od roku 2009 na téměř
dvojnásobné úrovni), kolabující dopravu, slabou nabídku
pracovních příležitostí v inovativních a atraktivních oborech
s velkou přidanou hodnotou.
Kritizovat je snadné. Je ovšem
zřejmé, že původ mnoha současných problémů lze nalézt
v neexistující dlouhodobé strategii města, v absenci kvalitního
územního plánování a v jasně
nedefinovaných prioritách.

Vzdělávání je zásadní téma Pirátů. Autor fotografie Jan Zeman

Mnohé investice města jsou tak
dlouhodobě soustředěny pouze do projektů a rekonstrukcí,
na které lze pokud možno čerpat
národní nebo evropské dotace.
Jejich společným jmenovatelem je pak plýtvání s veřejnými prostředky a tristní kvalita
nesoutěžených návrhů. Není
bohužel tajemstvím, že pro
velké množství lidí v aktivním
věku není Hradec Králové tím
místem, kde chtějí hledat dobře
placenou práci, budovat kariéru,
zajistit si bydlení.

Kde také najít ty nejlepší vzdělávací instituce pro své děti
Vzdělávání je velkým tématem všech politických subjektů.
V době předvolební obzvlášť. Jakou prioritu a energii mu ale následně věnují, můžeme sledovat
dlouhodobě (čest všem výjimkám
a nadšencům). Přitom má naše
město ty nejlepší podmínky,
aby se stalo centrem kvalitního, můžeme říci až excelentního
vzdělávání. Historicky se zde potkává saturovaná síť mateřských
a základních škol městem přímo
zřizovaných s bohatou nabídkou
návazných oborů škol středních.
A samozřejmě přítomnost několika fakult a samotné Univerzi-

ty Hradec Králové dává městu
v oblasti vzdělávání skutečně
nevídaný potenciál.
Je tedy s podivem, že dlouhodobý rozvoj vzdělávacích institucí, na které má magistrát přímý
vliv, ustrnul na zateplení budov
a instalaci interaktivních tabulí.
Klesající úroveň vzdělanosti žáků
není možné svádět jen na vnější,
z možností obce těžko ovlivnitelné faktory. I z pozice zřizovatele
přeci existují silné nástroje, jak
kvalitu svých institucí ovlivnit.
A jaké nástroje to mohou být?
Za Piráty mohu říci, že se budeme snažit prosazovat jmenování silných osobností na místa
ředitelů škol na základě transparentních výběrových řízení.
Osobností s jasnou vizí, pevným
charakterem a schopností kvalifikovaně motivovat svůj tým
ve výkonu učitelské profese.

Školy je dále nutné otevřít.
Otevřít směrem k aktuálním
trendům výuky, vyslyšet volání veřejnosti po pestřejší paletě
v nabídce vzdělávacích forem
(naše město je z podobně srovnatelných v tomto směru jednoznačně nejhorší). Otevřít vůči ro-

držíme kurz

dičům a veřejnosti posilováním
prostoru pro efektivní trávení
volného času. Otevřít a podpořit
spolupráci mezi školami samotnými.
To vše nemusí nutně znamenat
automatické navyšování nákladů. Právě naopak! Konkrétním
příkladem může být projekt
Centra přírodovědného a technického vzdělávání, které je jak
značnou investiční, tak i následně provozní zátěží pro městský
rozpočet do budoucna. Namísto
toho je možné iniciovat kvalitnější využití současných kapacit
na území města ve spolupráci
s krajem zřizovanými institucemi nebo Univerzitou HK. Již nyní
existují dobré příklady. Spolupráci stačí zintenzivnit a hlouběji
podporovat.
Jak zlepšit kvalitu vzdělávání
bychom mohli přemýšlet dlouho.
Nesmí však chybět to podstatné – vůle a snaha posouvat věci
poctivě dál. Pirátům rozhodně
nechybí. A co vám?

Mgr. Jan Zeman

Pirát – kandidát do komunálních
voleb Hradec Králové
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Máme jasný cíl, koncepci a dáme Trutnovu šťávu
představuje pirátskou vizi lídr Martin Jiránek
Co se stalo se značkou Žít
v Trutnově?
Toto spojení již není aktuální
a Piráti půjdou do voleb sami
pod značkou Piráti a nezávislí.
Proč? S kolegy ze Zelených a LES
jsme se neshodli zejména v pojetí
toho, co je úkolem opozice. U kolegů, podle mého názoru, převažuje pocit, že hlavním úkolem
opozice je kritizovat téměř vše,
co vedení města udělá. Mně více
vyhovuje konstruktivní kritika
a především přinášení nových
nápadů a možných řešení. Proto
poslední dva roky funguji v zastupitelstvu de facto sám bez
obou kolegů ze Žít v Trutnově
a jsem s tím spokojený. Povedlo
se mi tak odvést spoustu práce,
především v opomíjených oblastech cestovního ruchu, cykloturismu a podpory malých podnikatelů. Tak totiž chápu úlohu
opozice na komunální úrovni.
Věnovat se tomu, co vedení radnice opomíjí nebo nestíhá.
Ing Martin Jiránek, poslanec PSP ČR

Začneme přípravou Pirátů
na podzimní komunální volby.
Jaký výsledek by pro vás byl
v Trutnově úspěchem?
Ajaj. Klasická otázka hned
na začátek. Máme za sebou pirátsky úspěšné volby do Sněmovny
a lidé už Piráty posuzují především podle odváděné práce a ne
podle názvu či účesů (úsměv).
Úspěch na podzim budu hodnotit
ve dvou bodech. Prvním bodem
je samotný výsledek ve volbách.
Zde věřím, že naše práce za poslední čtyři roky i přes opoziční
roli vidět je a Trutnováci ji vnímají. Proto věřím, že se v Trutnově dostaneme přes 20 procent.
20 procent? Není to moc přehnané?
Nemyslím. Je to zdravě sebevědomé. Za prvé jsou v našem
týmu fakt zajímaví lidé a probíhají další jednání s významnými
Trutnováky, kteří nás chtějí podporovat. Za druhé připravujeme
kvalitní program a věřím, že
jak naše osobnosti, tak program
dokážou zaujmout širokou veřejnost, a že nám Trutnováci dají
silný mandát. Navíc nám rostoucí důvěru veřejnosti ukazují
průzkumy i výsledky ve volbách.
Ve volbách do Sněmovny jsme
v Trutnově dostali skoro třináct
procent a v následných volbách
do Senátu v lednu dostal v prvním kole náš pirátský kandidát
přes 15 procent.
A ten druhý bod hodnocení
úspěchu ve volbách je co?

Dostat se do vedení města,
vyjednat dobře koalici. Dobrý
výsledek v procentech je základ,
ale když je člověk jen v opozici,
může sice odvádět hodně práce,
ale spoustu věcí prostě prosadit
nemůže. Trutnováci již vědí, že
jsme zkušenosti s vedením města
nasbírali a že podílet se na vedení
města zvládneme. Proto je tento
druhý bod pro nás minimálně
stejně důležitý jako bod první.
Jaká je nyní vlastně v Trutnově
situace?
Jedna z hlavních postav naší
komunální politiky paní místostarostka Horynová, která je
ve funkci 24 let, prý již kandidovat nebude. Tudíž jedna strana
dlouholeté trojkoalice ztratí svou
hlavní osobnost. Druhý místostarosta pan Hendrych je ve funkci
také 24 let a pokud děláte jednu a tu samou věc tak dlouho,
snadno upadnete do rutiny. Ta
vám pak brání dělat potřebné
změny a aktivně hledat nové
cesty. Takže uvidíme. Pak zde
máme hnutí ANO, kde dochází
ke změnám a z pěti zastupitelů,
kteří se před čtyřmi lety dostali do zastupitelstva, by měl
nyní kandidovat, co jsem slyšel,
pouze jediný. Zatím tedy vůbec
nevím, jaké tam budou osobnosti. Otázkou bude také SPD,
které však v senátních volbách
dost propadlo. ODS stejně jako
Piráti v republikových průzkumech posiluje, ale ČSSD to bude
mít naopak těžké, protože zažila
na podzim velmi výrazný pokles.

Co je dnes největší výzvou pro
Trutnov?
(smích) To může být odpověď
na několik stránek, ale zkusím to
bodově. Nejdřív začnu popisem
současné situace. V Trutnově se
podle mě dobře žije. Příroda,
hory, nízká nezaměstnanost,
kultura, sport atd. Věřím, že
podobný pohled má většina
Trutnováků. Jenže když se podíváme na trend počtu obyvatel
Trutnova, tak od roku 2000, kdy
jsme měli přes 32 tisíc obyvatel,
jsme ztratili už skoro 2 000 obyvatel. A pokles není způsoben
jen nižší porodností, ale hlavně
odchodem lidí z Trutnova. Prostě odstěhovává se víc lidí než
se přistěhovává.
A v čem vidíte problém? Běžnému člověku to může být jedno.
Za prvé čistě ekonomicky.
Městský rozpočet je tvořen
primárně daněmi a odvody
obyvatel a v tomto roce je jeho
výše zhruba 600 milionů. A když
provedu jednoduchý přepočet
počtu obyvatel, tak 2000 lidí
je přes 37 milionů. Takže kdybychom měli o ty 2000 lidí víc,
máme nyní v rozpočtu víc o 37
milionů. Ty teď nemáme, ale
náklady na provoz města, škol,
městské policie, sportovišť,
UFFA a všeho dalšího jsou de
facto stejně vysoké. A to je jen
rozpočet. Kvůli odlivu obyvatel
navíc klesá počet i konkurenceschopnost místních podnikatelů,
hrozí snižování kvality služeb
a rozmanitosti zboží. V menších
městech je následně dlouhodobě menší kulturní a sportovní

vyžití, horší nabídka vzdělání,
bydlení atd.
A neekonomicky? Proč by mě
to mělo zajímat?
V republice jsou města, i příhraniční, podobně velká jako Trutnov, která mají trvalý růst počtu
obyvatel. A i když je celkově nižší
porodnost, tak jim se daří udržet
své občany ve městě, přilákat
zpět své studenty z vysokých
škol a nebo zaujmout takzvané
naplaveniny, aby se k nim nastěhovaly a začaly tam žít. Prostě
jsou to populární města pro život
pro své občany i lidi, kteří by se
chtěli přistěhovat. U Trutnova
se toto bohužel neděje. Já chápu
váš pohled, že to běžného občana
zajímat nemusí, ale pro mě jako
někoho, kdo pracuje na správě
města, je to jedna ze zásadních
výzev a argumentů pro důležité
změny.
Takže váš cíl je zastavit pokles
obyvatel?
Ano, zastavit pokles a ideálně
nastartovat růst. Pokud si toto
město stanoví jako hlavní cíl,
v mnoha oblastech se Trutnovákům začne zlepšovat život.
Představte si, že jste rodič, kterému nabídlo několik firem z celé
republiky pracovní místo. Pokud nabídnou podobnou mzdu,
tak budete vybírat firmu podle
kvality života v daném městě.
První pro vás bude například
kvalita školství, protože chcete
mít vzdělané děti. A hned jsme
u první možnosti, kterou chceme
do Trutnova přinést – možnosti
alternativního vzdělávání. Každý
Pražan má možnost si vybrat pro
své dítě několik způsobů výuky.
Klasickou výuku, Montessori,
SCIO školu nebo třeba jen Hejného výuku matematiky. Vím, že
i v Trutnově jsou desítky, pravděpodobně stovky rodičů, kteří by
rádi měli dítě vzdělávané jinak
než klasicky.
Počkat, vám vadí klasický systém výuky?
Tak otázka vůbec nestojí. Otázka
by měla znít takto: Když budou
mít rodiče v Trutnově možnost
vybrat si mezi klasickým a alternativním způsobem vzdělání svého dítěte, zlepší se kvalita jejich
života? Budou více spokojeni?
Ano budou, protože těm, kteří
vyberou klasické, se nic nezmění
a budou v pohodě, ale pro ty, kteří
chtějí jiný systém, nabídne město
tuto možnost a oni budou šťastní.
Mohu vás ujistit, že pro mnoho
rodičů je kvalita a způsob vzdělání jejich dětí jedna z hlavních
podmínek spokojenosti.

držíme kurz

Chápu a dál?
Bezpečnost, možnosti zapojení
se do veřejného života, digitalizace města, kvalitní podnikatelské prostředí a cestovní ruch,
sociální služby, architektura
a rozvoj města a integrovaných
obcí, kulturní a sportovní vyžití.
To vše se propojuje v hlavním
cíli. Když stanovíme cíl udělat
pro lidi Trutnov tak skvělý,
že budou chtít zůstat nebo se
odjinud přistěhovat, tak podle
tohoto cíle již nastavíme konkrétní koncepce pro jednotlivé
oblasti města. Vše rozebíráme
podrobně v našem programu,
který představíme v červnu napiratitrutnov.cz a který chceme
dlouhodobě společně s Trutnováky vylepšovat.
Dobrá, vše rozebírat nemůžeme. Co však to zapojení do veřejného života? To v klasických komunálních programech nebývá.
Ano, nebývá. Bohužel. Pro mě
osobně je to jedna z hlavních
myšlenek našeho programu. Celý
svůj život žiji v Trutnově a mimo
možnosti hlasovat v minulém
roce o podobě památníku ke stému výročí založení republiky si
nepamatuji, že by se mě vedení
města na něco ptalo. Jiná města
se už ptají občanů v různých
hlasováních na názor. Dokonce je
nechávají vybírat i projekty, které má město postavit či opravit.
U nás nic. Zde nám prostě ujíždí
vlak. A nejde jen o hlasování.
Chceme pořádat besedy s občany na témata z různých oblastí správy města i na jednotlivé
chystané projekty. V Trutnově
žijí stovky lidí, kteří budou rádi
sdílet své zkušenosti z jiných
i zahraničních měst, z míst, kde
to dělají lépe. Chceme tyto jejich
zkušenosti začít konečně využívat. Chceme nastavit novou
filozofii města, aby se nebálo
a komunikovalo. Chceme tomu
dát prostě novou šťávu.
Novou šťávu? Co si pod tím
mám představit?
Vedení města potřebuje doplnit
o nové lidi s novými pohledy
na svět, politiku, správu města.
Naši kandidátku stavíme především z lidí, kteří mají životní
zkušenosti, něco již dokázali a navíc mají nápady a chuť
posouvat věci dál. Mají šťávu.
A protože vidíme, že Trutnov
novou energii opravdu potřebuje, je naše hlavní heslo: „Dáme
tomu šťávu!“.

Bc. Daniel Galuszka
Mediální odbor Pirátů
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Moravské Předměstí je Popelkou Hradce. Začne se blýskat na lepší časy?
Aleš Dohnal

Nezávislý kandidát

Pohyb po Benešově
třídě je už pomalu životu
nebezpečný. Zanedbaná
je i Hvězda a okolí
autobusové zastávky
Pod Strání. Palčivou
otázkou je také nedostatek
parkovacích míst. Nové
parkovací domy však
nejsou ještě ani ve stádiu
vážnějších úvah. Investiční
deficit se na Moravském
Předměstí blíží ke dvěma
miliardám. Přesto byla
za posledních deset
let realizována pouze
první etapa regenerace
Benešovy třídy. Jsme
připraveni tento trend
zvrátit.

Moravské Předměstí je Popelkou Hradce. Začne se blýskat na lepší časy?
Autor fotografie Lubomír Špaček

Prosadíme, aby zbývající etapy
regenerace Benešovy třídy započaly v příštích čtyřech letech. Pro
další velké projekty vytvoříme
takové podmínky, které umožní
jejich realizaci s co nejmenším
časovým odstupem a bez zbytečného zvyšování úvěrové zátěže
města. Podpoříme i jednoduché
a levné změny jako nová hřiště
či parkové úpravy s velkým pozitivním dopadem na každodenní
život na sídlišti.

Moravské Předměstí nelze měnit
bez znalosti potřebných souvislostí. Uspořádali jsme proto komentovanou prohlídku Benešovy třídy s architekty Jaroslavem
Uhlířem a Zdeňkem Vašatou jako
s jedněmi z posledních žijících
přímých účastníků projektování
a realizace sídliště. Urbanistickou soutěž v letech 1967 až 1968
vyhráli architekti Karel Marhold
a Jiří Němec. Do vítězného návrhu
byly zapracovány i vize Františka

Křeliny staršího, který se v soutěži umístil druhý. Křelina se postupně stal hlavním architektem
a Marhold s Němcem působili jako
konzultanti. Tým autorů se musel
popasovat s řadou tlaků a také se
skutečností, že základ projektu
byl položen v uvolněných šedesátých letech, ale samotná realizace probíhala za normalizace.
Výstavba nového sídliště bez přímé vazby na stávající město byla
finančně náročná a požadovaný
počet obyvatel se zvýšil téměř
na dvojnásobek. Architekti byli
nuceni sídliště zahustit a původně
navrženou kobercovou atriovou
zástavbu nahradit panelovými
domy. Nepodařilo se prosadit ani
to, aby domy podél dnešní Benešovy třídy kaskádovitě klesaly
k pěšímu parteru.
Benešova třída, pohledově orientovaná k historickému jádru, se
stala hlavní osou sídliště. Projektanti tak chtěli navázat na existující hradecké bulváry a zároveň se
vrátit k tradiční struktuře města.
Třída se měla stát přirozeným cen-

trem jižní oblasti Hradce a rovněž
zabránit negativním jevům monofunkční obytné výstavby. Tuto
funkci Benešova třída zpočátku
skutečně plnila, ale nedostatečná
údržba a zejména blízké obchodní
centrum Futurum značně snížily atraktivitu obchodů. Návrh
potřebné rekonstrukce od Pavla
Zadrobílka a Alexandra Pura přináší logické sjednocení parteru
do jedné úrovně. Projekt bohužel
sráží některé nelogičnosti, jako
například zcela nadbytečný krytý
přechod.
I sídliště si zaslouží důslednou
péči, kdy o projektu nerozhoduje
primárně cena nebo osobní vazby politiků, ale odborná porota
společně s investorem v transparentních architektonických soutěžích. Laická i odborná veřejnost
by měla promlouvat už do zadání
soutěže a na setkáních s projektanty připomínkovat konkrétní
řešení. Jedině tak se Moravské
Předměstí opět může stát příjemným místem k bydlení.

Opočno žije
dejme občanům možnost volby jak žít
Opočno je malé, ale krásné město. Jeho atmosféru nejlépe vystihuje slovo malebnost. Rozhodně
se dá říci, že se v Opočně dobře
žije. Čas tu plyne svým klidným
tempem, které jen občas naruší události z vnějšího světa, jako
např. posunutí sporu o zámek
mezi státem a paní Kristýnou
Colloredo Mansfeld od jedné
soudní instance k další (kolikáté
už?), a tím i odsunutí konečného
vyřešení tohoto vleklého sporu opět na neurčito. Nebo třeba
stavba obchvatu. Odklon dopra-

Participativní demokracie, foto ROman Kučera

Zapojte se

do hry!

Představme si situaci: Občan
Hradce Králové má zajímavý
a prospěšný nápad. Například ví,
že v jeho ulici chybí bezpečný přechod, nebo že o blok dál je krásné místo pro výstavbu nového
dětského hřiště. Jenže jak takový
nápad zrealizovat? V současné
době dost těžko. Město na podněty občanů nereaguje, a když
ano, tak velmi pomalu nebo neochotně.
Mrzí nás, že zbytečná byrokracie
a pomalé reakce při komunikaci
města s občany brání větší občanské aktivitě. Byli bychom rádi,
aby se každému smysluplnému
nápadu dala šance. A to bez zákulisních her. Jistě se ptáte, zda je to
vůbec možné. My si myslíme, že
ano. A víme, jak to udělat.
Možná jste již slyšeli o pojmu
„participativní rozpočet“. Chtěli
bychom ho zavést i u nás v Hradci
Králové. Jedná se o způsob, jakým
mohou občané města navrhovat
projekty prospěšné pro širokou

veřejnost a získat na ně prostředky. O tom, jaký projekt finance
získá a jaký ne, ale nebude rozhodovat úředník, politik nebo komise, ale všichni občané budou moci
hlasovat pro konkrétní projekty.
Každý se tedy bude moci zapojit
do rozdělování části veřejných
financí ve svém městě. První rok
budou pro participativní rozhodování z rozpočtu vyčleněny jednotky milionů korun. Částka se
ale podle míry zapojení veřejnosti
může postupně navyšovat.
Věříme, že participativní rozpočet by Hradci Králové přinesl
spoustu zajímavých projektů, které nyní není možné realizovat.
Určitě máte také spoustu nápadů,
které by se díky participativnímu
rozpočtu mohly uskutečnit. A teď
zbývá už jen základní otázka. Zapojíte se?
Kamil Kubica

Pirát – kandidát do komunálních
voleb Hradec Králové

Opočno žije

vy na plánovaný obchvat přinese
nejen žádoucí a nezpochybnitelné
zvýšení bezpečnosti a snížení hluku, ale bohužel může mít i negativní důsledky, a to zejména pro ty
drobné podnikatele, jejichž tržby
jsou částečně tvořeny i z příjmů
od projíždějících.
Věci, které nás trápí
dlouhodobě – postupný
odliv služeb a lékařské péče
Chceme Opočno, které žije.
Opočno, kde budou lékaři chtít
mít své ordinace a podnikatelé
provozovny a obchody. Opočno,
kam se budou chtít naše děti vracet poté, co vystudují a přijdou
na to, že velkoměsta jako Praha
nebo Brno nejsou pro ně to pravé

ořechové, zatímco to naše Opočno je vlastně docela fajn místo
k žití. A nebudou se vracet sami,
přivezou s sebou své partnerky
a partnery, děti a s nimi i oživení
města. A nemusí jít jen o navrátilce, plánované obytné zóny nabídnou příjemné a komfortní bydlení
stovkám lidí.
Zvýšení počtu obyvatel
s sebou přinese i zvýšení
nabídky služeb
Opočno je příjemné k bydlení,
pracovní příležitosti v blízkém
okolí a zvýšení počtu obyvatel
jistě přitáhne chybějící obchody,
restaurace, lékaře a nabídku různých služeb, ale nejen to, mnozí
z nich přispějí svými zkušenostmi
a nápady k dalšímu rozvoji města. Rovnice se zdá být jednoduchá – více obyvatel zvýší poptávku
po službách, nabídka se tomu přizpůsobí a zvýší se, protože podnikat v Opočně se zkrátka vyplatí.
Věci, které nás trápí
krátkodobě
Nikdo z nás nemá patent na rozum, ale „více děr – více syslů, více
hlav – více smyslu,“ jak říká teta
Kateřina v Saturninovi. Každý
máme jiné priority a potřeby, jsme
si vědomi toho, že co je zásadní
pro Čánku, nemusí být zajímavé
pro Dobříkovec. Chtěli bychom
vyčlenit z rozpočtu města určitou částku, navrhnout projekty,
které by bylo možné uskutečnit,
oslovit občany a vyzvat je, aby oni
sami vybrali, který z nabídnutých
projektů by chtěli v Opočně, Čánce

držíme kurz

či Dobříkovci realizovat. Možnost
volby, ale i odpovědnost s tím spojená, bude na nich a věříme, že i to
je vtáhne více do dění. V ideálním
případě to postupem času budou
občané sami, kteří budou přicházet s novými projekty.
Ochrana zájmů menšiny
Převládající zájem většiny je třeba doplnit o ochranu zájmů menšiny. Proto bychom rádi vytvořili
pojistku, aby zájmy jedné skupiny nepřevážily nad legitimními
zájmy ostatních a nedocházelo
k přehlasování obyvatel, kteří
jsou v menšině, např. obyvatel
právě zmiňovaných oblastí Čánky
a Dobříkovce tak, aby si v těchto
příměstských částech obyvatelé
sami mohli rozhodovat o některých dílčích projektech.
Jan Hoder

Pirát – kandidát do komunálních voleb
Opočno, autor fotografií k článku

Opočno žije?
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Vrátíme se ke Gočárovým zásadám nebo si obestavíme město balastem?
dování D35 a severního obchvatu
se doprava ve městě radikálně
promění a například nákladná
přeložka Kladské ulice ztratí smysl.

Ilustrační foto

Hradec Králové je skvělé
město, ale stojí na křižovatce. Pokud nezačneme jednat,
pozdější změna bude takřka
nemožná. Piráti mají jasnou
vizi, jak za pomoci systematického územního plánování
řešit problémy s nedostupným bydlením, prachbídnou
dopravou nebo skomírajícím
centrem města.

Z

Zaměříme se na priority silniční infrastruktury.
Všechnu sílu napneme na důležitý
severní obchvat, který ulehčí Koutníkově ulici, severní části Gočárova
okruhu, Pouchovu či Věkoším. Pro
jižní část města včetně uzlu Mileta
nebo Brněnské ulice je naprosto
zásadní dálnice D35 od Opatovic
k Vysokému Mýtu. Ta by se ale měla
začít stavět ještě letos. Po vybu-

do sebe zahleděná obří nákupní
centra.

Využijeme potenciál uvnitř
města.
Nová zástavba na zelené louce je
ekonomicky nákladná, neekologická a oslabuje význam středu města
i lokálních subcenter. Hradec musí
být městem „krátkých vzdáleností“, aby mohla efektivně fungovat
MHD a bylo pohodlné chodit pěšky
a jezdit na kole.

Důležitý je charakter území
a ochrana jeho hodnot.
Je nutné respektovat měřítko a strukturu okolní zástavby.
V komplikovaných územích prosadíme zastavovací plány, které
na základě veřejnoprávního projednání podrobně vymezí veřejný prostor včetně nových parků
a soukromému prostoru nastaví
základní mantinely hmotového
uspořádání.

Monofunkční plochy musí být
minimalizovány.
Navzájem se nerušící funkce bydlení, obchodu nebo služeb by se
měly prolínat. Pouze uplatňováním
principů kompaktního města, které jsou patrné v samotném jádru
Hradce, může být zajištěna dobrá
dostupnost občanské vybavenosti,
pracovních příležitostí i rekreace.
Prosazujeme živý a otevřený parter
a kvalitní veřejný prostor, nikoliv

Územní plán vnímáme primárně jako iniciační, nikoliv regulující dokument.
Cílem je vytvořit rozhodovací rámec pro investiční počiny, které
budou pro město prospěšné. Vytvoříme například podmínky, aby
mohla vzniknout široká nabídka
různých forem bydlení. Větší nabídka bytů a pozemků určených
k zástavbě rodinnými domy učiní
bydlení dostupnějším.

Podpoříme tvorbu kvalitních
pracovních míst.
Pružný územní plán odolávající
rychlým změnám současného světa, všestranně se rozvíjející město
a zlepšující se dopravní dostupnost zvýší atraktivitu Hradce pro
zajímavé podnikatelské aktivity. Naopak výstavbu rozlehlých
hal hypermarketů a logistických
center, které nyní mezi bohužel
investicemi vévodí, je potřeba regulovat. Negativní dopady u nich
vždy převažují nad pozitivními.
Hradec Králové jako město
dohody.
Základní hodnoty a vize musí
vzniknout na základě široké shody mezi samosprávou, odbornou
veřejností a soukromým i neziskovým sektorem. Jedině tak se
naše město stane jedním z nejatraktivnějších míst pro život nejen
v Česku.
Aleš Dohnal

Nezávislý kandidát

DVOUKOLEJKA JAKO VÝZVA PRO NÁS PRO VŠECHNY

kvalitnění železničního spojení mezi Hradcem Králové
a Pardubicemi je jednoznačně
pozitivní krok. Nicméně v aktuálně navržené podobě s sebou
nese i riziko znehodnocení hojně
navštěvovaného dětského hřiště
či ztráty vody ve studních. Pro
hradeckou radnici je krátký úsek
trati procházející obytnou zónu
Farářství velkou výzvou.
Představte si, že vlastníte dům
blízko tratě. Samozřejmě, že pokud bydlíte u železnice, jste si
vědomi všech současných i případných budoucích omezení
vyplývajících z provozu dráhy.
Přesto vás nevyhnutelně překvapí, jak moc rozšíření tratě ovlivní
váš každodenní život. Nádherná kaštanová alej, kam chodíte
na procházky, se má bez náhrady
vykácet, a z okna místo stromů
uvidíte vysokou betonovou zeď.
Přechod, přes který jste den-

Kaštany - jírovce tady mohou stát ještě stovky let.
Autor fotografie: Lubomír Špaček

ně chodili, bude zrušen a cesta
na MHD místo jedné minuty potrvá pět. A to temným nepříjemným podchodem, který se v půlce
zlomí takřka do pravého úhlu.
Tento podchod navíc zapříčiní,
že už nebudete moci využívat
vodu z vlastní studně, ale budete nuceni se napojit na veřejný
vodovod. Oblíbené dětské hřiště

zpustne, protože nikdo si nebude
chodit s nejmenšími hrát vedle
rampy obřího podjezdu. Zkrátka
poklidná obytná oblast se jedinou
investicí razantně změní k horšímu.
Jak na takovou situaci zareagujete? Zkusíte prodat dům
a přestěhovat se? Už nesežene-

te kupce nebo ho prodáte hluboko pod cenou. Naplánujete si
víc procházek po okolí, abyste si
ho ještě užili? Nafotíte si okolí,
abyste mohli alespoň vzpomínat?
Nebo obejdete sousedy a vydáte
se společně na radnici vysvětlit
svoje problémy a obavy? Pevně
doufám ve vaši aktivitu. Účast
veřejnosti při plánování investic
je totiž základním předpokladem
demokratické samosprávy a má
přímý pozitivní vliv na kvalitu
života.
Lidé ze spolku Kaštanka to tak
udělali. Jenže brzy zjistili, že komunikace s magistrátem je obtížná, a že sliby platí jen do zabouchnutí dveří kanceláře. Byli nuceni
naučit se složitou legislativu nebo
si za vlastní peníze nechat zpracovat odborné posudky, aby je
vůbec někdo poslouchal. Místo
konstruktivní diskuse jsou označováni za brzdy pokroku a ekote-

práci s dětmi nebo pořádají kulturní akce. Především ale mohou
nabídnout svěží pohled na místní
témata.
Velmi nás trápí odliv rodáků
za bydlením a založením rodiny
do blízkých obcí. Pro další rozvoj
našeho města je nutné zajistit dostatek nových bytů a především
parcel pro stavbu rodinných domů.
Zasadíme se také o širokou diskusi
o nákladných projektech výstavby
sportovní haly a přestavby krytého
bazénu s letním koupalištěm.

Kaštanka má zpracované smysluplné varianty, jak by mohla
dvoukolejka do Pardubic vypadat,
aniž by se drasticky dotkla života
lidí vedle ní. Jedná se například
o stěny založené jen na pilotkách bez poničení kořenového
systému stromů nebo drobné
narovnání trati tak, aby většina
aleje mohla být zachována. Piráti
navrhnou jejich prověření a případně zapracování do projektu.
Odpadnou zbytečné spory mezi
občany a radnicí, budou minimalizovány negativní dopady plánované stavby a příprava dvoukolejky se ve výsledku urychlí.
Pavel Vrbický

lídr kandidátky Pirátů do komunálních
voleb Hradec Králové

Petr Poláček

Pirátská loď zakotvila v Dobrušce
V letošních podzimních komunálních volbách poprvé vyplujeme pod pirátskou vlajkou
do stojatých vod dobrušské komunální politiky.
Naším cílem je přinést i k nám
do Dobrušky základní principy
pirátské politiky jako je zapojení
občanů do rozhodování, transparentnost či schopnost naslouchat jiným názorům. Na pirátské
kandidátce proto budou aktivní
lidé, kteří se ve svém volném čase
věnují dobrovolnické činnosti,

roristy. Přitom mají zcela legitimní zájem minimalizovat negativní
dopady z velké dopravní stavby
v místě jejich bydliště.

Pirát – kandidát do komunálních voleb Dobruška
petr.polacek@pirati.cz

Za dobrušskou pirátskou buňkou stojí především mladí lidé.
V minulosti už proběhlo několik
pokusů o zapojení mladší generace do veřejného života, všechny
ale vyšuměly do ztracena. Jedinou
reálnou možností, jak ovlivňovat
věci veřejné, je skrze zastupitelstvo.
Budeme rádi, pokud se svými
nápady a ještě lépe aktivní účastí
připojíte k vyplutí dobrušské
pirátské lodi i vy.
Piráti kotví v Dobrušce a míří na radnici

držíme kurz
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Když se Z garážové kapely stane hvězda,
co vyprodá celou halu
S dobrovolníky také spolupracují.
Na nic si nehrajeme. Rozdávat
Pirátské listy může jít stejně tak
poslanec jako jakýkoli jiný člen či
dobrovolník. Počáteční nadšení
nezmizí, dokud my sami nezapomeneme, kdo jsme a kdo jsme
byli, ještě když Piráti nebyli pro
mainstream dost cool.

Celá strana teď prochází procesem transformace, někdo to
přirovnával k tomu, když se z garážové kapely stane hvězda, co
vyprodá celou halu. Já si myslím,
že jsme pořád garážová kapela,
jen se postupně a s pokorou učíme lépe hrát.

Bc. Jana Rohová, vedoucí Personálního odboru České pirátské strany

Jana Rohová je vedoucí Personálního odboru Pirátů. Z titulu své funkce je spoluzodpovědná
za to, aby u Pirátů v otázce mezilidských vztahů vše klapalo, jak má. Protože se dlouho známe,
navzájem si mezi Piráty tykáme, a tak tuto tradici neporušíme ani „v novinách“.
Když se podívám po naší rozhádané politické konkurenci, zdá se
mi, že udržet stranu v názorové
shodě je olbřímí úkol. Máš na to
nějaký jednoduchý recept?
Nevím, jestli je přímo jednoduchý, ale hlavním receptem je komunikace. Každý Pirát je vysílač,
ale také přijímač. Je tedy velice
důležité naslouchat ostatním
a snažit se dojít ke konsenzu a co
možná nejlepšímu řešení. Současně se snažíme respektovat odlišné názory, které nám mnohdy
poskytnou další zajímavý pohled
na věc. Piráti společně utvářejí svou podstatu a určují směr.
Za Personální odbor se snažím
jít příkladem – komunikovat, trpělivě odpovídat na dotazy, být
tu pro všechny členy, příznivce
i veřejnost.
Kde na to bereš čas?
Sama bych to určitě nezvládla,
v Personálním odboru v současné
době pracuje také 20 koordinátorů, kteří se snaží podporovat

krajská předsednictva a členskou
základnu v kraji, pomáhat s akcemi i administrativou v kraji a předávat informace všem členům.
Co se týče mě, je důležité umět si
zorganizovat čas. I tak moje práce zabere více než plný úvazek.
Souvisí to však s tím, že práce pro
Piráty není jen prací. Když máte
pocit, že děláte něco potřebného,
chcete to dělat dobře a zároveň
vás to naplňuje, úplně neřešíte,
kolik vám to zabere času. Čas je
pořád jen relativní věc.
Ve funkci jsi od loňského listopadu, tedy půl roku. Vím ale,
žes předtím pro stranu pracovala
jako koordinátorka dobrovolníků. Myslíš si, že se ta práce nějak změnila po našem úspěchu?
A v čem?
Určitě se rozmnožila. Po volbách, které pro nás byly velmi
úspěšné, vznikla najednou všude
potřeba obsadit spoustu nových
pozic, aby mohla strana i poslanecký klub fungovat. Dělali jsme

otevřená výběrová řízení na pozice asistentů, analytiků, na místa v dozorčích radách, na pozice
krajských koordinátorů, odborníků do Mediálního či Technického
odboru atd.
S rostoucí členskou základnou bylo také třeba zaměřit se
na zkvalitnění a zefektivnění
informačních toků. V neposlední řadě bylo a je nutné neustálé
(sebe)vzdělávání. To jsou věci,
které se měnily a mění. Některé
věci se však nezmění – například
nadšení pro dobrovolnickou práci
nebo přátelské vztahy ve straně.
I proto stojí za to být Pirátkou.
Takže nabíráme do strany profesionály a odborníky. Nebojíš
se, že zmizí takové to počáteční
nadšení?
Ne! Jsem založením optimista
a myslím tedy, že to půjde. I profesionálové, které jsme nabrali,
dělají část své práce dobrovolnicky a z nadšení pro Piráty.

Jak dlouho ten proces potrvá?
Myslíš, že už jsme aspoň v polovině cesty?
Myslím, že to nejde takhle říct.
Jedná se určitě o dlouhodobý proces. Piráti mezi sebe stále přijímají nové a nadšené členy, strana
roste. Pořád ale drží kurz, který
slibovala držet. Proces transformace vnímám spíše jako reakci
na změny, které se udály. Vyrostli
jsme, a to rychle. Učíme se v tom
chodit a nemáme na to moc času.
Ale máme nadšení a chuť, což je
polovina úspěchu.
Až to bude hotové, oddychneš
si a budeš mít víc času, nebo už
máš v plánu další nápady v Personálním odboru?
I když jsem optimista, vím, že
tohle nikdy nebude hotové. Piráti
jsou dynamická strana a je potřeba neustále reagovat na potřeby
jednotlivých Pirátů. Paralelně
s procesem transformace běží
také zaškolování lidí na různé
pozice, se kterými pomáhá i Administrativní odbor. Brzy začneme nabízet další vzdělávací akce,
které budou otevřeny členské základně. Rozjeli jsme meziodborovou spolupráci, pořádáme školení
s Mediálním a Zahraničním odborem, s Technickým odborem
spolupracujeme na aplikaci „na-

lodění“. Je toho hodně a pořád
to přibývá. Musím však říct, že
někdy si „práci“ přidělávám sama,
když mě zrovna něco napadne
a mám pocit, že to je potřeba zrealizovat.
Musíš kvůli své práci hodně
cestovat. Jak často jezdíš z Písku
do Prahy?
Dvakrát až třikrát týdně. Opět
jde o dobrou organizaci času
a plánování. Většinou to tedy
dělám tak, že když tam jedu,
snažím se do toho dne nacpat co
nejvíc činností a udělat co nejvíc práce. Mám doma rodinu a tři
děti, takže dobrá organizace času
je u mne opravdovou nutností.
Vždycky vyřizuji e-maily v autobuse a volám za chůze. (Ano, jsem
jedna z těch, co chodí skoro všude
pěšky. Je to má oblíbená činnost.)
Nenabíráš tím chozením pěšky
zpoždění?
Ne, ani v nejmenším. Za chůze
totiž vymýšlím další nápady, které bych chtěla realizovat, je to
dobře investovaný čas.
Baví tě tato práce? Co považuješ
za nejlepší, co naopak za nejméně příjemné?
Řekla bych, že baví, i když někdy
mám pocit, že mám tolik práce,
že to prostě nejde stihnout. Je to
ten typ práce, která přibývá, zatímco ji děláte. Je fajn, že každý
den dělám něco jiného, že ta práce je různorodá. Líbí se mi, že se
potkávám s velkým množstvím
zajímavých lidí a že mám skvělý tým, bez kterého by to nešlo.
Nejvíc mě na tom baví, že začínají
být vidět výsledky. Snad to není
jen můj pocit, ale za půl roku se
mě ještě nikdo nepokusil odvolat,
takže to snad nebude tak hrozné.

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Nejdůležitější pilíř volební kampaně: dobrovolníci

P

iráti se v mnohém odlišují
od stran tzv. „tradičních“.
Jednou z těchto odlišností
je schopnost Pirátů v krátké
době sehnat na různé akce
desítky dobrovolníků, kteří
pomáhají šířit pirátské myšlenky bez nároku na odměnu. Prostě jen proto, že věří
v dobrou věc.
Volební kampaň „tradičních“
stran (a jednoho hnutí) je založená na penězích. Funguje asi

takto: Potřebujeme pomocníky
v kampani? Potřebujeme rozdávat letáky? Zaplatíme si studenty
a lidi, kteří potřebují krátkodobou brigádu a jedem!
Tito placení lidé si natáhnou
tričko té které strany (pokud jej
dostanou), postaví se na nějaké
určené rušné místo a natahují
ruce s letákem k procházejícím
lidem. Někdo si leták vezme, někdo ne, ale nejhorší chvíle nastane, když se procházející chce

na něco konkrétního zeptat. Pak
je průběh přibližně takový:
„Tady čtu, že chcete zlepšit podmínky důchodců. Jak konkrétně to
chcete udělat?“
Placený člověk pokrčí rameny:
„Já to tady jen rozdávám. To se
musíte zeptat těch politiků.“
„A vy nejste členem té strany?“
„To teda nejsem a ani je volit nebudu.“
„Tak proč to tady rozdáváte?“
„Protože potřebuju peníze…“

A jak to chodí u Pirátů? Letáky a Pirátské listy rozdávají buď
členové strany, nebo dobrovolníci – sympatizanti. Ti všichni
vědí, jaké informace mezi občany šíří a mohou zasvěceně
odpovídat i na záludné otázky.
Pokud se někdy stane, že odpověď zrovna neznají, protože
se věnují jiné pirátské problematice, zaručeně alespoň vědí,
na koho konkrétně se má občan
obrátit, aby odpověď na svůj dotaz dostal.

A má to i další efekt. Tím, že
informace průběžně proudí od
lidí na ulici až k pirátským funkcionářům a naopak, strana neztrácí kontakt s realitou běžného života. A budete-li mít štěstí,
může se vám na ulici stát, že si
převezmete noviny z rukou přímo od svého poslance.

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

TY KONТROLUJEŠ
držímeSTÁT.
kurzNE ON TEBE.

8

PIRÁTSKÉ LISTY

léto 2018 | pirati.cz

Zkrouhneme kumulování platů politických supermanů

R

ozmohl se nám tady takový
nešvar… a to takovým způsobem, že se skoro považuje za normální stav. Někteří politici jsou
natolik „pracovně výkonní“, že
zvládnou vedle sebe několik prací na plný úvazek. Jejich motivací však není workoholismus, ale
odměny za funkce a moc z nich
vyplývající.
Piráti dnes z vlastní zkušenosti
mohou dosvědčit, že práce poslance je časově velmi náročná,
když se má dělat poctivě. V práci
jsou doslova od rána do večera
a nikdo si nedovede představit,
že by k tomuto pracovnímu po-

měru zvládli nějaký „vedlejšák“,
jako je třeba funkce starosty,
hejtmana, ředitele státní instituce nebo uvolněného radního.
Proto se všichni pirátští poslanci
svých ostatních veřejných funkcí
na plný úvazek vzdali k nejbližšímu možnému termínu, poté,
co zapracovali své nástupce. Své
o tom ví i teď již bývalý starosta
Mariánských lázní Petr Třešňák:
„Naštěstí máme interní pirátská
pravidla, která jsou vysloveně
proti souběhu veřejných uvolněných funkcí, takže jsem věděl,
že dlouho obě funkce společně
vykonávat nebudu. Svému ná-

stupci jsem ale chtěl předat maximální množství dokončených
projektů, stejně jako on musel
dokončit projekty ve svém stávajícím zaměstnání,“ říká.
Bývalí zastupitelé na pražském
Magistrátě dokonce po dobu, kdy
jim dobíhal zastupitelský plat,
všechny své zastupitelské odměny věnovali ve prospěch charity.
Byl jimi financován pravidelný
nedělní „Pirátský guláš“ pro chudé lidi, zdržující se poblíž Hlavního nádraží v Praze.
Jít příkladem ovšem v české
politice nestačí. Z toho důvodu

přišli Piráti s návrhem zákona,
který věc řeší. Nechceme nikomu bránit v práci, ale chceme to
trochu ztížit zlatokopům. Nová
pirátská úprava požaduje, aby si
veřejný funkcionář vybral jednu
hlavní práci, a té se věnoval naplno. Za tuto funkci bude pobírat
jeden plný plat. Za další funkce,
do kterých byl zvolen, bude dostávat pouze 40 procent odměny
oproti tomu, kdyby tuto funkci
vykonával jako jedinou. Kdo tedy
chce, může mít víc funkcí, ale je
jasné, že každá další práce nemůže být vykonávána v plném
rozsahu, proto za ni nemůže být
plná odměna.

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

Nadějné je, že pro tento návrh
máme podporu poslanců skoro
ze všech poslaneckých klubů.
Podaří-li se náš návrh prosadit,
mají naši občané šanci, že jimi
zvolení politici budou své funkce
vykonávat kvalitněji, protože je
nebudou tolik kumulovat. Doufáme, že poslanci jiných stran
tentokrát neotočí.

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Co se urodilo u Pirátů
na Twitteru?

Sledujte nás na všech
našich kanálech!
@ceska.piratska.strana
@Piratska.strana
@pirati.cz

Pošlete
Pirátské listy
dál
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