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zaný zisk byl 19 miliard nebo 18 
miliard? Tato čísla si běžný občan 
snad nedokáže ani představit.

 
V současném složení Sněmov-

ny však stále existuje šance, že 
se nám podaří přesvědčit do-
statek poslanců, aby výjimky 
zrušili. Ostatně vládní hnutí to 
mělo v programu, i když nyní se 
k tomu příliš nehlásí. Zlí jazyko-
vé tvrdí, že penězovod je lepší 
odklonit k sobě, než ho zrušit.

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

držíme kurz

Nikdo nám nenasypal kapi-
tál do začátku a ani později 

jsme se neopírali o žádné vlivné 
sponzory či nakoupenou pozor-
nost médií. Krok za krokem jsme 
rostli díky tisícovkám dobrovol-
ně odpracovaných hodin a ener-
gii 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 dru-
hou nejpreferovanější stranou. 

Držíme kurz

Spojoval a stále nás spojuje zájem 
o veřejný prostor, soustředíme se 
na problémy skutečných lidí a je-
jich konkrétní řešení. Vždy jsme 
hájili svobodu. Stále kritizujeme 
nabývající restrikce státu vůči 
občanům a jeho tendenci zasa-
hovat 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 – sna-
žíme se zjednodušit a digitalizo-

Nedávno jsme si v Pirátech připomněli devět let od našeho vzniku a pomalé-
ho, 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. 

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. 
Předseda České pirátské strany, 
Poslanec PSP

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 pa-
pírování vyřídíte z domova či s pomocí 
vstřícných úředníků – tedy město, odkud 
se na víkend neutíká. Nebo vesnici, kde 
máte blízko přírodě i sousedům, ale záro-
veň není náročné zařídit si běžné záležitos-
ti, takže tu i mladí chtějí zůstat a staří ne-
musí své bydliště opouštět. Zkrátka místo, 
kde je nám v každém věku a počasí fajn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Pra-
ze 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., předseda Pirátské strany

Všechny odborné organizace, 
které se zabývají bojem pro-

ti korupci, se shodnou na tom, 
že významnou posilou pro ně 
byl před časem přijatý zákon 
o registru smluv, účinný od čer-
vence 2016. Bohužel ti, proti kte-
rým 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 paušál-
ní výjimku a nemusely smlouvy 
zveřejňovat vůbec. 

Piráti proto vytrvale pracují 
na tom, aby tyto klauzule zruši-
li. 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 spo-
lečnost zveřejňuje, ale kdo se 
pozastaví nad tím, zdali vyká-

Chceme zprůhlednit největší penězovod

Ing. Dana Balcarová

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 svobod-
ný přístup občanů k informacím 
i svobodu projevu a právo na sou-
kromí. Podporujeme demokracii 
a zapojení lidí do rozhodování. 
Jedno z hesel naší kampaně bylo 
„Více svobody, méně buzerace!“

Ve Sněmovně jsme předložili 
řadu vlastních návrhů zákonů. Od-
mítáme kumulaci odměn za vyko-
návání více veřejných funkcí pro 
stát. Pracujeme na zákoně o do-
stupném bydlení. V legislativním 
procesu už máme návrh na zruše-
ní výjimek ze zákona o svobodném 
přístupu k informacím i registru 
smluv pro ČEZ. Dále jsme před-
ložili nominační zákon, který jde 
do Sněmovny s podporou 5 dalších 
poslaneckých klubů. Řešíme in-
solvence a exekutory a věnujeme 
se autorskému zákonu. Iniciovali 
jsme vyšetřovací komisi pro kauzu 
OKD, máme návrh na legalizaci 
konopí pro rekreační účely. Ji-
nak 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 vol-
bách se nám podařilo do vedení 
měst a obcí poslat okolo 30 politi-
ků. Pirátští zastupitelé sedí na rad-
nicích v Mariánských Lázních, 
Brně, Písku, Přerově, ale i v ně-
kolika 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 komo-
ry Parlamentu České republiky – 

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 smě-
řují své úsilí a kde jsou dlouhodobě 
aktivní. Dokazuje to naše každo-
denní 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 lis-
topadu 1989 mnoho různých stran, 
těchto nešvarů jsme se nezbavili.

Naše působení v místních sdru-
ženích po celé republice spočívá 
v práci odspodu. V krajských met-
ropolích proto průběžně otevírá-
me síť pirátských center. Ta jsou 
určena nejen pro potřeby Pirátů, 
ale stanou se zároveň komunit-
ními 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. 

 
K podzimním komunálním vol-

bám přistupujeme s naprostou ote-
vřeností a stejným stylem, jako se 
snažíme dělat politiku od našeho 
vzniku v roce 2009. Máme za se-
bou zkušenosti z řady měst. Ani 
po letech nás neopouští soudržnost 
a nadšení, s jakými jsme přistu-
povali ke každé výzvě – vědomi 
si toho, že politika je především 
služba. Držíme kurz a věříme, že 
naši kandidáti pro komunální vol-
by si zaslouží důvěru voličů, podob-
ně jako nás řada z nich podpořila 
v loňských parlamentních volbách.

Hodně zdraví a sil vám přeje
Ing. Dana Balcarová
Poslankyně PSP 
Specializuje se na životní prostředí

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Předseda poslaneckého klubu

piratskelisty.cz
pirati.cz
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držíme kurz

Co se vám vybaví, když se 
řekne digitalizace v Česku? 

Pokud jsou to předražené za-
kázky, nefungující informační 
systémy a častá neschopnost je 
obsluhovat, nejste určitě sami. 
Dosavadní pokusy o digitaliza-
ci státní správy zatím většinou 
končily fiaskem a okolní země 
nás v tomto směru nechávají už 
daleko za sebou. Naše rozbuje-
lá byrokracie dnes nutí občany, 
aby se svými požadavky a po-
vinnostmi obcházeli různé in-
stituce a ztráceli čas zbytečným 
čekáním v nekonečných fron-
tách. 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, za-
ložit firmu přes internet bez 
zbytečných prodlev nebo před 

vypršením platnosti dokladu 
dostat upomínku. Dále by mělo 
být možné na jednom místě jed-
noduše zjistit informace o ja-
kékoliv veřejné zakázce a mít 
přístup k datům institucí, aby 
bylo možné s těmito informa-
cemi pracovat.

Lidé by také neměli stále doko-
la předávat úřadům informace, 
které již mají – to je zkrátka ne-
efektivní. Je přeci zbytečné, aby 
ženy, které jsou na mateřské do-
volené při změně na rodičov-
skou 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).

JeDen příKlaD Za Všechny – 
Včasné nOtifiKace

Znáte ten pocit, kdy se podí-
váte 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 rych-
le a  pohodlně přes internet. 
Po zběsilé investigativní akci 
se pak dozvíte to, čeho jste se 
obávali – na úřad skutečně mu-
síte 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 týd-
nu. Když to všechno absolvu-
jete, napadá vás řada otázek 
jako: „Proč mi nemohl přijít  
e-mail s varováním, že se blíží 
konec platnosti dokladu? Proč 
musím kvůli takové až banál-
ní záležitosti absolvovat cestu 

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

technOlOgie nesmí být 
nástROJem šiKany

Nezapomínejme, že techno-
logie mají občanům sloužit 
a usnadňovat jim život. Zatím 
je to často naopak. Stačí se po-
dívat na daňové přiznání. Po-
kud máte datovou schránku, 
tak máte povinnost ho odevzdat 
elektronicky. Nicméně elektro-
nický formulář vám vyplňování 
příliš neulehčí. Přitom existuje 
řada aplikací, které ukazují, jak 
jednoduché to může být. Tak 
proč to dělat zbytečně kompli-
kovaně? Elektronické vyplnění 
formuláře musí být přece jed-
nodušší než u papírové verze.

Přesto jsou Piráti přesvědčeni, 
že by stále měla existovat mož-
nost vyplnit cokoliv tradičním 
způsobem, aby nebyl nikdo zne-
výhodněn. V praxi by to mělo 

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

Pokud se do procesu digitali-
zace vrhneme naplno a správ-
nou cestou, máme šanci dohnat 
ujíždějící vlak a stát se digitál-
ním tygrem. Nemáme ale času 
nazbyt. Kostky byly vrženy už 
dávno.

Digitální stát na obzoru aneb život bez front na úřaDeCH

Ondřej Profant
poslanec PSP  
specializuje se na e-goverment

Piráti prosazují elektronickou neschopenku. Její plošné zavedení by byl další krok k digita-
lizaci 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.

eneschopenka může snížit riziko nákazy

Jaké jsou výhody eneschopenky?

Ne každému z řad veřejnosti 
je jasné, jak vznikají zákony, 

které pak ovlivňují životy každé-
ho z nás. Piráti proto připravili 
projekt s názvem Občanská sně-
movna. Zde bude mít odborná 
i široká veřejnost možnost kon-
trolovat a sledovat celý legisla-
tivní proces spolu s pirátskými 
poslanci. Piráti to slíbili již před 
volbami a nyní svůj slib začínají 
plnit.

 
Bude to fungovat jako interne-

tový portál, který zajistí přístup 
k připomínkovému řízení a ce-
lou legislativu tak zprůhlední 
a ztransparentní. Sníží se tím 
riziko různých přílepků a kli-
ček, které se do zákonů občas 
někomu podaří bez povšimnutí 
veřejnosti „propašovat“.

 
S Piráty na projektu spolupra-

cuje zakladatel Hlídače státu 
Michal Bláha, který má s tou-
to činností bohaté zkušenosti. 

Dle jeho názoru by tento pro-
jekt mohl do budoucna zabrá-
nit 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 pro-
cesních map a v současné chvíli 
vybíráme ty správné programá-
tory. Předpokládané spuštění 
pirátské „Občanské sněmovny“ 
je během podzimu letošního 
roku. Projekt bude po spuštění 
zveřejněn jako <open source> 
a bude po určité době praktic-
kého 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 praktic-
kého 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 nescho-
penku 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 neschopen-
ky okamžitě. Stejně jí však dal 
ultimátům, aby neschopenku do-
ručila 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 při-
náší mnoho výhod. Umožňuje 
zaměstnanci jít po  návštěvě 
doktora rovnou do domácí léč-
by, zaměstnavatel se obratem 
dozví o pracovní neschopnosti 
zaměstnance, lékařům i stát-
ním 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, kte-
rému po vystřídání vedení stači-
lo „pouze“ sledovat naplánovaný 
harmonogram práce. A co se sta-
lo ve skutečnosti? Projekt minis-
terstvo odložilo o dva roky, a aby 
toho nebylo málo, navrhlo do té 
doby zbrzdit zavedení nemocen-
ské od prvního dne nemoci. 

Piráti pro vás toto téma budou 
i nadále sledovat a interpelovat 
příslušné osoby, aby situaci oka-
mžitě napravily. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Ilustrační příklad digitální neschopenky

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

sněmovna otevřená 
pro všechny

Lukáš Kolářík
Poslanec PSP 
předseda podvýboru pro IT a dávkové 
systémy

pirati.cz
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Mostečtí Piráti a Zelení sPojili své flotily 
a vyPluli na cestu do ZastuPitelstva

Vážení příznivci a spoluobčané, 
jak jistě víte, čekají nás na podzim 
volby nového zastupitelstva. Chce-
me Vám představit koaliční projekt 
České pirátské strany a Strany ze-
lených do komunálních voleb 2018. 
Spolupráci dvou politických stran 
doplňují nestranické osobnosti.  

Každé volby jsou unikátní, rezo-
nují 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 jed-
né 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? 
Především transparentnost, která 

není u Zelených ani Pirátů prázd-
ným marketingovým pojmem, jako 
u stran jiných. Jsme schopni prosadit 
skutečně otevřenou radnici a na-
rušení dlouhodobých vazeb mezi 
politiky a byznysem, které jsou mož-
ná prospěšné pro některé osoby, ale 
nepřináší městu úspory a pokřivují 
rovnou soutěž. Také nechceme niko-

ho upřednostňovat ani upozadnit 
v rámci přidělování dotací, kde vní-
máme mnohdy nerovné postavení. 

Vám občanům se možná zdá, že 
se změny nedočkáte, 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 zkuše-
nost z opoziční práce v kraji. Piráti 
zase z celostátní politiky. Dohromady 
tvoříme tým, který je schopen neje-
nom výrazně ve volbách uspět, ale 
i tyto volby vyhrát! A výhra znamená 
změnu, kterou Ústecký kraj potřebuje. 

Zajímají nás Vaše názory! Pište 
nám, volejte nám, říkejte nám, co 
Vás pálí a kde čekáte na změnu! 

„V kampani se zaměříme na transparentnost a Voliče upozorníme na Vazby mezi komunální politikou a byznysem, protože prostřednictVím těchto 
Vazeb se ztrácí mnoho finančních prostředků,“ sdělil adam komenda, předstaVitel místního sdružení pirátů. „naším cílem bude VysVětlit Voličům, že 
komunální politici mají pracoVat pro občany, ne pro lidi V pozadí. společně s piráty se také zaměříme na kulturu, kValitu Veřejného prostoru, ale 
i na městkou hromadnou dopraVu a samozřejmě nezapomeneme na kValitu žiVotního prostředí,“ dodal jan hrubeš, předseda mosteckých zelených.

Pár slov úvodem

CHCe uspět v koMunálníCH volbáCH v litvínově

piráti a zelení 
oDmítají spolupráci se severočechy.cz,  

s mostečany mostu a s komunisty

litvínov Do toHo!
LITVÍNOV DO TOHO! – politické 

sdružení podporované Stranou 
zelených a Piráty vyráží s lídrem 
Petrem Globočníkem do komu-
nálních voleb v Litvínově. V kon-
kurenci ostatních stran a hnutí 
přinášíme moderní program, kte-
rý reaguje na palčivé problémy 
města. Ty se po řadu volebních 
období nedaří vyřešit.

Prioritou do následujících ko-
munálních voleb je oživení centra 
města. Naše vize pro navrácení 
života do srdce města se mimo 
jiné opírá na postavení plavec-
kého bazénu na původním místě 
a její provázanost s regenerací 
Pilařského rybníka, do kterého 
vrátíme vodu.

Litvínov trápí zastaralý systém 
komunikace s občany. Naším cí-
lem je udělat město atraktivním 
pro všechny věkové skupiny oby-
vatel. Hodláme zavést opatření, 
která usnadní život běžnému 
občanovi v našem městě. LIT-
VÍNOV DO TOHO! chce dosáh-
nout dialogu dvou rovnocenných 
partnerů, tedy na jedné straně 
občanů a na straně druhé, města.

Kandidátní listina LITVÍNOVA 
DO TOHO! je složena z kandidá-
tů z různých věkových skupin 
a městských částí. Tímto krokem 
chceme docílit toho, aby byl vy-
slyšen hlas každého občana Lit-
vínova bez ohledu na jeho věk či 
místo pobytu.

V případě úspěchu zavedeme 
například bezplatné jízdné pro 
seniory, respektive narovnáme 
podmínky pro občany Mostu 
a Litvínova. Vyřešíme problém 
parkování během hokejových 
utkání i mimo ně v exponova-
ných částech města, například 
na Osadě. Budeme se také dů-
sledně věnovat sídlišti Janov. 
Máme plán, který zdejší situaci 
zlepší. Stejně tak neopomeneme 
vzrůstající kriminalitu v centru 
města.

Klademe si Za Cíl udělat 
Z litvínova město pro ob-
čany, Kde občani Chtějí žít, 
niKoli jen bydlet.

Mostečtí Piráti a  Zelení 
prohlašují, že po volbách 

do zastupitelstva města Mostu 
nevstoupí do koalice, pokud v ní 
budou figurovat strany, jejichž 
členové budou spojeni s korupcí, 
nebo budou podezřelí z jiných 
porušení zákona. V  žádném 
případě neuzavřeme koalici se 
Sdružením Mostečané Mostu 
a Severočeši.cz, případně s je-
jich nástupnickými subjekty. 
Koaliční spolupráci vylučujeme 
také s KSČM, kterou považujeme 
za nedemokratickou stranu.

Důvodem našeho závazku je 
především fakt, že první dvě 
jmenované strany v politice hájí 

pouze zájmy podnikatele Jiřího 
Zelenky a předsedy SBD Kruš-
nohor Františka Ryby. Jelikož 
nechceme pomáhat prosazo-
vat podnikatelské zájmy těch-
to pánů, ale bojovat za všechny 
občany, je koaliční spolupráce 
s nimi opravdu vyloučena. Z po-
zice případné opozice budeme 
jako odpovědní zastupitelé spo-
lupracovat na dílčích úkolech, 
které našemu městu pomohou, 
se všemi subjekty.

Dopředu avizujeme, že křesla 
a dobře placené funkce nejsou 
naší mantrou a že naše morální 
závazky jsou pro nás důležitější, 
než případné posty ve vládnoucí 
koalici.

Severo<010D>echy.cz
Severo<010D>e<0161>i.cz
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Každý zastupitel za Piráty a 
Zelené umístí na web svůj de-
ník lobbistických kontaktů, kde 
zapíše průběh každé schůzky, 
na které se řešily zájmy města. 
Budeme usilovat o to, aby tento 
deník povinně vedli i zastupitelé 
z ostatních stran. Po primátorovi 
a radních budeme požadovat ve-
dení otevřeného kalendáře, kde 
lidé uvidí plán jejich pracovních 
aktivit a budou tak moci kontro-
lovat, zda jejich zástupci řádně 
pracuji, nebo se za peníze občanů 

flákají. Dále budeme požadovat 
úpravu jednacího řádu zastupi-
telstva, aby občané měli možnost 
mluvit na zastupitelstvu místo 
současných pěti minut alespoň 
10 minut. Úplné podklady pro 
zasedání musí být zásadně zve-
řejňovány předem, aby se s nimi 
mohl každý seznámit a uplatnit 
své připomínky. Dále budeme 
prosazovat, aby zasedání zastu-
pitelstva bylo online přenášeno 
na internet. Taktéž, aby občané 
mohli pořizovat sami záznam za-

sedání a svobodně ho šířit. Zápisy 
ze zasedání musí být také vždy 
zveřejněny a musí být dohleda-
telné online, včetně informací o 
hlasování jednotlivých zastupi-
telů a o jejich účasti. Informace 
o zasedání rady a o obsahu jed-
nání, které již nyní bývají zveřej-
ňovány, musí být zpřístupněny 
takovým způsobem, aby je mohl 
každý občan snadno dohledat. 
Všechny zápisy by vždy měly být 
prováděny ve formě, která je ka-
ždému srozumitelná.

výpalné pro Celio?

vedení města pod drobnohledem občanů

Z odborných kruhů zaznívá, 
že zahoření skládek je poměrně 
časté, ovšem četnost požárů na 
Celiu je v posledních letech alar-
mující. V roce 2016 hořelo na Ce-
liu pětkrát, v roce 2017 šestkrát. 
Největší požár zachvátil sklád-
ku v srpnu loňského roku, kdy 
se náklady na hašení skládky v 
plamenech vyšplhaly přes částku 
osmi miliónů korun. Kdo to za-
platí? Asi nás nepřekvapí, že to 
budou poplatníci, protože platné 
zákony stanoví, že firmy nenesou 
náklady za uhašení v případě, 
pokud jej nezaviní. Když hoří 
chemička nebo továrna na plasty, 
dojde jistě k vysokým škodám na 
strojích či výrobních objektech, 

ale co když zahoří skládka? Uvol-
ní se místo, kam skladovat další 
odpad, který „zadotují“ občané 
tím, že zaplatí hasičský zásah. 

Od čeho je skládka, která s tr-
valou pravidelností hoří? Jak se 
pracuje s odpady, které jsou na 
skládku sváženy? A co nebezpeč-
ný odpad, který je v Celiu také 
skladován?  To vše nás vede k 
zamyšlení, jestli skládku raději 
nezrušit, poněvadž nesplňuje 
základní předpoklad, a tím je 
profesionální uskladnění odpadů 
a jeho likvidace. Stejně jako od 
lékaře očekáváme bezchybnou 
operaci, očekáváme od odbor-
níků – specialistů na odpady – 
odborné zpracování odpadů. Za 

tuto odbornou činnost platíme 
nemalé peníze z kasy obcí a měst, 
tedy z veřejných rozpočtů. A jak 
již bylo uvedeno, další finanční 
injekci dají občané za likvidaci 
požáru, který na skládce uvolní 
další místo, pro odpad, za který 
opětovně zaplatíme.

Tento nekonečný kruh finanč-
ních injekcí je završen reálným 
poškozením zdraví lidí a příro-
dy a neprůhlednou majetkovou 
strukturou Celia, o kterém vlast-
ně nevíme, kdo jej vlastní.

 Petr Globočník, 
Jan Hrubeš, 
Luděk Prošek 

vaše peníze, ve vašiCH rukou, 
či poD vašíM DoHleDeM

Tramvaje jsou cool 
a MáMe je ráDi!

Wifi, interaktivní lavičky  

Piráti a Zelení budou bojovat 
za to, aby občané mohli rozho-
dovat o tom, na co bude vynalo-
žena část finančních prostřed-
ků vyčleněná z rozpočtu města. 
V praxi to bude fungovat tak, že 
občané, či občanská sdružení, 
budou moci online podat při-
hlášku svého projektu. Tento 
projekt, pokud splní požadované 
parametry, bude zařazen do in-
ternetového hlasování, ve kte-
rém budou moci všichni občané 
města  svým hlasem rozhodnout, 

jaký projekt bude městem za-
placen. V  případě hlavního 
rozpočtu města si budou moci 
občané z pohodlí domova zjistit, 
na co je v daném roce plánováno 
využít finanční prostředky. To 
umožní rozklikávací rozpočet 
s přehlednou grafickou podo-
bou, dostupný na webu měs-
ta. Stejně plánujeme na tomto 
webu, rovněž v přehledné gra-
fické podobě, zveřejňovat plán 
územního rozvoje města a další 
důležité informace o městě.

V poslední době se vede de-
bata o tom, co s městskou 

hromadnou dopravou v Mostě. 
Je kvalitní a rychlá? Sednou do ní 
občané raději než do auta?  A co 
bychom s ní vlastně měli dělat? 

V rámci Ústeckého kraje je Most 
jediným městem, ve kterém jezdí 
tramvaje. Jejich služby jsou eko-
logické, vejde se do nich hodně 
lidí a také dlouho vydrží. Navíc 
tramvajová doprava má mnoho 
příznivců. Spojení s Litvínovem 
je nespornou výhodou, která 
umožňuje lidem dojíždět téměř 

od  úplného rána do hluboké noci 
v krátkých pravidelných inter-
valech.

Městotvorné tramvaje vytvářejí 
také neocenitelnou atmosféru 
města, která zvyšuje kvalitu ve-
řejného prostoru. Jako zastupite-
lé budeme podporovat rozšíření 
tramvajové tratě, která by jednou 
mohla vykrýt nejvytíženější au-
tobusové linky. Existuje několik 
návrhů, kudy vést novou tram-
vajovou trať. Jako zastupitelé 
budeme prosazovat vypracová-
ní kvalitní studie na posouzení 

jednotlivých tratí z hlediska 
efektivnosti a minimalizace 
negativních zásahů v okolí a sa-
mozřejmě též následnou reali-
zaci, s možností využití dotací 
Evropské unie na rozšiřování 
ekologické dopravy. Zachování 
a modernizace tramvajové tratě 
do Litvínova je pro nás samozřej-
mostí. Dovedete si představit, 
že u Kahanu nasednete do nové 
moderní tramvaje a pojedete až 
do Litvínova? My ano.  

Tramvajová doprava v Mostě 
a Litvínově má nejstarší vozový 
park v České republice, který 
je na samé hranici životnosti. 
V současnosti se sice pořizují 
nové vozy, nicméně více než 80% 
vozového parku stále předsta-
vují tramvaje z 80. let minulého 
století, kterým chybí veškerý 
komfort, který je u nových vozů 
samozřejmostí – nízkopodlažní 
uspořádání, více míst k sezení, 
klimatizace a případně WIFI.

A protože nemáme rádi fronty 
a prostoje, zrušíme nástup před-
ními dveřmi u nejvytíženějších 
autobusových linek.  

Protože je internet v  dnešní 
době stejně důležitý, jako voda 
a elektřina. Podporujeme zave-
dení volné přístupnosti k inter-
netu ve veřejných prostorách jako 
jsou úřady a různé kulturní domy, 
ale i veřejná prostranství a MHD. 
Dostupný internet totiž lidem 
usnadňuje hledání práce a také 
jim poskytuje přístup k informa-
cím. Budeme směřovat investice 
do infrastruktury, odstraňování 
bariér a vhodného územního plá-
nování. Tím vytvoříme podmínky 

pro rychlý a dostupný internet. 
Chceme též podporovat sdružení 
poskytující volný přístup k inter-
netu, kterých již dnes existuje 
mnoho. Stejně tak, jako chceme 
tyto sdružení podporovat a po-
máhat jim s rozvojem, chceme 
zároveň podporovat zakládání 
nových sdružení. Chceme také 
po  Mostě rozesít interaktivní 
nebo také chytré lavičky, ze kte-
rých si budete moci například 
nabít svůj mobilní telefon. Když 
to jde v Praze, tak proč ne u nás?
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Jedním klíčovým tématem, se 
kterým se musí poprat litvínov-
ská radnice, je výstavba nového 
plaveckého bazénu. Ne náhodou 
má o tento projekt zájem

i občanská společnost, a to pře-
devším proto, že se jedná o in-
vestici, která se oproti původním 
předpokladům vyšplhá až na 238 
milionů, což je pro obec Litvínov 
zcela zásadní částka. S otázkou 
výstavby bazénu se však spojuje i 
řada nejasností a kontroverzních 
řešení. 

Na takto významnou stavbu 
město nevyhlásilo architekto-
nickou soutěž, na což upozornil 
například Milan Svoboda z Čes-
ké komory architektů. Archi-
tektonickou soutěž považuje za 
nejdemokratičtější a nejtrans-
parentnější způsob, jak projek-
tovat takto důležitou stavbu. 
Problematickou otázkou se stalo 
i umístění nového bazénu. Ak-
tuální plán města umisťuje ba-
zén poblíž Kolektivního domu, 
který se nachází na samém kraji 
Litvínova. Volba tohoto místa 
je velmi rozporuplná, protože 
odporuje moderním urbanistic-
kým trendům. Sama starostka 

Kamila Bláhová zdůraznila, že 
bazén patří k základní občanské 
vybavenosti a k výuce plavání ho 
využívají i školy. Proč tedy za-
stupitelé zvolili umístění na sa-
mém okraji města, které je méně 
dostupné nejenom školám, ale 
i mateřským školkám, či senio-
rům, není zřejmé. Tento paradox 
je natolik výrazný, že obyvatelé 
Janova nebo Hamru, tedy částí, 
které jsou součástí Litvínova, to 
mají k lokaci bazénu o čtvrt hodi-
ny cesty MHD déle než obyvatelé 
Lomu, který na výstavbu bazénu 
logicky nepřispěje ani korunu. 
Umístění bazénu na periferii má 
samozřejmě i negativní dohru na 
společenský život v centru města. 
Litvínov se stejně jako celá řada 
obcí vylidňuje a nikdo si nechce 
představit scénář, ve kterém se 
z centra Litvínova stane místo 
duchů. Litvínov DO TOHO! patří 
k nejhlasitějším kritikům. „Při 
několika jednáních s městem, kdy 
jsme jako občané žádali třeba o 
umístění lavičky, jsem byl vy-
zván, abych zorganizoval petič-
ní sběr podpisů, aby město mělo 
jistotu, že lidé lavičku v tom mís-
tě chtějí. Když město zvažovalo, 

zdali bude křížení ulic PKH a Me-
zibořské formou nového mostu, 
nebo na místě vznikne kruhový 
objezd, nechalo alespoň obyva-
tele o tomto hlasovat na svých 
stránkách. V případě bazénu 
však nikdy nevyvinulo takovou 
iniciativu v oblasti informování 
obyvatel města, která by odpoví-
dala zásadní povaze stavby,“ do-
dává lídr hnutí Petr Globločník 
ze Strany zelených. „Myslím si, 
že se jedná o další ránu životu 
ve městě,“ dodává Adam Janík 
z České pirátské strany. Je zřej-
mé, že zastavit stavbu v pokro-
čilé fázi příprav se neobejde bez 
komplikací, ale výhody, které by 
staronové umístění bazénu obča-
nům přinášelo, stále převažují. 
Z této kauzy je zřejmé, že Litví-
novu zoufale chybí dlouhodobý 
plán rozvoje a osoba městského 
architekta, které by podobným 
excesům předcházely.

 
poKud ChCete podpořit 
Zastavení prodražujíCí se 
stavby, můžete podepsat 
petiCi v hudebním Klubu 
ponorKa, čajovně sámsará, 
nebo v Klubu Café bar 49.

stop tunelování mosteckého rozpočtu

bazén v centru města?

Pro Piráty a Zelené není trans-
parentnost jen fráze, ale skutečná 
hodnota. Proto budeme prosazo-
vat, aby všechny obchodní smlou-
vy, které město uzavře, byly před 
podepsáním vystaveny v plném 
znění na internetových strán-
kách města. Obdobně, by se měly 
zveřejňovat i smlouvy podniků 
a institucí vlastněných obcí. Dále 
zavedeme transparentní bankov-
ní účty a transparentní účetnic-
tví města. Občané si budou moci 
všechny transakce  zkontrolovat 

prostřednictvím transparentního 
účtu, snadno tak zjistí, kolik bylo 
za co městem zaplaceno. Politici 
si pak ve strachu před trestem, 
který by je čekal od občanů v dal-
ších volbách, vůbec netroufnou 
uzavírat nevýhodné smlouvy 
nebo předražovat zakázky. Jedině 
tak můžeme zabránit současné 
praxi, kdy možná 15 % až 20 % 
finančních prostředků města je 
vynakládáno neúčelně, nebo jsou 
přímo vytunelovány nejrůzněj-
šími podvodníky.

Vážení zástupci rodu HOMO 
SAPIENS, opravdu toto ozna-

čení stále odpovídá skutečnosti? 
Dle některých způsobů chování 
k přírodě a k životnímu prostředí 
nikoliv. V poslední době ve jménu 
ekonomického růstu (kam až?) 
a vysoké životní úrovně (kde má 
hranice?), jako dvou údajných 
podmínek našeho šťastného ži-
vota, pácháme nenapravitelné 
škody proti nám samým.

Jistě jste zaznamenali alarmující 
zprávu, která nedávno proběhla 
v  médiích, o  rapidním úbytku 
hmyzu, který zaznamenali vědci 
a biologové v různých částech Ev-
ropy. Tento stav není překvapující 
a dal se předpokládat – a jistě ho 
i mnozí z odborníků predikovali. 
Pro toho, kdo ví jakou (zásadní) roli 
hmyz v našem životním prostředí 
sehrává (i když je někdy otravný), 
je to velmi znepokojující. Bohužel 
to není jediná znepokojující in-
formace posledních dnů. Neméně 
znepokojivý je dlouhodobý vláho-
vý deficit, zhoršující se stav lesů 
napadených kůrovcem a v nepo-
slední řadě velmi špatná kvalita 
půd. To vše dohromady znamená 
do budoucna velké ohrožení na-
šeho životního prostoru – potaž-
mo našeho života a života dalších 
generací.

Člověk si zvykl a občané jsou tím-
to způsobem z úst politiků neustále 
chlácholeni, že vše nějak vyřešíme, 
škody na přírodě vykompenzuje-
me (nejlépe za přispění bohatých 
dotací z EU), naprojektujeme  no-
vou přírodu, ale ono to nefunguje. 
Ekologická rovnováha je již natolik 
narušená, že se snad o ní už nedá 
v našich podmínkách ani mluvit 
- přemnožení kůrovce je zářný 
příklad. Klín se vybíjí klínem, ži-
votní prostor ostatních druhů se 

zmenšuje a narušuje, zeměděl-
ská půda degraduje, republika je 
prošpikována liniovými stavbami 
a zadlážděna parkovišti a průmy-
slovými zónami.

A já se ptám: Co je vlastně strate-
gický zájem ČR? Nový nadnárodní 
plynovod? Nové sklady zahranič-
ních investorů? Další a další pole 
s řepkou? To vše je totiž na úkor 
životního prostředí nás všech. Až si 
ho zničíme, nebude nám k ničemu 
nafta ani plyn, ani ten olej z řepky.

V listině základních práv a svo-
bod je uvedeno, že každý občan má 
právo na příznivé životní prostře-
dí! Je naše životní prostředí takové? 
To je jistě věc názoru a hlavně času. 
Zničit se dá rychle, ale obnovit vel-
mi složitě. Apelujme na vládu, ať 
dodržuje toto základní naše právo, 
ať činí opravdu efektivní opatření, 
která mají smysl a nejsou kontra-
produktivní, protože teď zrovna 
jsou na to vypsány dotace. Vyža-
dujme zapojení odborníků (kapacit 
z řad biologů, hydrologů, pedologů 
a mnoha dalších) do legislativních 
procesů a státních projektů. Pokud 
jedno ministerstvo prostřednic-
tvím strategií a plánů klade důraz 
na zvýšení retence krajiny (MŽP), 
to další by mělo prosadit správné 
hospodaření s půdou (MZe) a s lesy, 
protože tyto dva zájmy se zcela zá-
sadně prolínají a podmiňují.

Pokud někdo prezentuje strate-
gický zájem jako nutnost naší zemi 
otevřít a přizpůsobit každému za-
hraničnímu investorovi, za populi-
stických dodatků, že se zvýší počet 
pracovních míst a následně životní 
úroveň občanů ČR, tak je to hodně 
krátkozraké. Opravdu strategické 
uvažování myslí na budoucnost, ne 
svojí, ale dětí a dalších generací, 
vůči kterým již teď máme obrov-
ský dluh.

 strategiCké (ne)zájMy státu
mám toho už dost!
Poslední minimálně dvě, spíše 

však tři volební období je žatecká 
radnice kolbištěm dvou znesvá-
řených táborů. Ne, že by šlo snad 
o politické či ideové spory, to by 
se dalo chápat a vlastně by to bylo 
i sympatické (kdo dnes ještě hájí 
názory, se kterými byl zvolen?). 
Jde ale především o personální 
spory. Dvě party se střídají u moci, 
vzájemně proti sobě kují pikle, 
a dělají, že dělají. Kdo je zrovna 
„u válu“, určuje zpravidla velmi 
těsná většina, díky které je rada 
města vždy tak trochu v obležení 
zastupitelstvem, ve kterém jedni 
dělají natruc pravý opak toho, co 
druzí. Jen když už jde opravdu 
do tuhého, tak se místní konše-
lé dohodnou. A tak městu šéfuje 
jedna parta kolem paní starostky, 
která dělá, že vládne, ale přitom 
je závislá na libovůli party dru-
hé. Občané tak mají v čele města 
oblíbenou starostku a senátorku, 
reálnou moc má ale koalice ko-
munistů, sociálních demokratů 
a „nezávislých za Svobodné“. Ti-
chá dohoda, ve které se, alespoň 
jak se zdá, post starosty směnil 
za  reálnou moc, je v  platnosti 
od doby, kdy strany v zastupi-
telstvu nebyly schopny vytvořit 
žádnou dostatečně silnou ko-
alici. Dvě znesvářené party tak 
byly nuceny spojit se dohromady, 
ve skutečnosti ale tábor starostky 
Hamousové prohrává na celé čáře. 
Komunisté, sociální demokraté 
a „Svobodní“ mají v „duhové“ radě 
potřebnou většinu a spolehlivě 

kontrolují všechny důležité kroky 
města. 

Jak se to projevuje v praxi? Po-
každé, když mluvím s lidmi, kteří 
v Žatci bydlí, slýchám dokola to 
samé: „Nic se neděje, město nemá 
žádnou koncepci a vizi, radnici je 
to jedno, když s něčím přijdete, 
považují vás jen za parazita a chtě-
jí svůj klid na práci.“ Jistě, město 
si zachovává základní existenční 
funkce, financuje organizace, kte-
ré zřizuje, a které mnohdy fungují 
opravdu dobře (spíše díky tomu, 
že si jich politici nevšímají a ne-
zatahují je do svých politických 
her), dokonce se snaží opravovat 
silnice (i když se to, přiznejme si, 
moc nedaří) a díky spoustě skvě-
lých lidí na úřadě i v komisích se 
snaží rozdělovat peníze tam, kde 
je to třeba. Ale jinak se z radnice 
ozývá jedno velké a hlasité ticho. 
Nikdo nemluví o budoucnosti, ni-
kdo neplánuje, co a jak dál, nikdo 
nenačrtává vize, s kterými se má 
Žatec dostat do UNESCO, nikdo se 
opravdu nesnaží vtáhnout do ve-
řejného dění občany a veřejnost. 
Občasné diskuse s občany, kterých 
se zpravidla účastní jen ta parta, 
která reálně nemá moc, jsou ne-
dostačující.

To velké ticho, které se ozývá 
z radnice, v sobě ale přece jen 
něco nese. Je to nepříjemný tón 
politického handlu a za politické 
jednání skryté korupce. Kolika 
z těch lidí, kteří na radnici sedí, 
dnes jde o prosazování programu 
a realizování politiky, která vede 
k rozvoje Žatce? Jestli mohu být 

jízlivý, tak největší rozvoj, který 
zde lidé za celé volební období 
zaznamenali, bylo to, že si sami 
občané vyhlasovali dětské hřiště 
od Lidlu. Když se něco podaří, je 
to spíš politikům navzdory. Ur-
čitě nejsem sám, kdo má pocit, 
že těm, kteří sedí posledních pár 
let na radnici, jde spíše o něco ji-
ného. Jde jim o udržování statutu 
quo, klidu před čím dál více od-
kládanou bouří, ve které se jedni 
bojí toho, že ztratí moc na úkor 
druhých, ačkoliv ji ve skutečnosti 
vůbec nemají. Je to taková divná 
hra, ve které na sebe herci na-
sazují masky s úsměvy a škleby, 
ale žádný z diváků jim netleská, 
a ze seriózní hry se stává fraška, 
ve které se charaktery staly plo-
chými karikaturami. Čest a uzná-
ní všem světlým výjimkám!

Mám toho už dost. Žatec potře-
buje novou energii. Potřebuje, aby 
se o moc přestaly přetahovat dvě 
tradičně znepřátelené skupiny. 
Potřebuje, aby zastupitelstvu 
i městu někdo nový vehnal svěží 
vítr do plachet. Buď budeme další 
čtyři roky udržovat současné dus-
no a budeme ze Žatce dál vytvářet 
konzervu, jejíž datum spotřeby 
se nebezpečně blíží, nebo místo 
konzervy zkusíme naservírovat 
třeba čerstvého tuňáka s nějakou 
dobrou čerstvou přílohou. Jestli 
chce Žatec ožít a dýchat, musí se 
změnit atmosféra a lidé v zastu-
pitelstvu. 
mám toho faKt už dost!

Radek Holodňák

střídáme! žatec potřebuje novou energii
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držíme kurz

riziková stavba spalovny v koMořaneCH

rozHovor s otou blaileM o koMunitníM životě v žatCi
zvoníCí Duše Města bojuje o přežití

Piráti a Zelení zbavili ulici Pod 
Lajsníkem odpadků. Zhruba 
dvacítka členů, dobrovolníků 
Zelených a Pirátů a jejich přátel, 
nasbírala v rámci tradiční akce 
na 60 pytlů odpadu, který kromě 
plastových obalů, lahví a sáčků 
obsahoval také rozebrané sou-
části televize, rozbité sklo, pne-
umatiky, ale i staré oděvy nebo 
obuv. „Na tomto místě se vždy 
něco najde a dá se říci, že během 
roku se zde nashromáždí spousta 
materiálu, který je nebezpečný. 

Proto musíme být při samotném 
sběru opatrní,“ uvedl Petr Lacek 
ze Strany zelených, který akci 
zorganizoval a dodal, že objem 
nasbíraného odpadu se blíží šesti 
metrákům.

Tradiční akce Ukliďme Česko se 
stala symbolem vzájemné spolu-
práce mosteckých Pirátů a Zele-
ných, kteří se vydají v říjnových 
komunálních volbách na cestu 
do zastupitelstva.

Další „úklid“ bude pokračovat na 
mosteckém zastupitelstvu.

Žatecký spolek Budík je ko-
munitní iniciativou místních 

nadšenců a také neziskovou orga-
nizací, která realizuje dvě hlavní 
větve činnosti. Jednou z nich je 
úspěšný kroužek programování 
Baltík a s ním spojené příměstské 
tábory, my však budeme hovořit 
hlavně o té druhé, v jejímž rám-
ci spolek provozuje stejnojmen-
ný komunitní čajový, kulturní 
a vzdělávací klub na Hošťálkově 
náměstí. V klubu i na náměstí před 
ním pořádá spolek již třetí sezónu 
tematicky pestré kulturní, vzdě-
lávací a společenské akce, skrze 
něž po celý rok průběžně oživuje 
žatecké historické centrum.

Bez nadsázky po všech stránkách 
„otcem“ Budíku je žatecký učitel 
a muzikant Ota Blail. „V Žatci i přes 
jeho relativně vysoký počet oby-
vatel velmi skomírá oblast kultury 
a soužití komunity obyvatel měs-
ta. Centrum města nepulsuje tak, 
jak by jeho potenciál umožňoval, 
a to nyní, kdy se ucházíme o zá-
pis na seznam UNESCO - máme 
unikátní komplex chmelařských 

budov, ale nedovedeme být do-
statečně atraktivní pro příchozí 
turisty,“ říká Ota. „Je tady sice řada 
skvělých a iniciativních lidí, kteří 
přichází s nápady, jak Žatec oži-
vit, nabízíme k tomu komplexní 
zázemí Budíku za tímto účelem 
vybudované, setkáváme se však 
s nečekaně malým zájmem pri-
márně naší radnice. Slýcháme 
sice, jak je super, že právě zde 
děláme právě toto, že to je to, co 
město hlavně potřebuje - dýcha-
jící centrum, avšak zpravidla, čest 
vzácným výjimkám, zůstává pouze 
u slov a slibů. Nám tak z elánu a sil 
ukrajují starosti, které jsme dou-
fali, že při deklarovaném význa-
mu naší činnosti vůbec nebudeme 
muset řešit. A mezitím centrum 
dále zeje prázdnotou, samozřejmě 
kromě několika tradičních ma-
sových akcí v roce, turismus se 
nerozvíjí, turisté se tu často jen 
vyfotí a zase jedou pryč a mladí 
odcházejí do jiných, pro život za-
jímavějších, lokalit. Příčinu toho 
se člověk může dohadovat - rad-
niční politické půtky jsou zjevně 
tou hlavní brzdou rozvoje města 

jako celku, nemluvě o komunitě 
obyvatel, jejíž nadšení do rozvoje 
života ve městě by dle mého názo-
ru měly radnice vítat a podporovat 
výrazně více než je tomu u nás. 
Nutno ale dodat, že radnice pod-
poruje veřejně prospěšné aktivity, 
přispívá na akce, ale jde o podpo-
ru, která zdaleka neumožňuje ani 
základní udržitelnost projektu, 
a tak se snažíme udržet prodejem 
občerstvení a regionální produk-
ce“, dodává.

Co má už Budík za sebou? Buduje 
a udržuje prostor pro komunitní 
setkávání, pořádá již výše zmí-
něné akce, ale především nabízí 
komplexní zázemí pro podporu 
nápadů příchozích návštěvníků 
klubu. Dále spolek zaměstnává 
v klubu mladé lidi, a umožňuje 
jim tak získat praxi a zkušenosti 
s provozem klubu, organizováním 
akcí, administrativou, komunikací 
s institucemi a další související do-
vednosti. Neobešel by se ale také 
bez komunity skalních příznivců, 
kteří Budíku umožňují finančně 
„tak nějak“ vycházet a existovat. 

I díky nim se podařilo od roku 
2016 zorganizovat zhruba 70 akcí 
různého typu a rozměru (to zna-
mená zhruba jednu událost za dva 
týdny!), mezi nimi mnoho koncer-
tů a festival Pestrofest, Noc litera-
tury, dokumentární projekce, tzv. 
Hošťálkohraní pro rodiny s dětmi 
a mnohé další.

„Přesto se však potýkáme s exis-
tenčními problémy. Permanentně 
stojíme před otázkou ‚Do  kdy to 
udržíme?‘ Lidé si často stěžují, že 
se v Žatci nic neděje, ale je to všechno 
právě v jejich rukou - využívat po-
tenciálu města ať už jako nositelé 
nápadů, nebo přijít jako návštěv-
níci, když už se něco děje, či i jen 
tak svým pohybem v ulicích město 
rozdýchávat“, říká s úsměvem Ota 
Blail a dodává, že mu v žateckých 
ulicích chybí spontánní život.

K tomu, aby Budík a komunita 
kolem něj mohla fungovat a na-
bízet své služby veřejnosti, se 
alespoň určitou měrou pokouší 
přispět i Česká pirátská strana. 
Letos Piráti Budík podpořili ze 

svého participativního rozpočtu, 
v němž členové strany rozdělují 
peníze na různé veřejně prospěšné 
projekty.

Ota Blail, „guru“ žateckého Bu-
díku a důležitá postava žateckého 
kulturního dění, letos kandiduje 
za Piráty do žateckého zastupi-
telstva, ač, jak sám zdůrazňuje, 
hlavně jako podporovatel, nikoli 
s ambicí na funkci. „Při provo-
zování Budíku neustále objevuji, 
jak by město mohlo neziskovým 
i komerčním aktivitám oživujícím 
zejména centrum život ulehčit. 
A  není to zdaleka jen o  peně-
zích – jde hlavně o to pomáhat 
odstraňovat překážky v podobě 
rozmanitých omezujících vyhlá-
šek atd. Ze strany města mi chybí 
k tomu „A“, tedy ‘ano, tohle potře-
bujeme‘, také to „B“, tedy ptát se, 
co je potřeba pro účinnou podporu 
(nejen) naší činnosti, a především to 
měnit v činy,“ říká Ota. „Chci při-
spět k tomu, aby se v Žatci lépe žilo, 
tvořilo, podnikalo, dýchalo a aby se 
do centra vrátil život, i když zrovna 
není Dočesná.“

„Je krásný podzimní večer, stmívá 
se, za jízdy na kolečkových bruslích 
na Matyldě jsou patrné křivky ladné 
teplárny se spalovnou, která našim 
občanům dodává teplo a teplou vodu, 
vrchol techniky a dokonalosti.“

 Tento scénář není z doby 70. 
nebo 80. let, ale bohužel součas-
nosti. Nejde totiž o nadsázku, ale 
o realitu. Na problém mostecké 
spalovny upozorňovali Zelení už 
v roce 2016. Projekt má všechny 

předpoklady nejen ke zhoršení 
zdraví obyvatel Mostecka, ale také 
k značně nevýhodnému projektu, 
jehož cílem jsou opět peněženky 
daňových poplatníků a obcí. Další 
problém je systémový, který díky 
průmyslové lobby nahrává právě 
spalovnám.

Začněme životním prostředím, 
které je na Mostecku značně poško-
zené. Přestože plánovaná spalovna 
musí plnit zákonné emisní limity, 
má být postavena v silně zatížené 
oblasti. V této lokalitě jsou již nyní 
uhelné doly a intenzivní chemický 
průmysl, který v současné době 
rozšiřuje své kapacity. To vše je 
podtrženo zintenzivněním náklad-

ní dopravy, která by z různých kou-
tů Ústeckého kraje vozila právě do 
Mostu na 150 tisíc tun směsného

komunálního odpadu ročně. Kolik 
tun a nákladních vozů denně to 
představuje pro provoz na Mos-
tecku, si může každý spočítat.

Dalším problémem pro obce je 
riziko, že projekt spalovny bude 
čistě v rukou soukromého maji-
tele, který bude mít po roce 2024 
žně, neboť bude zakázáno směsný 
komunální odpad skládkovat. Most 
se tak může stát rukojmím sou-
kromé firmy, protože svůj odpad 
bude muset vozit právě do spalovny 
v Komořanech, která své služby 
může předražovat. Podobně jako 

tomu bylo v minulosti po privatiza-
ci vodohospodářských společnos-
tí (viz Veolia). Pokud pomineme 
ekologická rizika, pro město by 
bylo mnohem bezpečnější, kdy-
by si spalovnu spravovalo samo, 
výdělek by mohl jít do rozpočtu 
města nebo jeho příspěvkových 
organizací. Alternativou je místo 
obřích spaloven podporovat tří-
dící linky komunálního odpadu, 
protože suroviny v něm obsažené 
lze recyklovat s daleko menší ener-
getickou náročností než v případě 
výroby nových výrobků.

Petr Globočník, Jan Hrubeš, 
Luděk Prošek

společný úkliD
MosteCka

Autor grafiky v krajské příloze Luděk Prošek
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ty konТroluješ stát. ne on tebe.držíme kurz

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 neza-
pomeneme, kdo jsme a kdo jsme 
byli, ještě když Piráti nebyli pro 
mainstream dost cool.

Celá strana teď prochází pro-
cesem transformace, někdo to 
přirovnával k tomu, když se z ga-
rážové kapely stane hvězda, co 
vyprodá celou halu. Já si myslím, 
že jsme pořád garážová kapela, 
jen se postupně a s pokorou učí-
me lépe hrát.

Jak dlouho ten proces potrvá? 
Myslíš, že už jsme aspoň v polo-
vině cesty?

Myslím, že to nejde takhle říct. 
Jedná se určitě o dlouhodobý pro-
ces. Piráti mezi sebe stále přijí-
mají nové a nadšené členy, strana 
roste. Pořád ale drží kurz, který 
slibovala držet. Proces transfor-
mace 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 Per-
sonálním odboru?

I když jsem optimista, vím, že 
tohle nikdy nebude hotové. Piráti 
jsou dynamická strana a je potře-
ba neustále reagovat na potřeby 
jednotlivých Pirátů. Paralelně 
s procesem transformace běží 
také zaškolování lidí na různé 
pozice, se kterými pomáhá i Ad-
ministrativní odbor. Brzy začne-
me nabízet další vzdělávací akce, 
které budou otevřeny členské zá-
kladně. Rozjeli jsme meziodboro-
vou spolupráci, pořádáme školení 
s Mediálním a Zahraničním od-
borem, s Technickým odborem 
spolupracujeme na aplikaci „na-

Když se podívám po naší rozhá-
dané politické konkurenci, zdá se 
mi, že udržet stranu v názorové 
shodě je olbřímí úkol. Máš na to 
nějaký jednoduchý recept?

Nevím, jestli je přímo jednodu-
chý, ale hlavním receptem je ko-
munikace. Každý Pirát je vysílač, 
ale také přijímač. Je tedy velice 
důležité naslouchat ostatním 
a snažit se dojít ke konsenzu a co 
možná nejlepšímu řešení. Sou-
časně se snažíme respektovat od-
lišné názory, které nám mnohdy 
poskytnou další zajímavý pohled 
na věc. Piráti společně utváře-
jí svou podstatu a určují směr. 
Za Personální odbor se snažím 
jít příkladem – komunikovat, tr-
pělivě 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 koordiná-
torů, kteří se snaží podporovat 

krajská předsednictva a členskou 
základnu v kraji, pomáhat s akce-
mi i administrativou v kraji a pře-
dávat informace všem členům. 
Co se týče mě, je důležité umět si 
zorganizovat čas. I tak moje prá-
ce 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 lis-
topadu, tedy půl roku. Vím ale, 
žes předtím pro stranu pracovala 
jako koordinátorka dobrovolní-
ků. Myslíš si, že se ta práce ně-
jak změnila po našem úspěchu? 
A v čem?

Určitě se rozmnožila. Po vol-
bách, které pro nás byly velmi 
úspěšné, vznikla najednou všude 
potřeba obsadit spoustu nových 
pozic, aby mohla strana i posla-
necký klub fungovat. Dělali jsme 

otevřená výběrová řízení na po-
zice asistentů, analytiků, na mís-
ta v dozorčích radách, na pozice 
krajských koordinátorů, odborní-
ků do Mediálního či Technického 
odboru atd.

S  rostoucí členskou základ-
nou bylo také třeba zaměřit se 
na  zkvalitnění a zefektivnění 
informačních toků. V neposled-
ní 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 pro-
fesionály a odborníky. Nebojíš 
se, že zmizí takové to počáteční 
nadšení?

Ne! Jsem založením optimista 
a myslím tedy, že to půjde. I pro-
fesionálové, které jsme nabrali, 
dělají část své práce dobrovol-
nicky a  z  nadšení pro Piráty. 

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

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 zre-
alizovat. 

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 nej-
víc práce. Mám doma rodinu a tři 
děti, takže dobrá organizace času 
je u mne opravdovou nutností. 
Vždycky vyřizuji e-maily v auto-
buse 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, kte-
ré bych chtěla realizovat, je to 
dobře investovaný čas. 

Baví tě tato práce? Co považuješ 
za nejlepší, co naopak za nejmé-
ně 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, za-
tímco ji děláte. Je fajn, že každý 
den dělám něco jiného, že ta prá-
ce je různorodá. Líbí se mi, že se 
potkávám s velkým množstvím 
zajímavých lidí a že mám skvě-
lý 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.

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“.

Piráti 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 my-
šlenky bez nároku na odmě-
nu. Prostě jen proto, že věří 
v dobrou věc.

Volební kampaň „tradičních“ 
stran (a jednoho hnutí) je zalo-
žená na penězích. Funguje asi 

takto: Potřebujeme pomocníky 
v kampani? Potřebujeme rozdá-
vat letáky? Zaplatíme si studenty 
a lidi, kteří potřebují krátkodo-
bou 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, ně-
kdo ne, ale nejhorší chvíle na-
stane, když se procházející chce 

na něco konkrétního zeptat. Pak 
je průběh přibližně takový: 

„Tady čtu, že chcete zlepšit pod-
mínky 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 ne-

budu.“ 
„Tak proč to tady rozdáváte?“ 

„Protože potřebuju peníze…“

A jak to chodí u Pirátů? Letá-
ky a Pirátské listy rozdávají buď 
členové strany, nebo dobrovol-
níci – sympatizanti. Ti všichni 
vědí, jaké informace mezi ob-
čany šíří a mohou zasvěceně 
odpovídat i na záludné otázky. 
Pokud se někdy stane, že od-
pověď zrovna neznají, protože 
se věnují jiné pirátské proble-
matice, zaručeně alespoň vědí, 
na koho konkrétně se má občan 
obrátit, aby odpověď na svůj do-
taz dostal.

A má to i další efekt. Tím, že 
informace průběžně proudí od  
lidí na ulici až k pirátským funk-
cionářům a naopak, strana ne-
ztrácí kontakt s realitou běžné-
ho života. A budete-li mít štěstí, 
může se vám na ulici stát, že si 
převezmete noviny z rukou pří-
mo od svého poslance.

nejDůležitější pilíř volební kampaně: DobrovolníCi

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Bc. Jana Rohová, vedoucí Personálního odboru České pirátské strany

pirati.cz


8 léto 2018 | pirati.cz PIRÁTSKÉ LISTY

Pirátské listy vydává Česká pirátská strana se sídlem Řehořova 19, 130 00 Praha 3, IČ: 71339698. Pirátské listy jsou dostupné online na adrese www.piratskelisty.cz pod licencí CC-BY-SA 3.0. Publikování a další šíření ob-
sahu Pirátských listů je umožněno i bez písemného souhlasu. Noviny pro vás připravili členové, příznivci a zastupitelé Pirátské strany. Číslo 1/2018, náklad 70 000 ks. Periodicita 2x – 4x ročně, datum vydání 20.  května 
2018, registrační číslo MK ČR E 22648. Sazba Jarmila Palatá. Zadavatel Piráti, zpracovatel Piráti a Jarmila Palatá, korektury Andrea Mádlová a Daniel Galuszka. Tisk: Vltava Labe media, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 
5 – Jinonice. Vedoucí projektu: Daniel Galuszka, kontakt: listy@pirati.cz. Tisk financují Piráti ze státního příspěvku za volby 2017 a z darů našich podporovatelů. Distribuci zajišťují dobrovolníci, ojediněle i Česká pošta.

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

sleDujte nás na všeCH 
našiCH kanáleCH!

Rozmohl se nám tady takový 
nešvar… a to takovým způso-

bem, že se skoro považuje za nor-
mální stav. Někteří politici jsou 
natolik „pracovně výkonní“, že 
zvládnou vedle sebe několik pra-
cí na plný úvazek. Jejich motiva-
cí však není workoholismus, ale 
odměny za funkce a moc z nich 
vyplývající.

Piráti dnes z vlastní zkušenosti 
mohou dosvědčit, že práce po-
slance 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 insti-
tuce nebo uvolněného radního.

 
Proto se všichni pirátští poslanci 

svých ostatních veřejných funkcí 
na plný úvazek vzdali k nejbliž-
šímu 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 uvol-
něných funkcí, takže jsem věděl, 
že dlouho obě funkce společně 
vykonávat nebudu. Svému ná-

stupci jsem ale chtěl předat ma-
ximální množství dokončených 
projektů, stejně jako on musel 
dokončit projekty ve svém stá-
vajícím zaměstnání,“ říká. 

 
Bývalí zastupitelé na pražském 

Magistrátě dokonce po dobu, kdy 
jim dobíhal zastupitelský plat, 
všechny své zastupitelské odmě-
ny věnovali ve prospěch charity. 
Byl jimi financován pravidelný 
nedělní „Pirátský guláš“ pro chu-
dé lidi, zdržující se poblíž Hlav-
ního nádraží v Praze.

Jít příkladem ovšem v české 
politice nestačí. Z toho důvodu 

přišli Piráti s návrhem zákona, 
který věc řeší. Nechceme niko-
mu 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 na-
plno. Za tuto funkci bude pobírat 
jeden plný plat. Za další funkce, 
do kterých byl zvolen, bude do-
stávat 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 ne-
může být vykonávána v plném 
rozsahu, proto za ni nemůže být 
plná odměna.

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. Dou-
fáme, že poslanci jiných stran 
tentokrát neotočí.

Co se uroDilo u pirátů 
na tWitteru?

@ceska.piratska.strana

@Piratska.strana

@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Pošlete
Pirátské listy

dál

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů
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