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Dlouhá léta se v České Lípě do-
hadujeme o tom, kde by mělo být 
koupaliště. Vedení města dokonce 
rozhodlo navzdory veřejnému mí-
nění o nesmyslném umístění ven-
kovního bazénku pro 500 lidí přímo 
do centra města. Výběrové řízení na 
dodavatele stavby ovšem nedopadlo 
a tak se nerezová louže za 90 milionů 
zabírající poslední neplacená parko-
vací místa v centru naštěstí nekoná. 

Nové vedení radnice vzešlé z podzim-
ních voleb tak bude řešit koupaliště 
opět. Variant se nabízí hned několik.
Pokračovat v utápění peněz při mar-
ných pokusech vyčistit přírodní kou-
paliště v Dubici, umělý bazén tamtéž, 
nebo někde úplně jinde. Například na 
louce přímo za gymnáziem severně 
od sídliště Špičák.

A právě tuto variantu českolipští Pi-
ráti preferují a pokusí se ji po volbách 
prosadit. 
Pár slov na toto téma říká lídr pirátské 
kandidátky pro komunální volby Petr 
Jeník. „Pozemky za gymnáziem pa-
tří městu, jsou dost velké pro případ 
možné budoucí expanze a především 
jsou v dochozí vzdálenosti ze třech 
nejlidnatějších českolipských sídlišť,“ 
říká Petr Jeník s tím, že právě blízkost 
k lidem je tím nejdůležitějším důvo-
dem, proč Piráti budou prosazovat 
tuto variantu umístění koupaliště. 
Areál v Dubici by pak Piráti rádi vy-
užili jako adrenalinový park. 
„Úspěšně se tu rozjel wakeboarding 
a nově tu máme 3D bludiště. Tak proč 
v tomto trendu nepokračovat?“, ptá 
se Petr Jeník. „Teď v Lípě nemáme 
prakticky nic, co by sem přitáhlo 

návštěvníky. A už vůbec ne aby sem 
jezdili opakovaně. A totéž vlastně 
platí i o nás Českolipácích. Není tu 
nic, kam bychom mohli s rodinami 
vyrazit strávit příjemné odpoledne. 
A právě to chceme změnit a vytvořit 
v Dubici velké centrum adrenalinové, 
ale i jiné zábavy pro všechny gene-
race.“
A co by mělo v takovém adrenalino-
vém parku být? Lezecká stěna, vodní 
překážková dráha, vodní ale i pozem-
ní zorbing, plocha na paintball a mno-
hé další. Pro seniory a nejen pro ně 
i něco klidnějšího jako jsou ruské 
kuželky, petanque, minigolf apod. 
„Když jsme se s ostatními kandidáty 
bavili na toto téma, tak byla zábava 
už jen vymýšlet, co vše by v Dubici 
mohlo být.“ 

dokončení na str. 3

Koupaliště na Špičáku, 
v Dubici adrenalinový park

Rozdílnost kultur zahraničních zaměstnanců 
nesmí narušovat klidné soužití ve městě

Přibývající počet zahraničních 
zaměstnanců zdejších fi rem trápí 
většinu obyvatel České Lípy. Na 
sídlišti Sever pak už prakticky ne-
existuje panelák, ve kterém by nežila 
alespoň jedna mongolská rodina. 
Je dokonce faktem, že v České Lípě 
aktuálně žije nejvíce mongolských 
občanů v přepočtu na počet obyvatel 
v celé České republice. 

“Je to problém a nemůžeme před 
ním strkat hlavu do písku. Když se 

zeptáte kohokoli na sídlišti Sever, 
tak většina z místních to vnímá do-
konce jako problém číslo jedna,” říká 
lídr pirátské kandidátky Petr Jeník. 

Žádné jednoduché řešení však neexis-
tuje. Taková nabízejí pouze populisté 
a spolky jejichž názory hraničí s xe-
nofobií. “Tihle lidé jen hlásají nená-
vist. Vykřikují hlouposti, ale žádné re-
álné řešení nenabízí,” pokračuje Jeník.

Řešení podle něj existuje v dlouho-

dobé systematické práci, do níž se 
musejí zapojit nejen obce a stát, ale 
především fi rmy, pro které tito za-
městnanci pracují. 

KLÍČEM JE 
ZVÝŠENÍ SPOLEČENSKÉ 
ODPOVĚDNOSTI FIREM

“Naprosto tu postrádám společen-
skou odpovědnost fi rem. Problém 
není ten, že v České Lípě žijí zahra-

niční zaměstnanci. Firmy je potře-
bují a město vlastně také. Problém 
je rozdílnost kultur, kvůli které vzni-
kají spory a pochopitelně i obrovská 
jazyková bariéra,” říká českolipský 
Pirát Petr Jeník s tím, že právě tyto 
rozdíly je třeba stírat a kdo jiný by 
tomu měl napomáhat než fi rmy, pro 
něž zahraniční zaměstnanci pracují. 

“Navážeme dialog s největšími zdejší-
mi zaměstnavateli. Chceme být s nimi 
v partnerském vztahu a chceme se 

s nimi bavit. Oni potřebují nás, stejně 
jako my je. Musíme spolu komuni-
kovat. Je i v jejich zájmu aby jejich 
zahraniční zaměstnanci nebyli trnem 
v oku místním a jsou to oni, kdo nej-
lépe dokáží přimět tyto zaměstnance 
k výuce českého jazyka a k absolvová-
ní kurzů ve kterých se naučí základní 
návyky, které jsou pro nás samozřej-
mostí,” pokračuje Petr Jeník. 
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•  Hned po maturitě (1999) nastoupil roční základní vojenskou službu 
a krátce po ní začal podnikat v oboru účetnictví. Následně bezmála dva 
roky působil jako redaktor Českolipského deníku. Během novinařiny 
získal přehled o dění v České Lípě a především o nešvarech, které se ve 
městě dějí.
•  Práce redaktora mu přirostla k srdci a přestože se novinařině již nevěnuje 
profesionálně, zůstává tomuto oboru stále věrný a vede ve svém volném 
čase internetové Neofi ciální Městské noviny města Česká Lípa.
•  Vytvořil a provozuje celou řadu úspěšných internetových stránek. Nejlepší 
relaxací pro něj není ani hraní her na počítači, ani dovolená u moře, ale 
tvrdá práce u lopaty a pochopitelně také sport a především rodina. Petr 
Jeník je ženatý, má tři děti, dva psy a dvě kočky a žije spokojený život ve 
čtvrti Svárov v České Lípě.
•  Petr Jeník sympatizuje s Pirátskou stranou od samého počátku. Členem 
strany se stal v prosinci roku 2017, kdy také poprvé usedl do křesla zastu-
pitele města Česká Lípa, když jako náhradník vystřídal Tomáše Martínka. 
Ten se krátce předtím stal poslancem parlamentu ČR a na místo zastupitele 
města rezignoval.
•  Pro Tomáše Martínka zajišťuje Petr Jeník kontakt s regionem jako jeho 
regionální asistent. Kromě práce městského zastupitele hájí pirátské zá-
sady i ve fi nančním výboru města Česká Lípa a také ve výboru škodním 
a likvidačním.

Petr Jeník (39 let) pochází z České Lípy, kde také vystudoval střední 
školu v oboru obchodník. V České Lípě stále žije a pracuje.

Petr Jeník
Kandidát č. 1

profi l kandidáta 
do zastupitelstva
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Kulturní život v České Lípě, divadlo, kino, 
knihovna, dům dětí a mládeže a mnohé další

O tom všem se rozpovídal druhý v pořadí na pirátské kandidátce Ondřej Víteček.

Není pravdou, že na malém městě se 
nedá dělat velká kultura. Některá měs-
ta dokáží produkovat velmi kvalitní 
kulturní program a vyžití pro svoje 
obyvatele. Není neobvyklé,  že najdete 
v programu kulturních institucí těchto 
měst tituly či akce, které byste čekali ve 
městech s početnějším obyvatelstvem. 

Kultura na malém městě vyžaduje 
kolikrát díky menší navštěnické zá-
kladně větší nasazení v oblasti sháně-
ní prostředků, ale je zde také možnost 
úzké spolupráce všech, kteří se kul-
turou ve městě zabývají. Od společ-
ného plánování či respektování dat 

konání akcí až po úzkou spolupráci 
programového průniku či spojení 
akcí. Pro rozvoj kultury musejí být 
splněny základní podmínky, musí být 
někdo, kdo se jí bude věnovat, musí 
být technické a fi nanční prostředky, 
jak ji podporovat a také někdo, kdo 
se bude aktivně či pasivně jako divák 
na kultuře podílet.

“Já myslím, že civilizace není dobrá, 
když je bez kultury. Člověk potřebuje 
ke štěstí a spokojenosti nejenom po-
hodlí tělesné, ale i duševní. Kultura 
a civilizace musí jít ruku v ruce.”

Jan Werich

V České Lípě máme šikovné lidi 
a spolky, kteří díky jejich odhodlání 
a nadšení dokáží připravit akce pro 
svoje spoluobčany, mnohdy ve  svém 
volném čase bez nároku na odměnu. 
Jedinou odměnou je jim radost z šíře-
ní živé kultury, která si své příjemce 
kolikrát najde i bez účasti televizních 
hvězd či rádiových hitů. Takové čin-
nosti je nutno podporovat. 

Je tu i příspěvková organizace měs-
ta Kultura Česká Lípa, která sice 
dělá akce tzv. pro lidi, ale neváhá 
například v případě malého zájmu 
a nízkého počtu prodaných lístku 
v předprodeji akci zrušit. Kulturní 
program v letních měsících od této 
organizace zcela chybí, stejně jako 
celková koncepce po celý rok a vize 

do budoucna. Chybí i jakákoliv péče 
o návštěvníky od nevyhovujících di-
váckých podmínek po nepochopi-
telná předprodejní místa a časy. Je 
nutno vytvořit funkční a udržitelnou 
koncepci celoročního kulturního vy-
žití pro všechny generace s napoje-
ním na cestovní ruch.

Je třeba vyřešit otázku českolipského 
divadla. Nyní divadlo sídlí v objek-
tu bývalé sokolovny a má za dobu 
existence již své genius loci, ale po 
provozní, technické a energetické 
stránce je zastaralé a nevyhovující. 
Je třeba postavit divadlo nové, které 
bude splňovat požadavky jak eko-
logické, ekonomické, tak estetické 
a funkční. Starou budovu bude nutno 
také zrekonstruovat, aby se z ní nestal 

dům duchů jako na Jeřábkově náměs-
tí a umístit do ní například provozně 
méně náročné kino. V prostoru sou-
časného kina zase pro změnu vybu-
dovat univerzální klubový prostor, 
který by tak rozšířil produkční mož-
nosti celého objektu. Nové divadlo by 
mělo být dobře dostupné, mít mož-
nost fungovat v různých režimech, 
mohlo by doplnit centrum novou do-
minantou. Město Česká Lípa a hlavně 
její občané si po desítkách let slibů 
novou budovu zaslouží. 

Stejně tak si zaslouží i novou knihov-
nu, která je mimo jiné i jedním z nej-
větších pořadatelů besed a jiných akcí 
nejen pro širokou obec čtenářskou. 
Nabízí se Nerudovská otázka, kam 
s ní? Odpověď je nasnadě – prostor 

Kounicova domu. Nikdo už asi dnes 
nevěří tomu, že se podaří objekt za-
chránit, ale v dnešní době existují 
způsoby jak zachovat obvodový plášť 
budovy a „naplnit” ho novým obsa-
hem. A pokud by to dispozice a kapa-
cita umožňovala, bylo by vhodné do 

projektu začlenit i českolipský DDM 
Libertin. Vznikla by tak multifunkční 
budova, místo pro setkáváni obyvatel 
České Lípy všech generací.

Příležitost pro setkávání lidí v pří-
jemném veřejném prostoru nabízí 
i městský park, který by neměl být 
jen spojnicí mezi centrem a sídliš-
ti. Co je potěšitelné, tak v poslední 
době lze sledovat zájem o vrácení 
společenského a kulturního života 
zpět do parku. Tyto aktivity společ-
ně s relaxační funkcí s bezpečnými 
oplocenými hřišti by udělaly z parku 
útočiště pro celé rodiny nejen v let-
ních měsících. 

Bohužel koncept kavárny na místě 
bývalého letního kina se příliš neo-
svědčil a bylo by vhodné využít toto 
místo smysluplněji. Využít příhodné 
dispozice a vytvořit na místě nynější 
kavárny platformu s podiem, sociál-
ním zařízením, šatnami tak, jak tomu 
kdysi bývalo. Zde by se tak mohly ko-
nat téměř celoročně akce pod širým 
nebem včetně projekcí letního kina.

Do kultury (v širším významu) lze za-
řadit spoustu zdánlivě nesouvisejících 
věcí jako jsou například architektura, 
jazyk, náboženství, společenské zvy-
ky, umění či právo. V  mnoha těchto 
odvětvích má právě Česká Lípa, co 
dohánět. Je zde však i spousta dob-
rých základů, na kterých se dá stavět. 

Je třeba, aby další generace mohly 
být na hrdé na odkaz jejich předků, 
který ji tu dnes zanecháme.

•  Narodil se v roce 1981, studentce pedagogiky a čerstvě dostudovanému 
strojnímu inženýrovi jako druhé dítě.
•  Po absolvování základní školy s rozšířenou výukou jazyků Dr. M. Tyrše 
nastoupil na českolipské Gymnázium, kde roku 2001 odmaturoval. V těchto 
letech počalo jeho nadšení pro divadlo a kulturu.
•  Po šestiletém působení v Praze spojené se studiem a prací pro Seznam.cz 
či Laboratoř výpočetní techniky – Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy 
se vrátil do České Lípy. Psal se rok 2008.
•  V roce lednu 2017 se mu narodil syn Ondřej.
•  Nyní pracuje jako IT administrátor ve společnosti Jifeng vyrábějící 
loketní a hlavové opěrky.

Ondřej Víteček (37 let) má rád kulturu, umění a výpočetní tech-
niku. Aktivně se podílí na kulturním a společenském dění v České 
Lípě prostřednictvím spolku Progres či jinými aktivitami.

Ondřej 
Víteček

Kandidát č. 2

Ondřej Víteček zajišťuje také chod 
letního kina na Vodním hradě.

Při Pašijových hrách se Ondřej 
Víteček převtěluje do Heroda.

Ondřej Víteček pravidelně baví Českolipany 
i během masopustního průvodu.

profi l kandidáta 
do zastupitelstva
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Dokončení z titulní strany.

Konec trafikám 
v městských organizacích

Co mají společného mluvčí městské 
policie, ředitel Sportu Česká Lípa, 
Kultury Česká Lípa, manažer Spor-
tu, jednatel Českolipské informační 
společnosti, členové sboru porad-
ců Českolipské teplárenské a mno-
zí další dobře placení funkcionáři 
v městských organizacích a fi rmách 
s majetkovým podílem města? 

No přeci to, že jejich stranické knížky 
mají tu správnou barvu. Tedy oran-
žovou nebo modrou. Tihle lidé byli 
v České Lípě dosazeni do funkcí pou-
ze a jen na základě jejich stranické 
příslušnosti k ČSSD nebo ODS. 

Poradkyní Českolipské teplárenské 
je sekretářka z ČSSD Jana Rychtaří-
ková. Funkci tiskové mluvčí měst-
ské policie ušili na míru zastu-

pitelce ČSSD Evě Vlastníkové.
Manažerem  Sportu Česká Lípa 
je zastupitel za ČSSD Tomáš Bin-
der, na kterého na sociálních sí-
tích dokonce prasklo, že mu exe-
kučně zabavili tablet a vysavač. 
Jednatelem Českolipské informační 
společnosti, tedy fi rmy, která patří 
městu a má na starosti veškeré IT 
pro město a jeho organizace, je pak 
bývalý číšník a následně místosta-
rosta za ODS Jan Stejskal, odsouzený 
v minulosti za podíl na přepadení 
čerpací stanice.
  
Na to kdo vyhraje výběrové říze-
ní na funkci ředitele Sportu Česká 
Lípa lidé z legrace vypisovali na 
Facebooku sázky. Nikdo ovšem 
nechtěl sázet proti variantě, že tuto 
„férovku“ vyhraje bývalý tělocvi-

kář ze základní školy Pavel Císař 
(ČSSD), který se ředitelem i stal. 

„I já tenkrát sázel na Císaře,“ říká 
lídr českolipské pirátské kandidátky 
Petr Jeník. „Nic jsem ovšem nevyhrál. 
Proti nesázel nikdo. Jen nevím, zda to 
je víc směšné nebo smutné, když už 
nikdo ani nepochybuje o tom, jak to 
v Lípě při výběrových řízeních cho-
dí,“ pokračuje s tím, že tyto praktiky 
jsou jedním z mnoha důvodů, proč se 
zapojil do veřejného života a kandi-
duje opět do zastupitelstva a chce se 
podílet na řízení města. „Tohle prostě 
musí přestat. Na takovéto pozice se 
musejí vybírat odborníci s nejlepší 
kvalifi kací bez ohledu na stranickou 
příslušnost,“ říká rozhořčeně na zá-
věr. 

•  Po maturitě (1997) nastoupila jako pracovnice centrálního příjmu 
a skladu materiálu do společnosti Autobaterie Varta v České Lípě. Po dvou 
letech odešla do Prahy, kde krátce žila a pracovala v reklamní agentuře.
•  Následně se vrátila do České Lípy a pracovala v nestátní neziskové 
organizaci Arcus Onkocentrum, které přispívá ke zkvalitnění života 
onkologických pacientů.
•  Po rodičovské dovolené začala pracovat ve vzdělávací společnosti ExVA 
s.r.o. jako koordinátorka cílové skupiny pro projekt realizovaný Evropskou 
unií.
•  V současné době působí jako projektová manažerka ve společnosti 
Rodina v centru, z.ú, Nový Bor, kde je součástí pracovního týmu, který 
realizuje EU projekt „S rodinou k inkluzi“.
•  Petra Prokopcová je matkou čtyřleté dcery a společně s ní a svým part-
nerem žije v poklidné českolipské čtvrti Svárov. Ve svém volném čase 
relaxuje renovací starého nábytku, má ráda gastronomii a gastronomické 
události, a i přes nedostatek času si často najde chvíli na četbu detektivního 
románu.
•  Čtyři roky byla ve výboru pro životní prostředí. Nyní zastupuje Piráty 
na českolipské radnici ve výboru kontrolním.

Petra Prokopcová (39 let) pochází z České Lípy, kde také vystu-
dovala Střední zemědělskou školu.

Petra 
Prokopcová

Kandidát č. 3

Koupaliště na Špičáku, 
v Dubici adrenalinový park

„Zářila nám očička jak malým dě-
tem když jsme házeli do placu jeden 
návrh za druhým. Úplně se vidím 
jak stojím na jednom gumovém pi-
líři nad vodou proti svému bráchovi 
balancujícím na druhém a tluču ho 
v přátelském souboji po hlavě obří 
molitanovou tyčí dokud jeden z nás 

nespadne do vody,“ směje se Petr Je-
ník a dodává, že debatu o možných 
atrakcích v adrenalinovém parku by 
Piráti rádi rozvířili i mezi lidmi a do 
adrenalinového parku přidali to, co 
bude mít u lidí největší ohlas. 
„Chceme aby toto místo nebylo pouze 
o jedné návštěvě, ale abychom měli 

my všichni kam chodit opakovaně. 
Někteří se účastnit adrenalinových 
klání, jiní se na ně dívat. A všichni se 
bavit,“ říká na závěr lídr českolipské 
pirátské kandidátky s tím, že koneč-
ně i lidé z okolních měst budou mít 
důvod říci si „O víkendu pojedeme 
do Lípy“. 

Komunální volební systém je nejkomplikovanější v rámci všech voleb 
konaných v ČR. Zároveň však jako jediný umožňuje tzv. panašování – 
tj. že volič může dávat hlasy kandidátům napříč volebními stranami.
Základní pravidlo zní, že volič má tolik hlasů, kolik se volí členů 
zastupitelstva. V případě České Lípy tedy 25.

V ZÁSADĚ FUNGUJÍ TŘI MOŽNOSTI JAK MŮŽETE 
VOLIT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH A TO:

•  Zaškrtnout celou volební stranu – tedy jedné volební straně bude 
udělen takový počet hlasů, kolik postavila kandidátů (maximálně 
však do výše volených počtů zastupitelstva). Každému kandidátovi 
té volební strany bude tedy udělen jeden preferenční hlas. 
•  Hlas pro jednu stranu a preferenční hlasy pro kandidáty z jiných 
stran – možnost, že zaškrtnete stranu A a libovolný počet kandidátů 
jiných stran. Počet hlasů pro kandidáty jiných stran se tedy odečte 
od hlasů pro zakřížkovanou stranu – pro jednotlivé kandidáty to 
znamená odečítání hlasů směrem odspodu.
•  Poslední správnou možností je křížkování kandidátů napříč dvěma 
a více stranami. Můžete zakřížkovat tolik kandidátů, kolik je vole-
ných členů zastupitelstva. Zde však pozor – pokud nezakřížkujete 
daný počet kandidátů dle počtu zastupitelů, tak zbytek Vašich hlasů 
propadá! Pokud jich zakřížkujete více, Váš hlas je neplatný.

CHYSTÁTE SE PODPOŘIT PIRÁTY? 
Nejlepší možností je tedy zakřížkovat 
Českou pirátskou stranu jako celek. 

Variantou pro nerozhodnuté je možnost druhá, kdy dáte křížek České 
pirátské straně a poté případně rozdělíte několik hlasů kandidátům 
napříč jinými kandidujícími subjekty. Tímto způsobem plně využijete 
všechny své hlasy v komunálních volbách.

pozor 
na neplatný hlas

Zorbing je skvělá zábava pro dospělé i pro děti 
a dá se provozovat jak na suchu, tak ve vodě. 

A co třeba vodní překážkovou dráhu po vzoru Ninja Warrior? 
Dubice je pro takovouto atrakci ideálním místem. 

Areál v Dubici je dost velký, aby se tu dal 
hrát na velmi slušné úrovni i paintball

profi l kandidáta 
do zastupitelstva
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A co děti, mají si kde hrát?

Když natřít nestačí 
 Mobiliář, veřejný prostor

Pískoviště, prolézačky, houpačky 
a skluzavky. Kdysi bývala dětská 
hřiště na každém kroku a vedle kaž-
dého paneláku. To už je ale historie. 
Z pískovišť se staly záchůdky pro 
kočky a psy a odkladiště na použité 
stříkačky. Herní prvky se pak časem 
rozpadly.

Nová hřiště a herní prvky pak přibý-
vají velmi pomalu. Sem tam se občané 

města semknou v jeden šik a zvlád-
nou společnými silami naklikat dost 
hlasů v soutěži o Rákosníčkovo hřiš-
tě. No a pak se občas stane, zpravidla 
před volbami, že město postaví nějaké 
to hřiště nové. 

Krása střídá nádheru a na fotkách to 
při otvírání hřišť vedení radnice sluší.
Netrvá však dlouho a nová hřiště opět 
pohltí čas a především lidé, kterým 

ničení dětských hřišť připadá jako 
super nápad, stejně jako jejich využití 
pro venčení svých čtyřnohých maz-
líčků. A přitom je to tak jednoduché 
a není třeba nic velkého vymýšlet. 

S návrhem na jednoduché řešení při-
chází Petra Prokopcová, trojka na 
pirátské kandidátce. 

„Stačí hřiště oplotit. Ne tak aby si děti 

připadaly jako ve vězení. Jen nízký 
plůtek. Jinde už to vyzkoušeli a fun-
guje to. Tak proč to v Lípě nejde?“ 
ptá se Petra Prokopcová

Vysvětluje výhody oplocení hřišť 
nízkým plotem. „Hlavní je zameze-
ní vstupu psů. Zároveň pak oplocení 
funguje jako psychologická bariéra. 
Lidé prostě nejdou za plot pokud tam 
skutečně nechtějí dělat to, k čemu je 

dané místo určené. Pochopitelně ne 
všichni, ale na většinu to platí,“ vy-
světluje matka čtyřleté dcerky Petra 
Prokopcová a přidává další výhodu. 
„Plot také jasně vymezuje co je a co 
už není součást hřiště. V případě ně-
jakého provinění pak nemůže dochá-
zet k dohadům, zda se něco stalo na 
hřišti nebo už mimo něj.“ 

Petra Prokopcová má jako matka čtyřleté Agátky 
zkušeností a zážitků z dětských hřišť více než dost. 

• Po maturitě (2003) začal studovat na Pražské strojní fakultě ČVUT. 
V roce 2005 nastoupil na pozici konstruktéra do fi rmy Preciosa. V roce 
2006 využil nabídky fi rmy Modus a zúčastnil se výběrového řízení na po-
zice technologa a konstruktéra. Zde pracuje i v současnosti a má za sebou 
9letou praxi technologa a 3letou praxi na pozici vedoucího konstrukce.
• Práce ve světelné technice mu přirostla k srdci a 12letá praxe ve světelné 
technice je i jeho koníčkem.
• Největší radost a pohodu mu dopřává jeho rodina. Miluje jakýkoliv 
sport a mezi nejoblíbenější patří tenis, golf, šachy, squash a volejbal.
• Martin Vyšín je ženatý, má tříletou dceru, ročního syna a žije spokojený 
život v České Lípě

Martin Vyšín (35 let) pochází z České Lípy, kde také vystudoval 
střední školu v odvětví strojního zaměření pro stroje a strojní 
zařízení. V České Lípě stále žije a pracuje.

Martin 
Vyšín

Kandidát č. 4

Určitě tu situaci znáte. Chcete si 
sednout na lavičku a na sedáku 
jsou otisky bot. Pomyslíte si cosi 
o inteligenci toho, kdo si sednul na 
opěradlo, tiše si i možná zanadává-
te a jdete dál. Položili jste si někdy 
otázku, proč se tohle děje? A hle, na 
druhý pohled zjišťujete, že sezení 
na této lavičce obvyklým způsobem 
by bylo díky jejímu stavu značně 
nepohodlné, ne-li nemožné. 

Pokud budete vnímaví, tak takové ne-
použitelné lavičky, rozpadající se veřej-
né osvětlení, odlamující se odpadkové 

koše, nevábné zastávky či opuštěné kvě-
tináče najdete na každém rohu. Veřej-
ný prostor České Lípy je zanedbaný 
a může za to i chátrající mobiliář. Kouk-
něte se například na veřejné osvětlení, 
základny tisíckrát opravované drátem 
dohromady, zastaralé výbojky nere-
spektující ochranu životního prostředí 
jak spotřebou, tak úhlem vyzařování. 
Nebo rozpadlé obrubníky chodníků 
bez nájezdů pro kočárky, vyšlapané 
cestičky mimo chodníky. Opravdu to 
je vše tak složité? Nešlo by to i jinak? 
Chytře? Máte ve svém okolí sochu 
či jiný umělecký předmět, instalaci, 

která vám zpříjemňuje trávení času 
ve městě? Že si nepamatuje, kdy na-
posledy nějaký takový objekt ve vaši 
blízkosti přibyl?
V posledních dekádách se nabylo to-
tiž dojmu, že veřejný prostor nikomu 
nepatří a není třeba se o něj starat, ale 
to je velký omyl. 
Veřejný prostor patří nám všem oby-
vatelům České Lípy a patří do našeho 
života zde ve městě. Pojďme si vzít 
veřejný prostor zpět a začněme o něj 
pečovat. 

Ondřej Víteček

program českolipských Pirátů, seznam všech 
kandidátů a další aktuality najdete na 

piraticl.cz

profi l kandidáta 
do zastupitelstva
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Co chybí lidem na sídlištích? Ze-
ptejte se jich a velká většina vám 
odpoví, že dostatečný počet par-
kovacích míst. Na to se jich ovšem 
není třeba ani ptát. To je jasná věc. 
Plánování a výstavba sídlišť probí-
hala v době, kdy auto měla sotva 
čtvrtina domácností. Dnes už má 

auto prakticky každá domácnost 
a k mnoha bytům je možné přiřadit 
aut i více. 

A co zeptat se jich i na možné řešení? 
Parkovací dům? Více parkovišť na 
úkor zeleně či dětských hřišť? Ale 
kdepak.

Čtyřka na kandidátce Pirátů Martin 
Vyšín názor lidí z největšího česko-
lipského sídliště Špičák zná. Sám tam 
bydlí a s tamními obyvateli jejich 
problémy sdílí.

„Je třeba dostat co největší počet aut 
přímo ze sídlišť na jejich úplný okraj,“ 

říká Martin Vyšín s tím, že samotné 
zabetonování kusu louky nestačí. Lidé 
nemají důvod parkovat jinde, než kde 
bydlí a parkoviště na okraji sídliště 
bude i nadále prázdné a silnice mezi 
paneláky stále přecpané. 
„Musíme lidem nabídnout víc. Jed-
nou z možností jsou oddělená gará-

žová stání. Ke své vlastní garáži jsou 
lidé ochotní docházet mnohem více 
než k pouhému parkovišti. Vidím to 
například na Slovance či Střelnici, 
kde lidé chodí ke svým garážova-
ným vozům často i velmi daleko,“ 
pokračuje Martin Vyšín a vypočítá-
vá, že tato forma odlivu mnoha aut 
z parkovišť v centrální části sídlišť by 
vlastně nemusela město ostát ani žád-
né peníze: „Poptávka po garážích je 
tak vysoká, že v případě jejich výstav-
by a následného prodeje obyvatelům 
sídlišť by se městu nejenže vložené 
prostředky vrátily, ale s velkou prav-
děpodobností by město i vydělalo.“

A šlo by to prakticky na každé lou-
ce vedle českolipských sídlišť. „Jed-
ním z míst by mohla být například 
louka navazující přímo na sídliště 
Špičák vedle ulice Pod Špičákem,“ 
pokračuje Martin Vyšín a dodává, že 
obavy ze zabetování luk či výstavby 
nevzhledných garáží jak je známe 
právě například ze Slovanky či Střel-
nice, nejsou na místě. „Garáže lze 
postavit velmi vkusně a přesto účelně 
a mohou sloužit i jako jakési ukonče-
ní sídlišť či jako přirozené rozhraní 
mezi paneláky a rodinnými domky 
plánovanými na periferiích.“ 

Považuji skoro až za drzost, když 
se vedení radnice chlubí veřejnosti 
tím, jak v posledních letech doká-
zalo ušetřit stovky milionů korun. 
Peníze sice v městské pokladně 
zbyly a konkrétně se jedná dokon-
ce o závratných 300 milionech, ale 
rozhodně ne díky nějakému šetře-
ní zásluhou vedení radnice, nýbrž 
právě naopak kvůli neschopnos-

ti vedení města peníze investovat. 
V letech 2015–17, ve kterých přebytek 
vznikl, nejenže město žádné úspory 
neplánovalo, ale dokonce chtěli od-
čerpat z minulých úspor celkově více 
než 140 milionů na důležité investice. 
Žádné cílené šetření se tedy skuteč-
ně nekonalo. Pouze prostě nedoká-
zali naplnit to, co slibovali a to co 
si sami naplánovali v rozpočtech. 

K čemu jsou lidem z České Lípy pení-
ze v městské pokladně, když by místo 
toho mohlo být parádní koupaliště, 
pořádné divadlo, opravená knihovna, 
opravené silnice a chodníky, pořádné 
veřejné osvětlení, lavičky, na kterých 
se dá sedět či odpadkové koše, které 
nejsou jen pro ostudu?

Petr Jeník

• V roce 2010 odmaturoval na SOŠ a SOU 28. října obor Management 
strojírenství. Pracuje jako Projektový inženýr ve fi rmě Auria Solutions 
v oblasti Automotive.
• Jako českolipského rodáka ho velmi zajímá dění ve městě. Ať už jde 
o veřejný prostor, nakládání s veřejnými penězi nebo podpora amatérského 
sportu v České Lípě.
• S Pirátskou stranou sympatizuje díky jejímu programu, transparentnosti 
a nezkažeností politickou minulostí. To vše přispělo k tomu, že se rozhodl 
zapojit do fungování Pirátské strany v České Lípě.

Jan Munzar (29 let) se narodil v České Lípě.

jan 
munzar

Kandidát č. 5

Je třeba se ptát lidí, co chtějí. 
Proč třeba nejsou na okrajích sídlišť garáže?

Ušetřilo vedení radnice tak, 
jak se chlubí? Ale kdeže...

Louka hned vedle sídliště Špičák by byla ideálním 
místem pro výstavbu oddělených garáží.

Dokončení z titulní strany.

Rozdílnost kultur zahraničních zaměstnanců 
nesmí narušovat klidné soužití ve městě

Na koho je vidět, nekrade

Ke slovu se dostává i další z pirátských 
kandidátů. Lépe řečeno kandidátek, 
Lenka Havlíčková, která je asistentkou 
pedagoga na základní škole Špičák se 
specializací právě na výuku českého 
jazyka pro cizince. „Dnes a denně vi-
dím, jak obrovský problém jazyková 
bariéra je. Firmy se s tím popasují po 
svém. Vícejazyčné nápisy a návody, 
překladatelé pro každý výrobní úsek 
a fi rma funguje. Za plotem závodu 
to však takto nefunguje a fungovat 
nemůže. V některých fi rmách už to 
pochopili a kurzy českého jazyka za-
hájili stejně jako kurzy místní etiky,” 
vysvětluje Lenka Havlíčková. 

“Co pro nás je samozřejmostí, pro jiné 
národy být nemusí. Třeba dodržová-
ní nočního klidu. Nebo jako pro nás 
samozřejmá přednost žen ve dveřích. 
Naprosto základní věci, o kterých my 
ani nepřemýšlíme a pokud je nikdo 
jiný nedodržuje, pak se nám to pocho-
pitelně nelíbí. Jenže pro ně samozřej-
mé nejsou a je na nás, abychom je to 
naučili. Lépe řečeno na fi rmách, které 
je zde potřebují,” říká Lenka Havlíčko-
vá s tím, že město by nejenže mohlo 
tlačit na zaměstnavatele, ale mělo by 
pro ně být v tomto ohledu partnerem 
například při poskytnutí prostor pro 
výuku na základních školách.

Kromě výuky by pak fi rmy neměly 
zapomínat ani na to, že existuje život 
i za jejich branami. “Co teď zahranič-
ní zaměstnanci fi rem ve velké větši-
ně dělají? Práce, hospoda, vyspat se 
domů, práce, hospoda, vyspat se a tak 
stále dokola. Prakticky neznají nic 
jiného. Není to jejich vina. V podstatě 
se jim tu nic jiného nenabízí. A je 
opět na jejich zaměstnavatelích, aby 
jim pomohli. A město by jim v tomto 
ohledu opět mohlo, lépe řečeno mělo 
být partnerem,” dodává pirátská kan-
didátka Lenka Havlíčková na závěr.  

Transparentní hospodaření je jedním z nejefektivnějších nástrojů k za-
mezení korupce a předražených nákupů od spřátelených fi rem. Nikdo si 
nedovolí krást, pokud je na něj vidět. Proto Piráti dlouhodobě prosazují 
transparentní hospodaření měst, ale i jeho organizací a fi rem s majetkovou 
účastí měst. K čemu je, když samotné město Česká Lípa transparentně 
pošle balík peněz vlastní organizaci, která pak peníze utratí aniž by měla 
veřejnost možnost nahlédnou pod pokličku těchto trasakcí? Otevřenosti 
přitom nic nebrání. Tedy kromě těch, kteří si veřejnou kontrolu hospoda-
ření města nepřejí. 

profi l kandidáta 
do zastupitelstva
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Česká pirátská strana kandiduje letos 
do komunálních voleb celkem v pěti 
významných městech Libereckého kra-
je a věřím, že ve všech se dostaneme 
do zastupitelstva. O důvěru voličů se 
ucházíme v Jablonci nad Nisou, České 
Lípě, Semilech, Turnově a v Železném 
Brodě. Navíc, předseda Krajského 
sdružení Ondřej Kolek kandiduje na 
nezávislé kandidátce v obci Pěnčín 
na Jablonecku a druhý místopředse-
da Petr Vyhnal ve Smržovce. Celkem 
tedy budou Piráti kandidovat v sedmi 
obcích kraje.

Máme vynikající lídry a čela kandi-
dátek, ale špičkové odborníky jsme 
schopni získat i pro nižší pozice, což 
se nejlépe ukázalo v případě Jablon-
ce nad Nisou, který je díky neúčasti 
Pirátů v Liberci naší výstavní skříní 
letošních voleb. Pod vedením podni-
katele Jana Poláka sestavil místní tým 
skvělé volební menu od kandidátů po 
program, který nabízí mému rodišti 
vykročení do 21. století. Jiným příkla-
dem je Železný Brod, kde se pod vede-
ním nadějného Jana Templa sdružila 
skupina mladých schopných lidí, která 
dokazuje, že dnešní dvacátníci mají 
zájem o své okolí, chtějí pracovat pro 
své město a vědí jak na to. S radostí se 
dívám na Semily, poslední okresní měs-
to, kde se nám dlouho nedařilo získat 

členy a kde nás letos zastupuje sklářka 
a pořadatelka kulturních událostí Ka-
teřina Jínová. V České Lípě posouvá 
laťku nahoru místní zastupitel a účetní 
poradce Petr Jeník. V  Turnově povede 
Piráty Zbyněk Miklík, jenž nahradil 
Danielu Weissovou, která se rozhodla 
kandidovat do Senátu. V neposlední 
řadě je třeba připomenout, že jsme 
se rozhodli podpořit do Senátu také 
Michaelu Tejmlovou z Jablonce nad 
Nisou. Do horní komory tak vysíláme 
rovnou dvě ženy. Předseda Ondřej Ko-
lek kandiduje v Pěnčíně za Sdružení 
nezávislých kandidátů – Za společný 
rozvoj obce. Místopředseda Petr Vy-
hnal za sdružení Smržovka srdcem.

Oproti minulým komunálním volbám 
se tedy jedná o početnější zastoupení. 
Za hlavní však považuji výrazný ná-
růst kvality našich kandidátů a voleb-
ních programů. Za poslední čtyři roky 
jsme získali řadu cenných zkušeností 
a vloni jsme ve volbách do poslanecké 
sněmovny od voličů získali podporu 
v podobě 11,42 % hlasů, čímž jsme se 
zařadili na třetí místo v kraji a třetí 
jsme byli i mezi krajskými sdružení-
mi Pirátů za Prahou a Středočeským 
krajem.

Velkou otázkou letošní volební stra-
tegie byl Liberec. Velmi nás potěšil 

zájem voličů o to, aby Piráti v Liberci 
kandidovali. Naše rostoucí renomé 
potvrdil i sám fakt, že zástupci cel-
kem pěti různých stran a hnutí usilo-
vali o spolupráci s Piráty v krajském 
městě. Na základě vlastního úsudku, 
zkušeností a v souladu s doporučením 
vedení strany jsme došli k závěru, že 
v Liberci v r. 2018 ještě kandidátku ne-
podáme ani nespojíme své síly s jinými 
stranami. Ctíme povolební spolupráci 
na vytváření lepšího prostředí pro život 
v naší zemi. Nebudeme se ale účelově 
a hladově drát za koryty. Věřím, že 
v roce 2022 nabídneme Liberci kvalitní 
a smysluplnou alternativu k součas-
nému stavu. 

V roce 2014 jsme kandidovali v Jab-
lonci nad Nisou, Turnově, České Lípě, 
v Desné a v Mimoni a získali jsme cel-
kem tři mandáty. Naše krajská základ-
na setrvale roste, a to jak v počtu, tak 
i v kvalitě. Již v létě nás oslovovali další 
zájemci a příznivci, s úmyslem posta-
vit pirátskou kandidátku v několika 
dalších obcích. Jako krajský předseda 
ručím za kvalitní a udržitelný rozvoj 
celého sdružení, proto trvám na bu-
dování důvěry jak v rámci členské zá-
kladny, tak směrem k občanům. V roce 
2022 se proto můžeme všichni těšit na 
ještě lepší zastoupení Pirátů v komu-
nálních volbách v Libereckém kraji.

Krajský předseda Ondřej Kolek:
Piráti obsazují Liberecko. 

Lidé vědí, co chtějí.
KOMENTÁŘ

• Už od roku 2009 pracuje jako asistentka pedagoga na základní škole 
28. října v České Lípě, kde se specializuje i na výuku českého jazyka pro 
cizince.
• Ve svém volném čase se věnuje rodině, má sedmnáctiletou dceru a přítele. 
Společně vyráží na kole po okolí České Lípy, kde je krásná příroda a to ji 
pozitivně nabíjí.
• I z titulu její profese ji zajímá školství, kultura a sociální oblast, účastní 
se práce pro město ve výboru sociálním a kulturním. Těmto oblastem by 
se chtěla věnovat i nadále.

Lenka Havlíčková (44 let) žije v České Lípě od roku 2002. Vystu-
dovala SPŠ a SOŠS Varnsdorf v oboru Podnikání.

lenka
havlíčková

Kandidát č. 6

Tohle jsme my, Piráti z České Lípy

Pirátský poslanec v České Lípě
Jediný poslanec z Českolipska 
Ing. Tomáš Martínek otevřel svoji 
regionální kancelář v České Lípě. 
Nachází se v historické budově Villa 
Hrdlička na adrese Děčínská 361/7. 

Hodiny pro veřejnost jsou pondělí 
od 16 do 18 hodin, kdy je návštěv-
níkům k dispozici asistent poslan-
ce pro regionální kancelář Petr Je-

ník, který je zároveň zastupitelem 
města a lídrem pirátské kandidátky 
pro říjnové komunální volby. Se-
tkání přímo s poslancem je nut-
né domluvit předem přes e-mail 
ceskalipa@tomas-martinek.eu, na 
který lze také zasílat podněty k řešení. 

Více informací lze nalézt na 
www.tomas-martinek.eu.

Je nás 25 a společně pod hlavič-
kou Pirátské strany kandidujeme 
v komunálních volbách do zastu-
pitelstva města Česká Lipa. Šest-
náct mužů a devět žen. Směsice lidí 
nejrůznějších profesí a zkušeností 
ve věku od 18 do 60 let. Průměrný 
věk něco málo přes 36 let.

První šestici kandidátů představuje-
me v těchto Listech. Co stránka, to je-
den medailonek. Co číslo stránky, to 
pořadí kandidáta. Lídrem kandidátky 
Petr Jeník, záda mu kryje z druhého 
místa Ondra Víteček, něžné pohlaví 
v první trojici zastupuje Petra Pro-
kopcová. Následují Martin Vyšín, 
Honza Munzar a Lenka Havlíčková.
Mládí na kandidátce zastupují stu-

dent IT průmyslovky David Drobný 
(19 let) a student střední pedagogické 
školy Vítek Krágl (18 let).

Zkušenosti pak reprezentují zapálená 
pirátka Eliška Jelínková a inženýrka 
ekonomka Dáša Košatá, která dlouhá 
léta řídí ekonomický úsek několika 
velkých fi rem z České Lípy. O dopra-
vě v České Lípě toho nejvíce ví Karel 
Bistula, který je řidičem autobusu 
MHD. O vlakové dopravě toho pak 
může donekonečna vyprávět strojve-
doucí Michal Barák.

Maminky na mateřské pak reprezen-
tují původní profesí kosmetička Luc-
ka Králová a poštovní doručovatelka 
Andrea Šimková.

Sportujeme skoro všichni, ale nejví-
ce toho o sportu v České Lípě vědí 
dlouholetý sportovní redaktor Alex 
Neugebauer a aktivní fotbalista a fot-
balový rozhodčí Pavel Mareček.

Živnostníky zastupují provozovatel fi t-
ness centra Luděk Cakl, daňový speci-
alista a provozovatel restaurace Radek 
Schauer či Jindra Moc, který provozuje 
pneuservis a reklamní agenturu.

Každý máme jiné zkušenosti, každý 
zastupujeme jinou část lidí, všichni 
jsme z České Lípy a všichni ctíme pi-
rátské zásady. Společně pracujeme na 
programu a společně se jej pokusíme 
prosadit v následujících čtyřech le-
tech v zastupitelstvu města.

profi l kandidáta 
do zastupitelstva
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„Není možné, aby politik vykoná-
val několik funkcí na plný úvazek 
a za každou dostával plnohodnotný 
plat,” říká předseda České pirátské 
strany Ivan Bartoš v předvolebním 
rozhovoru pro Pirátské listy. V blí-
žících se komunálních volbách věří 
v úspěch, cílem je obhájit pirátské 
bašty jako jsou třeba Mariánské 
Lázně, posílit pirátskou posádku 
na brněnském magistrátu a zvítězit 
v Praze. Piráti jsou podle Bartoše 
jediní, kteří nabízí lidem opravdu 
otevřené radnice a fungující město. 
“Občan, který může kdykoli zajít na 
radnici za „svým“ politikem, to má 
být cíl komunální politiky,” dodává.

Máte za sebou deset měsíců působe-
ní ve Sněmovně. V létě vznikla vláda 
s podporou komunistů. Jak se na 
ni díváte a mění to nějak politické 
cíle Pirátů?

 Máme tady vládu, kterou vede trest-
ně stíhaný premiér a jejíž součástí je 
po třiceti letech komunistická strana. 
Hlasovalo se o neúplném kabinetu. 
Mně nejde do hlavy, jakým způso-
bem vyjednával či spíše nevyjed-
nával předseda ANO Andrej Babiš 
podporu své vládě. Pan Hamáček 
(ČSSD) se stal současně ministrem 
vnitra i zahraničí, což se jednoduše 
nedá stíhat, den před hlasováním 
o důvěře se odporoučela ministryně 
spravedlnosti. Šest dní poté, co vláda 
získala podporu komunistů, hnutí 

ANO a ČSSD, odstoupil ministr prá-
ce a sociálních věcí. Těžko dodávat 
nějaké silnější hodnocení. 
 
Obáváme se, že tato vláda v oblasti 
modernizace České republiky skrze 
zefektivnění fungování veřejných 
institucí a digitalizace státní správy, 
stejně tak jako v oblasti protiko-
rupční legislativy, příliš neudělá. 
Budeme ji ale i tak intenzivně šla-
pat na paty. Digitalizace a trans-
parentnost státu jsou naše stěžejní 
cíle i nadále.

Ale víte, co bylo zajímavé? Celé to 
dlouhé období, než vznikla vláda 
s důvěrou, bylo z určitého pohledu 
vlastně konstruktivní.
 
Tak to potřebuji vysvětlit.

 To období mělo jednu výhodu z po-
zice té konstruktivně opoziční role. 
Protože ačkoli fungovala hlasovací 
koalice ANO, KSČM a SPD, tak se 
daly předkládat zákony, které měly 
šanci procházet legislativním pro-
cesem. Piráti jednali v uplynulých 
měsících s politickými stranami 
napříč Sněmovnou. Předložili jsme 
řadu zákonů, a v rámci toho se nám 
podařilo projednat nejedno protiko-
rupční opatření. Třeba zákon proti 
kumulaci funkcí. Není totiž možné, 
aby politik vykonával hned několik 
funkcí na plný úvazek a za každou 
tuto funkci dostával plnohodnotný 

plat. Zákon ANO s ODS bohužel 
prozatím zablokovali, ale na plé-
num Sněmovny se dostane znovu. 
Dále třeba zrušení výjimek z registru 
smluv pro ČEZ, který už prošel prv-
ním čtením i garančním výborem. 
Zmíním i nominační zákon, kterým 
jsme prosazovali zprůhlednění ob-
sazování postů ve státních a polo-
státních firmách. Sněmovna ho sice 
nakonec zamítla, ale dotlačili jsme tak 
vládu předložit vlastní verzi tohoto 
zákona, který by měl omezit trafiky 
ve státních firmách. 

Změní se něco tím, že vláda získala 
v červenci důvěru?

Pro Piráty ne. Nyní pracujeme na 
prosazení pirátské novely exekuční-
ho řádu. Taky usilujeme o zajištění 
dostupného bydlení pro co možná 
nejvíce lidí. Stěžejní je pro nás v příš-
tích měsících určitě oblast digitalizace 
státu. Jsme konstruktivní opozice, 
podepíšeme se tedy i pod návrhy 
ostatních stran, pokud budou dob-
ré. A to nehledě na to, která strana 
je předloží. Naopak se postavíme 
proti těm zákonům, které uznáme 
za špatné.
 
Chcete uspět v blížících se komu-
nálních volbách, dokonce říkáte, že 
příští sněmovní volby chcete vyhrát. 
Průzkumy vám stále předpovídají 
okolo deseti procent hlasů. Jak chce-
te vítězství dosáhnout?

Nejsme žádné rychlokvašky! Když 
děláte politiku dobře a v zájmu lidí, 
je to i otázka času, než se vám věci 
podaří a lidé si toho všimnou. Nestačí 
rozhodně, když vám tleská jen vaše 
sociální bublina. A to je síla Pirátů. 
Mluvíme s lidmi a věnujeme jim veš-
kerý možný čas. Věříme totiž, že bude 
stále více lidí, kteří se díky Pirátům 
začnou zajímat o politiku. Musíte jít 
za voliči ostatních stran, vysvětlit jim, 
že jsme lepší. Nabízíme alternativu 
a věříme, že ten úspěch přijde.

Co se nadcházejících komunálních 
voleb týče, prosazujeme opravdu ote-
vřené radnice. Občan, který může 
kdykoli zajít na radnici za „svým“ 
politikem - to má být cíl komunální 
politiky. 

Obecně chceme uspět ve městech, 
kde dlouhodobě Piráti působí či ve-
dou radnice. Chceme obhájit Ma-
riánské Lázně, posílit v Brně a po-
chopitelně dobýt pražský magistrát. 
V Mariánských Lázních Piráti otevřeli 
radnici lidem. Náš starosta má veřej-
ný kalendář a obyvatele pravidelně 
zapojuje do chodu města. V Brně 
máme náměstka pro participativní 
rozpočet. Lidé si tam v jihomorav-
ské metropoli mohli sami určit, co 
městu chybí a kam má město inves-
tovat. Jsem hrdý na to, že pirátskou 
politiku budujeme pevně a že to lidé 
vidí a oceňují.

Jak jsou na tom Piráti s počty členů?

Blížíme se k tisícovce členů České 
pirátské strany, navíc máme několik 
tisíc registrovaných příznivců, kte-
ří jsou ochotni pomáhat a jít vstříc 
občanům. To je ostatně největší pilíř 
pirátské kampaně – tisíce lidí, kteří 
jsou ochotni rozdávat a sdílet Pirátské 
Listy a vysvětlovat pirátskou politiku 
přátelům, známým i veřejnosti. 

Bezpochyby jedním z nejostřejších 
a nejsledovanějších soubojů bude 
volba pražského primátora. Věříte 
tomu, že primátorem se stane Pirát 
Zdeněk Hřib?

 Víte, Praha není Česká republika, 
ale je nejvíce vidět. Řeknu to takhle. 
My jsme v Praze v minulém obdo-
bí se čtyřmi křesly dokázali rozkrýt 
desítky případů očividného plýtvání. 
Zachránili jsme desítky milionů ko-
run. Pražský pirátský tým je strašně 
silný a Zdeněk Hřib je profík z oblas-
ti digitalizace zdravotnictví. V sou-
časné době máme v Praze asi dvacet 
procent, a pokud se nespolčí pražští 
matadoři z ANO s ODS, kteří si už 
teď při hlasování na Magistrátu vymě-
ňují sympatie, tak bychom mohli mít 
v Praze pirátského primátora.

Cílíte na nějakou konkrétní skupinu 
voličů, kdo jsou voliči Pirátů?

První fanoušci Pirátů byli mladší lidé, 
ale mně už je taky skoro čtyřicet, už ne-
jsme žádní kluci. Mnozí z nás mají děti. 

Pirátští voliči jsou vesměs optimi-
sticky smýšlející lidé, kteří neměli 
v uplynulých několika volbách koho 
volit a kvůli Pirátům opět nebo často 
i poprvé měli důvod přijít k urnám. 
Podařilo se nám zvýšit volební účast 
prvovoličů o několik desítek procent. 

Ale už dávno nejsme jenom strana 
pro mladé. Náš program se týká všech 
generací, i seniory zajímá jakou bu-
doucnost přinesou Piráti pro jejich 
vnoučata. Boj proti korupci, rozkrá-
dání a plýtvání se přece týká všech!

Na závěr se sluší vždy rozhovor 
trochu odlehčit, zlidštit. Prošel jste 
volbou do Sněmovny obrovskou ži-
votní změnou. Jak tráví Ivan Bartoš 
volný čas, má-li nějaký? 

Musím mít. Mám rodinu, takže se jí 
samozřejmě věnuji. Ale je pravda, že 
i ve chvílích volna si vyřídím nějaké 
pirátské telefonáty. Víte, ona je ta po-
litika i mým koníčkem. Takže vlastně 
pracuji na dva úvazky (smích). 

Ivan Břešťák, externí redaktor

Nestačí, když vám tleská jen vaše 
sociální bublina. A to je 

síla Pirátů, mluvíme se všemi!
Rozhovor s PhDr. Ivanem Bartošem PhD.

PhDr. Ivan Bartoš PhD. 
(*20. března 1980 v Jablonci nad Nisou) je předseda České pirátské 

strany a poslanec PSP ČR za Středočeský kraj. 

Maturoval ve Spojených státech amerických, následně složil také českou 
maturitní zkoušku. V roce 2005 získal titul PhDr. v oboru informační 
věda a dále pokračoval ve studiích jako interní doktorand se speciali-
zací na databázové modely, databázové systémy a informační služby 
internetu. Studium zakončil získáním titulu Ph.D. Hraje na akordeon, 
je vášnivým čtenářem a filmovým nadšencem s velkou sbírkou origi-
nálních DVD. Je ženatý s Lydií Frankou a společně vychovávají dceru. 
Ivan Bartoš je již 4 roky přísný abstinent. 
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Cyklistika jako sport, 
kolo jako dopravní prostředek

Zapomínáme na drobnosti, které lidi štvou

Ač je Česká Lípa kopcovité měs-
to, milujeme jízdu na kole. Někdo 
vnímá cyklistiku spíše jako sport, 
pro spoustu lidí je kolo i skutečným 
dopravním prostředkem.
 
Ať tak nebo tak, město by mělo jít 
cyklistům naproti. V České Lípě 
se však o podpoře cyklistiky spíše 
jen mluví než aby se skutečně něco 
dělo. A když, tak jen nahodile, ne-

koncepčně bez nějaké větší vize.  
„Kde je vzájemné propojení okol-
ních cyklostezek? Kde jsou pruhy 
pro cyklisty, které propojí jednotlivé 
městské části s centrem i vzájemně 
mezi sebou?,“ ptá se pátý v pořadí na 
pirátské kandidátce Jan Munzar. Není 
mu ani jasné proč není možné dostat 
se bezpečně ze sídlišť do průmyslové 
zóny v Dubici, na autobusové a vla-
kové nádraží, na stadion, k bazénu...? 

Kde jsou stojany na kola? To vše by 
jako zastupitel rád napravil. Stejně 
jako by podle svých slov vyasfalto-
val příjezdovou cestu k cyklostezce 
Varhany, která je nyní z panelů, což je 
sice přijatelné pro kola, ale naprosto 
nevyhovující pro bruslaře, na které 
také nesmíme zapomínat. 
 
Je toho ale ještě mnohem více. Mimo 
jiné špatné napojení na již zmiňova-

nou cyklostezku Varhany. „Odbo-
čuje se sem přímo z hlavní silnice, 
na které není ani pruh pro cyklisty 
a ani omezená rychlost pro auto-
mobily,“ říká Jan Munzar s tím, že 
omezení rychlosti by se mohlo do-
cílit podobně jako na Novoborské 
silnici pouhým posunutím značky 
„konec města“ o pár set metrů dál.  
Na vjezdech na cyklostezky by podle 
něj mělo být i pár parkovacích míst 

pro návštěvníky odjinud, kteří při-
jíždí Českou Lípu poznávat ze sedel 
jejich kol.
 
Město by se také mělo více anga-
žovat v dokončení cyklomagistrály 
Ploučnice a promyslet a především 
realizovat je třeba i propojení cyklo-
stezky do Vlčího Dolu s cyklostezkou 
ze Špičáku do Písečné.

Rčení „přes les nevidí stromy“ často 
přesně vystihuje fakt, že se úřed-
níci a politici ve městech až příliš 
soustředí na velké projekty a že za-
pomínají na malé problémy, které 
lidi ve městě trápí dnes a denně. 
Jsou to častokrát banální záležitosti 
za pár desítek tisíc a přesto by se 
jejich vyřešením zpříjemnil život 
stovkám a mnohdy i tisícům Čes-
kolipanů.

Příkladem budiž semafor používaný 
při opravování silnice. Proč na něm 
není odpočet času do další zelené?  
„Jinde už to běžně používají a divili 
byste se, jak moc je pro řidiče příjem-
né tuto informací mít. Na mě jako 
zastupitele města se obrátil občan 

a ptal se, proč to v Lípě už také ne-
máme,“ říká lídr českolipské pirátské 
kandidátky Petr Jeník s tím, že právě 
tento podnět následně přednesl při 
zasedání zastupitelů. „Vedení radni-
ce si mě vyslechlo a tím to skončilo. 
Ani se mi neobtěžovali odpovědět, 
natož aby to realizovali. A přitom se 
jedná o jedinou větu v zadávacích 
podmínkách při výběru dodavatelů 
dopravních staveb ve městě, které 
jim používání semaforů s odpočtem 
času nařídí.“
 
A takových drobností, které lidem 
ztrpčují život, je celá řada. Dalším 
příkladem z dopravy může být na-
příklad chybějící označení pruhů před 
světelnou křižovatkou v centru města. 

„Řidiči aut přijíždějících ve směru od 
Děčína směřující dále na Prahu často 
netuší, že za křižovatkou budou muset 
odbočit do levého pruhu a proto často 
stojí v pruhu pravém a na pár stech 
metrech za křižovatkou pak vznika-
jí nebezpečné situace. Stačilo by na 
zem v levém pruhu před křižovatkou 
nechat udělat obří nápis Praha a je po 
problému,“ dává pirátský zastupitel 
další příklad toho, jak by bylo možné 
zlepšit byť i pouhou maličkostí lidem 
ve městě život, přičemž by stačilo jim 
pouze naslouchat. „Tohle jsou ale věci, 
u kterých se potom nemohou politici 
vyfotit. Více než na tom co dělají jim 
záleží na tom, jak u toho budou vypa-
dat v novinách,“ říká rozhořčeně Petr 
Jeník na závěr. 

Jan Munzar, pětka na kandidátce Pirátů, je vášnivým 
cyklistou a zná každý metr zdejších cyklotras.

Sdílení je aktem lásky

Pošlete
Pirátské listy
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Přijďte k volbám
5. a 6. října 2018
Na každém hlasu záleží

Pusťte nás na ně!


