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

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

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

N

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

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

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

Chceme zprůhlednit největší penězovod

V

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

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

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

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

Místo, kde to
všechno začíná

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

Ing. Dana Balcarová

Hodně zdraví a sil vám přeje

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

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Ing. Dana Balcarová

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

Předseda České pirátské strany,
Poslanec PSP

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

držíme kurz

Poslankyně PSP
Specializuje se na životní prostředí

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

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

Jaké jsou výhody eNeschopenky?
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

sněmovna Otevřená
pro všechny

N

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

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

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

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

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

Lukáš Kolářík

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Ilustrační příklad digitální neschopenky

Poslanec PSP
předseda podvýboru pro IT a dávkové
systémy

Digitální stát na obzoru aneb život bez front na úřadech

C

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

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

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

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

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

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

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

držíme kurz

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

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

Ondřej Profant

poslanec PSP
specializuje se na e-goverment
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ústí nad labem 2018

PRO! Ústí zahájilo
předvolební kampaň,
za voliči vyjíždí s koněm Favoritem
PRO! Ústí vzniklo v roce 2014
sdružením aktivních lidí ze
Strany zelených, Pirátské strany
a nezávislých, kteří již nechtěli
tristnímu řízení města přihlížet z balkonu zasedacího sálu
zastupitelstva. První úspěch si
připsalo ještě před volbami: přes
odpor magistrátu se mu soudní
cestou podařilo prosadit, aby se
spolu s komunálními volbami
konalo referendum o regulaci
hazardu na území města. S výsledkem 17,4 % se pak v komunálních volbách umístilo na druhém
místě za vítězným ANO, s nímž
následně sestavilo vládní koalici. Nová vláda se však nelíbila
milovníkům starých pořádků
a záhy začaly snahy o její svržení. Tyto snahy vyvrcholily
v červnu 2015 pučem, v němž
část zastupitelů ANO pomohla
svrhnout vlastního primátora
a vedení města fakticky předala
Ústeckému fóru občanů, které
ve volbách získalo méně než
7 %. Tichou podporu poskytly
KSČM, ČSSD a ODS. Zastupitelé
zvolení za PRO! Ústí se tak v zastupitelstvu statutárního města
stali nejsilnější opoziční silou.

nů během jednoho slunečného
víkendového dne). Za třetí, náš
kůň svou podobou připomíná
slavného trojského koně a i v tom
je skryta symbolika: magistrát
města se zdá být pro občany žádající transparentnost a profesionální úřad mnohdy nedobytnou
pevností. S pomocí voličů můžeme
tuto pevnost dobýt.
Je mi ctí a potěšením PRO! Ústí
do komunálních voleb 2018 vést.
Jsem právnička a VŠ pedagožka
se zaměřením na právní ochranu
životního prostředí. Působím též
jako neuvolněná radní Městského
obvodu Ústí nad Labem – město,
členka kontrolního výboru zastupitelstva města a členka dozorčí
rady Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Spolu se

mnou se bude o zastupitelský post
ucházet řada skvělých lidí s výraznou veřejnou stopou – ústecký
historik a patriot Martin Krsek,
úspěšný podnikatel a filantrop
Martin Hausenblas, architekt
Jan Hrouda, neúnavný bojovník
za transparentnost magistrátu
Lukáš Blažej, střekovská starostka,
ekonomka Eva Outlá, místostarosta centrálního ústeckého obvodu Karel Karika, architekt Jiří
Němeček či lékařka Lenka Jírová
Dragounová. Tvoříme tým lidí,
který svou odborností pokrývá témata od kultury a historie města,
přes školství, ochranu životního
prostředí a architekturu po právo,
ekonomiku a inovace.
Mezi naše priority patří péče
o veřejný prostor a posílení cel-

kové image města, profesionální
a vstřícný úřad, sociální oblast,
kvalitní školství a udržitelná doprava, resp. celkově udržitelné
město, které dbá o ochranu životního prostředí a kvalitu života
svých obyvatel. Chceme se zasadit
o to, aby Ústí nad Labem mohlo
v horizontu dvou volebních období usilovat o cenu Zelený list
(European Green Leaf Award),
resp. o titul Evropské zelené město (European Green Capital). Bude
to běh na dlouhou trať, protože
Ústí zaostává prakticky ve všech
kritériích – mezi něž patří šetrné nakládání s energiemi, čistý
vzduch, ochrana přírody, nakládání s odpady a podpora oběhového
hospodářství, udržitelná doprava,
šetrné nakládání s vodou a další –

PRO! Ústí mnozí předpovídali
rozpad, práce v opozici jej však
naopak posílila. Do kampaně pro
komunální volby 2018 vstupujeme
zkušenější a silnější (a to i početně,
naše řady rozšířilo několik nových
členů, včetně nových ústeckých
Pirátů). Za voliči vyjíždíme s koněm, kterému pracovně říkáme
Favorit (voleb J ). Proč zrovna kůň?
Za prvé, kůň je krásné a ušlechtilé zvíře, které člověka provází
od nepaměti a je symbolem moudrosti a vytrvalosti. Za druhé, náš
Favorit je také symbolem kreativity, komunitní spolupráce a využití
veřejného prostoru. V PRO! Ústí
je péče o veřejný prostor jedním
je zásadních témat a náš kůň ukazuje, jak snadno mohou aktivní
lidé přispět k jeho oživení (kůň
vznikl společnou prací našich čle-

jsme ale přesvědčeni, že se to společným úsilím politiků, úředníků
a občanů může podařit. Příkladem
nám je slovinská Lublaň, která
během deseti let přijala více než
1700 environmentálních opatření a stala se Evropským zeleným
městem roku 2016.
S Favoritem vyjedeme za voliči
především v srpnu a září. Naše
kampaň bude kontaktní a zajímavá pro děti i dospělé.
Podle čínského horoskopu lidé
narození ve znamení koně vědí,
jak povzbudit a motivovat ostatní,
a já věřím, že se to s naším Favoritem podaří i nám.
Karolina Žákovská

lídryně hnutí PRO! Ústí v komunálních
volbách 2018

Na ně!

Piráti vítězí u soudu

Ústecký Pirát Lukáš Blažej uspěl u soudu s žalobou proti Zastupitelstvu
města Ústí nad Labem. Zastupitelstvo totiž dlouhodobě neumožňovalo
občanům vystoupit v rozpravě k programu jednání. Dosud účelově
přesouvalo diskuzi do závěrečného bodu „Různé“, kdy většina zastupitelů opustila zasedání, které se tím stalo neúsnášeníschopné. Postup
zastupitelstva byl podle soudu nezákonný a nemůže v něm pokračovat.
Ústecká veřejnost měla dosud možnost vyjádřit se na zastupitelstvu
pouze v bodě Různé. Ten zastupitelé pravidelně zařazovali na konec
programu jednání. Bohužel se stalo pravidlem, že zastupitelé na začátku
tohoto bodu odešli a zasedání bylo neusnášeníschopné. Občané tím
přišli o možnost zastupitelstvu sdělit své podněty, pokud se nevztahují

k některému z projednávaných bodů. Tento argument vyjádřil v rozsudku i Krajský soud v Ústí nad Labem: „Pakliže se občané v souladu
s jednacím řádem přihlásí o slovo, mají právo se ke schvalované náplni
jednání vyslovit a není možné jim v tomto směru udělit slovo toliko
v nenárokovém bodu programu „Různé“ zařazovaném zpravidla až
na konci zasedání.“ Soud uznal postup zastupitelstva za nezákonný
a zakázal v této praxi pokračovat. Město podalo proti rozsudku kasační
stížnost, o které rozhoduje Nejvyšší správní soud.
„Jsem samozřejmě rád, že soud žalobě vyhověl. Mrzí mě ale, že se
občané musí 28 let po sametové revoluci soudit o to, aby vůbec mohli
mluvit ke svému zastupitelskému sboru. Aktuální rozsudek znamená

dílčí vítězství nad arogancí moci a přezíravostí,“ uvedl k rozsudku
Lukáš Blažej.
Kvůli upírání možnosti vyjadřovat se k bodům programu zasedání
či vyjádřit se k jiným problémům vznikla petice opozičního uskupení
PRO! Ústí, která získala přes 500 podpisů. Občané v petici usilovali
o změnu jednacího řádu tak, aby diskuse občanů na zastupitelstvu
probíhala v konkrétně stanovený čas. Zastupitelstvo petici projednalo
a nevyhovělo jí. Soudním sporem tudíž dosáhl toho, čeho se občanům
prostřednictvím petice dosáhnout nepodařilo. Nyní občané mohou
vystoupit v pevně daný čas na začátku jednání, aniž by museli čekat
dlouhé hodiny na nejistou možnost vystoupit na konci v bodu Různé.

Chcete změnit Ústí nad Labem?
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Představení kandidátů

Bojujme o svou ZOO!

Zoologická zahrada Ústí nad Labem

tomáš macháček
Kandidát do zastupitelstva
v Ústí nad Labem

Zdravím. Jmenuji se Tomáš Macháček, jsem narozen v Trutnově, ale celý život bydlím
ve Všebořicích – městské části Ústí nad Labem. Vystudoval jsem obor Elektromechanik
na Střední průmyslové škole Resslova (středisko Stříbrníky). O politiku jsem se zajímal
už od střední školy, často jsem o tomto tématu hovořil s jedním z kandidátů Pirátské
strany, právě proto jsem se sám stal členem Pirátů.
Město Ústí nad Labem se mi libí pro jeho bohatou historii a unikátnost, například
Mariánská skála uprostřed města, kostel Nanebevzetí Panny Marie se šikmou věží,
zámeček Větruše shlížející na celé centrum města. Rovněž u nás ve Všebořicích máme
zajímavý kostelík Svatého Mikuláše, o kterém se moc neví, ale je chráněn jako kulturní
památka České republiky, bohužel se aktuálně využívá pouze jako skladiště. Myslím
si, že by pro takovou památku bylo prospěšné zpřístupnit ji veřejnosti. Proto jsem se
rozhodl po letech přemýšlení zapojit také do politiky, jelikož mi současná situace není
lhostejná a chci se aktivně účastnit plánování budoucnosti našeho města. Budu kandidovat za obvod Ústí nad Labem – město a na Magistrát města Ústí nad Labem. Chtěl
bych se zabývat především oblastmi dopravy a sportu. Samozřejmě nesmím opomenout
také image města, protože místo, ve kterém žijeme, ovlivňuje kvalitu našeho života.
Z tohoto důvodu bych podpořil například udržení zeleně v obytných částech města.
Do svého boje za lepší město nevstupuji sám, nýbrž s kolegou Tomášem Rubinsteinem, který je také členem Pirátské strany. Doufám, že se nám společně podaří uspět
a realizovat naše představy a idee rozkvětu města.

Určitě jste zaznamenali kauzy
posledních měsíců jako bylo úmrtí miláčka orangutana Ňůňáka,
utracení žirafího samce, případně
pořízení tučňáků. O Zoo se dost
zajímám, skoro celý život žiji kousek od horního vchodu, takže jsem
v Zoo trávila vždy velké množství
času. Od útlého dětství, když jsem
nosila jablíčka zebrám, až do dnešní
doby, kdy jsem se začala politicky
angažovat. A jako každý idealista
si myslím, že změním svět. Pravda zase tak naivní nejsem. Ale mé
oblíbené části mého oblíbeného
města bych ráda pomohla, ať už
politicky jako Pirát, nebo občansky
co by Ústečák. Ráda bych vám teď
trochu představila nehezkou situaci. Ústecká Zoologická zahrada je
druhá nejméně navštěvovaná Zoo
v republice, méně navštěvovaný je
už jen malinkatý Děčín. Úspěchy
jsou přehlíženy a nedostatky zveličovány. Což je smutné a mnohdy
zavádějící. Vzhledem k tomu, že
většina ikonických obyvatel zahrady sem přišla ve stejné době, jsou
i stejně přestárlá a budou časem
umírat. Je to velmi nepříjemný, ale
nevyhnutelný fakt. Větší problém
je ale v tom, že pokud tato ikonická
zvířata zemřou, stav a rozpočet Zoo
nedovoluje pořídit nová. Zázemí,
co bylo vyhovující v sedmdesátých
a osmdesátých letech, nemůže vyhovovat v roce 2018, už jen kvůli zubu času, nehledě na odlišný
přístup ke zvířecím potřebám. Už

prostě nestačí klece a betonové výběhy. Podobně se už stalo v případě
lachtana Hombrého. Do bazénu ve
spodní části zahrady již další lachtan nemůže, proto ho nyní obývají
tučňáci. Hezcí, roztomilí,, ale přece
jen tučňáci. Tohle se může velmi
brzy opakovat. Nejen může, ale
bude se to opakovat. Místo slonů
mohou jednou být třeba ježci. Co
s tím dělat? Jak pomoci? Pomalu
a zdlouhavě. Ale jde to a může začít
každý z nás. Kdy jste se byli napo-

sledy v Zoo podívat? Bohužel, tohle
je začarovaný kruh a řešení není
snadné. Zoo teď není atraktivní pro
veřejnost a nebude, dokud nebude
hezčí, a nebude hezčí, pokud do
ní nezačnou chodit návštěvníci.
Město nemá potřebu dotovat něco,
co občany nezajímá. A díky tomu
jsou sice finance na provoz, ale na
nic víc. To nejmíň, co může udělat
každý z nás, je jít tam, vzít své děti,
kamarády, rodiče a vyrazit na výlet, podívat se na zvířátka, zahrát
si spoustu interaktivních her. Asi
nikdo z nás se nechce dožít toho, že
za pět, deset let bude krajské město bez Zoo a Vaše děti se na zebru
budou muset jet podívat do Prahy.

Trocha historie,
ZOO s tradicí
Předchůdcem současné zoologické zahrady se stala soukromá ptačí rezervace, kterou pod názvem
„Lumpepark“ založil ústecký podnikatel a obchodník s železářským
zbožím Heinrich Lumpe (1859–
1936). Tento uznávaný amatérský
ornitolog odkoupil v roce 1908 od
obce pozemky o rozloze 3,5 hektaru v prostoru bývalé cihelny na
jihovýchodním svahu Mariánské
skály a založil zde park na ochranu
ptactva.
V roce 1936 Lumpe nečekaně
zemřel při svém lázeňském pobytu v Dubí. Dohled nad parkem
převzal jeho synovec Alfred Lumpe. Chod parku se podařilo udržet i přes těžkosti během druhé
světové války a uzavřen byl až na
jaře 1945. V roce 1946 byla rodina
Alfreda Lumpeho odsunuta do Bavorska a park se jako znárodněný
majetek dostal pod národní správu a stal se nehlídaným městským
parkem s názvem Sady Edvarda
Beneše. V letech po válce se v parku začaly objevovat klece a výběhy
se zvířaty a došlo k proměně na
zoologickou zahradu, která v roce
1957 přešla do správy města.
Ludmila Beutelová

Pirátské
centrum
v Ústí nad

vojtěch karban
Kandidát do zastupitelstva
v Ústí nad Labem

Krásný dobrý den.Jmenuji se Vojtěch Karban, je mi 39 let, pracuji jako živnostník
v oblastni obchodu a služeb a celý život žiji, s krátkými přestávkami, v Ústí nad Labem,
na Střekově. Střekov považuji za jednu z historicky velmi zajímavých částí Ústí, ať již
díky továrníkovi Schichtovi a jeho závodům a přilehlé výstavbě, tak hradu Střekovu nebo
historickému mostu dr. Edvarda Beneše. Bohužel 40 let komunistické nadvlády změnily
krásnou historickou čtvrť v průmyslové ghetto. Dílo zkázy bylo dokončeno porevolučním
vývojem místního průmyslu a podnikáním v tzv. sociálním bydlení. V současné době se
tedy Střekov potýká s náporem patologických jevů spojených s vysokou koncentrací
sociálně slabších skupin, hlavně kolem dvou místních ubytoven. Tím klesá tržní hodnota
okolních nemovitostí a problém se pouze prohlubuje. Řešení vidím do budoucna v odkupu a provozováním těchto ubytoven městem, aby případné výnosy netekly do kapes
soukromníků obvodu a byla lepší možnost monitoringu a ovlivňování patologických
jevů, stejně tak by se měla rozšířit nabídka kvalitních sociálních bytů.
Zároveň bych rád přispěl k lepší komunikaci občané versus obvod tak, aby pro místní
občany nebyl pojem zastupitel něco špatně dosažitelného, ale byla to všeobecně známá osoba, která si vždy najde čas vyslechnout si podněty, přání a problémy místních
obyvatel. Zastupitel je dle mě zaměstnanec občanů, ne žádná vrchnost, která rozhoduje
o jejich životě, a toto vnímání bych velmi rád změnil. Také bych rád vytvořil platformu,
jak zapojit občany i do rozhodování o důležitých otázkách rozvoje obvodu, důležitých
investicích atd. Je nutné také najít platformu, jak lépe informovat občany o aktuálním
dění v jejich obvodě, o tom, co se povedlo, nebo naopak nepovedlo a proč. Stejně tak více
zprůhlednit veřejné zakázky a smlouvy a dát tak rovnou možnost účastnit se veřejných
soutěží všem místním subjektům bez osobních vazeb a malých domů.
Rád bych ve veřejné funkci uplatnil své zkušenosti z místních oblastních sdružení, kde
již několik let úspěšně komunikujeme s investorem potencionálního obchodního centra
o co nejideálnější podobě projektu, aby vše zapadlo do historické blokové výstavby
a přineslo místním občanům přidaný užitek ve formě malého parku či komunitní zahrady,
jejíž myšlenku bych v obvodu Střekov velmi rád v budoucnu realizoval.
V obvodu kandiduji s kolegou, Ing. Jakubem Přibylem, velmi zkušeným a aktivním
členem Pirátské strany a věřím, že vytvoříme funkční a efektivní tým, který vnese
do fungování Střekova pirátské myšlenky a procesy jako otevřenost, transparence
a participace občanů.

Zoo se snaží vzdělávat a bavit malé
i velké, ale bez vás to nepůjde.

V květnu jsme otevřeli pirátské centrum v Ústí
nad Labem – SUPICE. Centrum bude sloužit k osobnějšímu kontaktu s obyvateli Ústeckého kraje,
pro jejich osobní setkávání s Piráty a otevřenou
diskuzi. Součástí otevření byl hudební mini koncert
s fenomenální reggae zpěvákem MessenJah a program doplnil i Dj Hundread. Zajištěno bylo i vegetariánské občarstvení. Centrum je připraveno pro
Vaše návštěvy, zajímá Vás politika? Chcete znát
více o názorech a programu Pirátů? Jste vítáni!

držíme kurz

Labem
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Střekovské svědectví aneb malá vítězství na pravém břehu Labe

V

říjnu 2014 vyhrálo na Střekově volby ANO 2011 a druhé
PRO!Ústi. Oba subjekty uzavřely
posléze koaliční dohodu, kterou
za ANO podepsal Miroslav Štráchal, Jiří Železný, Eva Železná, Petr
Bandas, Věra Nechybová a za PRO!
Ústí pak Jiří Němeček, Eva Outlá,
Petr Barančík a Aleš Smutný.
Příchod na Střekovskou radnici
nám připadal jak návrat do 80. let
minulého století. Úřad totiž nikdo neřídil a nekontroloval, nikdo si nepřipouštěl odpovědnost,
vstupu do budovy úřadu bránila
mříž. Občané neměli šanci mimo
úřední dny řešit své záležitosti.
S majetkem se nakládalo ledabyle,
pohledávky po dlužnících nikdo
řádně nespravoval, byly postupně
promlčovány v řádech několika
milionů. V budově úřadu se například nacházelo několik origi-

nálních a cenných obrazů, které
však chyběly v účetnictví majetku,
tudíž jako by vůbec neexistovaly.
Otázkou tak zůstává, zda byly skutečně všechny, které se podařilo
najít. Kulantně řečeno, pěkný nepořádek. Vulgárně řečeno, jeden
velký bordel.
Jako nováčci a ve většině nezávislí
kandidáti, jsme měli velké plány
a vidina změny k lepšímu se zdála
růžová. Ovšem jen do doby, než
někteří členové ANO postupně za-

V

čali upřednostňovat své osobní zájmy, které převážily nad veřejným
zájmem rozvoje Střekova a jejich
postoj tak paralyzoval střekovskou
radnici na více než rok. Dnes již
bývalí členové ANO, Miroslav Štráchal a Věra Nechybová, byly dva
hlasy (z původně 9členné většiny
15členného zastupitelstva), kvůli
kterým se všechny změny k dobrému zastavily. Odvoláním místostarosty Jiřího Němečka výměnou
za Viktora Malinkoviče a rezignací
většiny rady tak vznikla na Střekově v únoru 2015 krize. Střekovský
městský obvod tak neměl vůbec
svoji radu, každé zastupitelstvo
řešilo skoro běžnou agendu úřadu.
Nakonec došlo k celkové destabilizaci úřadu, kdy odešla více než
polovina úředníků. Krizi se pak podařilo ukončit až v listopadu 2016,
kdy byl odvolán místostarosta Vik-

tor Malinkovič (KSČM) a do neuvolněné funkce starostky, bez
odměny, byla zvolena Eva Outlá
(PRO! Ústí). Viktor Malinkovič byl
potvrzením bývalých mocenských
paktů, které do roku 2014 hýbaly
(nejen) ústeckou komunální politikou a které mají výrazný podíl
na současném, v mnoha ohledech
smutném, obrazu Ústí nad Labem.
Jako PRO! Ústí jsme byli zpět, ale
již de facto v polovině volebního
období. Druhý začátek se odehrával

bez existence rady, bez tajemníka,
s nováčky v úřednických pozicích
a těsně před koncem roku 2015.
Rok bezvládí, zapříčiněný pouhými
dvěma hlasy, byl citelně vidět.
Prioritou tak bylo nejprve vybrat
tajemníka, vypořádat se s problémem promlčených pohledávek,
na které nikdo z předešlých zastupitelstev nešáhl, a nastavit funkční
systém samotného úřadu. V únoru 2017, tedy přesně po roce, byla
konečně dovolena rada a nastal
čas pokračovat v přerušené práci.
S vysokým osobním nasazením
několika jedinců, v uvolněných
i neuvolněných pozicích, se (zatím)
podařilo následující:
1. transparentní radnice – zveřejňování zápisů z rady i ze zastupitelstva na webu úřadu
2. přívětivá radnice – odstranění
mříží a koulí na dveřích, otevřené dveře pro všechny
3. radniční noviny – obsahově zajímavý a kvalitně zpracovaný
zpravodaj o životě v obvodu
Střekov
4. priorita – profesionální úřad,
který slouží jak občanům, tak
zastupitelům, nikoli jen úřad
pro úřad
5. podpora osadních výborů – nastavení jasných pravidel a podmínek pro jejich vznik

6. podpora spolků při pořádání
volnočasových aktivit + zprostředkování možnosti spolupráce s obdobně zaměřenými
organizacemi v Sasku (např.
Wehlen, Pirna)
7. péče o veřejný prostor – studie
na využití Malého Sedla a veřejné studie pro rozvoj místních částí
8. oživení Střekovského nábřeží –
zázemí pro sportovní aktivity
a volný čas
9. vznik společenského a víceúčelového centra na Kamenném
Vrchu v budově bývalých jeslí
10. vybudování parkoviště Tolstého – spor s Magistrátem
o umožnění jeho výstavby
11. ověřování možnosti rozšíření
a zkvalitnění veřejné dopravy
na území obvodu Střekov
12. vyjednání možnosti zřídit nouzové vlakové zastávky pro dopravu obyvatel při povodních.
13. sociální oblast – úsilí o odkoupení lázní Dr. Vrbenského,
pracovní cesty do Litomyšle,
Brna (seniorské bydlení) a Obrnic u Mostu za účelem poznání
dobré praxe v řešení sociálních
problémů.
14. problematika zápachu z areálu
Setuzy – navázání spolupráce
se společností Glencore (výroba
rostlinných olejů), bohužel slo-

žitá spolupráce se společností
Oleochem (výroba živočišných
olejů).
15. záchrana historických oken bývalé radnice v Žukovově ulici
a na budově současného úřadu.
16. vysázení jubilejní aleje podél
cyklostezky v Církvicích.
17. zanesení původního znaku MO
Střekov do registru komunálních symbolů Parlamentu ČR
18. řešení střekovských brownfieldů – rozpadající se areály
a vybydlené domy: příkladem
je práce na tzv. Technoparku
Střekov, kde by mohl vzniknout
volnočasový areál s využitím
pro depo muzeální železnice.

Víme, že snažení dělat věci dobře,
kvalitně a efektivně pro občany,
a také hlavně pro to, aby Ústí bylo
skutečně místem dobrým k životu a ne smrdutou žumpou kdesi
na severu, je velmi náročné.
V tomto úsilí však hodláme
pokračovat, o to víc, když víme,
co hýbe ústeckou politikou, kdy
ve většině případů se jedná o soukromé motivy vydělat na veřejném zájmu a ne skutečné vůli řešit
celkem náročné místní problémy.
Cíl – jít dál, aby budoucnost Střekova a jeho částí byla výrazně lepší
než jeho současnost. (14. 5. 2018)
Eva Outlá a Jiří Němeček

Strategické (ne)zájmy státu

ážení zástupci rodu HOMO
SAPIENS, opravdu toto označení 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 života, 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 Evropy. 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 informace posledních dnů.
Neméně znepokojivý je dlouhodobý vláhový deficit, zhoršující se
stav lesů napadených kůrovcem
a v neposlední řadě velmi špatná
kvalita půd. To vše dohromady
znamená do budoucna velké ohrožení našeho životního prostoru
– potažmo našeho života a života
dalších generací.
Člověk si zvykl a občané jsou
tímto způsobem z úst politiků
neustále chlácholeni, že vše nějak
vyřešíme, škody na přírodě vykompenzujeme (nejlépe za přispění bohatých dotací z EU), naprojektujeme novou 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, životní prostor ostatních
druhů se zmenšuje a narušuje,
zemědělská půda degraduje, republika je prošpikována liniovými
stavbami a zadlážděna parkovišti
a průmyslovými zónami.
A já se ptám: Co je vlastně strategický zájem ČR? Nový nadnárodní
plynovod? Nové sklady zahraničních 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 svobod je uvedeno, že každý občan má
právo na příznivé životní prostředí! Je naše životní prostředí takové? To je jistě věc názoru a hlavně
času. Zničit se dá rychle, ale obnovit velmi složitě. Apelujme na vládu, ať dodržuje toto základní naše

právo, ať činí opravdu efektivní
opatření, která mají smysl a nejsou
kontraproduktivní, protože teď
zrovna jsou na to vypsány dotace.
Vyžadujme zapojení odborníků
(kapacit z řad biologů, hydrologů,
pedologů a mnoha dalších) do legislativních procesů a státních
projektů. Pokud jedno ministerstvo prostřednictvím 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 zásadně
prolínají a podmiňují.
Pokud někdo prezentuje strategický zájem jako nutnost naší
zemi otevřít a přizpůsobit každému zahraničnímu investorovi, za populistických 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 obrovský dluh.

držíme směr, držte jej s námi a podpořte nás!
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Karel Karika

Karel Karika

Představuji se Vám jako lídr
kandidátky na obvod ÚL – město po čtyřech letech ve funkci
místostarosty městského obvodu, kde naše hnutí udrželo velmi
kvalitně svou vedoucí pozici ve
vedení úřadu. Považuji se za patriota města, kde také celý život
žiji a kde jsem vychoval dvě dnes
již plnoleté děti. Před vstupem do
politiky byl můj život plný aktivismu a změna nastala až vstupem
do Strany zelených v roce 2006.
Od roku 2010 jsem začal pracovat
v kontrolním výboru městského obvodu město a v roce 2012
v komisi národnostních menšin
na krajském úřadě, kde jsem navrhl pořádání Barevného Regionu, který se dnes pyšní čtvrtým
ročníkem.
Co se vlastně podařilo, z jedné
strany podědění úřadu od ODS,
z druhé minimum kompetencí
na městském obvodě a po puči
na magistrátu, nepřátelské UFO.

Kandidát do komunálních voleb 2018 v ústí n/l

Přesto se pár věcí podařilo
a uskutečnilo díky spolubojovníkům PRO! Ústí na obvodě, jako je
druhý ročník participace občanů
v městském obvodě město – již
druhým rokem umožnění obyvatelům městského obvodu Ústí
nad Labem – město podílet se na
investování veřejných peněz a
zapojit se do utváření veřejného
prostoru obvodu města.

Další naše úspěchy
 Transparentní radnice - zveřejňování zápisů z rady i zastupitelstva
 Nastavená komunikace s občany, zveřejnění osobního tel.
čísla na webu města
 Po nástupu do funkce jsem zavedl využívání aplikace „lepší
místo“ pro rychlejší řešení nepořádku a černých skládek
 Zavedli jsme ceremoniál vítání
občánků
 Pověření k zastupování primátora ve svazku obcí
 Rozvoj jezera Milada, příprava akcí, odp. koše, lavičky na
Miladě
 Důsledně jsme začali vyzývat
majitele nemovitostí s ohledem
na vzhled obce
 Školní radní Předlice – rozvoj
předškolního vyučování, možnost řešení negramotnosti v
Předlicích, Komise pro Předlice – možnosti a hledání řešení

pro vyloučené lokality VVS –
vzdělání – víra – sport
 Ve spolupráci s vedením CPI
vytvoření bezbariérového přístupu z Hrnčířské ul. průchod
k Dětskému hřišti
 V komisi pro parkování ve městě jsem prosazoval rezidentní
parkování a omezení automobilové dopravy v centru města
 Produkujeme vlastní akce obvodu, které využívají politiků
bez najímání prostředníků – 4 x
Ústecký schod (200 účastníků),
3x šachová exhibice (150), 3 x
mikulášská besídka (500 dětí)
a ostatní, 6 x akce na Miladě
Drakiáda, Milada Burger. Revitalizace Mariánské skály – z
projektu CENTRAL EUROPE –
6.433.000,-Kč (bohužel nebylo
podpořeno), projekt SPACES
STÍ-NAD-LA (odkaz J. Foglara)
– 4.480.000,-Kč (pilotní projekt
2018)
 Komise vyloučení - Člověk v tísni, charita, pořádání workshopů, Komise Vánoce, Komise pro
reklamu a komise pro omezení
hazardu
 Komise pro Předlice - skládky
a jiná řešení. Sociální obchody - plně pod křídly charity se
servisem města
 Jednání s Technologickým institutem o možnosti využití sklárny pro vznik technologického
parku (sklárna)
 Soutěž „ptačí budky do všech

parků“, spolupráce se zoo a mu-  Výměna všech reklamních lavizeem (budky v Městském parček v našem městském obvodě
ku)
 Založení sněmu starostů a vy Založení komise pro demolice
tvoření společného dokumena vybydlené domy.
tu, který přispěje ke změně
 Jednání s chemičkou o opravu
statutu a posílení obvodů, komzdi/plotu.
petenčně i finančně
 Převzetí do užívání dům Pro-  Aktivoval jsem ve svém volstřední 86 pro VPP, Nabídka
nu (pohyb po Ústí - bez špíopravy s nákladem na materiál
ny a odpadků/ukliďme Ústí))
ca 30.000,-Kč
dobrovolnické akce úklidu 3x
 Odblokování dlouhodobého
Mariánská skála, 4 x Střižák, 2
sporu Investora v Předlicích,
x Tovární ul., 2 x pod Větruší….
kruhová křižovatka - Autotip  Spoluorganizátor - Piano na
Jiří Novák
ulici, Šachy na Lidickém nám.,
 Mapování brownfieldů a jedBox na náplavce. Zadání pro
nání se soukromníky a podnistudenty architektury, tvorby
kateli
krajiny, designu a prostředí  Jednání s firmou vlastnící auto„PROSTOR V JINÉM SVĚTLE“
busové nádraží – náprava prospolupráce na „Reklamním
stranství s holuby, sítě …
smogu“
 Založení fb stránek městského  Oprava a otevření parkovišobvodu a úprava webu. Výmětě pro veřejnost v Herbenově
na informačních tabulí v celém
ulici a pod Větruší (autobazar
obvodě
Jelínek)
 Založení svatebního parku
Karel Karika
v Churchillově ul. pro oddáváLídr kandidátky PRO! Ústí v Ústí nad Labem
ní a focení a květinové louky
v městském obvodě
 Pravidelné besedy
s občany v městském obvodě
 Vyklizení bývalé zahrádkářské
kolonie (skládky135 tun) a na jejím
místě vytvoření
„Úklízecí četa“ v čele s panem Karlem Karikou
parku Předlice

STÍNADLA | Ústí nad Labem
Kde byla tajemná čtvrť zvaná Stínadla? Existoval skutečně
chlapecký klub Rychlé šípy? Existovali nebezpeční Vontové? A
kdo byl Jan Tleskač? A je opravdu možné sestrojit létající kolo
z knihy Stínadla se bouří, kde Jaroslav Foglar píše: „Stínadla,
to bludiště nejroztodivněji stavěných uliček, průchodů, dvorečků a podzemních chodeb, vdechla svou ponurost, tajemnost
a podivnost i celému životu chlapců, kteří se v nich narodili a
zde žili.“ (J. F. žil v Předlicích 1914 – 1917 a Zdeněk F. se zde v r.
1903 narodil). Foglarova tajemná Stínadla hledáme už celou
jednu lidskou generaci - dlouhých osmdesát let. Přišel čas říci
si některé věci nahlas. Skutečnost mnohdy překonává fikci. (Ú
STÍNADLA BEM). Od sousední moderní čtvrti, příznačně nazvané
Druhá strana (Předlice), jsou Stínadla oddělena Rozdělovací
třídou s tramvajovou tratí (ulice Panská/ Revoluční). Ústecký
létající stroj asi taky znáte. Takže existuje i odpověď na otázku,
kdo byl Jan Tleskač - Bylo to Konrad Püschner!!! (ten let se
odehrál roku 1908, tedy už za Foglarova života v Předlicích).
Hlavním záměrem je přeměnit nevýhody místa v jeho výhody
a vytvořit z něj místo zastávky za objevováním Předlic, která
přiláká místní obyvatele i turisty.

Vize turistické trasy „Ke Stínadlům“ je cílena k domu autora
Jaroslava Foglara v části Nové
Předlice, kde žije minoritní
romská část obyvatelstva. Tento dům je aktuálně ve špatném
technickém stavu, neudržovaný. Podobně jsou na tom i mnohé
okolní domy. Naše představa je
spolupráce města, muzea a organizace Člověk v tísni s místními obyvateli s cílem oprav dvou
místností základní školy, kde by
se prezentovala tajuplná tvorba Jaroslava Foglara. Finančně
by projekt zabezpečovalo město

s dotační podporou. Místní by
poskytli svoji práci na opravách
a čištění prostředí ve formě veřejně prospěšných prací. Dále
by se kreativně činili při tvorbě
suvenýrů s tématem Stínadla,
resp. tvorbou Jaroslava Foglara,
kterou by tvořili a předávali za
účelem zisku ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Takto
by se otevřela podnikavá cesta
s cílem výdělku pro místní obyvatele. Začátek pěší trasy, vhodné vzhledem na její vzdálenost
i pro cyklisty, by byl ve „Vstupní
bráně Předlic“ – v podchodě by

byla namalována mapa celé trasy.
Vedla by ulicí Panská – Klíšská
– Okružní. Turistu by po délce
ulice Klíšská zaujal kreslený, už
existující, příběh na betonovém
plotě. Ulicí Okružní by se v rámci
projektu či organizované soutěže namalovaly na betonový plot
vybrané příběhy tvorby J. F. s různými zábavnými úlohami.
Odtud pokračuje trasa přímo
ulicemi Průmyslová – Textilní
– Tovární – Majakovského – prostřední k domu J. F. Po 20 metrech
k muzeu s vlastním přístupem
(základní škola) – kostel kde spadl
ze zvonice Jan Tleskač – památník
místa kde bylo vynalezeno létající
kolo a ukryto do hlavolamu ježka
v kleci a na konec vinárna u Rychlých šípů vytvořená v původních
katakombách, které vedly až na

„druhou stranu“ (firma Jacer). Do
oživení lokality formou maleb
by se mohly zapojit školy a univerzity celé ČR a zahraničí, a to
prostřednictvím zorganizování
speciálních akcí. Při tvorbě tematických zařízení super struktury,
od stravovacích a zábavných zařízení po sportovní zařízení a aktivity s nimi spojenými je potřebné
najít vhodné investory. Při uvedených zařízeních v sledovaném
území, očekáváme příliv dalších
aktivit obchodně – obslužní sféry
a podobně.
Městská oblast Předlice ukrývá
v sobě jistý využitelný potenciál,
přičemž je třeba akceptovat existující bariéry rozvoje, ale zároveň
je nutné v nich vidět klady a obrátit je na výhody a originalitu
prostředí. Je důležité upozornit

Bývalá zahrádkářská kolonie, černá skládka – 135 tun odpadu

držíme kurz

na předsudky majoritního obyvatelstva nejen vůči dané oblasti
se špinavou image, ale i vůči jeho
minoritní části obyvatelstva. Proto by se měly tyto dvě skupiny
obyvatelstva spojovat už od útlého věku v rámci různých projektů a workshopů, kde si budou
předávat svoje znalosti a tradice.
Větší procento místních obyvatel
části Nové Předlice je ochotných
spolupracovat a začleňovat se do
majoritního obyvatelstva.
Koncepty řešení rozvoje městské části by měly inspirovat
kompetentní v oblasti rentabilní
formy zachování „tváře“ Předlic
a jejich trvale udržitelného rozvoje. Tyto návrhy jsou příkladem,
jak z oblasti využít maximum jejího potenciálu a přeměnit ji na
místo nadregionálního významu.

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

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

Bc. Jana Rohová, vedoucí Personálního odboru České pirátské strany

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

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

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

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

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

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Nejdůležitější pilíř volební kampaně: dobrovolníci

P

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

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

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

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

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

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů
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Zkrouhneme kumulování platů politických supermanů

R

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

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

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

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

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

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

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Co se urodilo u Pirátů
na Twitteru?

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

Pošlete
Pirátské listy
dál
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