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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 Pirátské strany, 
poslanec PSP

Děláme,  
co můžeme

Vstup Pirátů do sněmovny vzbudil velká 
očekávání a nám dvaadvaceti zvoleným 
poslancům přinesl obrovský závazek 
neudělat ostudu těm desetitisícům lidí, 
kteří ve volební kampani přemlouvali své 
známé, ať volí Piráty.

Za sebe i za náš poslanecký klub mohu 
říct, že děláme, co můžeme, abychom 
očekávání nezklamali. Postupujeme podle 
strategie, kterou jsme představili před 
volbami, bojujeme proti zvýhodněním, 
která si politici schválili sami pro sebe, 
pečlivě studujeme ty stovky zákonů, které 
se na nás valí, hlídáme vládu a snažíme 
se zůstat v co nejužším kontaktu s našimi 
voliči.

Stejně jako jsem s pomocí kolegů z kan-
didátky před volbami navštívil všechna 
města a městečka nad dva tisíce občanů 
v našem regionu, jezdím po Pardubickém 
kraji i po volbách, kdykoli je to možné. 
Litomyšl, Chrudim, Vysoké Mýto, Pardu-
bice, Choltice, Českou Třebovou, Svitavy  
a řadu dalších obcí v kraji jsem už od vo-
leb navštívil, do dalších se chystám. Při-
nášet do poslanecké sněmovny podněty 
od lidí, kterým stát zbytečně komplikuje 
život, považuju za jeden z nejdůležitějších 
úkolů pirátských poslanců, takže jsem si 
na to vyhradil čas.

 
Držte nám palce, ať se daří nedomyšlené 

zákony opravovat. Snažíme se.

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

Mikuláš Ferjenčík

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
Mikuláš Ferjenčík
poslanec PSP 
Vedoucí mediálního odboru

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.

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

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Předseda poslaneckého klubu

pardubicky.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 v Pardubickém kra-
ji se pustili do komunální 

politiky a budou kandidovat  
v podzimních komunálních 
volbách, nejméně v osmi obcích 
kraje. Kromě Pardubic se tak 
pokusí získat mandáty v zastu-
pitelstvech Chrudimi, Svitav,  
České Třebové, Moravské Tře-
bové, Červené Vodě, Rudol-
ticích, Chrasti a v Hlinsku.  
V několika dalších obcích se 
pak ještě stále jedná. Jedno je 
však jisté. Piráti nadále rostou  
a je třeba s nimi počítat.

 V posledních komunálních 
volbách kandidovali Piráti  
v Pardubickém kraji pouze  
v Chrudimi s výsledkem přes 
4%. Jejich členská základna se 
však od té doby rozrostla. 

„Po úspěšných parlamentních 
volbách se k nám hlásí obrovské 
množství nových lidí, zapále-
ných měnit politiku podle na-
šich principů a aplikovat je na 
komunální úrovni ve své obci,“ 
říká koordinátor Pirátů v Par-
dubickém kraji, Pavel Štěpá-
nek. „Nese to sebou samozřejmě 
i svá rizika, není totiž snadné 
rozlišit ty, kterým jde skutečně 

o změnu a ty, kteří se chtějí pou-
ze vyvézt na vlně, kterou jsme  
vyvolali,“ dodává Štěpánek.

 Kromě specifických témat, 
vztahujících se k dané obci, 
mají jednotlivé volební pro-
gramy mnohé společného. 
Ve všech se Piráti zavazují 
ke zvýšení transparentnos-
ti obcí a jejich firem či zapo-
jení občanů do rozhodování  
o obecních záležitostech. Pod-
porují využívání moderních 
technologií k zjednodušení 
života i úsporám, koncepční 
dopravní i územní plánová-
ní a posilování cyklodopravy. 
Velký důraz kladou i na životní 
prostředí.

 Ve všech jmenovaných ob-
cích už jsou známi lídři a čela 
kandidátek a pracuje se na 
kampani, která odstartovala 
začátkem června. Piráti kan-
didují většinou samostatně  
s účastí nezávislých nebo i ji-
ných spřízněných stran.

Pavel Štěpánek
Koordinátor krajského sdružení 

Komunální Volby  
V ParDubicKém Kraji 

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?
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. 

Ilustrační příklad digitální neschopenky

Lukáš Kolářík
Poslanec PSP 
předseda podvýboru pro IT a dávkové 
systémy
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TY KONТROLUJEŠ STÁT. NE ON TEBE.Vplouváme i do senátu

Senátní volby máme v Pardubickém kraji ve dvou 
volebních obvodech. V obvodě číslo 50 na Svitav-
sku, kde Piráti postaví svého kandidáta, člena kraj-
ského sdružení Pardubického kraje Jiřího Krátkého  
a v obvodě číslo 44 Chrudimsko-Havlíčkobrodsko, který  
z poloviny zasahuje i do kraje Vysočina a kde ze tří  
uchazečů získal největší podporu IT expert Roman Šemík.

Svitavský kandidát jiří Krátký (*1955) vystudoval obchodní akademii, po sametové  
revoluci vybudoval obchod a oblíbenou restauraci Sáhir. Poté působil jako designér či truhlář.  
V roce 1989 se vydal na první plavbu na jachtě do Afriky, posledních deset let tráví námořním  
jachtingem co nejvíce času. Když není na lodi, hraje divadlo se svitavským souborem Zaklep nebo  
se věnuje snowboardingu.

roman šemík (*1962) profesně působí v Praze jako IT speci-
alista se zaměřením na bezpečnostní oblast a k Vysočině ho váží 
hluboké rodinné kořeny. V loňském roce se představil na pirátské 
kandidátce ve volbách do Sněmovny na 12. místě. Jako občanský 
lobbista se aktivně podílel na projektu Rekonstrukce státu a část 
volebního období (2014-2015) byl zastupitelem v městské části Praha 
Čakovice. V Pirátské straně se podílel na práci rozhodčí komise.  
Roman Šemík vnímá Senát jako nezastupitelnou pojistku demo-
kracie a lakmusový papírek svobodného vývoje naší společnosti,  
zvláště s přihlédnutím k aktuální politické situaci charakterizo-
vané postupným oklešťování svobod a koncentrací moci v rukou  
oligarchů a prospěchářských ideologů.

Piráti Plují z Kraje Do senátu
Na podzim letošního roku proběhnou komunální a senátní volby a Piráti 
po celé republice se už na ně intenzivně připravují. Náš kraj není výjimkou.

Co tě přivedlo mezi Piráty?
Příznivcem Pirátů a hned re-

gistrovaným jsem se stal před 
šesti lety. Tehdy to pro mě byla 
mírně anarchistická strana, 
která je ale budovaná zezdola, 
a ne jako podnikatelský pro-
jekt. Po několika měsících roz-
koukávání jsem byl zvolen do 
rozhodčí komise. Není typické, 
aby politická strana dávala ta-
kovouto možnost příznivcům.  
V té době jsem byl také amba-
sadorem projektu Rekonstrukce 
státu, který se zabývá otázkami 
dobrého vládnutí, transparent-
nosti a odpovědnosti veřejné 
správy. V roce 2014 jsem se 
stal zastupitelem jedné praž-
ské městské části. Piráti tehdy 
uspěli ve volbách do pražského 
zastupitelstva. S jednim z nich, 
Mikulášem Ferjenčíkem, jsem 
spolupracoval při posuzování 
změn územního plánu. Poda-
řilo se nám v jednom případě 
zabránit změně orné půdy na 
stavební pozemky. Postupem 
času jsem pomoc Pirátům za-
čal víc přesouvat na Vysočinu. 
Celý loňský rok jsem se účastnil 
krajských akcí, které vyvrcholily 
podzimní volbami do Poslanec-
ké sněmovny. Po několika týd-
nech od sečtení volebních hlasů 
bylo stále zřetelnější, že vítěz 
voleb nehraje férovou politi-
ku. Rekonstrukce státu přichází  
s Mantinely demokracie a já za-

čínám uvažovat o kandidatuře 
do Senátu Parlamentu ČR.

Proč jsi se rozhodl kandidovat 
do Senátu?

Ve chvílích, kdy je dělba moci 
daná ústavou oslabována, kdy 
se moc začíná koncentrovat, 
musí Senát zafungovat jako 
pojistka, která umožní návrat 
k demokratickým principům. 
Někdy je potřeba dokonce za-
táhnout za záchranou brzdu. 
Není to úkol pro každý den, je 
to poslání do doby krize, kterou 
si nikdo z nás jistě nepřeje. Už 
jste to určitě někdy slyšeli nebo 
četli. Senát jako pojistka demo-
kracie. To platí nejen pro klidné, 
ale zejména pro bouřlivé časy. 
Mnoho voličů ovšem považuje 
horní komoru Parlamentu za 
nadbytečnou. Vysvětlovat úlohu 
Senátu v našem parlamentním 
systému je velkým úkolem pro 
senátorské kandidáty ve vo-
lební kampani. I toto chci dě-
lat, podobně jako Petr Pithart, 
dlouholetý senátor ve volebním 
obvodu č. 44, který zabírá část 
Chrudimska a Havlíčkobrodska.

Kořeny mého rodu jsou na 
Vysočině už stovky let. Táta se 
narodil v Rozsochatci, v obci 
mezi Havlíčkovým Brodem  
a Chotěboří. Mám zde příbuzné, 
přátele a známé. Zažíval jsem 
několik let úžasné klukovské 
prázdniny na dědově statku, 

který soukromě hospodařil  
i v dobách, kdy režim podob-
né aktivity potíral. Záleží mi 
na tom, aby se lidé na venkově 
necítili odstrčeni na periférii 
zájmu velkých měst. Abychom 
propojili sídla dopravně, infor-
mačně i lidsky. Zabraňme vy-
bydlování menších obcí. Chci 
podporovat začínající zeměděl-
ce, rodinné farmy, malá druž-
stva a  komunitou podporované 
zemědělství. Naší budoucností 
musí být zdravá půda a udrži-
telná kulturní krajina.

Ačkoli má Senát možnost zá-
kony navrhovat, jeho základ-
ní funkce je jiná. Jako senátor 
bych se účastnil revidování 
norem, které byly schváleny 
ve sněmovně. Opravovat, ko-
rigovat, pozměňovat, vracet 
zpět. To je základ práce sená-
tora. Někdo může namítnout, 
že Senát jen brzdí a zdržuje. 
I  to však patří k  demokracii. 
Mnohé zákony jsou šité hor-
kou jehlou. Než špatný zákon, 
to raději žádný zákon. Budu 
se snažit o to, aby nové legis-
lativní úpravy nepřispívaly  
k ještě větší houštině zákonů,  
ve které se málokdo vyzná.

Záleží na voličích, aby nezvoli-
li stejný Senát jako Sněmovnu, 
aby vážili, kdo má kde v dané 
chvíli převahu.

Proč ses rozhodl vstoupit do po-
litiky a kandidovat do Senátu?

Vývoj politiky v posledních 
letech mě hodně znepokojuje. 
Jako by nás nějaká tajemná síla 
pomalu vracela zpátky do mi-
nulosti – internetem se šíří lži 
jako vystřižené z Rudého práva, 
pro některé vrcholné politiky je 
důležitější hájit zájem Ruska, než 
Česka, stát by chtěl rozhodovat, 
komu dovolí studovat střední 
školu, ale není schopen ani po-
stavit pár kilometrů dálnic nebo 
zajistit dostupnou zdravotní péči. 
Ekonomika roste, ale zdaleka ne 
celá společnost to pociťuje ve své 
peněžence. Téměř 10 % obyvatel 
je v exekuci a z nich 70% má na 
krku vícenásobné exekuce.

Vadí mi, že dnešní společnost je 
rozdělená, že se vytrácí pochope-

ní, tolerance, empatie. Není mi 
jedno, co se ve společnosti děje, 
mám pocit, že vývoj nejde tím 
dobrým směrem a tak jsem si 
řekl, že je opět na čase se aktivně 
zapojit, stejně jako za sametové 
revoluce.

Jaké máš, v případě zvolení,  
plány?

Jsem Pirát, takže pro budu  
v Senátu prosazovat pirátský 
program – zjednodušení státu 
pomocí informačních techno-
logií, kontrola moci a mocných 
nebo obrana svobody. Je dů-
ležité, aby zákony, které jako 
Piráti prosadíme v Poslanecké 
sněmovně, měly v Senátu hlasité 
zastánce.

Jako senátor za Svitavsko a část 
Chrudimska budu řešit problé-

my, které nás tu trápí, například 
nedostatek praktických lékařů 
a zubařů. Chci prosadit zprů-
hlednění pravidel pro přijímání 
lékařů ze zahraničí, například 
Ukrajiny, protože je to jediné 
rychlé řešení problému.

Celý život bydlím v tomto regi-
onu, který trápí doprava na sil-
nicích, z nichž většina vznikla 
už za Marie Terezie. Je potřeba 
realizovat obchvaty měst, ko-
nečně dostavět dálnici D35 od 
Hradce Králové do Olomouce  
a dálnici D43 od Moravské Tře-
bové do Brna prosadit mezi pri-
ority státu.

Žijeme v krásné a bezpečné 
zemi, kterou jsme zdědili od 
svých předků. Stejně tak pěknou 
ji musíme předat svým dětem.
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oteVřeme moraVsKou třeboVou

Do boje o chruDimsKou raDnici jDeme s jasnou Vizí

I v Moravské Třebové se našla 
parta lidí, která chce změnit 

zavedené zastaralé struktury, 
které se tu roky budují. V říjnu 
se budeme ucházet o vaše hlasy 
v komunálních volbách. Do té 
doby se s vámi budeme vídat na 
různých místech města, budeme 
sbírat podpisy pro naše petice, 
bavit se s vámi, občany našeho 
města, naslouchat vašim problé-
mům a ze všeho nejvíc vás sezna-
movat s naším programem pro 
Moravskou Třebovou. Když nás 
potkáte, neváhejte se nás zeptat 
na cokoliv. Naše kampaň se udě-
lá tak, jak je to u České pirátské 
strany zvykem, s malým obno-
sem peněz a s velkou podporou 
našich dobrovolníků, na kterých 
stála také kampaň do poslanec-
ké sněmovny. Proč tomu vlastně 
chceme obětovat náš volný čas? 
Je to jednoduché, chceme tady 
strávit zbytek života a přejeme si, 
aby tady žili a vyrůstali naše děti 
a vnoučata. Za osm let vládnutí 
současné rady města ztrácíme 
pomalu krok se zbytkem kraje. 
Máme u nás 2,5 krát větší podíl 
nezaměstnaných, než ve zbytku 
kraje, a tím i nižší mzdy. Na na-
šem území, máme nejnižší počet 
podnikatelských subjektů, nej-
méně dokončených nových bytů 
a procentuálně největší úbytek 
obyvatel ze všech měst nad 8000 
obyvatel v pardubickém kraji. 
A tento trend se prohlubuje. Po-
kud se bude prohlubovat dál, za 
chvíli už to tady nebude místo 
k žití a tomu přirozeně chce-
me zabránit. Velká část našeho 

programu se bude věnovat právě 
těmto problémům, proto sledujte 
v příštích týdnech náš facebook, 
náš web a nenechte si ujít další 
Pirátské listy, které vyjdou v září. 

  Máme za cíl přinést pirátské ide-
ály na naši radnici, protože naše 
město má ve věci otevřeného 
vedení městské administrativy 
co dohánět. Otevřenost je nej-
lepším lékem na všudypřítom-
nou korupci a plýtvání. Moderní 
technologie nám daly jedineč-
nou možnost hospodaření města 
dokonale zprůhlednit. Výběrová 
řízení všech druhů by měla být 
od začátku až do konce zveřejňo-
vána na městském webu. Rozpo-
čet města by měl být jednoduše 
dostupný na webu a převeden 
do přehlednější rozklikávací for-
my, z které bude zřejmé, jakým 
způsobem se plní. Tento princip 
by měl platit i pro všechny sub-
jekty placené z veřejných zdrojů, 
jejichž činnost musí být transpa-
rentní. Nakládají s našimi penězi, 
uzavírají za nás smlouvy, dispo-
nují našimi dokumenty. Výroč-
ní zpráva nám skutečně nestačí, 
prosazujeme svobodný přístup 
k informacím, k němuž techno-
logie digitálního věku vytvářejí 
příznivé podmínky. Více zprů-
hlednit by se měla také zasedání 
městské rady a zastupitelstva. 
Zasedání zastupitelstva se sice 
nahrává a zveřejňuje se v zápise, 
ale bez znalosti příslušných tis-
ků, které k projednávaným bo-
dům dostane zastupitel, občan 
není schopen přesně zjistit, co 

se vlastně projednává nebo co 
přesně se zrovna odhlasovalo. 
Tisky budeme rovnou zveřej-
ňovat. I přes pár malých krůčků 
k větší otevřenosti města se na-
dále razí spíše politika za zavře-
nými dveřmi. Otevřenost je často 
jen na oko, smlouvy a výběrová 
řízení jsou sice na webu města, 
ale ne všechny a je těžké si je do-
hledat, ze zastupitelstva se sice 
pořizuje zvukový záznam, ale 
bez projednávaných tisků je to 
nesrozumitelné. V našem městě 
se například stává, že příslušná 
komise vybere uchazeče na ur-
čitý post v městské organizaci 
a rada města pak upřednostní 

jiného uchazeče. Vy jako občan 
si nenajdete ani jak komise do-
šla k jejich doporučení, ani proč 
rada města navzdory doporučení 
rozhodla jinak. Takové situace 
pak samozřejmě nahrávají růz-
ným spekulacím. Rada města 
by měla minimálně přistoupit 
k jmenovitému hlasování. Efek-
tivní městská správa je trans-
parentní a zvýšit efektivitu je 
náš cíl. Efektivní a bezkorupční 
prostředí umožníme otevřeným 
vedením města. Pojďte s námi 
do toho. Náš přístup k informa-
cím a k zapojení občana do roz-
hodování obce je diametrálně 
odlišný než přístup politických 

stran, které tady působí již od 
divokých 90. let. Piráti s tímto 
stylem politiky ani nechtějí být 
spojováni. Zavedení komunální 
politici u nás nevěří, že by občan 
měl mít možnost podílet se na 
rozhodování obce. My si zase my-
slíme, že by si občané ve veřejné 
architektonické soutěži nevybra-
li jako zázemí u Knížecí louky tu 
předraženou kostku, která tam 
teď stojí. Posuďte sami, co je lepší 
volba. 

Karsten Sachs
předseda místního sdružení Svitavsko

Chrudimští Piráti už mají 
jasno, koho pošlou do boje 

o zastupitelská křesla i jaký pro-
gram chtějí prosazovat. Do čela 
kandidátní listiny zvolili koor-
dinátora Pirátů v Pardubickém 
kraji Pavla Štěpánka,  marketin-
gového manažera Daniela Leb-
dušku, projektového manažera 
Aleše Nunváře, IT konzultanta 
Zdeňka Kubalu anebo maminku 
na rodičovské dovolené Nikolu 
Štěpánkovou. Ti společně sepsa-
li program pro zdravé moderní 
město, které není hluché k přá-
ním jeho obyvatel. 

   Představte si, že chrudimská 
radnice bude symbol otevře-
nosti a transparence. To je jeden 
z motivů kampaně, díky které 
chceme představit pirátskou 
vizi pro město Chrudim. Do 
kampaně zapojíme množství 
dobrovolníků z řad občanů 
města, našich kamarádů a pří-
znivců. Na kampani se bude-
me podílet finančně i vlastní-
mi prostředky a nespoléháme 
tak jen na peníze a podporu 
z krajského rozpočtu – i kvůli 

tomu jsme si jako cíl stanovili 
zisk alespoň 15% hlasů našich 
spoluobčanů.

   Kompletní program, který 
máme koncipovaný do sedmi 
bodů, představíme již velmi 
brzy. Chceme se koncepčně 
a v dlouhodobém výhledu zabý-
vat například otázkou chrudim-
ské vody, otevřenosti a partici-
pace, nebo dopravou a územním 
rozvojem. Součásti programu 
jsou i řešení některých součas-
ných problémů, které mohou 
být provedena rychle, efektivně 
a chytře. 

   Cílem našeho programu je 
pozvednout město díky nastu-
pujícím technologiím na pozici 
moderního, chytrého a živého 
města, které bude nejen díky 
historickému kulturnímu dě-
dictví opakovaně lákat turisty 
k návštěvě, šikovné lidi začít 
podnikat, mladé lidi zakládat 
rodiny, starším zajistit hezké 
stáří, ale především se nestát 
„pologramotným“ předměstím 
Pardubic.

Po volbách se nebráníme spo-
lupráci a možnosti být součástí 
budoucí koalice, pokud budou 
splněny naše požadavky a sku-
tečně budeme moct dostát své 
vizi, která nás před spoluobčany 
zavazuje k tomu, abychom se 
jí řídili a „drželi kurz.“ Záro-
veň chceme do zastupitelstva 
přinést vlnu pirátského myš-
lení a otevřít okna – vyvětrat 
tmářství, netransparentnost 
a klientelismus.

   Do těchto voleb jsme se roz-
hodli kandidovat samostatně, 
ačkoliv na podzim minulého 
roku nás oslovili chrudimští 
Svobodní a TOP09. Jejich na-
bídku koaliční spolupráce před 
volbami jsme odmítli. Věříme 
však, že na základě programo-
vých shod bude prostor pro vzá-
jemnou spolupráci po volbách 
a že s nově vzniklou koalicí Svo-
bodných a TOP09 se nebudeme 
navzájem vymezovat a kampaň 
povedeme v duchu vzájemného 
respektu a fair-play. 

Chrudimský lídr
Pavel Štěpánek je živnostní-
kem a koordinátorem České 
pirátské strany v Pardubickém 
kraji. Jeho hlavním cílem je 
zprůhlednění hospodaření 
města i městských firem a vyš-
ší míra zapojení občanů do 
samosprávy.  Chce se zasadit 
o výrazné změny v dopravním 
plánování, především směrem 
k podpoře cyklistů a chodců. 
Podporuje zavádění moder-
ních technologií a rozšiřování 
městské zeleně.

   Narodil se v Chrudimi 
v roce 1985, kde v současnos-
ti i žije se svou ženou a dvě-
ma dětmi. Vystudoval obor 
veřejné správy. Podnikal 
v obchodu, službách a výuce 
zimních sportů a adrenali-
nových aktivit ve Špindle-
rově Mlýně a také v zahra-
ničí. Je zkušeným barmanem 
a  baristou. Pracoval také 
jako streetworker v sociál-
ních službách.

   Politiku vnímá jako pro-
středek ke zlepšování pro-
storu k  životu a nástroj ke 
kontrole mocných i ovliv-
ňování společnosti směrem 
k respektu k osobním svobo-
dám. Jedním z důvodů, proč 
nosí dredy je snaha o bourá-
ní předsudků ve společnosti.

   Kromě své rodiny, snow-
boardingu a lyžování se vě-
nuje společenským téma-
tům, veřejnému prostoru, 
filosofii a potenciálu lidské-
ho vědomí. Život by si ne-
uměl představit bez umě-
ní, především hudby a bez 
přátel a rodiny, se kterými 
ho sdílí.

pardubicky.pirati.cz
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TY KONТROLUJEŠ STÁT. NE ON TEBE.držíme kurz

jistě vás taky někdy během procházky napadla skvělá myšlenka, jak by se nějaké 
místo dalo vylepšit. opravit staré lavičky, postavit workoutové hřiště. nebo třeba 
zřídit informační tabule ukazující odjezdy autobusů a jejich zpoždění. nebylo by 
skvělé, kdyby to nemuselo zůstat jen u nápadu a vy jste skutečně měli možnost 
tenhle váš nápad zrealizovat? My věříme, že ano. Věříme, že občané mají spoustu 
skvělých nápadů a že město by jim mělo naslouchat. a proto chceme v Pardubicích 
nastartovat cestu k většímu zapojení veřejnosti do řízení města.

choPte se KormiDla!

Občané New York City každoročně v participativním rozpočtu rozdělují takřka 30 milonů USD na projekty,  
které předtím sami navrhují. Zdroj: Costa Constantinides (flickr.com), CC BY-NC 2.0

Co znamená participace?
 Termín participace původně pochází z latiny a znamená  
„sdílet něco, účastnit se něčeho, mít podíl na něčem“. V ko-
munální politice to je zpravidla přímé zapojení občanů do  
chodu města. 
V praxi to může být například: 

 1. participativní rozpočet – občané přímo rozhodují  
 o tom, jak bude využita určitá část rozpočtu města 

 2. nahlášení problému ve vašem okolí, kterým by se  
 město mělo zabývat například pomocí mobilní aplikace 

 3. zapojení do řízení městských projektů (např. Dukla  
 Sportovní, oprava přednádraží, apod.) Občané jsou  
 součástí strategických rozhodnutí od začátku do konce

Participace rozhodně nena-
hrazuje zastupitelskou de-
mokracii, protože konečné 
rozhodnutí vždy zůstává na 
zastupitelích. Dává jim ale do 
rukou cenné podněty od obča-
nů, kteří problémy svého okolí 
znají nejlépe.

Participace veřejnosti na rozho-
dování ve městě přináší spoustu 
významných výhod. Rozhodo-
vání se díky ní stává kvalitnější, 
protože se ho účastní více aktérů 
a především občané, kteří své 
okolí dobře znají a často dokážou 
upozornit na podstatné dopady 
rozhodnutí, které místní správa 
ani odborníci nemusí znát.

Rozhodování s účastí veřejnosti 
je efektivnější a šetří finanční 
prostředky. Veřejnost pomáhá 
vytipovat, co je ještě užitečné  
a co už jsou vyhozené peníze. 
Důležité ale také je, že rozhod-

nutí, na kterém se občané sami 
podílí, mají jejich podporu pod-
poru. Předchází se totiž různým 
nedorozuměním. A navíc si lidé 
rádi pohlídají, že je „jejich“ pro-
jekt kvalitně realizovaný.

Participace zároveň pomáhá 
budovat zájem lidí o věci veřej-
né. Pomáhá utvářet vazby mezi 
veřejností, odborníky, zástupci 
města a úředníky. Tím napomáhá 
ke zkvalitnění demokratických 
procesů a k posílení vzájemné 
důvěry mezi jednotlivými aktéry 
rozhodování.

Pardubice zatím nejsou příliš 
otevřeným městem. V Indexu 
participace 2015–2016 zauja-
ly nelichotivé 125. místo z cel-
kových 150 posuzovaných obcí  
a měst. Je tedy opravdu co zlep-
šovat. Jak začneme?

V první řadě se budeme snažit 
prosadit participativní rozpočet, 
tedy část rozpočtu, o jejímž vyu-
žití rozhodnou občané. Participa-
tivní rozpočet budou organizovat 
jednotlivé městské obvody, kte-
rým město vyhradí poměrnou 
část peněz dle již existujících roz-
dělovacích mechanismů. Chceme 
aby se tato část rozpočtu vyhraze-
ná občanům postupně zvyšovala. 

Podpoříme veřejná setkání 
a průzkumy veřejného mínění 
jako standardní součást každého 
městského projektu. Oceňujeme, 
že radnice v některých případech 
k těmto procesům již přistupu-
je (např. revitalizace Palackého 
ul.). My ale chceme tyto procesy 
významně posílit, aby se staly 
nedílnou součástí všech podob-
ných projektů. A aby spolupráce s 
občany byla průběžná od začátku 
do konce.

Zasadíme se o to, aby vznik-
la skutečně funkční platforma 
pro hlášení problémů, které by 
město mělo řešit (např. když ob-
jevíte díru v silnici, nebo rozbité 
veřejné osvětlení). Její součástí 
musí být záruka odpovědi města. 

Každý občan, který pošle podnět, 
musí vědět, jak se jeho podání 
vyvíjí.

Chceme, aby se participace  
v Pardubicích natrvalo stala pev-
nou součástí rozhodování rad-

nice i městských obvodů. Proto  
se zasadíme o vznik pozice  
koordinátora participace na  
magistrátu a podpoříme zapo-
jení Pardubic do Národní sítě 
Zdravých měst ČR.

Participace pomáhá k posílení vzájemné důvěry mezi veřejností a zastupiteli.

efeKtiVnější rozhoDoVání

Veřejná setKání a sPoluPráce s občany

zDraVé město

nosti a podpořit její zájem na 
rozhodování o společné bu-
doucnosti. Za zásadní úkoly 
pro následující čtyřleté ob-
dobí považuje zvýšení trans-
parentnosti radnic, posílení 
role místních komisí v měst-
ských obvodech a zavedení 
participativních rozpočtů. 

 
 Ondřej absolvoval Střední 
průmyslovou školu elektro-
technickou v Pardubicích, obor 
Elektronická a sdělovací zaří-
zení. Po ročním studiu apliko-
vané informatiky na Dopravní 
fakultě Univerzity Pardubice 
přešel na Fakultu elektrotech-
niky a informatiky a úspěšně 
zakončil magisterským oborem 
Komunikační a řídící technika 
(2011). Po třech letech se roz-
hodl rozšířit si obzory baka-
lářským studiem na Fakultě 
bezpečnostního inženýrství, 
obor Havarijní plánování a kri-
zové řízení (VŠB; 2014 – dosud). 

 Už v průběhu studií věnoval 
část svého času práci. Jako 
zaměstnanec nejprve v pozici 
pomocné síly ve vývoji (2004), 
následně jako samostatný vý-
vojář (2007). Od roku 2017 se 
věnuje obchodu s radioko-
munikační technikou a pří-
slušenstvím. Jako živnostník 
se zabývá vývojem a výrobou 
v oblasti automatizace pro 
zemědělské a lesnické stroje. 
 
 Veřejnému životu se aktivněji 
věnuje od roku 2012, kdy stál na 
straně zastánců pardubických 
obvodů. V roce 2014 kandidoval 
do obou zastupitelstev (obvod 
a město) za lokální uskupení 
Pardubice pro lidi. Od komu-
nálních voleb 2014 je členem 
Komise pro rozvoj a dopravu 
obvodu Pardubice VI. Po zkla-
mání z aktivit některých před-
stavitelů PPL stranu opustil 
a přidal se na pirátskou loď.

Pardubický lídr
 
V květnových pirátských pri-
márkách se pardubickým líd-
rem stal Ondřej Karas (*1984), 
člen Pirátské strany a garant 
programového bodu Smart 
City. Jeho hlavním hnacím 
motorem ve veřejném životě 
je snaha otevřít politiku veřej-

Filip Vařecha
člen KS Pardubický kraj

národní síť zdravých měst Čr 
je sdružení místních samospráv, 
které propagují udržitelný roz-
voj, zapojení veřejnosti do roz-
hodovacích procesů a kladou 
důraz na podporu zdravého 
životního stylu svých obyvatel.

pardubicky.pirati.cz
flickr.com
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Svitavy jsou malé a malebné 
město s  potenciálem poskyto-
vat příjemné prostředí k životu. 
 
Blíží se období, kdy budou ob-
čané v komunálních volbách 
rozhodovat o podobě správy 
svých měst a obcí. O jejich hla-
sy se bude ve Svitavách nově 
ucházet Pirátská strana spo-
lu s nezávislými kandidáty. 
 
 Lídrem kandidátky je Libuše 
Vévodová, středoškolská učitelka 
matematiky. Je druhé volební 
období členkou Zastupitelstva 
města Svitavy. Zvolena byla 
jako nezávislá kandidátka za 
volební uskupení Naše Svitavy. 
Nyní je členkou Pirátské strany.   
   

Kandidátku „Pirátů a nezávis-
lých“ nepředstavuje jen jediná 

Otázka modernizace železnič-
ního uzlu v České Třebové 

a také způsobu odhlučnění, je 
problémem, který v současné 
době řeší město Česká Třebová. 
Třebovští Piráti se věci aktivně 
účastní.

  Město k věci svolalo veřejnou 
diskuzi, na které investor (SŽDC) 
představil navrhovaný způsob 
odhlučnění trati. Ten by měl být 
proveden tak, že podél trati bu-
dou vybudovány tří – až pětime-
trové protihlukové zdi, po celé 
délce průchodu tratí městem. 
Jiný způsob dle projektantů ne-
naplňuje požadované parametry 
odhlučnění trati. Přiznali ale, že 
i tak v některých případech ne-
bude limitům vyhověno. Tento 
návrh vyvolal značný odpor ob-
čanů města. 

  Na veřejné schůzi občanů dne 
14.5. byla představena řada al-
ternativních způsobů řešení pro-
blému. Jde zejména o kolejnico-
vé a kolejové absorbéry hluku, 
a úpravy povrchu kolejiště (má 
mít podobný efekt, jako sněhová 
pokrývka mezi kolejemi, kdy je dle 
občanů hluk z kolejiště výrazně 
nižší). Tato opatření v kombinaci 
s využitím nízkých protihluko-
vých stěn mohou výrazně ovlivnit 
výsledné odhlučnění trati, což 
dává prostor pro využití nižších 
protihlukových stěn.

  Zhodnocení protihlukové studie 
zástupcem firmy BRENS, která se 
touto problematikou dlouhodobě 
zabývá, bylo tristní. Studie byla 
vypracována ve zjednodušené 
variantě a neposkytla odpovědi 
na důležité otázky. Nové navr-
hované řešení umožňuje zlepšit 
i mikroklima v okolí trati tím, že 
použité materiály absorbují vodu 
a omezují výskyt teplotních extré-
mů v okolí trati. Zvýšené náklady 
na odhlučnění je možno z části 
financovat z dotačních programů 
EU – Doprava a Životní prostředí. 

  Na schůzi byla také představe-
na petice “Ne vysokým protihlu-
kovým stěnám kolem železnice 
v České Třebové”. Petice vyzývá 
orgány města, aby v dané věci 
využily všech možností daných 
zákonem k zamezení stavby vyso-
kých protihlukových stěn a prosa-
dilo variantu s maximální výškou 
1,5 metru nad tratí. Více informací 
lze nalézt na webu http://moje-
milatrebova.cz/.

Tuto petici třebovští Piráti 
podporují a pomáhají se sběrem 
podpisů. S ohledem na silnou re-
akci, jakou možnost vybudování 
vysokých zdí podél trati vyvolalo, 
je naděje, že by tentokrát zdravý 
rozum mohl vyhrát a nemuseli 
bychom se v České Třebové muset 
koukat na pětimetrové oblud-
nosti.

Piráti ve Svitavách

Sezemice, brána do Pardubic
Protihlukové stěny v České Třebové

Sezemice jsou pro mnoho lidí posledním krokem na cestě do Pardubic. Možná proto ale 
přehlédnou, jak samotné Sezemice vypadají. Městu roste počet obyvatel, přitom jeho 
občanská vybavenost díky neustálému rozšiřování stále dostačuje. Původní zajímavos-
ti, jakými jsou dřevěná, osmiboká zvonice, původně gotický kostel Nejsvětější trojice, 
dva z pěti akvaduktů, které lze nalézt na území ČR, jsou doplňovány dalšími – pomní-
kem Alfréda Bartoše, nebo přírodním parkem Mlynářka. Zde konané akce přitahují lidi  
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Je tedy vše dokonalé?

I ti, co jen projíždějí, vědí, že 
ten poslední krok do Pardubic, 
je někdy velmi dlouhý. Silnice 
první třídy I/36 se klikatí ně-
kolik set let starou zástavbou, 
aby se pak na křižovatce u “ko-
vomatu” stala vedlejší silnicí 
k II/298 ze směru od Rokytna. 
Na tomto místě při běžném pro-
vozu kolem sedmnácti tisíc aut 
denně vzniká během doprav-
ních špiček téměř dokonalý 
špunt. Řešení ve formě obchva-
tu navrženého již v šedesátých 
letech minulého století je dle 
ŘSD stále “v plánu”. Jestli bude 
dodržen časový harmonogram, 
neví zřejmě nikdo. V tomto 
případě je jedinou možností 
místní samosprávy poskytnout 
ŘSD a dalším dotčeným obcím 
maximální součinnost.

 Tam, kde naopak obec efek-
tivně konat může a má, je in-
stalace opatření vedoucí ke 
zvýšení ochrany těch nejohro-
ženějších účastníků silničního 
provozu, tedy chodců, zvláš-
tě těch nejmenších. Pomoci k 
tomu má vytipování kritických 
míst nejen podél hlavní silnice, 
ale i těch vedlejších, a jejich 
doplnění o prvky zvyšující bez-
pečnost. Mimo hlavní silnici se 
jedná například o chodníkové 
přejezdy. Na hlavní silnici pak 
prvky zvyšující viditelnost pře-
chodů.

Neméně důležitým krokem 
je transformace základní školy 
v moderní vzdělávací instituci, 
kterou budou využívat lidé růz-
ných věkových kategorií. To se 
neobejde bez spolupráce všech 
„stakeholderů“ – vedení obce, 
školy, učitelů, rodičů a těch nej-
důležitějších – dětí. Především v 
oblasti informačních technologií 
považujeme současné rozděle-
ní na děti, které v tomto oboru 
vzdělávají ve škole, a starší obča-
ny, pro které jsou určeny kurzy 
pořádané městskou knihovnou, 
za nevyhovující a zbytečně du-
blující omezené prostředky 
na správu a nákup výpočetní 
techniky. Stejně tak by se škola 
mohla podílet na dalších seminá-
řích a workschopech z různých 
oblastí lidského poznání.

V oblasti kultury je nutné 
nastolit rovnováhu vyhovující 
většině občanů města. Vysoká 
návštěvnost koncertu Pardubic-
kého hudebního jara přímo vy-
bízí ke spolupráce s Pardubickou 
konzervatoří (včetně koncertů 
určených žákům ZŠ). Co se týče 
populární hudby a koncertů ko-
naných obvykle v areálu TJ, je 
nutné najít kompromis v počtu 
těchto akcí, jejichž konání pod-
léhá schválení města Sezemic.

Ve sportu je naší prioritou pře-
devším podpora nevrcholových 

sportovních aktivit občanů tak, 
aby se aktivní sport stal běžnou 
a dostupnou součástí životů oby-
vatel. V tomto ohledu je důle-
žité propojit sportovní areál TJ 
s přírodním parkem Mlynářka. 
Tento funkční celek by se spo-
lečně se sportovištěm a dětským 
hřištěm školy měl stát srdcem 
sportovního vyžití sezemických 
občanů. Současná lávka železné 
konstrukce vedoucí přes náhon 
není tím, co by obě místa doká-
zalo spojit. Proto ji navrhujeme 
nahradit novou dřevěnou láv-
kou, která bude více odpovídat 
přírodnímu pojetí parku.

A v neposlední řadě je vhodné 
přidat přisloučeným obcím více 
rozhodovacích pravomocí, aby se 
jejich obyvatelé mohli podílet na 
rozhodování a v konečném dů-
sledku i na životě v Sezemicích, 
což je závislé na jejich pocitu, že 
město vnímá jejich potřeby a je 
ochotno je naplňovat.

   
 Na toto všechno má pirátský 

program jednoduchou a krátkou 
odpověď: svoboda, participace 
a zodpovědnost. Právě to najde-
te rozvedené do jednotlivých 
okruhů v našich programech 
pro komunální volby 2018.

Program „Pirátů a nezávislých“ vychází z konkrétních potřeb 
Svitaváků. Například:
 1. Zavedení městské dopravy
 2. Omezení průjezdu těžkých vozidel
 3. Zlepšení údržby veřejného prostranství
 4. Zvýšení počtu parkovacích míst
 5. Oživení náměstí
 6. Efektivní čerpání dotačních titulů 
 7.  Nekomplikované a časově nenáročné  

vyřizování úředních záležitostí
 8.  Aktivní spolurozhodování občanů  

o dalším rozvoji města 

Pirátská kandidátka vzniká 
i v Hlinsku, a to i přes to,  že zde 
zatím žádný člen Pirátské strany 
není. Do voleb v Hlinsku vyráží-
me jako nezávislí kandidáti pod 
hlavičkou Pirátů, protože pod-
porujeme jejich obecné principy 
a změnu, kterou přináší.

Jaké okolnosti nás k tomu vedly? 
Jsme skupina mladých lidí, nová 
generace – nadšenci, kteří chtějí 
v našem městě změnu. Jdeme do 
toho primárně kvůli nespokoje-
nosti s nynějším vedením, kterou 
pociťujeme u nás, našich přátel, 
rodin s dětmi a lidí v důchodovém 
věku. Nevracet se k  vydávání 
omezujících vyhlášek, potlačení 
svobody a návrat zpět do hlu-
bokého komunismu, který naše 
svobody omezoval.

Chceme atraktivní, přátelské 
a zdravé město pro všechny obča-

ny a firmy. Chceme obnovit věko-
vou strukturu občanů a přilákat 
mladé lidi a drobné i velké pod-
nikatele zpět do města. Chceme 
naslouchat lidem a prosazovat 
jejich zájmy. Hlinsko potřebuje 
nový motor a my jsme plní sil 
a věříme, že do města přineseme 
svěží vítr a potřebnou energii. 

Momentálně usilovně pracuje-
me na sestavení kandidátky, aby-
chom mohli naplno prosadit naše 
programové cíle a dát tak všem 
obyvatelům města Hlinska „čer-
stvý nádech“. Volební program 
a více informací o nás zveřejníme 
již brzy.

Budeme rádi za každou Vaši 
podporu a předem za ni děku-
jeme.

Roman Rybáček 
registrovaný příznivec

i v Hlinsku dělají nezávislí  
kandidáti Pirátskou politiku

osobnost, ale skupina lidí s po-
litickými zkušenostmi i nadše-
ných nováčků, kteří se chtějí 
angažovat v letošních volbách. 
Jejich cílem bude jednak aktiv-
ně rozvíjet vše pozitivní a jed-
nak nebojácně prosazovat zá-
jmy občanů.  Občan je vždy na 
prvním místě.

 

Těšíme se na kampaň, na se-
tkávání s vámi a hlavně na práci 
pro naše město.

I když je patrné, že všichni 
starostové a zastupitelé se 
o Svitavy pečlivě starali, jsme 
přesvědčeni, že změna by byla 
k prospěchu.

Filip Mezera
člen KS Pardubický kraj

držíme kurz

pardubicky.pirati.cz
http://mojemilatrebova.cz
http://mojemilatrebova.cz
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TY KONТROLUJEŠ STÁT. NE ON TEBE.Pusťte nás do radnic

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

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 nasta-
ne, 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? Letáky 
a Pirátské listy tak 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 odpo-
věď zrovna neznají, protože se 
věnují jiné pirátské problema-
tice, 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 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

Andrea Linhartová
členka KS Pardubický kraj

Chrast je malé městečko, 
které leží na úpatí Česko-

moravské vrchoviny asi 12 km 
jihovýchodně od Chrudimě. 
I s přilehlými obcemi Podlaži-
cemi, Chacholicemi a Skálou zde 
žije přibližně 3000 obyvatel. 

  Městečko má bohatou historii. 
Bylo založeno benediktinským 
klášterem v Podlažicích ve dru-
hé polovině 13. století. Ve zmí-
něném klášteře byla napsána 
největší kniha světa „Ďáblova 
bible (Codex gigas). V 17. sto-
letí bylo panství koupeno pro 
vzniklé královéhradecké bis-
kupství, které i v současnos-
ti vlastní rozsáhlé pozemky 
v  okolí města.

Chrast je jedním z dalších měst 
Pardubického kraje, kde vzniká 
kandidátka Pirátské strany do ko-
munálních voleb. K tomuto kroku 
jsme se rozhodli během měsíce 
února, kdy Pirátská strana Par-
dubického kraje nabídla podporu 
nově vznikajícím kandidátkám 
v komunálních volbách.

Za pomoci koordinátorů kraje 
jsme začali pracovat na sesta-
vování kandidátky a volebního 
programu. Během dvou měsíců 
jsme udělali kus práce. Většina 
míst na kandidátce je úspěšně za-
plněna. Máme jasnou představu 
o čele kandidátky. Pravidelně se 
scházíme a diskutujeme o pal-
čivých tématech a problémech 

města. Sbíráme podnětné infor-
mace z okolí, které zpracováváme 
a zkompletované sestavujeme do 
volebního programu. 

  Jdeme do komunálních voleb, 
kde každé město má v tomto smě-
ru své vlastní a specifické problé-
my. Na ty se i v našem městě a při-
lehlých obcích snažíme zaměřit. 
Pokládáme za důležité věnovat 
pozornost dopravní infrastruktu-
ře ve městě. Zpomalit a současně 
zajistit plynulost dopravy výstav-
bou kruhového objezdu na křižo-
vatce ve směru od Chrudimi ke 
Skutči, Hlinsku a Rosicím. Zajistit 
bezpečnost chodců vybudováním 
nových a opravou starých chod-
níků. Postrádáme cyklostezky, 

cyklisté ohrožují chodce jízdou 
po chodnících.

  Další z palčivých otázek je vý-
stavba sběrného dvora, kde sou-
časní zástupci města zklamali 
nejen v jednání s občany, ale 
také s institucemi, které mohly 
tuto činnost zajistit. Nechceme 
a nebudeme se účastnit hlasování, 
kde hlasující zastupitelé nejsou 
dostatečně seznámeni s okolnost-
mi, jež by mohly mít podstatný 
vliv na věc.

  Naší hlavní zásadou a důleži-
tým cílem, který prosazujeme je 
transparentnost. Asi každý z nás 
má tu zkušenost, že získávání do-
stupných informací není vůbec 

tak jednoduché, jak by mělo být. 
To je jedna z věcí, které musíme 
změnit. Chceme zpřístupnit naše 
město jeho občanům, zapojit je 
do aktivit ve veřejném prostoru. 
Podpořit rozvoj města, kde kaž-
dý občan má nejen možnost mít 
přehled o dění ve městě, ale i se 
do něj sám zapojit.

  Uzavírám slovy Ivana Bartoše, 
předsedy Pirátů: „Politici slibují 
modré z nebe, světlé zítřky a  dal-
ší prázdná hesla. Piráti nabízí 
jasné a konkrétní cíle – černé na 
bílém. Pusťte nás na ně!“
 

V uplynulých měsících bylo 
možné se v několika měs-

tech Pardubického kraje zú-
častnit akce s názvem Večer 
otevřeného software. Tato se-
tkání pořádá Česká pirátská 
strana v rámci svých projektů 
participativního rozpočtování. 
Během večera se zájemci dozví 
stručnou historii svobodného 
i nesvobodného software, mo-
hou si do svých počítačů nahrát 
operační systém LINUX a pro 
informace si mohou přijít i po-
kročilí uživatelé tohoto
systému.  

Otevřený software je počí-
tačový software s otevřeným 
zdrojovým kódem. Otevřenost 
znamená jak technickou do-
stupnost kódu, tak i svobodnou 
licenci. Taková licence pak uži-
vatele opravňuje software uží-
vat, aniž by za to musel platit.

Projekt je hrazen z participa-
tivního rozpočtu České pirátské 
strany. Jedná se o demokratický 
způsob vnitřního rozdělování 
peněz, kterým Piráti financují 
veřejně prospěšné dobrovol-
nické projekty. Projekt může 
připravit a přihlásit každý člen. 
O míře jejich financování poté 
rozhoduje celá členská základ-
na. Večer otevřeného software 
vymyslel a přihlásil člen Pirátů 
ze Sedlíšťky Andrej Ramašeu-
ski, který jím ve svém volném 
čase po kraji i provází. Záštitu 
nad tímto projektem převzal 
Mikuláš Ferjenčík, pirátský po-
slanec za Pardubický kraj.

 Kromě operačního systému 
LINUX je k vidění i několik 
ukázek z oblasti embedded 
aplikací založených na platfor-
mách Arduino a Raspberry Pi. 
Jedná se o sběr různých veličin 

(teplota, vzdálenost, …) a pře-
nos s využitím internetu věcí 
(IoT) na MQTT broker běžícím 
na Androidu mobilního telefo-
nu. K vidění jsou i ukázky 3D 
tisku z materiálu PET a ABS.

Večer otevřeného software 
putuje po celém Pardubickém 
kraji a příště může být i u vás 
v obci. Budeme rádi, když se 
nám ozvete, pokud byste chtěli, 
abychom za vámi s tímto pro-
jektem přijeli, a rádi byste nám 
pomohli  u vás akci zorganizo-
vat. Máte-li zájem, kontaktujte 
prosím koordinátora kraje Pav-
la Štěpánka nebo přímo organi-
zátora Andreje Ramašeuskiho

 
Budeme se těšit na příští se-

tkání.

Večery otevřeného software

Piráti v Chrasti

Kontakty:
Pavel Štěpánek, krajský koordinátor  
(pavel.stepanek@pirati.cz)
Andrej Ramašeuski, organizátor  
(andrej.ramaseuski@pirati.cz)

Pirátská stipendia pro studenty  
v Pardubickém kraji
Pardubické krajské sdružení Pirátské strany vypisuje 3 stipendia – 
každé v hodnotě 5 000 Kč – pro studenty středních a vysokých škol 
zřízených v Pardubickém kraji. Stipendia jsou určena pro ročníkové, 
bakalářské, diplomové či dizertační práce s tematikou otevřeného 
software, hardware či výrobků s datem odevzdání práce do června 
2019. Svoji práci je možné přihlásit na e-mail jiri.jansa@pirati.cz. 
O schválení stipendia hlasuje krajské fórum Pirátské strany. 

Piráti čerVená VoDa 2018

   Zapojit mladší generaci a kandidovat do komunálních voleb 
pod pirátskou stranou se rozhodli v Červené Vodě Zdeněk Brů-
na, Tomáš Verner a další občané. Jedním z cílů je zapojení se 
do fungování a správy obce a přinést odlišný pohled na věc. 
Dalším z cílů je smysluplné zapojení občanů do chodu obce 
s využitím moderních technologií. Formují se nápady na lepší 
využití potenciálu v turistickém ruchu. Díky těmto a dalším 
cílům doufají, že dají důvod nejen mladší generaci jít k volbám.  

Pavel Štěpánek
Koordinátor krajského sdružení

pardubicky.pirati.cz
mailto:pavel.stepanek@pirati.cz
mailto:andrej.ramaseuski@pirati.cz
mailto:jiri.jansa@pirati.cz
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sdílejte Pirátské listy s přáteli

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 
obsahu Pirátských listů je umožněno i bez písemného souhlasu. Noviny pro vás připravili členové, příznivci a zastupitelé Pirátské strany. Číslo 1/2018, náklad 55 000  ks. Periodicita 2x – 4x ročně, datum vydání 20. 
května 2018, registrační číslo MK ČR E 22648. Sazba Jan Bednář, Jarmila Palatá. Zadavatel Piráti, zpracovatel Piráti a Jarmila Palatá, korektury Zdeněk Kubala. 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 způ-

sobem, že se skoro považuje za 
normální stav. Někteří politici 
jsou natolik „pracovně výkonní“, 
že zvládnou vedle sebe několik 
prací na plný úvazek. Jejich mo-
tivací 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 funk-
ce, do kterých byl zvolen, bude 
dostávat pouze 40 % odměny 
oproti tomu, kdyby tuto funk-
ci 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.

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.

zKrouhneme KumuloVání Platů PoliticKých suPermanů

co se uroDilo u Pirátů 
na twitteru?

@Pirati.pardubicko

@Piratska.strana

@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Pošlete
Pirátské listy

dál

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

pardubicky.pirati.cz
www.piratskelisty.cz
mailto:listy@pirati.cz
mailto:krizovka@pirati.cz
Pirati.pardubicko
Piratska.strana
pirati.cz
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