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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

2

PIRÁTSKÉ LISTY

léto 2018 | pirati.cz

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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litoměřice 2018

Pár slov úvodem
Vážení litoměřičtí spoluobčané,
jak jistě víte, čekají nás na podzim volby nového litoměřického zastupitelstva. Chceme Vám
představit koaliční projekt České
pirátské strany a Strany zelených
do litoměřických komunálních
voleb 2018. Spolupráci dvou politických stran doplňují nestranické osobnosti.
Každé volby jsou unikátní, rezonují jiná témata a kandidují ti,
co jsou v zastupitelstvu již hodně
dlouho nebo naopak tváře nové.
Je zřejmé, že noví i staří zájemci
o zastupitelský mandát mají své
silné i slabé stránky. Na straně
jedné zkušenost a na té druhé nový pohled a nezatíženost
osobními vazbami. To platí jak

o osobách, tak i o politických
stranách. Ideální je kombinace
obojího. A toto vám nabízíme!
Co spojuje Piráty a Zelené?

Vám občanům se možná zdá,
že v Litoměřicích se žije dobře
a není zde třeba něco radikálně
měnit. Souhlasíme, že Litoměřice

na tom nejsou v porovnání s jinými městy nejhůř. Ale rozhodně
víme, kde je co špatně, kde unikají
peníze a vládne klientelismus.

Pokud nám svými hlasy umožníte
podílet se na vedení radnice, tak
slibujeme, že se zasadíme o změny a zlepšení!
Zelení nabízejí dlouhodobou
zkušenost z opoziční práce na litoměřické radnici. Piráti zase
z celostátní politiky. Dohromady tvoříme tým, který je schopen nejenom výrazně ve volbách
uspět, ale i tyto volby vyhrát!
A výhra znamená změnu, kterou
Litoměřice potřebují.

Především transparentnost,
která není u Zelených ani Pirátů
prázdným marketingovým pojmem, jako u stran jiných. Jsme
schopni prosadit skutečně otevřenou radnici a narušení dlouhodobých vazeb mezi politiky
a byznysem, které jsou možná
prospěšné pro některé osoby, ale
nepřináší městu úspory a pokřivují rovnou soutěž. Také nechceme nikoho upřednostňovat ani
upozadnit v rámci přidělování
dotací, kde vnímáme mnohdy
nerovné postavení.

Zajímají nás Vaše názory! Pište
nám, volejte nám, říkejte nám, co
Vás pálí a kde čekáte na změnu!
Jindřich Pávek & Lenka Simerská
lídři koaliční kandidátky

Otázky pro lídry kandidátky v Litoměřicích
Přinášíme Vám rozhovor s lídry společné kandidátky Pirátů
a Zelených do litoměřických komunálních voleb. Na otázky bude
odpovídat Ing. Jindřich Pávek
(Piráti) a PhDr. Lenka Simerská
(Zelení).
Který moment byl rozhodující, že jsi se stal členem Pirátů /
členkou Zelených?
Jindra: „Moje setkání s nynějším
poslancem Mikulášem Peksou.
Potažmo to, že se z nás stali přátelé. Stačilo pár piv a rozhovorů
nad nimi a cesta k Pirátům byla
otevřená, neb se mi líbilo, co Piráti prezentují a jak to prezentují.“
Lenka: „Byly to komunální volby
2014. Několik měsíců před nimi
mě oslovil Petr Panaš, jestli bych
šla na kandidátku. Zelené jsem
sledovala už před tím a také jsem
byla aktivní mezi rodiči předškolních dětí a chtěla jsem určité věci
ve městě posunout. Tehdy to bylo
hlavně školství a dýchatelnost
vzduchu v souvislosti s nemocností. Začala jsem tedy chodit
na setkání a postupně se to nabalovalo. A protože mám takovou povahu, že když se do něčeho
dám, tak naplno, brzy z toho bylo
regulérní členství v Zelených.“
Jaký odbor MěÚ Litoměřic bys
měl/a ráda/a po volbách v kompetenci a proč?
Jindra: „Velmi nerad bych predikoval, který odbor bych měl
v kompetenci. Přeci jen do voleb
je daleko a potom v případě, že
budeme spoluautoři koalice, čeká
nás vyjednávání, tak těžko říct,
který odbor nám bude v případě
úspěchu přiřazen. Ale rád bych
se angažoval v místech, kterým

rozumím a mohl bych využít své
zkušenosti.“
Lenka: “Také nebudu předbíhat.
Ale jsem přesvědčená, že naše koalice by zvládla jakýkoli odbor.
Máme skvělé zázemí v lidech, kteří mají zkušenosti jak odborné,
tak manažerské a reprezentační.
Mě osobně zajímá strategický rozvoj města, školství, Zdravé město,
sociální otázky a trh práce a životní prostředí.”

ing. jindřich pávek

Piráti

Koalice Pirátů a Zelených
nechce spolupracovat s KSČM
a SPD. Proč ne s komunisty?
Jindra: „Piráti se i na národní
úrovni vymezují proti extrémním
politickým stranám. Tuto myšlenku přenášíme i do městské politiky, jelikož razíme názor, že se
nedá budovat pozitivní budoucnost města se stranou, která má
tak temnou minulost, od které se
dostatečně nedistancuje.“
Lenka: „Zelení to mají dlouhodobě úplně stejně. Komunisté tuto
zemi rozbili a díky tomu jsme tam,
kde jsme. Mentálně i ideově je
jasná kontinuita mezi komunisty
před listopadem a těmi současnými. Tolik rodin a individuálních
osudů bylo zasaženo tragediemi,

bezohledně byl ničen i veřejný
majetek a životní prostředí. To
se nedá zapomenout za guláš.“
Jaké partnerské město Litoměřic bys rád/a navštívil po volbách
jako první?
Jindra: „Nerad bych, aby občané
našeho krásného města vnímali
spolupráci s partnerskými městy jako levnou cestovní kancelář
pro radní. Takže pokud to bude
mít smysl pro město a jeho rozvoj, rád bych navštívil Calambu,
jako nejstarší partnerské město.
Popřípadě bych velmi rád navštívil Míšeň, která je moje srdcová
záležitost.“
Lenka: „Do Míšně jezdím soukromě, protože tam mám blízké
přátele paradoxně ještě z dob, kdy
jsem v Litoměřicích nebydlela.
V pozici, která reprezentuje město, bych určitě jela tam, protože
přeshraniční spolupráci s nejbližšími sousedy vnímám jako velmi
důležitou. Před 8 lety jsem prošla
míšeňskou Werkschule, což je velmi zajímavý vzdělávací koncept
základní školy, který jsem se snažila tehdy přenést do Litoměřic.
Co se týče spolupráce s Filipínami, tak ta mě také velmi zajímá.
V Manile jsem byla na Blumentritt
Road. Ráda bych celý smysl spojení mezi Litoměřicemi a Filipínami
oživila a přiblížila veřejnosti, protože ta historie za tím je celkem
dramatická.“
Který politik/politička jsou
tvůj vzor?
Jindra: „Své politické vzory
rekrutuji z Velké Británie, ale
i z království Českého. Velký
vzor z pohledu národní hrdosti je pro mě Přemysl Otakar II.,

král Železný a zlatý. Muž, který
až neuvěřitelně pozvedl předchůdce naší vlasti. Dalším českým vzorem je Jiří z Poděbrad.
Muž, který přišel jako jeden
z prvních s myšlenkou připomínající Evropskou unii, unii
v které bychom hráli politický
prim. Pokud se mám podívat
do novodobé historie, tak je
pro mě velký vzor sir Winston
Churchill a Margaret Thatcher.
Obě osobnosti vnímám rozporuplně, ale vždy byly v tu chvíli
pevné ve svých rozhodnutích,
která v dlouhodobém horizontu
pomohla povznést hrdý Albion
v časech, kdy to potřeboval.“

phdr. lenka simerská

Zelení

Lenka: „Velmi si vážím Magdy
Vašáryové. Je to politička a diplomatka, která ve světe mužů
a tvrdých politických bojů nikdy nevystupovala jako chlap
v sukni. S velkým přehledem
a inteligencí dokáže vždy říct,
co si myslí, byť je to třeba nepopulární nebo v danou chvíli
nevýhodné. Obdivuji její integritu a lídrovství, které se u ní
propojuje s krásou osobnosti.
Navíc, kam přijde, tam rozhodně
není nuda!“

Jaká je tvoje nejoblíbenější
kniha?
Jindra: „Vyrostl jsem na Pánu
Prstenů a dalších knihách o hrdinech, ať ve smyšlených světech,
tak i na divokém severu Ameriky.
Teď už není tolik času na četbu,
takže raději knihy poslouchám
při svých cestách autem a těmto
knihám vévodí severská krimi.“
Lenka: „A jéje! Na tuhle otázku neumím odpovědět, to bych
musela vyjmenovat tolik titulů
a autorů. Nebo řeknu čtyřsvazkový Sociologický slovník, tam
je všechno! Ale vážně, mám jeden plán, až nebudu mít co dělat,
ráda bych přeložila a vydala u nás
knihu The Birth House neboli Porodní dům. Je to strhující román
o praxi porodní báby v rybářské
vesnici v Kanadě, o počátcích porodní péče a hlavně o tom, jak to
viděly ženy a proměně celé společnosti díky tak soukromé věci
jako je porod.“
Jaké místo máš nejraději v Českém středohoří?
Jindra: „Mé srdce patří lesům
kolem Bukové hory a Zubrnic.
Rád sedím na pařezu a dívám se
také do krajiny ze Sedla, kdy má
člověk za zády krásně zvlněné
středohoří a před sebou placku
Polabí se symbolem českého národa – Řípem.“
Lenka: „Určitě Hradiště, dokáže neuvěřitelně dobít. Je kousek
za městem a člověk je za chvíli
na místě s úžasným výhledem
a krásnou energií. Dál taky lesy
kolem Sedla, prameny a studánky, tam to mám dost prochozené.
Mám ráda i babinské louky, to
jsou zvláštní místa.“

svoboda projevu, rovnoprávnost
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Představení lídra a kandidáta za piráty
vidět je očima mládí a zároveň posuzovat návrhy myslí
člověka zodpovědného za přenechání krásné krajiny
dalším generacím. A práce na radnici by měla být brána
jako dlouhodobý závazek a přínos do budoucna, nikoliv
„po nás potopa“ nebo si z radnice dělat dojnou krávu.
Další informace: Narodil jsem se ve Vyškově na Moravě, ale můj život mě zavál do ¾ Evropy. Viděl jsem,
jak se lidem žije na “bohatém západu”, ale i „chudém
východě“ Evropy. Vysokou školu se zaměřením na lesnictví jsem vystudoval v Praze. Po studiu a získané
odborné praxi jsem mohl nastoupit jako odborný rada
na pozici garanta Evropských dotací pro české lesnictví na platební agentuře Ministerstva zemědělství.
V rámci zaměstnání jsem mohl v globálu pomáhat
ing. Jindřich Pávek
zlepšovat stav českého lesnictví, což se pozitivně
Lídr společné kandidátky Pirátů
dotklo i spousty lidí mimo obor. V následné a zároa Zelených, 31 let
veň současné životní etapě jsem přijal velkou výzvu,
postavit na nohy lesní správu Litoměřicko jednoho
Politická příslušnost: Piráti
Zaměstnání: Vedoucí lesní
církevního subjektu. Je to úkol nesnadný, ale člověk
správy Litoměřicko
ví, že když dělá svoji práci dobře a zodpovědně, tak
po něm zůstane krásné přírodní prostředí, snoubící
Proč kandiduji? Díky svým cestám ekonomiku s estetikou a ekologii. A to vše nepochybně
a předchozím zaměstnáním jsem scho- další generace ocení. Tak jako ocení pozitivní přístup
pen vidět věci z jiného úhlu pohledu, a snahu k zodpovědnému vedení města.

aleš Stibal
Trojka na společné kandidátce Pirátů
a Zelených, 40 let
Politická příslušnost: Piráti
Zaměstnání: Eskalační inženýr
a lektor u výrobce firewallů
a security síťových prvků,
spoluvlastník místní
IT/síťařské firmy.

Proč kandiduji: Doba se mění. Když
jsem byl mladší, myslel jsem si, že
(mi) stačí odvolit, projevit nějakou
obecně směřovanou vůli a je to. Ale
není. Politika se změnila k horšímu,
ve prospěch populismu, polopravd
a manipulací. Mně se to nelíbí a nemůžu už nadále sledovat dění okolo
mě, které ovlivní budoucnost mých
dětí, aniž bych neměl pocit, že jsem
mohl udělat více. Proto jsem se rozhodl se aktivně zapojit.
Další informace: Původně jsem ze
Štětí, do Litoměřic jsem se přiženil.
Celý můj profesní život se pohybuji
v oblasti sítí a programování (C/C++/
Python). Jsem autorem několika
svobodných open-source projektů,
například smithproxy (http://www.
smithproxy.org/).Po určité době jsem
se rozhodl vzít svůj život do vlastních
rukou a založil jsem s kamarády firmu se sídlem v Litoměřicích, možná
ji znáte. Po několika letech jsem ji ale

musel bohužel opustit a nastoupil
jsem k velkému výrobci firewallů.
Zde jsem si prošel role nižší technické a manažerské, až po veskrze
hodně technickou až lektorskou,
na které se nacházím nyní (můžete
se podívat na můj LinkedIn). Často
pracovně cestuji, hlavně v oblasti
Evropy (Francie, Německo, UK), ale
občas i dál (USA, Indie).
Ve volném čase, pokud nejsem
s rodinou (manželka Katka a synkové Filip a Vojta), nebo nevylepšuji
nějaký můj projekt, můžu být např.
v “posilce”. Na plachtění mi už moc
času nezbývá, což je škoda.
Co mohu nabídnout? Nejsem politický matador, ale profesní život
mám celkem bohatý, potkávám řadu
lidí z odvětví, na různých úrovních
a z různých zemí, mohu nabídnout
své zkušenosti z IT pro zmodernizování chodu města a tím usnadnit
život občanům Litoměřic.

Rozhovor s kandidáty vše co Vás zajímá
Na položené otázky odpovídají
další kandidáti Pirátů a Zelených
do litoměřických komunálních
voleb, Aleš Stibal (Piráti) a Renata Kutina Vášová (Zelení).
Proč tě baví politika?
Aleš: „Spíš než vyloženě politik
jsem aktivizovaný občan, kterého baví dialog a kontakt s lidmi.
Politika pro mě není předmět
primárního zájmu. Chtěl bych
jen nějak přispět ke zlepšení
politické a místní situace, dle
mých schopností a možností. To
je důvod, proč jsem se rozhodl
do politiky jít. Věřím, že pokud
se člověku ve veřejném prostoru něco nelíbí, má se pokusit to
změnit.“
Renata: „Já to spíš vidím tak,
že od studentských let se pohybuji tam, kde jsou lidé kulturně,
společensky, občansky aktivní.
Zde vidím základ svého vstupu
do komunální politiky – od studentských demonstrací za zvýšení příspěvků vysokým školám
po možnost ovlivnit naplňování vizí skutečně zdravého města, ve kterém žiji, a to ve všech
ohledech – od fungování radnice
a samosprávy, prostředí ve městě
(ovzduší, zeleň, hřiště) po odpovědné plánování investic a péči
o všechny skupiny obyvatel i ty
různým způsobem znevýhodněné (senioři, zdravotně postižení,
sociálně slabí).”
Jakou příspěvkovou organizaci bys měl/a ráda/a po volbách
v gesci a proč?
Aleš: „To je zajímavá a přímá
otázka. Mám blízko k technickým
záležitostem, ale třeba i ke sportu a hudbě :-) Čili by to mohly být
Technické služby, Městská sportovní zařízení, ale třeba i ZUŠ.“

Renata: „Protože největší zkušenosti mám v oblasti neziskových organizací a kulturních aktivit, jsou mi nejbližší Městská
kulturní zařízení a ráda bych se
v budoucnosti více zaměřila také
na oblast školství.”
Koalice Pirátů a Zelených nechce spolupracovat s KSČM
a SPD. Proč ne s SPD?
Aleš: „Víme, že komunální politika je o konkrétních lidech. Ti
lidé ovšem vstupují do politických stran dobrovolně, čímž jaksi
souzní s názory a programem té
strany. Není pro mě osobně možné konstruktivně spolupracovat
s někým, kdo je OK s programem,
postaveným na šíření strachu
a populismu.“
Renata: „Nemyslím si, že bychom se v konkrétních krocích
či na konkrétních tématech
nebo projektech s jednotlivými
zástupci SPD neshodli, ale pokud někdo vstupuje do politiky
s takovým ideologickým zázemím, které kolem sebe rozsévá
nepodložené zprávy a šíří nenávist k různým skupinám obyvatel, není možné s ním uzavírat
partnerský vztah.”
Co bys chtěl/a po volbách řešit
jako první?
Aleš: „Chci se vrhnout na zlepšování infrastruktury města
a okolí. Pod infrastrukturou
chápu dopravu, ale také komunikační systémy města. Lepší infrastruktura vedla vždy k větší
efektivitě.“
Renata: „Po seznámení se všemi aktivitami a projekty, které
běží, bych se zaměřila na situaci
kolem litoměřické nemocnice,
přesunu ZUŠ do budovy velitelství a rekonstrukce bazénu. Hle-

dala bych také možnosti navýšení
rozpočtu pro kulturní projekty.”
Budeš chtít jako zastupitel/ka
oddávat?
Aleš: „Ne, děkuji. Nejsem moc
na dlouhé proslovy :-)”
Renata: „Nemám s tím problém
a svatby mě baví.”

Piráti + Zelení – Společný úklid přírody

Tvůj oblíbený film?
Aleš: „Atlas Mraků, 5. Element,
MIB, BSG, z českých třeba excelentní Teorie Tygra. Obecně se dá
říct, že mám rád sci-fi a komedie,
pokud možno oboje najednou!”
Renata: „Příběh služebnice, Dej
mi své jméno, Dead Man, E. T.
Mimozemšťan, Hair, Taking Off,
Indiánské léto, My Fair Lady, Casablanca, Samotáři a v poslední
době hlavně seriály – Pustina,
Most, Mamon, Strange Things,
Teorie velkého třesku. Mám široký rozptyl, ale některé filmy
můžu vidět znova a znova.”

Uklízíme, a to nejen v politice

Jaké místo máš nejraději v Litoměřicích?
Aleš: „Asi náměstí, i když v Litoměřicích je mnoho hezkých
míst. Vůbec je to hezké město.
Na náměstí je sice rušno, ale
mě se to i vlastně líbí. Pravda,
aut je tam nejspíš trochu příliš,
zkusíme zoptimalizovat, hlavně tranzit, který by se mohl náměstí vyhnout. Hlavně ale nechci
z náměstí skanzen bez aktivního
života.“
Renata: „Nejraději mám Střelecký ostrov – pozorovat jak
se od povodní tahle část města
proměnila, jak je využívána …
na tomto místě je vidět, že pokud se spojí síly a lidé si za něčím
jdou, dokáží velké věci.”

Následoval Den Země, který
jsme oslavili prací v litoměřickém polesí. Lídr litoměřických
Pirátů Jindra Pávek uspořádal
lesní brigádu ve svém revíru.
Sázeli jsme javory a jedle, bylo
horko, ale v lese nám to nevadilo,

Spolupráce Pirátů a Zelených začala v Litoměřicích už před samotným uzavřením koaliční smlouvy. Společné zájmy se ukázaly
i při akci Ukliďme Česko (Litoměřice), která proběhla 7. dubna,
a které se zúčastnili zástupci obou stran.
Uklízeli jsme od ulice Liškova po žluté turistické značce
směrem k podzemní továrně
Richard. Zapojili se nejenom
dospělí, ale i děti, kterým se to
nakonec velmi líbilo. Počasí se
vydařilo a během dopoledne se
podařilo nasbírat opravdu hodně
pytlů nepořádku.

i když makačka to byla! Starší hoši
jeli na výkon. Rodiče razili heslo
„kecáme a makáme zároveň“!
Prohlédli jsme si živé kůrovce.
Věděli jste, že jeden kůrovec dokáže v jedné vlně zplodit až 1 000
vajíček? Vzhledem k současným
vysokým teplotám se tyto vlny
dají letos očekávat až tři. Důsledek klimatických změn v praxi.
Krásný den jsme zakončili na Víťově rozhledně. Že umíme uklidit
přírodu jsem si vyzkoušeli a teď se
vrhneme dělat pořádek v politice.
Držte nám palce.

Chceme v Litoměřicích

vyvážený Radniční zpravodaj
Radniční zpravodaj je sestavován radnicí. Zastupitelé dostávají nějaký prostor k vyjádření,
ten ale není nijak velký. A hlavně nemohou reagovat na některé účelové a zavádějící články
a tvrzení radnice.Příkladem
může být tvrzení pana starosty v Radničním zpravodaji č. 1

držíme kurz

z 6. února 2018, kde je na str. 7
starostova odpověď na článek,
který napsal poslanec Mikuláš
Peksa (Piráti). Citace starosty:
„Pane poslanče, všechny opoziční strany zastoupené v zastupitelstvu dostaly nabídku pracovat ve výborech. Bylo na nich,
jak se s nabídkou vypořádají.“
pokračování na straně 5
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Představení lídryně a kandidátky za zelené
phdr. Lenka Simerská

Lídryně za Zelené a dvojka společné
kandidátky s Piráty, 42 let
Politická příslušnost: Strana
zelených
Zaměstnání: Odborná garantka
projektu 22 % K ROVNOSTI –
nástroje pro zaměstnavatele
a sociální dialog, Ministerstvo
práce a sociálních věcí

Proč kandiduji? Nestačí se dívat a pak
kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být
občansky aktivní. Pokud chceme něco
změnit, je potřeba použít politické nástroje.
A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský
potenciál být moderním, čistým a zdravým
městem. Bohužel ale v mnohém zůstává
u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru
poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co

dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme
děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město
chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
Další informace: Vystudovala jsem sociologii
a sociální politiku na Fakultě sociálních věd
Karlovy Univerzity v Praze. Jako socioložka
mám praxi ve zpracování výzkumů, analýz,
evaluací, HR auditů, tvorbě metodik a expertní
činnosti a také poradenství a lektorování pro
soukromou i veřejnou sféru v ČR i v zahraničí.
Témata, kterými se zabývám, zahrnují zlepšování podmínek trhu práce, rovné příležitosti,

work-life balance a využití plného potenciálu
lidských zdrojů. V roce 2014 jsem se pustila
do dalšího studia a sice koučinku a od získání
certifikátu se věnuji individuální koučovací praxi
s klienty a klientkami v Praze, v Litoměřicích
i vzdáleně pomocí internetu.
Momentálně pracuji na Ministerstvu práce
a sociálních věcí, kde vedu jednu z klíčových
aktivit projektu 22 % K ROVNOSTI, který řeší
nerovné odměňování žen a mužů. Ženy v ČR
vydělávají v průměru o 22 % méně než muži,
což dělá ročně kolem 86 tisíc Kč, které chybí
v rodinných rozpočtech. Jsme s tímto rozdílem
druzí nejhorší v Evropské unii a to měníme.
V Litoměřicích žiji od roku 2009 a od začátku
se zapojuji do komunitních aktivit. Každoročně
pořádám podzimní akci Umění Země, která
spojuje umění s vnímáním přírody a relaxací
pro celou rodinu. Organizuji a moderuji besedy
k aktuálním otázkám. Velmi jsem si přála pro
syna svobodné a kreativní vzdělávání a to mě
vedlo k tomu, že jsem v roce 2009 dala impulz
vzniku sdružení rodičů Waldorfská iniciativa
Litoměřice o.s. Jsem velmi ráda, že iniciativa
dosáhla během let velkého úspěchu a přeroProč kandiduji? Pokud chci něco ve svém
okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat
do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny
ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity,
aktivismu a komunit - tam bychom měli město
směřovat.
Další informace: Narodila jsem se v Litoměřicích. Po zakončení studia na Filozofické
fakultě UP v Olomouci jsem nastoupila jako

Mgr. Renata Kutina Vášová

Čtyřka společné kandidátky Pirátů
a Zelených, 40 let
Politická příslušnost: Strana
zelených
Zaměstnání: fundraiser Hospic
sv. Štěpána

dila se v první waldorfskou školu v Ústeckém
kraji. Syna už škola bohužel věkově minula, ale
akce pro děti i rodiče, nejen vzdělávací a různé
přednášky, ale také slavnosti a společenství
v lesním klubu Svatojánek jsme si opravdu užili.
Od roku 2014 působím v Komisi Zdravého
města a Místní agendy 21 při MěÚ Litoměřice
(http://zdravemesto.litomerice.cz/). Tuto agendu považuji za dobrý nástroj zapojení občanů
do rozhodování o tom, v jakém prostředí budou
žít. Možnosti, které agenda Zdravého města
nabízí, je ale potřeba opravdu využít, ne pouze
formálně splnit.
Členkou Strany Zelených jsem od roku 2014,
kandidovala jsem v krajských volbách a ve volbách do poslanecké sněmovny. V lednu 2017
jsou byla zvolena do Rady krajské organizace
Zelených (http://ustecko.zeleni.cz/). V rámci
Ústeckého kraje se zasazuji o větší zapojení
žen do politiky a veřejného života, sociální odpovědnost firem (CSR), dále o podporu malého
podnikání s důrazem na vazbu k regionu a příležitosti pro drobné podnikatele a živnostníky,
zvláště ženy, které tak mohou řešit nepříznivou
situaci na trhu práce.
vedoucí kina Máj v Litoměřicích. Po rodičovské dovolené jsem se stala součástí spolku
Činoherák Ústí, po jeho transformaci jsem
dostala na starosti obchodní oddělení příspěvkové organizace Činoherní studio v Ústí
nad Labem. V listopadu 2017 jsem nastoupila
na pozici fundraiser do Hospice sv. Štěpána
v Litoměřicích.
Od roku 2003 působím v litoměřickém spolku Kinoklub Ostrov, který pořádá řadu kultur-

Za důležitou považuji pro náš kraj také
podporu zdravého sociálního dialogu a téma
tzv. důstojné mzdy.
V únoru 2018 jsem se stala spolupředsedkyní Strany Zelených Litoměřice spolu
s dlouholetým předsedou Petrem Panašem.
Úzce spolupracuji se zastupitelkou kraje
Faxe v Dánsku, Camillou Meyer (http://www.
faxekommune.dk/), se kterou se pravidelně
vzájemně navšťěvujeme. Naše spolupráce
začala projektem, ve kterém byla Camilla
mojí mentorkou. Díky tomu jsem měla možnost v Dánsku čerpat zkušenosti z fungování
komunální a krajské politiky, řešení zdravotní
situace obyvatel na úrovni města, vzdělávání,
a sociálně-enviromentálních programů. Velmi
inspirativní je hlavně praktické fungování
dánské demokracie a vyspělost komunikace,
kdy protistrany vedou dialog, nikoli nenávistný osobní boj. Camilla Meyer v Litoměřicích
prezentovala tvorbu zdravotního plánu kraje
Faxe a od nás si naopak odvezla inspiraci
pro model školního stravování, které nyní
v rámci svého mandátu realizuje.

ních aktivit, hlavně na Střeleckém ostrově.
Od roku 2014 jsme členkou kulturní komise
města Litoměřice.
Mám dva kluky (6 a 8 let), se kterými si užiju
zábavy víc než dost. Ráda výletuju, chodím
do kina a čtu, když je čas.
Za Stranu zelených jsem kandidovala v komunálních volbách a krajských volbách. I před
tím byla Strana zelených pro mě jedinou přijatelnou volbou.

Fotografie ze společné besedy Pirátů a Zelených.

Beseda o životě s politikou Kolik máš vyhlášek, tolikrát jsi městem

Společnou akcí Zelených a Pirátů byla i beseda O politice vážně
i nevážně, která proběhla 24. 4.
v sále Okamžik Litoměřice. Pozvaní byli: JUDr. Karolina Žákovská Ph.D. právnička, PhDr. Lenka
Simerská, socioložka (obě Zelení). Mgr. Mikuláš Peksa, poslanec
(Piráti) Účastníci se měli možnost
dozvědět, co hosty přivedlo do politiky, jaké mají zkušenosti se studiem v zahraničí, co si myslí o dalším vývoji EU, jak se daří zvládat

rodinný život s politikou a proč
je podle nich málo žen političek.
Beseda byla nabitá inspirativními myšlenkami. Alespoň to takto
vyjádřila studentka maturitního
ročníku litoměřického gymnázia
Kateřina Stojanová. V tomto duchu se vyjádřili i další účastníci
besedy. Účastníci ocenili, že zazněly nejen osobní zážitky s politikou a studiem v zahraničí, ale
také řada informací z praxe a vize
do budoucna.

dokončení ze strany 4

Opoziční strany měly zájem
na zastoupení ve výborech už
na ustavujícím jednání zastupitelstva po volbách. Jejich zájem
ale nebyl vzat v potaz. Poslední
návrh na zastoupení opozičních
stran ve finančním výboru (což
je nejdůležitější výbor) jsem
podal před rokem. Koalice ho
však neschválila. Zelení a ANO
tam zástupce nemají. Problém
je i skutečnost, že opozice má

pouze jednoho zástupce v redakční radě. Jako Zelení jsme
usilovali také o zastoupení, ale
marně.
Pevně doufáme, že po volbách
se situace změní a Radniční
zpravodaj bude více otevřený
nejenom opozičním zastupitelům, ale i občanům.
Petr Panaš

zastupitel za Zelené

Parafrází na přísloví o výhodě znalostí cizích jazyků se chci
zamyslet nad smyslem obecně
závazných vyhlášek. Jsou výhodou nebo přítěží? Určitě na to
nenajdeme jednoznačnou odpověď. Dle mého mají určitě smysl
vyhlášky upravující místní poplatky a daň z nemovitosti, tedy
jakési „komunální daně.“ Každá
obec nebo město má možnost
se rozhodnout, zda bude chtít
od občanů získat peníze a tyto
smysluplně investovat. Případně
určit, kolik se má platit za psy,
vstupné, ubytovací kapacitu či
lázeňský poplatek.
Větší problém vidím ve vyhláškách, které upravují problematiku veřejného pořádku. Přemýšlel
jsem nad tím už dříve, ale posledním impulzem k tomuto článku je
litoměřická vyhláška, která upravuje délku vodítka psa (může mít
max. 1,5 metru). Představil jsem si
strážníky běhající po městě s metrem a dohadující se s páníčky
psů, jestli je ten metr kalibrovaný

a měří přesně. Ale existuje mnoho
dalších vyhlášek v různých městech. Zakazují na určitých místech
pít či kouřit, sedět, žebrat, zpívat.
Zastupitelé mají legislativní
pravomoc vyhláškou určit určité
normy chování, ovšem jen v jejich
městě či obci. Ale představte si, že
si vyrazíte na dovolenou naší krajinou. Zastavíte ve městě XY a nevíte. Musí mít váš pes náhubek,
můžete ho pustit na volno, může
si váš spolujezdec před autem vypít pivo? Znáte, jak se chovat? Ne!
Na druhou stranu si buďte jistí, že
to neznají ani zastupitelé, kteří
vyhlášky přijímají. Tak schválně, zkuste se zeptat těch litoměřických, kolik že máme platných vyhlášek a jakých. Ptát
se na jejich obsah už asi ani
nemá cenu. No, máme jich 31,
ale některé jsou jen ty, které ruší
jiné. Tudíž těch skutečně něco
upravujících je 23. To není úplně
málo. Ale na druhou stranu zákonů je cca 15.000 a nikdo vlastně
ani neví, kolik přesně.

držíme kurz

Problém je ten, že v podstatě
vše důležité z hlediska veřejného
pořádku upravuje přestupkový
zákon a trestní zákoník. Podle
mého nemá cenu na základě nějakého aktuálního excesu hned
přijímat speciální vyhlášku. Dobrý policista dokáže postihnout
téměř veškeré protiprávní jednání na základě aplikace existujících zákonů a nepotřebuje
k tomu další vyhlášky. Aby byl
zákon porušen, musí být jednání
společensky nebezpečné. Je společenský nebezpečné, když budu
mít dvoumetrové vodítko? Jasně,
že není. Ale dohadujte se s rukou
zákona.
Netvrdím, že je nutné hned šmahem všechny vyhlášky zrušit. Ale
Zelení a Piráti navrhují udělat
v Litoměřicích jejich důkladnou
revizi a zbavit se těch, které jsou
nevymahatelné, přežité nebo úplně zbytečné.
Petr Panaš

zastupitel za Zelené
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Tisková konference Pirátů a Zelených
v komisích města víme, kde je
potřeba udělat změny, a co občany pálí“, dodává Lenka Simerská, lídryně Zelených. „Výborně
také kombinujeme odbornost
našich kandidátů obou stran“,
zdůrazňuje.

Mikuláš Peksa a Lenka Simerská na společné tiskové konferenci

24. dubna se v prostorách
grandhotelu Salva uskutečnila
tisková konference místního litoměřického sdružení České pirátské strany a Strany zelených,
na níž oba politické subjekty
podepsaly koaliční smlouvu
a představily zástupce společné kandidátky do blížících se
komunálních voleb.
Obě strany tak využily společné názorové shody ve většině
programových bodů a zároveň
navázaly na své kolegy z Mostu,
kteří již spolupráci úspěšně zahájili. Lídrem společné kandidátky byl zvolen Ing. Jindřich Pávek
za Piráty, dvojkou je PhDr. Lenka
Simerská ze Strany zelených.
„Naši kandidáti vstupují do voleb z pozice informovaných občanů. Tato informovanost je čas-

to malá a nedostatečná, protože
radnice svá závažná rozhodnutí
projednává za zavřenými dveřmi a odmítá obyvatele Litoměřic
informovat včas. Naším cílem
na radnici tedy bude větší zapojení lidí do chodu města a jejich
lepší informování“, říká Jindřich
Pávek, lídr kandidátky.
Společným pilotním projektem vzájemné spolupráce bylo
vytvoření internetových stránek, na kterých budou koaliční
strany o svém počínání informovat své voliče a vedle volebního
programu zde bude k dispozici
postupně i kompletní seznam
jmen a pořadí kandidátů.
„Do naší koalice přinášíme bohaté zkušenosti a znalost problémů města. V opozici jsme
nemohli věci měnit, ale z práce

Výsledkem společného snažení
by měla být především transparentní radnice jednoduše přístupná všem občanům, odpovědné hospodaření, šetrný přístup
k životnímu prostředí a bezpečná fungující infrastruktura.
Vzhledem ke svým ideologickým základům se nicméně již
nyní Piráti a Zelení jednomyslně shodli na neprůchodnosti
spolupráce se stranami, které
ohrožují základy demokracie,
nebo se přímo na její likvidaci
historicky podílely, tedy s KSČM
a SPD.
Začíná spolupráce dvou stran,
které mají ambici změnit radnici a udělat z Litoměřic město
otevřené, transparentní, s vizí
do budoucnosti. Přinášíme nové
nápady, nové tváře a svěží vítr
do místní politiky. Nabízíme
mix zkušenosti i nezatíženosti
současnými vazbami, kandidáty
mladé i staré politické harcovníky. Vyplouváme do politického
klání a chceme vyhrát. S vámi se
nám to podaří.

Město Zahrady Čech

a nemá svůj farmářský trh?!
Těšili jste se, že si v sobotu vyrazíte v klidu nakoupit zeleninu
od místních pěstitelů, vezmete
k tomu čerstvé pečivo, sýry a mléko
z blízké farmy, nějakou tu kvalitní
uzeninku, vyberete z lákavých hub
a možná bude i ryba, když přijdete
včas? Dáte si rovnou dobrou kávu,
potkáte pár známých a necháte děti
proběhnout zatímco nakupujete?
Smůla! Myšlenka farmářského trhu
je totiž v Litoměřicích opět zabitá.
Farmářské trhy výborně nastartovaly v roce 2013. Měly vysokou
návštěvnost a dalo se začít stavět,
zlepšovat spolupráci s prodejci
a časem vybudovat výborné trhy
podporované městem. Zvedly by
kulturu nakupování, podpořily
místní produkci a život ve městě.
Místo rozvoje ale následoval úpadek. Termín se přesunul ze sobot
na středy a zase zpátky. Následovaly výmluvy, že nejsou prodejci,
přičemž šlo spíše o nevyhovující
podmínky. Výsledek je, že nezůstalo nic.
Litoměřická ODS na svém facebookovém profilu v odpovědi

na dotaz informuje (dne 4. 5. 2018),
že letos bude farmářské trhy pořádat pan Stanislav Koukolíček. Ten
sice měl zájem o jejich pořádání, ale
nakonec nenašel na městě odezvu
a podporu, kterou očekával. Dle
jeho slov ho odradilo také to, že
paralelně byly povolovány stánky
pro prodejce na náměstí, což dříve
(když farmářské trhy organizovala
Zahrada Čech) nebývalo zvykem.
Snad dostaneme z radnice nějaké
vysvětlení.
V každém případě náš názor je
ten, že do Litoměřic farmářské
trhy patří. Město Zahrady Čech,
kraj pěstitelů a šlechtitelů, Zdravé
město kategorie A má přece co nabídnout. Vytvoření podmínek pro
farmářské trhy vhodných pro město i prodejce je na předním místě
našeho programu pro komunální
volby 2018. Sbíráme zkušenosti
v jiných městech s úspěšnými trhy
i v zahraničí.
Lenka Simerská,
Renata Vášová
Zelení

Každá pomoc se počítá!

Naše koalice totiž stojí zejména na podpoře jednotlivců. Naši kandidáti
nejsou placeni z městských peněz, a proto se dokážou rozhodovat nezávisle. Podpořte nás svým darem, i tak můžete docílit toho, že naše radnice
bude skutečně transparentní. Své dary posílejte na účet č. 2101172839 /
2010. Všem dárcům velmi děkujeme. Na dary vystavujeme na požádání
potvrzení uznatelné pro snížení daňového odpočtu.

Proč „ztrácím“ čas prací pro ostatní?
V tomto článku vám představíme
Filipa Horáka, člena Strany zelených, který je v Litoměřicích znám
díky svým aktivitám, kterými jsou
semínkovna, vermikompostování
a medobraní.

Filip Horák

Filipe, proč investuješ svůj čas
a energii do takových drobností,
jako jsou semínkovna nebo propagace domácího kompostování žížalami? Proč jsi se před lety rozhodl
pořádat v Litoměřicích ochutnávky místních medů – Litoměřické
medobraní?
„Odpověď není nijak složitá. Když
dělám něco pro sebe, je vždy lepší,
když se z výsledků práce může těšit více lidí než jen já sám. Proč se
chovat sobecky ve městě, kde žiji
a chci žít co nejlépe a nejspokojeněji? Samozřejmě, že lze žít svůj sou-

kromý svět, nestarat se, co se děje
kolem. Nezajímat se, proč spousta
věcí okolo nefunguje, chátrá… A při
dovolených závidět místním lidem
život v barevných, životem kypících a veselých městech.“
Domníváš se, že dokážeš v Litoměřicích něco změnit nebo
nastartovat? Není to na jednoho
člověka příliš velké sousto a spíše
úkol radnice?
„Duch města netvoří úředníci
na radnicích. Respektive tvořit
pomáhají, svým pozitivním přístupem a vstřícností vůči aktivním lidem, kteří se snaží město
oživovat. Kolikrát by stačil i jen
tichý souhlas, pomoc při papírování, ochota trochu zariskovat. Je
to naše město. Nás, co zde žijeme
a pracujeme, dojíždíme nebo toto
město jen rádi navštěvujeme. Ano,
pro úředníky je to práce. Možná
jaksi “navíc”. Může být i politicky
nepohodlná. Domnívám se, že je
obrovskou chybou aktivitu občanů
nepodporovat, potlačovat, utlumovat.
Vždyť z těchto lidí mohou vzejít
nové Rity Vlčkové, Renaty Vášové
a koneckonců i Liborové Uhlíkové.
O Michalovi Hanzlovi, který uhá-

jil letní kino před snahou radnice
o jeho demolici a vytvořil kulturní
podhoubí, ze kterého se těší mnozí
z nás, ani nemluvě. Kdo nechodí
na Střelecký ostrov na koncerty
nebo divadelní představení, jistě si
dal alespoň malé občerstvení u nejlepšího dětského hřiště ve městě! I já jsem se v rámci možností
a svých zájmů snažil přispět k oživení a povzbuzení obyvatel města
být více aktivní a otevření.“
Co je vlastně semínkovna?
„Semínkovna v knihovně si klade
za cíl ochránit druhovou pestrost
rostlin. To je její celosvětový úkol.
Na místní úrovni pomáhá šetřit
nemalé částky za nákupy osiva,
umožňuje si vyzkoušet pěstování
mizejících tradičních i různých
netradičních plodin a následné
získávání jejich semen, setkávat
se, sdílet zkušenosti. A vlastně vede
i k uvědomění si souvislostí, k odpovědnosti. Nová generace ze zapůjčeného osiva by se měla vracet
zpátky, pro ostatní.“
Co nám můžeš říci k verikompostování a co to vlastně znaměná?
Vermikompostování neboli
kompostování pomocí žížal je už

poněkud exotičtější záležitost.
Nicméně myšlenka je opět jednoduchá - neživočišné zbytky
z kuchyně, odkvetlé květiny z váz,
pytlíky od čaje nebo kávový lógr
nejsou vlastně odpadem, optimálně ani palivem pro spalovny, ale
velmi hodnotnou surovinou pro
vznik dokonalého kompostu v BIO
kvalitě. Sami si snadno ohlídáte,
z čeho si kompost tvoříte. Dřív,
než žížaly stihnou zpracovat šlupky a odřezky na zeminu, dávají
tzv. žížalí čaj. Geniální, enzymaticky aktivní hnojivo. 100% organické. Rostliny se po něm mohou
„utlouct“. A rybáři po žížalách.
Třídíte zároveň papír/sklo/plasty? Pozitivním dopadem žížalího
kompostování je i nezanedbatelný
pokles zbytkového komunálního odpadu. Kdyby se naše město
rozhodlo podporovat snižování
produkce odpadů, dalším pozitivem může být i finanční úspora.
Kompostér můžete mít v domácnosti, klidně vedle kuchyňské
linky. Dobře vedený nesmrdí.
V Litoměřicích úspěšně kompostuje spousta domácností, dokonce
i úředníci na Odboru životního
prostředí. Největším hitem je tekuté hnojivo!

A dostáváme se asi k tvé nejznámější akci, kterou je medobraní.
Jak vznikl nápad ho uspořádat?
Před 5 lety jsem se poprvé rozhodl uspořádat v Litoměřicích
medobraní. Jsem lokální patriot,
včelař s rodinnou tradicí a medový
labužník. Rád si vozím medy z cest
jako vzpomínky na krajinu, odkud
pochází. Včely do medu schovávají chutě a vůně květů. A já chtěl
ochutnat i místní medy. Lokálních
včelařů je mnoho, krajina botanicky neuvěřitelně pestrá (směrem
do kopců bez lánů řepky), tak bylo
i očekávání veliké.
Už první ročník, nastartovaný
grantem Strany zelených, překvapil návštěvností, kdy lidé museli
čekat v řadě před čajovnou, aby se
do sálku vešli. Myslím, že všichni
byli z ochutnávek a povídání si se
včelaři nadšeni a našli si mezi vystavujícími své dvorní dodavatele.
Zájem zavazuje, a tak se letos bude
konat již pátý ročník. Už počtvrté
spolu s tvorbou mandal z přírodnin
Umění Země Lenky Simerské.
V loňském roce se na medobraní
objevili i první zahraniční návštěvníci, tak snad i náš lokální med pomáhá propagovat unikátní region
Českého středohoří.
Autor grafiky v krajské příloze Luděk Prošek
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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.
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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
Sdílení je aktem lásky
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