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Ke konkrétním věcem se dostane-
me později, nejdříve bych Vám 

rád přiblížil své názory, postoje 
a zájmy a také bych se rád trochu 
představil. O komunální politiku 
jsem se začal zajímat už v dětství, 
když jsem se dozvěděl, že můj pra-
děda byl v Černošicích starostou. 
Jmenoval se Karel Vošalík a  byl 
ve funkci v období první republiky 
a významnou měrou se zasloužil 
o rozvoj našeho města. Vybudoval 
mokropeskou základní školu, posta-
vil první asfaltovou silnici a mimo 
jiné věnoval pozemky na mokro-
peský hřbitov. Z vyprávění vím, že 
jeho zájem o město byl upřímný 
a pramenil z dávné historie naší ro-
diny v Černošicích. Tento hluboký 
zájem o rozvoj prosperitu Černošic, 
našeho domova, jsem zdědil také. 

Kromě historického pohledu mám 
k Černošicím silnou vazbu i na zákla-
dě vlastních zkušeností. Prožil jsem 
zde krásné dětství. Navázal jsem zde 
řadu úžasných přátelství. Do Černo-
šic jezdilo spoustu lidí i ze širokého 
okolí, Prahy a údolí Berounky. Naším 
nejoblíbenějším místem na setkávání 
byl mimo jiné i skatepark. Nemohu 
opomenout naše sousedy, kteří pro mě 
vždy byli a jsou v mnohém inspirací 
a učiteli. 

Až do osmnácti let vše vypadalo veli-
ce krásně. Samozřejmě jsme řešili řadu 
všedních problémů dětského a puber-
tálního života, ale problém šel většinou 
vždy sfouknout jako plamínek svíčky. 
První skutečné problémy přišly až mě-
síc před mými osmnáctinami. Tehdy 
naší rodinu zasáhla první velká tragé-
die. A jak už to v životě bývá, začaly 
se nabalovat další a další problémy 
a výzvy. Bylo to dlouhé, složité, velmi 
temné a těžké období. Období, které 

Jako piráti chceme v tomto směru šířit 
osvětu. Ukazovat lidem, jak k internetu 
přistupovat a snažit se jim vysvětlit, že 
se z něj může stát i něco víc, než jen 
zdroj laciné zábavy. Kdo ví, třeba se 
jednou naše děti budou divit, jak mohl 
někdo trávit na internetu hodiny sledo-
váním videí o hloupostech jiných lidí, 
jako dnešní děti nechápou, jak někdo 
mohl sbírat například céčka. Pokrok se 
nedá zastavit. 

Internet však není ani zdaleka jediné 
pirátské téma. Pirátská strana obsahuje 
témata napříč společností, od sociál-
ních témat, ekologií, technologii a ino-
vací, dopravy, rozvoj občanské společ-
nosti až po podporu podnikání. Osobně 
jsem velmi rád, že mohu být členem 
a součástí této svěží strany. Strany bez 
korupční minulosti a bez pokrytecké 
přetvářky skrývající se za blíže nespe-
cifikované ideály. Strany s vizí. Budeme 
rádi, když nás ve volbách podpoříte.

Michal Trešl

Slovo kapitána
Představuje se lídr kandidátky Michal Trešl
Vážení čtenáři, dovolte mi několik slov úvodem, 
abych Vám mohl představit naše ideje, program 
a cestu, na kterou chceme jako Piráti vyplout. 

Michal trešl

většina lidí řeší v dosti pozdějším věku, 
než v osmnácti. Zvládli jsme to. Neza-
nevřel jsem na dění ve světě i ve městě. 
Naopak mi mé zkušenosti nakonec daly 
více síly v mém úsilí pokračovat.

Velký zájem o společenské dění ko-
lem ve mě také probudili naši učitelé 
z místní základní školy i lidé v mém 
okolí. Začal jsem si vyhledávat infor-
mace a vzdělávání se pro mě nakonec 
stalo hobby. V době internetu není nic 
jednoduššího, než vzdělávání. Stačí si 
zadat do vyhledávače téma, které člo-
věka zajímá a mnohdy nalezne celou 
řadu přednášek, esejí a článků k dané 
problematice. Překvapuje mě, jak málo 
lidí tyto možnosti využívá. Pravda, 
Černošická společnost je v tomto po-
krokovější, ale zkuste se někdy zeptat 
lidí ve vašem okolí a možná vás trošku 
vyděsí, kolik z nich začalo a skončilo 
své sebevzdělání pouze na wikipedii. 
Málokdo se dostane dále. 

Tímto bych rád odbočil k pirátům, 
abychom se trochu posunuli v téma-
tu. Piráti byli první, kdo upozorňovali 
na výhody i nebezpečí abstraktního 
světa internetu. Ani po devíti letech 
pirátů a více než dvou desetiletích in-
ternetu jako takového, není většinová 
společnost schopna internet efektivně 
využívat. Slovo efektivně je klíčové, 

protože trávit hodiny „sjížděním“ videí 
o zvířatech či lidské hlouposti opravdu 
efektivní využití času není. Člověk ne-
musí trávit na internetu mnoho hodin, 
aby se dostal ke skutečně důležitým 
informacím pro jeho vlastní rozvoj. 
Mnohdy stačí jen pár minut.

Mrhání času není jediná negativní 
vlastnost lidí na internetu. Mimo jiné 
jsou zde i mnohé hrozby, zejména ze 
strany falešných a poplašných zpráv 
od nejrůznějších skupin lidí. Jedná se 
o nejrůznější druhy manipulace. Po-
zitivní i negativní, zleva či zprava, ze 
spodu či ze shora. Problém však je, že 
lidé stále nemají dostatečně vyvinuté 
kritické myšlení, aby tuto manipulaci 
rozpoznali. Dnešní způsoby manipula-
ce jsou navíc neuvěřitelně sofistikova-
né. Mnohdy se zakládají na rozsáhlých 
sociologických studiích, která o vás zís-
kávají data z vaší přímé činnosti a po-
hybu na internetu. Tyto data naprosto 
bez skrupulí sbírá google, facebook 
a další sítě, bez kterých už pohyb na in-
ternetu není možný. Tyto firmy pak 
s vašimi daty obchodují a každý člověk 
se tak stává jakýmsi produktem. 

Říkáte si, že se vás to netýká, proto-
že na internetu nejste vůbec, nebo jen 
málo? Pravda je ovšem jiná. Pokud jste  
v kontaktu s uživateli internetu, tak 

i vy máte 
na síti své-
ho avatara, 
který o vás shro-
mažďuje dostupné 
informace a s těmi pak 
tyto firmy nakládají jako s ob-
chodní komoditou. Jak je to možné? 
Každý uživatel internetu musí dát sou-
hlas k přístupu k osobním údajům. Pro 
usnadnění a lepší poskytování služeb 
a synchronizaci osobní elektroniky dává 
většina lidí k dispozici i svoje kontakty. 
Ať už to lidé dělají vědomě či nevě-
domě, google i fb tím získává mimo 
jiné i přístup ke zprávám a výpisům 
hovorů. Tím vzniká avatar každého 
z nás, ať už internet používáme nebo 
ne. Nejvíce se o tomto problému začalo 
mluvit po kauze Cambridge Analytica 
a jak se zdá, je to jen špička ledovce.

Co s tím dále? Ani piráti a ani já ne-
chceme rušit google, facebook a ani 
nechceme zakázat internet jako celek. 
To je nesmysl a bylo by to extrémně 
kontraproduktivní. Řešení je jinde. 
Internet je stejný nástroj jako třeba 
kladivo, jen poněkud složitější. Když 
je s ním zacházeno s rozumem, tak 
s ním lze vykonat mnoho dobrého. 
V rukou nezodpovědné osoby je z něj 
velice nebezpečný nástroj. 

komentář

Černošice jsou unikátní svou lokali-
tou. Z jedné strany nás obklopuje řeka 
a skály a z druhé strany je chráněná 
krajinná oblast. Díky tomu není možné 
město nikam moc rozšířit. Vzhledem 
k překrásné krajině českého krasu a zá-
roveň snadné dostupnosti hlavního 
města, jsou Černošice velice atraktiv-
ním místem k životu. Přirozeně roste 
tlak na rozšíření výstavby a infrastruk-
turu. Nové tváře jsou nepochybně obo-
hacujícím prvkem. Černošičtí piráti 
tvoří unikátní směs „starousedlíků“ 
a „novousedlíků“. Jde to a funguje to 
dobře. Nicméně, vynecháme-li lidský 

faktor, tak krajině další zástavba nepo-
chybně škodí. Ptáme se, kolik krajiny 
zanecháme vlastním potomkům? 

Kromě neblahého dopadu na přírodu, 
má zástavba a rozpoložení Černošic 
i další negativní dopady. Ve městě není 
dešťová kanalizace, která by byla schop-
ná pojmout všechnu vodu z asfaltových 
silnic skrze celé město. S tím se, zdá se, 
nějak nepočítalo. Za prudkých dešťů 
tak vznikají divoké řeky, které působí 
lidem velké starosti a škody na majetku. 

Nebudeme podporovat změny územ-
ního plánu ve prospěch další zběsilé 
zástavby. Černošické hradby, které 

vyrostly na konci Vráže, opravdu sta-
čí. Schválené stavby už zastavit nelze, 
můžeme však určit mantinely budoucí 
výstavby. Pokud by měly nějaké vznik-
nout, tak po dlouhé debatě a s jasným 
přikloněním k prospěchu města a jeho 
obyvatel. 

V našem programu najdete několik 
nápadů k současným zeleným plochám. 
Město by se mělo zaměřit na kvalitní re-
kultivaci parků a zelených ploch, které 
máme a vyvarovat se další zástavbě. 

Michal Trešl

Černošice, škola z Kazína, autor ŠJů, CC

Cihla nebo les?
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Černošice, pohled na jez, výřez, autor Aktron / Wikimedia Commons

Ilustrační foto, CC

Ilustrační foto, CC

BC.. Barbora Nováková

Vystudovala jsem obor Marketingové komunikace na Fakultě multimediálních 
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a pracovala jsem v oblasti médií, 

PR a marketingu. V současnosti se věnuji webdesignu, grafice a event 
managementu. Pocházím z Prahy a do Černošic jsme přestěhovali před 

osmi lety. Od počátku jsem se snažila do života města přinášet něco 
ze sebe a něco vylepšit. Před sedmi lety jsem zde zavedla tradici 
sousedských garážových výprodejů, které jsou inspirací pro mnoho 
dalších obcí. Společně s odborem kultury jsme realizovali projekt 
Vlaknihovny a Vlakderoby na místních nádražích a v loňském roce jsem 
se také podílela na vytváření konceptu budoucího využití Mokropes-

kého statku. Jedním z impulsů pro můj vstup do komunální politiky je 
především zájem podpořit spolupráci města a školy a zasadit se o další 

kvalitní rozvoj vzdělávání.

mgr. Marek Jeřicha

Jmenuji se Marek Jeřicha, je mi 27 let narodil jsem se v Praze, ale od pěti let žiji 
v Černošicích. Vystudoval jsem politickou filosofii a společenské vědy v Ústí 

nad Labem a pracoval jsem na MV ČR na odboru strategického plánování 
a koordinace veřejné správy. V současné době směřuji do školství a ve-

řejného prostoru. 
 Politika, filosofie a veřejný život jsou mými koníčky, proto jsem také 
studoval zmíněné obory. Vždy mě bavilo společenské dění, ať už šlo 
o dění v rámci ČR nebo mezinárodní dění. Rád se také věnuji různým 
statistikám, které se přímo dotýkají politického života. Po nabytí teo-
retických znalostí a ve snaze zapojit se, jsem již v roce 2014 kandidoval 

do zastupitelstva obce Černošice jako nestraník za Volbu pro město. 
Zvolen jsem nebyl, ale to mi nebránilo se dále zapojit do veřejného života. 

Od těchto voleb jsem se podílel na činnosti Komise pro spolkovou činnost 
a komunitní život a spolupořádal drobné kulturní akce. 

BC. Magdaléna Voldřichová

Jsem studentkou magisterského oboru Sociální a kulturní ekologie na Fa-
kultě humanitních studií Univerzity Karlovy a zároveň programu DVPP 

na pražské HAMU, obor taneční a pohybová výchova. Od narození žiji, 
vyrůstám a angažuji se v Černošicích, kde nyní kandiduji. V komunální 
politice jde podle mého názoru především o znalost obce – jejích po-
zitiv, negativ, výzev, prostoru změnu a o znalost jejích občanů – jejich 
starostí, radostí i připomínek. Proto chci být s kolegy v zastupitelstvu 
nejen konstruktivním politickým článkem, ale i partnerem občanů. 

Na základě tvůrčí, příjemné atmosféry a prohloubení vztahu důvěry 
chceme přispět ke kvalitnímu životu v Černošicích a na této základně 

pak budeme prosazovat náš program. 

MUDr. Ing. Jan Biskup

Jmenuji se Jan Biskup a za Černošické piráty kandiduji z pátého místa. 
Vystudoval jsem 2. lékařskou fakultu UK a Dopravní fakultu ČVUT 
a v současné době jsem zaměstnán v Motolské nemocnici. V rámci 
pirátské strany mám v gesci dopravní problematiku, které se dlouho-
době věnuji. Podpořím řešení, která zaručí udržení kvalitní dopravní 

obslužnosti města s ohledem na jeho udržitelný rozvoj, bezpečnost 
a pohodlí obyvatel a ochranu životního prostředí. 

Co se mých zájmů týče, věnuji se především hře na klavír a sportu. 

Pr
of

ily
 če

ln
ích

 k
an

did
át

ů 
za

 pi
rá

ts
ko

u 
st

ra
nu

 če
rn

oš
ice vzdělávání, 

Škola
Vzdělání / Škola i předškolní vzdělávání dětí je jedním 

z nejdůležitějších stavebních prvků, na kterých stojí zodpo-
vědná společnost na cestě do budoucnosti. V dnešním světě, 
ale nejsme schopni reálně odhadnout, na jakou budoucnost 
děti ve škole připravujeme, proto je třeba přizpůsobit vzdě-
lávání moderní době, světu internetu, moderních médií 
a množství dat, se kterými se děti budou v životě setkávat.

Piráti mají vzdělávání jako jeden z pilířů programu a my 
v Černošicích to vidíme stejně. Brzy čtyři mateřské školy 
a velká základní škola a v neposlední řadě ZUŠ, činí ze 
školství jednu z nejdůležitějších oblastí našeho města. Ambicí 
našich aktivit ale není mluvit vedení do vedení školy nebo 
školek, naší ambicí je stát se škole i ostatním vzdělávacím 
zařízením ve městě aktivním a hlavně proaktivním partne-
rem a společně tak rozvíjet jednu z nejcennějších věcí, které 
ve městě máme a společně vybudovat moderní inspirativní 
vzdělávací instituce.

Chceme nastartovat fungující spolupráci mezi školou, 
městem, rodiči a v případě školy i samotnými dětmi. Rádi 
bychom pomohli vytvořit komunikační uzel, díky kterému 
bude možné pružněji reagovat na podněty z řad rodičů, 
který zároveň pomůže prezentovat úspěchy i vize školy a díky 
vedení konstruktivních dialogů povede k plynulému rozvoji 
školy a kvalitního vzdělávání pro naše malé obyvatele. 

Důležité je umět mluvit, naslouchat a nebát se věci realizo-
vat. V minulých letech si škola vyzkoušela, že plošné změny 
nefungují a ani o ně mnozí z řad rodičů a pedagogů nestojí. Je 
to pochopitelné, co vyhovuje jednomu, těžko bude vyhovovat 
druhému a třetího možná ani nezajímá. Řešení pro další 
rozvoj vidíme v postupném rozšiřování palety druhů výuky. 
K již stávajícím možnostem, klasickým metodám, výuce 
CLIL nebo třídám s matematikou prof. Hejného, bychom 
rádi podpořili vznik a rozšíření nabídky školy o alternativ-
ní třídu, která by pokryla rostoucí poptávku po inovativ-
ním směru vyučování a stala se tak vhodnou alternativou 
k místním soukromým školám, kterým se zde nebývale daří. 
Dále bychom rádi zavedli pravidelná neformální setkání, 
kde by se občané z řad rodičů do takových dialogů měli 
možnost aktivně zapojit a která pomohou celkem pružně 
reagovat na podněty, připomínky, inspirace a požadavky 
všech zúčastněných stran. Na taková setkání bychom zvali 
i zajímavé hosty, kteří mají myšlenky či zkušenosti hodné 
sdílení a společně na jedné lodi tak budeme schopni reali-
zovat tolik potřebné změny.

Bc. Bára Nováková
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Piráti Střední Čechy se představují

Jak volit v komunálních volbách?
Komunální volební systém je nejkomplikovanější v rámci všech voleb konaných v ČR. A zároveň jako jediný umožňuje tzv. panašování 

– tj. že volič může dávat hlasy kandidátům napříč volebními stranami.

Ahoj Pirátky a Piráti ze Středních Čech! 
Jsme tu s vámi již od roku 2009, tedy devět let. Středočes-

ké krajské sdružení bylo založeno v létě roku 2009, krátce 
po vzniku České pirátské strany. Za tu dobu jsme urazili 
dlouhou a složitou cestu, která byla korunována zatím nej-
výraznějším úspěchem, kdy v loňských sněmovních volbách 
získal Středočeský kraj tři poslance za Pirátskou stranu – 
bývalou předsedkyni krajské organizace Lenku Kozlovou, 
místopředsedu Františka Kopřivu a předsedu strany Ivana 
Bartoše, který kandidátku vedl.

V počtu poslanců jsme po Praze na druhém místě, Praha jich 
má pět, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj po dvou, ostatní 
kraje po jednom. Rovněž jsme dosáhli druhého nejlepšího 
výsledku v republice, po Praze, která vede se 17 procenty. 
Středočeští Piráti zaskórovali na krásných 12 procentech. 
Dovolte nám i touto cestou ještě jednou poděkovat všem 
voličům, příznivcům i dobrovolníkům. Bez vás by se to 
nepodařilo!

Samozřejmě vaši pomoc budeme potřebovat i nadále. Před 
námi jsou obecní volby, v květnu příštího roku nás čekají 
volby do Evropského parlamentu a za dva roky volby krajské. 
Práce je před námi stále víc než dost.

Kde kandidujeme?
Aktuální prioritou jsou obecní volby. Podařilo se nám 

postavit silné posádky v sedmi středočeských městech - 

jsou to Benešov, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 
Černošice, Kolín, Kutná Hora, Nymburk a Příbram. Dále 
kandidují jednotliví kandidáti v Jinočanech, kde můžete 
volit místopředsedu Tomáše Zmudu na kandidátce Sdružení 
nezávislých – Jinočany 2018 - 2022. V Kladně kandiduje 
Jakub Václavovič na kandidátce Kladeňáci.cz, v Kmetiněvsi 
místopředseda středočeských Pirátů Jan Lukášek  na kandi-
dátce Kmetiněves náš domov. V Milíně u Příbrami podpořila 
kandidátku poslankyně Lenka Kozlová a v Neratovicích 
kandiduje Václav Michalec na kandidátce NeraHnutí fb.com/
NeraHnuti. V Krnsku se může stát zastupitelkou bývalá 
středočeská předsedkyně Dominika Michailidu, najdete ji 
na kandidátce Otevřené Krnsko. Všechny výsadky mají 
potenciál změnit místní politiku a pustit do ní čerstvý vítr. 
Dejte jim tu šanci.

Co můžu dělat, když u nás Piráti nekandidují?
Pokud ve vašem obci Piráti nekandidují, nezoufejte, nic 

není ztraceno. Přidejte se k nám na palubu a společně s námi 
se můžete pustit do komunálních témat již dnes. I politika 
chce svůj čas, a některé věci nelze uspěchat. Proto se snažíme 
postupovat obezřetně, abychom nenajeli na mělčinu nebo 
na útes. Důležitá je dobrá příprava, znalost politického te-
rénu i potřebné schopnosti a vědomosti. Pokud si na politiku 
troufáte, kontaktujte nejbližší piráty - přehled středočeských 
kontaktů naleznete na následující straně. Zapojit se můžete 

i jako dobrovolníci, při kampani je každá ruka, hlava i noha 
neocenitelný pomocník. Pomáhat můžete i v jiných městech 
nebo online. Vyzkoušíte si, jaké to je a co to obnáší.

Tyto zkušenosti se vám budou hodit i v dalším období. 
Volby do Evropského parlamentu jsou za rohem (květen 
2019). I v těchto volbách potřebujeme dosáhnout dobrého 
výsledku. Vzpomeňme jen na nedávnou letošní kauzu, kdy 
se v europarlamentu bojuje proti dalšímu pokusu o cenzu-
ru internetu. Firmy vydělávající na autorských právech se 
především s podporou eurolidovců pokusili osekat internet 
tak, že už by z něj moc nezbylo (kauzu můžete sledovat 
na zachraninternet.cz). Právě proto potřebujeme dobudovat 
krajskou síť, abychom kampaň do Evropského parlamentu 
zvládli na jedničku a mohli i na evropské frontě bránit ob-
čanská práva a svobody.

Hledáme aktivní piráty a pirátky
Posílit potřebujeme především v místech, kde zatím nemáme 

místní sdružení nebo aktivní jednotlice. Namátkou jde o Český 
Brod, Říčany, Dobříš, Hořovice, Mělník, Slaný a Rakovník, 
Sedlčany, Vlašim a Votice. Samozřejmě uvítáme pomoc 
a aktivní zapojení i v dalších místech, počítá se každá obec. 

Přidejte se! Použít můžete i naši naloďovací pomůcku 
nalodeni.pirati.cz

Vaši Piráti Střední Čechy
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Základní pravidlo zní, že volič má tolik hlasů, kolik se volí členů 
zastupitelstva obce. (Např. Kutná Hora 27, Nymburk 21, Benešov 
23, Příbram 25, Kolín 27, Brandýs n/L 21, Černošice 21).

V zásadě fungují tři možnosti, jak můžete volit v komunálních 
volbách a to:

Zakřížkovat celou volební stranu (kandidátku) – tedy jedné voleb-
ní straně bude udělen takový počet hlasů, kolik postavila kandidátů 
(maximálně však do výše volených členů zastupitelstva obce).

Hlasy pro jednu volební stranu a hlasy pro kandidáty z jiných 
volebních stran – možnost, že zakřížkujete kandidátku Y a libovolný 
počet kandidátů jiných volebních stran. Počet hlasů pro kandidáty 

jiných volebních stran se tedy odečte od hlasů pro zakřížkovanou 
stranu – pro zakřížkovanou volební stranu to znamená odečítání 
hlasů směrem odspodu.

Poslední správnou možností je hlasování napříč dvěma a více 
volebními stranami. Můžete zakřížkovat tolik kandidátů, kolik 
je volených členů zastupitelstva obce. Zde však pozor – pokud 
nezakřížkujete tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva obce, 
tak zbytek Vašich hlasů propadá!

Demonstrujme si to na následujícím obrázku. Varianta, kdy volič 
zakřížkuje jen několik oblíbených jmen napříč kandidátkami zna-
mená, že většinu svých platných hlasů nechá propadnout.

Nejlepší možností, jak podpořit místní pirátskou kandidátku, je 
tedy zakřížkovat Českou pirátskou stranu jako celek. Budeme rádi 
za Váš hlas! S námi se neztratíte, držíme kurz!

Nejvýhodnější variantou pro nerozhodnuté je tedy varianta 
druhá, kdy zakřížkujete svou oblíbenou Pirátskou stranu a poté 
rozdělíte libovolný počet hlasů kandidátům napříč jinými voleb-
ními stranami. Tímto způsobem plně využijete všechny své hlasy 
v komunálních volbách.

–špj– 
Bc. Štěpán Drtina, Petr Procházka, Ing. Jiří Snížek

Hlasovací lístek
Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018

Městská část Kolín
Do zastupitelstva městské části se volí 27 členů
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kandidát 1

kandidát 2

kandidát 3

kandidátka Y

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 3

kandidátka Z

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 3
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Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018

Městská část Kolín
Do zastupitelstva městské části se volí 27 členů
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kandidát 1

kandidát 2

kandidát 3

kandidátka Y

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 3

kandidátka Z

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 3

Hlasovací lístek
Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018

Městská část Kolín
Do zastupitelstva městské části se volí 27 členů

kandidátka X

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 3

kandidátka Y

kandidát 1

kandidát 2
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P.S. Můžete také vyzkoušet simulátor volby na adrese volby.rovnou.cz
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piráti středočeského kraje
mapa kontaktů
Sledujte náS

@pirati.stc @pirati_sck

stredocesky.pirati.cz

neratovice

benešov

Kmetiněves

jinočany

jílové
u prahy

příbram

černošice

kladno

praha
Brandýs nad labem  

- stará boleslav

Benešov
David Řejha 
david.rejha@pirati.cz 

Praha
poslanecká kancelář Lenky Kozlové
Na Moráni 3, Praha 2 

(Palackého nám., metro B Karlovo nám.)
lenka.kozlova@pirati.cz

Brandýs nad labem-Stará Boleslav
Patrick Zandl 
patrick.zandl@pirati.cz 

Černošice
Michal Trešl
michal.tresl@pirati.cz 

jílové u Prahy 
Jan Korbel 
jan.korbel@pirati.cz

jinočany 
Tomáš Zmuda 
tomas.zmuda@pirati 

Kladno 
Jakub Václavovič 
jakub.vaclavovic@pirati.cz 

Kmetiněves 
Jan Lukášek 
jan.lukasek@pirati.cz 
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Patrick Zandl 
patrick.zandl@pirati.cz 

Černošice
Michal Trešl
michal.tresl@pirati.cz 

jílové u Prahy 
Jan Korbel 
jan.korbel@pirati.cz

jinočany 
Tomáš Zmuda 
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Jakub Václavovič 
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mapa kontaktů

mladá boleslav

neratovice

kutná hora

benešov

jílové
u prahy

praha

nymburk
poděbrady

kolín

Brandýs nad labem  
- stará boleslav

Místa, kde středočeští Piráti 
postavili kandidátku

Místa, kde zatím 
nekandidujeme

Kolín
Martin Polák 

martin.polak@pirati.cz

Kolín
Vojtěch Ertl 

vojtech.ertl@pirati.cz

Kutná Hora
Štěpán Drtina 

stepan.drtina@pirati.cz 

Mladá Boleslav
Dominika Michalidu 

dominika.michailidu@pirati.cz 

neratovice
Václav Michalec 

vaclav.michalec@pirati.cz

nymburk
Petr Procházka 

petr.prochazka@pirati.cz

Poděbrady
poslanecká kancelář Ivana Bartoše
Jiřího náměstí 39, Poděbrady, pondělí 14:00 - 18:00
objednání návštěvy: 

kancelar-podebrady@pirati.cz nebo tel. 778 111 462

Praha
poslanecká kancelář Lenky Kozlové
Na Moráni 3, Praha 2 

(Palackého nám., metro B Karlovo nám.)
lenka.kozlova@pirati.cz

Praha 
poslanecká kancelář františka kopřivy
Na Moráni 3, Praha 2 

(Palackého nám., metro B Karlovo nám.)
frantisek.kopriva@pirati.cz

Příbram
Simona Luftová

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

Kandiduje ve volbách do Senátu ve volebním obvodě 41, část okresů Benešov, Praha-
-východ a Praha-západ.
Je nestraník, kandidát za Pirátskou stranu s podporou hnutí Senátor 21. Je mu 45 let, žije se 
svou ženou a čtyřmi dětmi u Benešova. Vystudoval obor pedagogika, pracoval v základní škole 

jako poradce pro děti, rodiče i učitele. Aktuálně pracuje v programu Erasmus+ jako koordinátor 
Centra Euroguidance v ČR. Jako rodič dobrovolník je předsedou organizace Fórum rodičů, která 

podporuje rodiče v komunikaci se školami, posiluje hlas rodičů ve vzdělávání na národní úrovni.

Petr Chaluš
Kontakty: petrchalus@gmail.com, více info na petrchalus.cz  
nebo na Facebooku Petr Chaluš – hlas rodičů v Senátu.

Kandiduje ve volbách do Senátu ve volebním obvodě 38, část okresů Mladá Boleslav a Semily.
 Narodila se v Jablonci nad Nisou, žije a pracuje v Turnově. Původní profesí pedagožka, později 
knihovnice, ještě později první mluvčí svobodného Městského úřadu v Turnově. Zdravotní klaun 
a aktivní herečka alternativního divadla Čmukaři, členka poradního orgánu MKČR – odborné 
rady pro loutkářství ARTAMA, lektorka, porotkyně. Oceněná Medailí starosty města Turnova 
za přínos demokracii. Do Pirátské strany vstoupila v roce 2014.
Její zásadní témata jsou svoboda, vzdělání, kultura. 

Motto: Smích je branou a úsměv dveřmi, kterými může do člověka vklouznout mnoho dobrého. 
Christian Morgenstern.

ing. Daniela Weissová 
Kontakty: daniela.weissova@pirati.cz, 
více info na danielaweissova.cz

Senátní volby ve Středních Čechách 
– Benešov a Mladá Boleslav

křížovka

Historicky prvním pirátským senátorem se stal v roce 2012 Libor Michálek v pražském senátním obvodu Praha 2. 
Ve stejném roce kandidovala za Piráty v obvodě Benešov i Lenka Matoušková a dosáhla velmi dobrého výsledku 
4 % (pro srovnání v krajských volbách toho roku bodovali středočeští Piráti se ziskem 3% a rok po té při volbách 
do Poslanecké sněmovny 2013 byl celostátní výsledek 2,7 %). První senátní zářez ve Středočeském kraji má ovšem 
Ivo Vašíček, který soupeřil v doplňovacích volbách v březnu 2011 v obvodu Kladno po úmrtí Jiřího Dienstbiera 
staršího. Letos nás čekají senátní volby opět v Benešově, kde za Piráty kandiduje nestraník Petr Chaluš a v Mladé 
Boleslavi, kde obvod zasahuje až do regionu Turnovska a pirátskou kandidátkou je Daniela Weissová.

Ivan Bartoš
Plavil jsem se „již po hodně mořích“ a mám přátele v řadě měst 

naší krásné země. Začínal jsem v domovském přístavu v Jablonci nad 
Nisou, odkud jsem se ve svých 19 letech přeplavil do Prahy, kde jsem 
studoval a kde žiji. U Pirátů jsem prakticky od začátku a po celou 
dobu s krátkou přestávkou stojím v jejich čele jako předseda. Shodou 
různých volebních okolností jsem zakotvil i ve Středočeském kraji, 
který jsem v posledním volebním klání reprezentoval a za který 
jsem byl zvolen do Poslanecké sněmovny. A jsem za to rád. Co si 
budeme povídat, Praha je tak trochu stát ve státě a často pokřivuje 
optiku na běžný život, který se odehrává mimo ni. 

Právě i moje vazby na kraj, který Prahu obepíná, mi umožňují vidět 
život v Česku v přirozenějším úhlu. I proto jsem si zřídil poslaneckou 
kancelář v Poděbradech hned u sochy krále Jiřího. Zastihnete mě zde 
téměř každé pondělí odpoledne, ale je dobré mi dát předem vědět, 
abych se mohl věcně připravit. Neváhejte dopředu napsat kancelar-
-podebrady@pirati.cz nebo zavolat na tel. 778 111 462.

Rád vás uvidím. Otevřenost, participace, dialog nad konkrétními 
problémy a hledání společného řešení je základ naší pirátské politiky. 
Děláme to tak již devět let a nebudeme to nikdy měnit. #DrzimeKurz

Lenka Kozlová
Ve Středočeském kraji žiji od dětství, narodila jsem se v Příbrami 

a nejlepší léta jsem prožila v Sedlčanech. Posledních 30 let bydlím 
v Milíně a mám to místo ráda. Když jsem se v roce 2012 stala členkou 
Pirátů nenapadlo mě, že se jednou stanu i předsedkyní středočeské 
organizace. V politice ale jeden nikdy neví.Ta práce mě bavila, a kdyby 
mi hlasy voličů nepřinesly poslanecký mandát, ráda bych ji dělala 
i dnes. S Piráty ze Středních Čech jsem v intenzivním kontaktu stále 
a těší mě, že se k nám přidávají noví lidé.

Chtěla bych vás povzbudit, neseďte za pecí a naloďte se. Potkáte 
spoustu nových lidí a máte možnost učit se stále něco zajímavého. 
A hlavně, není moc jiných způsobů, jak pozitivně ovlivňovat svět, 
ve kterém žijeme.

Takže vzhůru k nám na palubu, středočeští Piráti jsou dobrá parta 
a určitě vás rádi uvítají.

František Kopřiva
Piráti mají za sebou první (nejistou) sezónu v Poslanecké sněmovně. 

Díky vaší podpoře můžeme prosazovat náš program v Parlamentu 
i na mezinárodní úrovni. Tomu ale předcházely roky dobrovolnické 
práce, šíření myšlenek online, na papíře i na mnohých setkáních. 
A budování organizace zdola. Tahle práce však pokračuje dál úplně 
stejně jako předtím, než jsme se stali parlamentní stranou. Je to 
v podstatě takové nekončící dobrodružství a vy můžete být u toho. 
Naloďte se a staňte se součástí naší posádky.
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Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.

Kandiduje ve volbách do Senátu ve volebním obvodě 41, část okresů Benešov, Praha-
-východ a Praha-západ.
Je nestraník, kandidát za Pirátskou stranu s podporou hnutí Senátor 21. Je mu 45 let, žije se 
svou ženou a čtyřmi dětmi u Benešova. Vystudoval obor pedagogika, pracoval v základní škole 

jako poradce pro děti, rodiče i učitele. Aktuálně pracuje v programu Erasmus+ jako koordinátor 
Centra Euroguidance v ČR. Jako rodič dobrovolník je předsedou organizace Fórum rodičů, která 

podporuje rodiče v komunikaci se školami, posiluje hlas rodičů ve vzdělávání na národní úrovni.

Petr Chaluš
Kontakty: petrchalus@gmail.com, více info na petrchalus.cz  
nebo na Facebooku Petr Chaluš – hlas rodičů v Senátu.

Kandiduje ve volbách do Senátu ve volebním obvodě 38, část okresů Mladá Boleslav a Semily.
 Narodila se v Jablonci nad Nisou, žije a pracuje v Turnově. Původní profesí pedagožka, později 
knihovnice, ještě později první mluvčí svobodného Městského úřadu v Turnově. Zdravotní klaun 
a aktivní herečka alternativního divadla Čmukaři, členka poradního orgánu MKČR – odborné 
rady pro loutkářství ARTAMA, lektorka, porotkyně. Oceněná Medailí starosty města Turnova 
za přínos demokracii. Do Pirátské strany vstoupila v roce 2014.
Její zásadní témata jsou svoboda, vzdělání, kultura. 

Motto: Smích je branou a úsměv dveřmi, kterými může do člověka vklouznout mnoho dobrého. 
Christian Morgenstern.

ing. Daniela Weissová 
Kontakty: daniela.weissova@pirati.cz, 
více info na danielaweissova.cz

Senátní volby ve Středních Čechách 
– Benešov a Mladá Boleslav

křížovka

Historicky prvním pirátským senátorem se stal v roce 2012 Libor Michálek v pražském senátním obvodu Praha 2. 
Ve stejném roce kandidovala za Piráty v obvodě Benešov i Lenka Matoušková a dosáhla velmi dobrého výsledku 
4 % (pro srovnání v krajských volbách toho roku bodovali středočeští Piráti se ziskem 3% a rok po té při volbách 
do Poslanecké sněmovny 2013 byl celostátní výsledek 2,7 %). První senátní zářez ve Středočeském kraji má ovšem 
Ivo Vašíček, který soupeřil v doplňovacích volbách v březnu 2011 v obvodu Kladno po úmrtí Jiřího Dienstbiera 
staršího. Letos nás čekají senátní volby opět v Benešově, kde za Piráty kandiduje nestraník Petr Chaluš a v Mladé 
Boleslavi, kde obvod zasahuje až do regionu Turnovska a pirátskou kandidátkou je Daniela Weissová.

Ivan Bartoš
Plavil jsem se „již po hodně mořích“ a mám přátele v řadě měst 

naší krásné země. Začínal jsem v domovském přístavu v Jablonci nad 
Nisou, odkud jsem se ve svých 19 letech přeplavil do Prahy, kde jsem 
studoval a kde žiji. U Pirátů jsem prakticky od začátku a po celou 
dobu s krátkou přestávkou stojím v jejich čele jako předseda. Shodou 
různých volebních okolností jsem zakotvil i ve Středočeském kraji, 
který jsem v posledním volebním klání reprezentoval a za který 
jsem byl zvolen do Poslanecké sněmovny. A jsem za to rád. Co si 
budeme povídat, Praha je tak trochu stát ve státě a často pokřivuje 
optiku na běžný život, který se odehrává mimo ni. 

Právě i moje vazby na kraj, který Prahu obepíná, mi umožňují vidět 
život v Česku v přirozenějším úhlu. I proto jsem si zřídil poslaneckou 
kancelář v Poděbradech hned u sochy krále Jiřího. Zastihnete mě zde 
téměř každé pondělí odpoledne, ale je dobré mi dát předem vědět, 
abych se mohl věcně připravit. Neváhejte dopředu napsat kancelar-
-podebrady@pirati.cz nebo zavolat na tel. 778 111 462.

Rád vás uvidím. Otevřenost, participace, dialog nad konkrétními 
problémy a hledání společného řešení je základ naší pirátské politiky. 
Děláme to tak již devět let a nebudeme to nikdy měnit. #DrzimeKurz

Lenka Kozlová
Ve Středočeském kraji žiji od dětství, narodila jsem se v Příbrami 

a nejlepší léta jsem prožila v Sedlčanech. Posledních 30 let bydlím 
v Milíně a mám to místo ráda. Když jsem se v roce 2012 stala členkou 
Pirátů nenapadlo mě, že se jednou stanu i předsedkyní středočeské 
organizace. V politice ale jeden nikdy neví.Ta práce mě bavila, a kdyby 
mi hlasy voličů nepřinesly poslanecký mandát, ráda bych ji dělala 
i dnes. S Piráty ze Středních Čech jsem v intenzivním kontaktu stále 
a těší mě, že se k nám přidávají noví lidé.

Chtěla bych vás povzbudit, neseďte za pecí a naloďte se. Potkáte 
spoustu nových lidí a máte možnost učit se stále něco zajímavého. 
A hlavně, není moc jiných způsobů, jak pozitivně ovlivňovat svět, 
ve kterém žijeme.

Takže vzhůru k nám na palubu, středočeští Piráti jsou dobrá parta 
a určitě vás rádi uvítají.

František Kopřiva
Piráti mají za sebou první (nejistou) sezónu v Poslanecké sněmovně. 

Díky vaší podpoře můžeme prosazovat náš program v Parlamentu 
i na mezinárodní úrovni. Tomu ale předcházely roky dobrovolnické 
práce, šíření myšlenek online, na papíře i na mnohých setkáních. 
A budování organizace zdola. Tahle práce však pokračuje dál úplně 
stejně jako předtím, než jsme se stali parlamentní stranou. Je to 
v podstatě takové nekončící dobrodružství a vy můžete být u toho. 
Naloďte se a staňte se součástí naší posádky.

Moderní web pro Černošice zodpovědnostdoprava v černošicích

Participativní rozpočet 

kultura

Všichni jistě známe stávající web na-
šeho města, který sice dostačuje našim 
potřebám, avšak pouze pokud nejsme 
náročnější uživatelé. Vzhledem k po-
stavení našeho města v regionu, ať už 
z hlediska správního nebo kulturního, 
zasluhujeme důstojnější web, vizuál-
ně přitažlivější, interaktivní a hlavně 
uživatelsky přívětivější. Jsme město 
o sedmi tisících obyvatelích a s rozší-
řenou působností1, zajišťujeme servis 
nejen vlastním občanům, ale i širo-
kému okolí a tomu by měl odpovídat 
i web našeho města.

Rádi bychom se inspirovali u obdob-
ně velkých města s podobně rozsáhlou 

agendou, jež vykonávají naše Černo-
šice. Naším cílem je interaktivní web, 
kde občan nalezne veškeré potřebné 
údaje, aktuální informace z pohodlí 
domova a to včetně potřebných for-
mulářů v různých formátech. Nejlépe 
i s možností vyplnění. Například žá-
dat o granty v oblasti sociální, kultury 
a práce s dětmi budou moci žadatelé 
pomocí webového formuláře. Je naším 
cílem i pro Černošice hledat moderní 
řešení dle hesla: „Obíhat mají data, 
ne lidé.“

mgr. marek Jeřicha

Často diskutovaným tématem je pro-
blematika kvalitní dopravní obsluž-
nosti města Černošice, jejíž zajištění 
a udržení je jednou z hlavních priorit 
programu Pirátů. 

Dopravní vztahy mezi Černošicemi 
a Hlavním městem Prahou jsou histo-
ricky velice silné a v blízké i vzdálenější 
budoucnosti lze čekat jejich posilová-
ní. Posilování přepravních vztahů vní-
máme i dnes, respektive při pohledu 
do blízké minulosti. Ilustruje ho jak 
nárůst obsazenosti osobních vlaků, 
tak i nárůst hodnot intenzit dopravy 
na silnici II/115, které při celostátním 
sčítání dopravy v roce 2016 zazname-
naly relativní nárůst oproti roku 2011 
o 30% v případě celodenních intenzit 
a o výrazných 49% v případě hodinové 
špičkové intenzity. Jako zásadní proto 
vnímáme vytvoření podmínek pro op-
timální součinnost železniční a silnič-
ní dopravy tak, aby v budoucnu bylo 
možné vyhovět přepravním potřebám 
obyvatel Černošic.

Výrazný dopad na dopravní obsluž-
nost bude mít plánovaná modernizace 
železničního koridoru procházejícího 
Černošicemi. Modernizace trati je sou-
částí závazku České republiky z 90. let 
přizpůsobit své čtyři tranzitní koridory 
standardům Evropských železničních 
koridorů, což souvisí mimo jiné s na-
výšením jejich kapacity a zvýšením 
traťové rychlosti. 

Černošičtí Piráti zastávají názor, že 
modernizace koridoru ve stávající stopě 
není vhodným řešením ani z hlediska 
potřeb Evropského tranzitního kori-
doru, ani z hlediska potřeb regionální 
dopravy, navíc při možném zvýšení 
ekologické zátěže pro údolí řeky Be-
rounky. Modernizace ve stávající stopě 
s jejími dílčími úpravami nezajistí do-
statečné zvýšení traťové rychlosti. Při-
nese sice jisté navýšení kapacity, ale toto 
navýšení kapacity v budoucnu nebude 
dostačovat požadavkům příměstské 
dopravy, nákladní dopravy a národní 
i nadnárodní dálkové osobní dopravy. 
Jako jediné vhodné řešení vnímáme 
vedení koridoru v nové stopě, ideál-
ně s parametry vysokorychlostní trati 
mimo katastrální území obce Černo-

šice, a minimalistickou modernizaci 
trati pro příměstskou osobní dopravu 
a potřeby nákladní dopravy obsluhující 
železniční stanice v údolí Berounky.

Vzhledem k tomu, že státní orgány 
v současné době takovéto řešení fak-
ticky nepřipravují a  prosazují mo-
dernizaci ve stávající stopě, vnímáme 
připravovanou modernizaci koridoru 
v Černošicích jako provizorní řešení. 
Budeme nadále prosazovat odklonění 
dálkové dopravy mimo Černošice. Je 
velmi pravděpodobné, že si v budouc-
nu nárůst dálkové osobní a nákladní 
dopravy výstavbu nové trati vyžádá. 

Naším záměrem je proto v  rámci 
jednání se stáními orgány prosazovat 
co nejšetrnější řešení modernizace 
a řešení co nejvhodnější pro kvalitní 
dopravní obslužnost Černošic s ohle-
dem na ochranu soukromého majetku 
v ochranném pásmu dráhy. Jsme zá-
sadně proti plošné výstavbě vysokých 
protihlukových stěn a v rámci nutné 
ochrany proti hluku podpoříme použití 
moderních nízkých absorbérů hluku, 
v případě zvažovaných vložených ko-
lejových spojek použití výhybek s pře-
stavitelnými srdcovkami. V neposlední 
řadě si uvědomujeme nutnost výstavby 
prostorných a přístupných podchodů 
pro pěší a cyklisty tak, aby nedošlo 
k prostorovému rozdělení obce v pří-
padě zrušení některých přejezdů.

MUDr. Ing. Jan Biskup

V našem městě je mnoho aktivních 
spolků, uskupení i jednotlivců, ale také 
mnoho těch, kteří mají nápad, sen, vizi, 
jak život v obci zlepšit, ale obávají se 
nebo neví, jak, kam a na koho se obrátit.

Černošice každoročně vyhlašují gran-
tovou výzvu, které se víceméně účastní 
stále ti samí aktivní občané, spolky nebo 
akce. Jednou ročně tedy rozděluje peníze 
mezi žadatele. Rádi bychom ale tento 
model doplnili a oživili debatu o dopl-
nění o systém participativního rozpočtu. 

Participativní rozpočet je model pří-
mé, dobrovolné a univerzální demo-
kracie, v němž mohou občané města 
aktivně diskutovat a spolurozhodovat 
o využití předem určené části rozpočtu. 
Zjednodušeně řečeno se jedná o nástroj, 
díky kterému se do procesu rozhodová-
ní o části peněz zapojují samotní občané 
nikoliv jen komise a zastupitelstvo. Par-
ticipativní rozpočet je založen na ně-
kolika zásadních principech. Prvním 

z nich je rozvoj kultury demokracie 
a aktivního občanství. Druhým, neméně 
důležitým, je vytvoření či posílení vzta-
hu a důvěry mezi členy zastupitelstva, 
města a samotnými občany. Celý proces 
je třeba dobře předem definovat, proto 
bude nepochybně jedním z témat debat 
s místními občany i spolky. Těšíme se 
na setkání i diskuze. 

OVěřenO piráTy: 
Participativní rozpočet je demokratic-

ký způsob vnitřního rozdělování peněz, 
kterým Česká pirátská strana financuje 
veřejně prospěšné dobrovolnické pro-
jekty. Každý člen si může připravit a při-
hlásit veřejně prospěšný projekt a svým 
hlasováním členové rozhodují o míře 
financování jednotlivých projektů. Více 
o fungování se dozvíte na www.pirati.cz 

Bc. Bára Nováková

Všichni děláme chyby, nikdo z lidí není 
neomylný. V demokratické společnosti 
však fungují mechanismy, které pomá-
hají tyto chyby nalézat a řešit. Jedná se 
o poradní orgány města, jako jsou komise 
a výbory. Pravda, jejich výstupy nejsou 
závazné a je to tak dobře. Nicméně strany 
mají do těchto orgánů jmenovat takové 
lidi, kteří svou odborností jsou tomu či 
onomu orgánu platní. Jejich výstupy mají 
být na základě argumentů a mají sloužit 
zastupitelům, jako případný argument či 
rada, protože žádný zastupitel nemůže 
dopodrobna znát každé téma. 

V Černošicích máme v tomto směru 
rezervy. Je smutné, když od členů těchto 
komisí a výborů slýcháte, že jejich vý-
stupům není nasloucháno a díky tomu 
se z jejich snažení stává jen prázdné po-
vídání. Komise se nescházejí v plných 
počtech, nevytvářejí se zápisy a mnohdy 
fungují spíše ze setrvačnosti. 

Díky nenaslouchání se pak mohou dít 
zbytečné chyby. Jednou z těchto chyb je 
i budova nové radnice, kde její cena byla 
původně třicet pět milionů a nyní se cena 
blíží ke stu milionům a stále není konec. 

Chceme vrátit poradním orgánům měs-
ta jejich důstojnost a váhu. Tato vazba 
má však být oboustranná. Budeme na-
slouchat jejich výstupům, komise však 
musí znovu vést plnohodnotné zápisy 
a jednat na základě argumentů a kon-
struktivní spolupráce se zastupiteli.

Michal Trešl 

Není naší ambicí řídit a autoritativně 
zasahovat do prostředí společenského ži-
vota ve městě. Naším cílem je podporovat 
každého, kdo chce být aktivní v černošické 
komunitě. Každému, kdo přináší nové ná-
pady nebo pěstuje tradiční aktivity, chceme 
pomoci. Rádi bychom k těmto aktivitám 
přispěli širší finanční i materiální podporou 
ze strany města.

V současné době město rozděluje finanční 
prostředky jednou ročně v rámci grantů, 
které jsou vypsány ve třech oblastech (kul-
turní, sociální a práce s mládeží). V tomto 
odvětví budeme usilovat o následující dvě 
změny. Za prvé je třeba vyhlašovat gran-
tovou výzvu minimálně dvakrát ročně. 
Považujeme za zbytečné a obtěžující, pokud 
občan musí případné aktivity, jež bude 
žádat podporu od města, plánovat více jak 
rok před skutečným konáním. Zároveň tím 
chceme podpořit spontánní nápady, které 
vznikají ad hoc a jsou mnohdy velmi in-
spirativní a atraktivní. Kosmetickou, avšak 

vítanou změnou na závěr, bude možnost 
podání žádosti pomocí webu za pomoci 
propojení s veřejnými rejstříky. Samozřejmě 
stejná logika bude fungovat i u vyúčtování 
grantů, které bude probíhat také pomocí 
webu. 

Za druhé je třeba navýšit prostředky 
určené pro granty. Pokud se porozhlédne-
me po republice často i města nebo obce 
s o mnoho nižším rozpočtem, uvolňují větší 
finanční prostředky pro podporu kultury 
a sportu, než je tomu u nás. Další moti-
vací pro zvyšování prostředků směřujících 
do tohoto sektoru je i počet aktivních spolu-
občanů a spolků v Černošicích. V minulých 
letech byly rozděleny granty ve výši přibližně 
jednoho milionu korun (2018 -1 040 000 Kč, 
2017 – 1 040 000 Kč, 2016 – 1 000 000 Kč, 
2015 – 920 000 Kč.)1, což nepovažujeme 
za dostatečné vzhledem k výše zmíněnému. 
Pokud budou i nadále ekonomické ukaza-
tele pozitivní, chceme částku rozdělovanou 
v grantech průběžně zvyšovat. 

Ale není jen finanční podpora tím, co může 
město svým občanů poskytnout pro podporu 
nejrůznějších společenských aktivit. Naše 
město je vlastníkem rozsáhlého technického 
a jiného inventáře, který je již dnes možné 
si zapůjčit. Avšak povědomí o této možnosti 
není valné a chybí i jednoduché nástroje 
pro administraci podobných výpůjček. Rádi 
bychom proto zpřístupnili seznam dostup-
ného inventáře (technické parametry, foto) 
k zapůjčení společně s jasnými podmínkami 
pro zapůjčení. Součástí zápůjčkové systému 
bude i veřejně přístupný kalendář, kde bude 
možné sledovat výpůjčky jednotlivých věcí 
společně s tím, na jak dlouho jsou vypůjčeny. 

Jsme svěží politickou stranou a rádi uvítá-
me i Váš názor nebo nápad na to, co by se 
mělo v našem městě změnit v rámci kultury, 
sportu a komunitního života. Jsme otevření 
široké diskusi na toto téma a budeme se těšit 
na případné rozhovory

mgr. marek Jeřicha
Knihovna Černošice-Mokropsy

Černošice, City Elefant směr Beroun, autor ŠJů, CC
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Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne

Pirátská strana Černošice – Program

Soudě podle plných kontejnerů na tří-
děný odpad v  Černošicích třídíme 
svědomitě, což je nepochybně skvělá 
zpráva, která je skvělým odrazovým 
můstkem pro to, abychom se nad odpa-
dy zamýšleli dál. Sběrná místa na papír, 
plast i sklo jsou v dostupné vzdálenosti 
všem občanům, některá místa jsou na-
víc doplněna o kontejnery na nápojo-
vé kartony, citelně však chybí nádoby 
na kov, což je vidět zejména v teplých 
měsících, kdy pro osvěžení často lidé 
volí nápoje v plechovkách. Někdy jsou 
kontejnery, zejména ty žluté, dokonce 
zcela přeplněné, jedním z důvodů je, že 
průměrná čtyřčlenná česká domácnost, 
tedy i ta černošická, vyprodukuje za rok 
neuvěřitelných 1, 2 tuny plastu. 

Namísto řešení častějšího svozu od-
padu se ale domníváme, že nastal čas 
přemýšlet nad tím, co můžeme každý 
z nás udělat pro to, abychom množství 
takového odpadu výrazně omezili. Kro-
mě standardního řešení, jak správně 
nakládat s již vzniklým odpadem by-
chom tedy navíc rádi ve městě inici-
ovali aktivity, které by si kladly za cíl 
upozornit na to, že je třeba především 
začít u sebe. Na všech našich akcích 
ve městě tak chceme klást důraz na to, 
že se nesnažíme poučovat, ale chceme 
jít příkladem a ukázat, že vždy máme 

na výběr. Na našich setkáních nenajdete 
jednorázové plastové nádobí ani kelím-
ky. Domácí limonády podáváme ze skle-
něných barelů a občerstvení nakupujeme 
ve větších výhodnějších baleních nebo 
do přinesených tašek a nádob. 

Věříme, že každý krok se počítá a začít 
je třeba hned. Chtěli bychom tím mimo 

jiné motivovat a inspirovat další místní 
organizátory akcí, ale také provozova-
tele občerstvovacích stánků, kteří jsou 
jedněmi z největších producentů plas-
tového odpadu a návštěvníci mnohdy 
navíc nemají možnost plastový odpad 

umístit do nádoby na plast, aniž by si ho 
odnesli s sebou a ten tak skončí v lepším 

případě ve směsných černých pytlích, 
v Berounce nebo přilehlých keřích. 

Více než polovinu vytříděných plastů 
totiž stejně nelze už dále recyklovat a tak 
končí na skládkách. Zkuste se někdy při 
běžném nákupu zamyslet, jak by obsah 

vašeho košíku vypadal, kdyby na svě-
tě nebyl plast. Některé plasty můžeme 

poměrně snadno nahradit, stačí jen 
myslet na to, že je budeme potřebovat. 
Mikrotenové sáčky na ovoce, zeleninu 
a pečivo je skvělé nahradit látkovými 
nebo síťovými sáčky, igelitové tašky 
na nákup vůbec nejsou třeba, vyrá-
žíme-li na nákup připraveni s taškou 
látkovou. Jednorázové pet lahve na pití 
nepotřebujeme, protože z domova vy-
rážíme s lahví vlastní a kávu u stánku 
si necháme připravit do vlastního ter-
mohrnku. Všechny tyto změny jsou 
otázkou zvyku, zajímá-li nás v jakém 
prostředí žijeme a v jakém světě budou 
žít naše děti, není nic snazšího než jed-
noduše změnit naše návyky a chovat se 
ohleduplně k přírodě kolem nás i celé 
planetě. 

Rádi bychom se tomuto tématu vě-
novali dále a sdíleli a hledali řešení 
a inspirace v městech a obcích, kde již 
otázky životního prostředí jsou jednou 
z priorit pro budoucí roky. Jsme připra-
veni na tato témata vést diskuze s ob-
čany i místními podnikateli a pomoci 
tak Černošicím stát se příkladem pro 
ostatní obce v oblasti snadné a dostupné 
recyklace, ale především předcházení 
vzniku odpadu všeho druhu. 

Bc. Bára Nováková

I. Vzdělání, sport,  
společnost a kultura

koncepční přístup ke vzdělávání 
našich dětí

Chceme vytvořit fungující partnerství mezi 
obcí, školními zařízeními, rodiči i samotnými 
dětmi. Věříme, že cílem všech jsou vzdělaní 
a sebevědomí žáci s všeobecným přehledem, 
rozvinutým kritickým myšlením a s povědo-
mím o možnostech dalšího uplatnění a to 
i v oblastech, které dnes ještě nelze předví-
dat. Maximální aktivní podpora černošických 
školských zařízení je pro nás proto jednou 
z priorit. Jsme připraveni převzít spoluod-
povědnost za vzdělávání našich dětí a reálně 
podpořit školy v dalším rozvoji a naplňování 
dlouhodobých cílů a vizí. Jsme připravení 
pomoci organizovat semináře, workshopy, 
exkurze i přednášky se zaměřením na další 
osobní rozvoj pedagogů i žáků.
Doporučíme školám pověřit člověka (např. 
současný tiskový mluvčí), který za  ško-
lu bude s odborem školství, radou města, 
zastupitelstvem města a školskou komisí 
koordinovat akce a komunikovat aktuální 
dění a potřeby škol.
Kromě samotného duševního rozvoje žáků 
považujeme za důležité, aby žáci měli po-
vědomí také o současných ekologických 
problémech světa. Chceme tedy alespoň 
jednou ročně pořádat seminář o aktuálních 
ekologických tématech.

parky, sportoviště  
a odpočinkové zóny

Odpočinek, sport a pobyt v přírodě je nejen 
v dnešním uspěchaném světě velmi důleži-
tý, proto budeme dále rozvíjet občanskou 
vybavenost v tomto segmentu. Chceme roz-
šířit vybavení stávajících hřišť s ohledem 
na všechny věkové skupiny obyvatel Černo-
šic. Dále budeme usilovat o upřednostnění 
zachování a údržbu stávajících zelených 
ploch ve městě.
Chceme vytvořit lesní odpočinkovou zónu 
v  lesíku nad základní školou Mokropsy. 
Může zde vzniknout místo setkávání obča-

nů s lavičkami v centrální části v údolíčku 
pod místní skálou, řadou menších posezení 
v různých částech lesíku a větší plocha pro 
odpočinek a volný čas v horní části. Vše 
v souladu s přírodou a pouze s minimálními 
terénními úpravami, které budou respektovat 
přírodní rozpoložení lesíku. Předpokládáme, 
že nejčastější návštěvníci budou žáci základ-
ní školy, která tak může učit žáky vztahu 
k přírodě a životnímu prostředí.
Budeme otevřeně jednat s majitelem pozem-
ků v lokalitě Měchury, o co možná nejlep-
ším řešení, nicméně nepodporujeme změnu 
územního plánu a budeme se snažit prosadit 
vybudování případného budoucího parku 
v daném místě či alespoň o zpřístupnění 
stávající louky.
Všeobecně budeme proti dalšímu zastavo-
vání zelených ploch a spíše se zaměříme 
na spravování volných ploch v majetku města 
pro možnosti využívání těchto ploch občany.
Vybudujeme moderní betonovou verzi skate-
-parku u mokropeské pláže. Skate-park je 
jedno z posledních míst volného setkávání 
černošické mládeže. Chceme proto park za-
chovat pro budoucí ročníky jezdců na skate-
boardu i na kole. Moderní betonová verze 
bude navíc ohleduplná ke svému okolí a zmizí 
tím problémy s nepříjemným hlukem ze sou-
časných překážek.
Zasadíme se o rekonstrukci zničených košů 
a obnovení čar na basketbalovém hřišti v ul. 
Husova.

společnost
Bohatý a kvalitní společenský život je zna-
kem zdravé společnosti. Budeme podporovat 
kulturní a společenský rozvoj města, spolků 
a sportovních organizací. Budeme hájit zájmy 
tradičních skupin a podporovat vznik nových. 
Zároveň chceme využít moderní nástroje 
podporující komunitu černošických obyvatel 
včetně podnikatelů a drobných živnostníků.

zřídíme aplikaci místních 
řemeslníků a služeb 

Vytvoříme městský server aktivních a pa-
sivních dobrovolníků. Před i během krizo-

vých situací bude možné zaregistrovat se 
do serveru:
a) jako aktivní dobrovolník – pokud budete 
chtít pomoci např. při uklízení škod, odčer-
pávání vody, stěhování, koordinaci nápravy 
škod, nabídnout své řidičské dovednosti 
apod.
b) jako pasivní pomocník – pokud budete 
chtít poskytnout např. základní potřeby, 
drobné vybavení, nářadí, lůžkoviny, ošacení, 
termosky, pracovní oblečení, rukavice, čisticí 
prostředky, pohlídání domácích mazlíčků 
apod.
Tento server bude stálou součástí městských 
stránek a bude fungovat pro koordinaci dob-
rovolníků a materiálu s potřebami zásaho-
vých složek.
Podporujeme koncept participativního 
rozpočtování, kdy se občané aktivně podílí 
na dílčím projektovém rozhodování drobných 
investic města. Chceme podporovat aktivní 
místní obyvatele a být otevřeni nápadům, 
jak ve městě něco zlepšit nebo dovybavit. 
Otevřeme veřejnou diskuzi o participativním 
rozpočtu a připravíme koncept jeho využití 
v Černošicích.

kultura
Dobře fungující město se pozná zejména 
podle bohatého společenského života. Máme 
zde řadu iniciativních občanů, kterým chce-
me pomoct v jejich práci a motivovat další 
lidi k zapojení se do rozvoje černošické spo-
lečnosti. Každý rok vznikají nové spolky a or-
ganizace. Tyto spolky tvoří nezanedbatelné 
kulturní a společenské hodnoty a přispívají 
k rozvoji černošické společnosti. Chceme 
proto navýšit částku přerozdělovaných gran-
tů na kulturu a spolky.
Intenzivně podpoříme kulturní akce pořáda-
né městem i samotnými spolky a aktivními 
jednotlivci.
Prosadíme dvě kola grantového řízení mís-
to současného jednoho, aby tak spolky 
nemusely čekat celý rok na vypsání grantů 
a v případě mimořádných akcí budou mít více 
možností pro realizaci.

II. Zodpovědnost
Zodpovědné rozhodování je zcela základní 
prioritou každého zastupitele a každé za-
stupitelky. Chceme tedy přistupovat k řešení 
nejen investičních záměrů města s ohledem 
na poradní orgány zastupitelstva a rady měs-
ta. Zároveň chceme černošickým občanům 
zajistit kvalitní občanskou vybavenost města.
Nebudeme začínat velké stavební projekty bez 
řádného zhodnocení situace. Vždy budeme 
dbát na vytvoření kvalitní analýzy odborníků. 
Při příchodu případných investorů budeme 
hájit zájmy města před zájmy investorských 
skupin.
Komise a výbory jsou důležité poradní orgány 
pro dobrý chod města. Zastupitelstvo, rada 
i starosta města mají brát na vědomí výstupy 
poradních orgánů a podle nejlepších mož-
ností se výstupy řídit. Strany jmenují do ko-
misí a výborů takové členy, jejichž odbornost 
a kompetence odpovídá konkrétnímu zamě-
ření poradního orgánu. Budeme naslouchat 
výstupům poradních orgánů města a před 
důležitými rozhodnutími budou předcházet 
odborné diskuze s jejich členy.
Při pozitivním ekonomicko-hospodářském 
vývoji a plynulém snižování městského dluhu 
budeme usilovat o snížení daně z nemovitosti.
Budeme přistupovat racionálně ke schvá-
lenému dlouhodobému plánu a povedeme 
vždy konstruktivní diskuzi k zamýšleným pro-
jektům. Strategický plán města je schválen, 
jeho priority jsou však různé. Ke všem bodům 
budeme přistupovat konstruktivně s ohledem 
na aktuální potřeby i na dlouhodobou vizi.
V rámci modernizace železnice budeme aktiv-
ně prosazovat šetrný přístup vůči možnému 
negativnímu rozdělení obce a vůči dopadům 
na životní prostředí s cílem zachování kvalitní 
a dostatečné dopravní obslužnosti města. 
Nechceme město rozdělit betonovou hrází.

III. Prostředí kolem nás
Životní prostředí, odpadové hospodářství 
a ekologické chování jsou dnes samozřej-
mou součástí každodenního života. Chceme 

tedy tento pozitivní trend podpořit a to hned 
z několika pohledů.
Zahájíme veřejnou diskuzi o možné kom-
postárně pro černošické občany. Koncept 
kompostáren je užitečný doplněk jednak pro 
zahrádkáře, ale i pro okrasné zahrady. Ob-
čané se zde mohou zbavit svého bioodpadu 
a zároveň zde mohou získat kvalitní kompost 
pro zahrady. Další možností je domluva s již 
existujícími kompostárnami v okolí o výhod-
ných podmínkách využívání pro naše občany.
V moderních městech je dobrým trendem za-
vádění polo-podzemních kontejnerů zapuště-
ných v zemi. Zmizí tak nevzhledné popelnice 
z ulic a místo nich zůstanou jen menší boxy 
na vhození odpadu do sběrníku v podzemí.
Leading by example – městské instituce, 
veřejné prostory a školy by měly být vybaveny 
sběrnými místy tříděného odpadu.
Podpoříme rozvoj technických služeb pro 
poskytování ještě lepšího servisu pro občany 
a město. Jedná se o rozšíření sběrného dvora 
a modernizaci vybavení.

IV. Ohleduplnost
Ohleduplné péče o seniory či nějakým způ-
sobem znevýhodněné obyvatele je naší 
povinností nejen jako občanů, ale i  jako 
zastupitelů. Budeme tedy hledat všechny 
cesty možné podpory a dohlédneme na to, 
aby těmto lidem město komplikovalo život 
co nejméně. Naším cílem je dosáhnout pro-
střednictvím vysokého komfortu služeb co 
nejpohodlnějšího života našich spoluobčanů 
ve vlastním bydlení.
Navrhneme zřízení “Senior pointu” s nabíd-
kou poradenství pro seniory (v oblasti právní, 
ekonomické, psychologické, zdravotní), vzdě-
lávání, aktivního zapojení (nabídka placených 
či dobrovolných prací), kultury atd.
Budeme podporovat organizace, které již v so-
ciálních službách pro naše občany konají. Ze 
strany města budeme apelovat na vytvoření 
takového prostředí, aby soukromé či neziskové 
organizace měly možnost dobře se ve městě 
uchytit a aby jim bylo umožněno poskytovat 
kvalitní služby.


