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České Budějovice Byla to krásná revoluce 
v tom roce 1989, vzpomínají starší a já jim věřím. 
Nadšení z pádu totalitního režimu. Cestování. 
Podnikání. Pluralita názorů. Svobodné volby. 
Bohužel, ne všechno se povedlo. Zákulisní 
hráči zůstali mnohde stejní. 
Prominenti bývalého režimu 
měli informace a konexe 
a po vypršení občanského 
nadšení dokonale využili zmatku ekonomické 
transformace. Získali pohádkové bohatství 
a s ním spojený vliv. Jejich myšlení se ale 
nezměnilo. Vytvořili kolem sebe klientelistické 
sítě a obsadili „svými“ lidmi klíčové pozice ve 
veřejných institucích. Pomocí úplatků nebo 
výhrůžek si pak zavázali politiky ve všech 
stranách napříč spektrem. Pravo-levé rozdělení 
tak ztratilo smysl, protože kluci se stejně 
dohodli tak, aby něco „káplo“ každému.

Lidé s takovýmto myšlením nám vládnou 
dosud. 

Jenže každá akce vyvolá reakci. Víc a víc 
mladých lidí odmítá držet hubu a krok 
a zařadit se na výplatní pásku. Spolu s těmi 
zkušenějšími, kteří to ještě nevzdali, se staví 
proti klientelistickému systému, který ignoruje 
zájmy občanů.

Staré struktury to sice nikdy nepřiznají, 
ale začaly se nás bát. A to z jednoduchého 
důvodu. Nemají na nás složky. Nenecháme 
se korumpovat ani penězi ani trafikami, 
navíc zveřejňujeme své schůzky s lobbisty na 

internetu. A tak si hledají jiné cestičky, jak nás 
očernit. Tu tvrdí, že jsme noví Kalousci, jindy 
nám zase teče mlíko po bradě. Ale nejjistější je, 
když zaútočí na nejhlubší lidské pudy a nazvou 
nás feťáky a anarchisty. Jsem zvědavý, co na nás 
vymyslí tady v Budějovicích. 

Kdepak. Ve skutečnosti jsme jenom lidé, které 
nebaví život se dvěma tvářemi. Nechceme 
podvádět, domlouvat se za zavřenými dveřmi 
a uplácet ani být upláceni. Zato chceme, 
aby pravidla platila pro všechny stejně, bez 
ohledu na vliv a majetek. Aby se i chudý člověk 
dovolal spravedlnosti. Chceme společnost, 
která dokáže lidi ocenit podle jejich schopností 
a dovedností a která si jich váží. Chceme města, 
která budou ke svým občanům přívětivá, 
budou jim naslouchat a respektovat jejich 
názory. Chceme prostě žít ve světě, ve kterém se 
nebudeme stydět vychovávat naše děti. 

Tvrdí o nás, že se nedokážeme zařadit na 
pravo-levém spektru politických názorů. 
To je pravda. Tohle dělení není v  současné době 
na pořadu dne. Chceme, aby se lidem vrátila 
důvěra v politiku. Proto jsme pro maximální 

otevřenost a transparentnost, 
nejen při nakládání 
s veřejnými prostředky, 
ale i při obsazování veřejných 

funkcí. Chceme lidi zapojit do rozhodování 
a umožnit jim kontrolu.

A budeme radši chudí do konce života, než 
bychom se nechali zařadit na výplatní pásku 
kmotrů. Už toho máme dost. 

Jsme Piráti v Českých Budějovicích 
a jdeme to změnit. Podpořte nás. 
Zapojte se.

Otočme kormidlem.
Lukáš Mareš

V BUDĚJOVICÍCH

Proč do toho jdu
MuDr. Lukáš Mareš

phdr. Ivan Bartoš, PhD. MuDr. Lukáš Mareš
předseda Pirátů, 
poslanec PSP ČR za Středočeský kraj

Volební lídr Pirátů pro podzimní komunální 
volby 2018 v Českých Budějovicích

Volební lídr Pirátů pro 
podzimní komunální 
volby 2018 v Českých 
Budějovicích
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SPOLU NA JEDNÉ LODI
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Lukáš Mareš
V mžiku pozná zlomenou kost a zná medicínu na polámanou 
páteř Budějovic. Věří, že ji napraví vymýcením korupce  
a klientelismu. Rád zdolává horské vrcholy. Ve službě  
občanům je pro něj takovým vrcholem lidský přístup.

Adéla Kučerová
Je členkou Strany zelených. Životu ráda vdechuje harmonii. 
Studovala v několika zemích Evropy, v Česku založila dvě 
lesní školky a svobodnou školu, cvičí jógu, hraje volejbal, 
cestuje, pečuje o dceru a syna.

Jan Nepomuk Piskač
Učitel řečí a rétoriky, tvůrčího psaní a veřejného vystupování 
na volné noze. Kromě toho je literátem, překladatelem, 
komediantem a zpěvákem. Pro své tři dcery chce život  
v co nejlepším městě.

Zuzana Kudláčková
Šéfuje Pirátům na Českobudějovicku. Její profesí je výchova 
dětí. Má velké srdce a ostrý jazyk. Obojí uplatňuje nejen  
v přístupu k věcem veřejným, ale také v péči o malou  
dceru a syna.

Jan Hošek
Je nezávislý programátor a konzultant. 
Studoval  i na Tchajwanu, domluví se anglicky, německy, 
čínsky.  Pro budoucnost, v níž bude vyrůstat jeho dcera,  
si přeje skutečně demokratický a transparentní stát.

Svatomír Mlčoch 
Miluje přírodu, jeho oborem je právo, které ji chrání. Čestný 
člen Zelených má rád historii města a jeho památky, aktivně 
spolupracuje na expozici ve věži Železná panna. V minulosti 
byl dvakrát zvolený zastupitelem. Preferuje spojování sil před 
jejich rozdělováním či tříštěním.
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Českým Budějovicím chybí promyšlená koncepce urbanistického rozvoje. 
Pak se stane, že dochází k výstavbě bytových komplexů soukromými investory 
bez navázání na potřebnou infrastrukturu, vznikají zácpy či nebezpečné 
dopravní situace, nefunguje obsluha MHD a nedostačuje občanská vybavenost. 
V blízké budoucnosti bude vznikat zásadní dokument města – Územní plán. 
Pokud bude dobře udělaný, město rozkvete. Budeme se zasazovat o to, aby jej 
vytvořili skuteční odborníci, a to podle potřeb města a jeho obyvatel a nikoli 
podle přání developerů, jak se děje v současné době. Zásadní roli při dodržování 
dlouhodobé koncepce hraje městský architekt, jenž musí být zaměstnaný na 
plný úvazek a musí disponovat potřebnými kompetencemi.

LEPŠÍ
plánování

Dopravní situaci vnímáme jako jeden ze zásadních problémů Českých Budějovic. 
Uděláme maximum proto, aby byl dobudovaný městský okruh a obchvat. Dohlédneme 
na to, aby tyto velké stavební investice byly řádně vysoutěžené, a tím předešli jejich 
předražení a nízké kvalitě. Budeme se zasazovat o výstavbu záchytných parkovišť 
a parkovacích domů nejen v  okolí centra, ale i na velkých sídlištích. Zrevidujeme 
systém parkovacích zón a retardérů tak, aby byl vůči občanům přátelský.
Dalším z  pilířů dopravy je pro nás cyklistika, jejíž potenciál město dosud zdaleka 
nevyužilo. Budeme usilovat o dobudování sítě bezpečných a osvětlených cyklostezek 
v souladu s již existujícím, leč úspěšně ignorovaným, cyklogenerelem.  Budeme usilovat 
o vznik hlídaných stání pro kola, například u záchytných parkovišť nebo nádraží, neboť 

kombinace cyklodopravy a železnice je výhodná pro všechny zúčastněné. Budeme též 
podporovat rozvoj sdílených způsobů dopravy, ať už cyklistické nebo automobilové.
Třetím pilířem budiž MHD. Její roli budeme zvyšovat například posilováním linek 
a budováním přednostních pruhů pro autobusy a trolejbusy. Cena jízdného je dle 
našeho názoru nastavená správně a neměla by se významně měnit. Projekt jihočeského 
letiště vnímáme jako silně problematický. Kvůli tomu by měla být jeho finanční 
podpora městem co nejnižší, ideálně žádná. Stejně tak nebudeme podporovat další 
investice do splavňování vodních toků, neboť návratnost takových investic pro občany 
je zanedbatelná a projekty slouží jako penězovody vlivových skupin.

MÉNĚ BYROKRACIE 
MÉNĚ BYROKRACIE 
MÉNĚ BYROKRACIE 
MÉNĚ BYROKRACIE
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České Budějovice jsou dostatečně velké na to, aby se daly rozdělit do městských 
částí, jak je tomu například v Praze. Tyto části by měly vlastní zastupitelstvo, 
které by rozhodovalo o místních otázkách lépe, než zastupitelstvo magistrátu 
složené často z  lidí, kteří v  Budějovicích ani nežijí. Velká sídliště na levém 
břehu Vltavy, ve kterých žije 40  000 obyvatel, nemají vlastní samosprávu, 
kdežto jakákoli obec za hranicemi města ano. Rozdíl oproti Praze by byl 
v  tom, že by veškerou agendu pokryli úředníci zaměstnaní na magistrátu již 

dnes. Jsme proti navyšování jejich počtu. Zasedání jednotlivých zastupitelstev 
by probíhala v  magistrátním zasedacím sále, který je v  současné době více 
než 90% času nevyužívaný. A kolik městských částí bychom chtěli vytvořit? 
To je otázka pro odbornou diskuzi, ale dokážeme si představit jejich počet mezi 
3 a 6. A byla-li by mezi menšími městskými částmi poptávka, umožníme jim 
vytvoření menších poradních útvarů – místních výborů.

Blíže občanům
MĚSTO
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Příkladem v transparenci
Transparentnost je Pirátům vlastní. 
Budeme proto usilovat o její 
maximalizaci i při řízení města. 
Otevřeme okna a vpustíme na 
radnici světlo. Všechny důležité 
projekty mají být projednávané 
s  účastí veřejnosti. Budeme usilovat 
o jmenovitá hlasování Rady. Její 
jednání budou přístupná zástupcům 
opozice a umožní-li to zákon 

(o jehož změnu budeme usilovat) pak 
i veřejnosti. Zavedeme uživatelsky 
přátelský rozklikávací rozpočet 
města, propojený s  konkrétními 
fakturami, výběrovými řízeními a 
podobně. Využijeme internet jako 
vynikající komunikační nástroj 
k prezentaci projednávaných 
témat a občanům umožníme jejich 
připomínkování.

Zasadíme se o vydávání radničních 
novin, které budou mít nezávislou 
redakci a budou otevřeně informovat 
o všem pozitivním i negativním, 
co se ve městě stane. Noviny budou 
samozřejmě přístupné i opozičním 
hlasům. Stejně transparentní musí 
být i městské firmy a dotační 
programy, ve kterých dochází 
k rozdělování veřejných peněz. 

Město na soutoku dvou řek uprostřed nádherné jihočeské přírody by mělo více dbát na 
rozvoj a ochranu svých rekreačních ploch. Nejdůležitější z nich je Stromovka. Její rozvoj 
je v současnosti omezený tím, že je z velké části v soukromých rukou. Budeme usilovat 
o výkup pozemků a zabránění dalšímu ukrajování Stromovky výstavbou developerských 
projektů. Zároveň budeme pracovat na zlepšení vybavenosti této klíčové rekreační zóny 
budováním občerstvovacích zařízení a revitalizací koupaliště. Podmínky pro provoz 
těchto objektů budou nastavené férově tak, aby byli dostupné široké veřejnosti 

finančně i časově, bez upřednostňování předem vybraných „spřátelených“ podnikatelů.
Budeme usilovat o další oživování břehů vodních toků, revitalizaci Háječku s  opravou 
zanedbaného altánku, parku Na sadech a dalších zelených ploch. Nedovolíme zničení 
oblíbené rekreační zóny u Malého jezu. 
Lépe nastavíme spolupráci s úklidovými a údržbovými firmami tak, aby se ve veřejném 
prostoru nehromadily odpadky a aby bylo i okolí kontejnerů čisté a reprezentativní. 
Třídění odpadu má smysl, stejně jako pravidelná údržba zelených ploch města. 

ZELENÉ A ČISTÉ 
MĚSTO

Klíčovým prvkem našeho programu je zavedení participativního rozpočtu, který již dnes dobře funguje v desítkách měst v Česku 
i Evropě. Občané dostanou možnost vytvářet své projekty, přihlašovat je do internetové ankety a následně o nich hlasovat. 
Ty, které získají největší podporu veřejnosti, budou městem realizované. Dokážeme si představit, že se každý rok mohou 
rozdělovat finanční prostředky ve výši i několika desítek milionů. Dalším prvkem přímé účasti občanů na správě města bude 
možnost sledovat a připomínkovat probíhající městské projekty prostřednictvím městského internetového diskusního fóra. 
O zásadních investicích necháme občany po předchozí odborné debatě hlasovat formou místních referend.

Jednou z  nejdůležitějších surovin 
21. století jsou informace. Město 
jich za veřejné peníze získává 
velké množství a mělo by je proto 
zdarma poskytovat odborníkům i 
veřejnosti. Ti pak díky nim mohou 
vytvářet nové projekty a tím 
zlepšovat život občanů.
Vytvoříme digitální identitu 
občana, pomocí které bude 

moci komunikovat s  úřady 
prostřednictvím internetu 
z  pohodlí domova a umožní 
spolupodílet se na připomínkování 
projednávaných projektů 
a rozhodování o zásadních 
investicích. Budeme důsledně 
vystupovat proti pořizování 
bezúčelných předražených hraček 
typu „smart“ laviček. Rozvoj 

technologií půjde ruku v  ruce 
s  proškolováním občanů - město 
zřídí dostupnou a přátelskou IT 
konzultační linku, bude pořádat 
školicí akce a bude dbát na to, aby 
byl pořizovaný software uživatelsky 
přátelský, jednoduchý a svobodný 
(tedy bez drahých a omezujících 
licencí).

   hytre
měst
   hytre   hytre   hytre

5 KOMUNÁLNÍ VOLBY ČESKÉ BUDĚJOVICE – ŘÍJEN 2018 PIRÁTSKÉ LISTY



KONTROLA MOCI A MOCNÝCH

6 cb.pirati.cz PIRÁTSKÉ LISTY



Krabice od vína, kapříci, kila jablek. Bůh ví, jak se 
tomu říká dnes. Klientelistické sítě jsou s korupcí vždy 
nutně spojené. Politici pak za své mlčení získávají 
trafiky nebo dostávají obálky, případně vyhrávají 
veřejné zakázky firmy jejich přátel, i když je jejich 
produkt všechno, jen ne kvalitní. Takovéto jednání 
není v moderní společnosti přijatelné. Chceme-li,  
aby se nám tu dobře žilo, musíme investovat  

co nejvíce peněz do svých měst a země a nikoli do kapes 
kmotrů. Prosazujeme obsazování veřejných funkcí 
pomocí otevřených výběrových řízení, uspořádávání 
veřejných soutěží na realizace městských investičních 
záměrů a obecně veškeré kroky směřující k větší 
průhlednosti politiků a politiky. 

Lobbing není v  principu 
špatná věc, nám ale vadí ten 
skrytý, nepřiznaný. Piráti myslí 
jinak. Politiku děláme otevřeně 
a slušně. Veškerá jednání  
s jednotlivci nebo organizacemi, 
které by nás chtěly ovlivňovat, 
zveřejňujeme v našem registru 
lobbistických kontaktů, čímž 
bereme vítr z  plachet všem,  
kdo by se nás pokoušeli 

korumpovat penězi nebo 
trafikami. To je také důvod, proč 
v  našem registru nenaleznete 
jméno Tondy Blaníka. Bojí 
se nás oslovit. Stejný model 
transparentního myšlení pak 
chceme přenést na všechny 
politické úrovně. Jedná-li se 
o veřejné peníze, musí mít 
veřejnost možnost tato jednání 
vidět a kontrolovat.

Porevoluční budování 
klientelistických sítí s obsazením 
klíčových pozic ve veřejných 
institucích lidmi „na výplatní 
pásce“ vedlo ke kumulaci 
závratných majetků do rukou 
morálně pochybných jedinců 
a jejich beztrestnosti před 

zákonem. Chapadla chobotnice 
se navíc roztáhla napříč 
politickými stranami a možnost 
volby voličů tak byla pouze 
iluzorní. Důsledek této situace 
je neustále kolem nás. Piráti se 
samozřejmě uplatit nenechají. 
Jenže platí poučka, že politikům 

se nemá věřit; politici se mají 
kontrolovat. Proto máme pevné 
vnitrostranické mechanismy, 
které spolustraníkům i veřejnosti 
umožňují kontrolu a nápravu 
případných excesů, a to do té 
míry, že si to nikdo netroufne.

Vzájemné provázání 
jednotlivých stavebních firem 
a jejich napojení na politiky 
a mafiánské struktury vede  
k  nutnosti platit desátky.  
Je asi normální si věci 
objednat u svých kamarádů 
a nabídnout jim za ně 
nevídaně výhodnou cenu, 
pokud se jedná o stokoruny 
z vaší kapsy. Ale rozhodně to 
neplatí, když jde o miliony 
z městské kasy, která patří 
všem občanům. Projekty jsou 

pak nejen předražené, ale 
především také nekvalitní, 
což potvrdí snad každý, kdo se 
na samotné realizaci nějakým 
způsobem podílel. Další 
kapitolou jsou pak vícepráce, 
které se nezřídka pohybují  
v řádu desítek procent z vlastní 
„vysoutěžené“ ceny zakázky. 
Vícepráce pak často zajišťují 
ostatní spřátelené stavební 
společnosti, které tentokrát  
v „soutěži“ neuspěly.

Zkušení politici mají neradi, 
když je jim vidět pod prsty. 
Zkušení politici mají totiž 
dvě tváře. Jednou se obracejí 
k veřejnosti, druhou však občané 
nezahlédnou. Piráti však věří, 
že politika se má dělat přesně 
opačně. Čím víc transparentnosti, 
tím lépe. Proto jsme pro otevření 
všech zavřených dveří a vpuštění 
světla a čerstvého vzduchu. 
Jednání Rady města jsou podle 
Zákona o obcích neveřejná, 

tento článek však nedává 
smysl a existuje jako přežitek  
z minulého režimu. Piráti budou 
na centrální úrovni usilovat  
o jeho zrušení. Do té doby 
budeme zveřejňovat jednání 
komisí, třeba i formou zvukového 
záznamu. Budeme také trvat na 
zřízení rozklikávacího rozpočtu 
města svázaného s  odkazy na 
jednotlivé faktury, výběrová 
řízení a podobně. Je prostě třeba 
tu konzervu otevřít.

Zkušení politici mají neradi, když 
je jim vidět pod prsty. Zkušení 
politici mají totiž dvě tváře. 
Jednou se obracejí k veřejnosti, 
druhou však občané nezahlédnou. 
Piráti však věří, že politika se 
má dělat přesně opačně. Čím víc 
transparentnosti, tím lépe. Proto 
jsme pro otevření všech zavřených 
dveří a vpuštění světla a čerstvého 
vzduchu. Jednání Rady města jsou 
podle Zákona o obcích neveřejná, 

tento článek však nedává smysl a 
existuje jako přežitek z minulého 
režimu. Piráti budou na centrální 
úrovni usilovat o jeho zrušení. 
Do té doby budeme zveřejňovat 
jednání komisí, třeba i formou 
zvukového záznamu. Budeme také 
trvat na zřízení rozklikávacího 
rozpočtu města svázaného  
s  odkazy na jednotlivé faktury, 
výběrová řízení a podobně. Je 
prostě třeba tu konzervu otevřít.

TMA JE JEN ABSENCE SVĚTLA

Zanedbané město

Předražené 
projekty

STARÉ STRUKTURY

Zavřené dveře

Zákulisní 
lobbing 

Korupce
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TOHLE MĚSTO HLÍDAJÍ PIRÁTI

pusťte nás na ně i v budějovicích

s podporou zelených  a nezávislých

1.  Lukáš Mareš / 29 let / Lékař / Piráti

2.  Zuzana Kudláčková / 34 let / Vychovatelka,  
 předsedkyně Pirátů Českobudějovicko / Piráti 

3.  Adéla Kučerová / 36 let / Ředitelka Svobodné  
 ZŠ a lesní MŠ / Zelení 

4.  Jan Hošek / 35 let / IT Specialista / Piráti

5.  Jan Nepomuk Piskač / 42 let / Učitel rétoriky, 
 komediant, šansoniér / Bez politické příslušnosti

6.  Svatomír Mlčoch / 63 let / Právník
 Bez politické příslušnosti

7.  Josef Špak / 30 let / Programátor, vývojář  
 webových aplikací / Piráti

8.  Jaroslav Hansal / 46 let / Jednatel a programátor 
 softwarové firmy / Piráti

9.  Jan Kubečka / 57 let /  
 Vědecký pracovník, hydrobiolog / Zelení

10.  Kateřina Hůlková / 37 let / OSVČ, 
 koordinátorka Pirátů, předsedkyně Anglická  
 zahrada z.s. / Bez politické příslušnosti

11. Ivo Vlasatý / 27 let / Otec po rodičovské,  
 člen Republikového výboru Pirátů 

12. Helena Nutilová / 35 let / Advokátka  
 Zelení

13. Dan Leština / 28 let / Přírodovědec – zoolog, 
 doktorand / Piráti

14. Andrea Protivínská / 39 let / Cukrářka / Piráti

15. Anna Maršíková / 31 let / Pedagožka  
 Jihočeské univerzity / Zelení

16.  Pavel Tůma / 41 let / Technický ředitel,  
 zmrzlinář / Bez politické příslušnosti 
 

17.  Renata Žďárková / 50 let / Pedagožka, 
 předsedkyně bytového družstva / Piráti

18.  Martin Varecha / 32 let / Burzovní makléř
 Zelení

19.  Petra Klímová / 44 let / Pracovnice poštovní 
 přepážky / Bez politické příslušnosti

20. Pavel Maule / 37 let / Energetický specialista 
 Bez politické příslušnosti

21.  Martin Augustin / 46 let 
 Architekt / Bez politické příslušnosti

22.  Petr Znoj / 32 let / Dramaturg, produkční
 Bez politické příslušnosti

23.  Karel Šlejhar / 48 let / Síťový specialista 
 Bez politické příslušnosti

24.  Eva Burešová / 54 let / Krajinný ekolog 
 Bez politické příslušnosti

25.  Martin Lipert / 25 let / Geodet 
 Bez politické příslušnosti

26.  Yvona Závorová / 71 let / Lékařka
  Bez politické příslušnosti

27.  Jan Látal / 44 let / Lektor, průvodce,  
 performer / Bez politické příslušnosti

28.  Drahomír Soldán / 58 let / Knihkupec
 Bez politické příslušnosti

29.  Trang Nguyenová / 19 let / Studentka 
 Bez politické příslušnosti

30. Miloslav Kocmich / 52 let / Výtvarník
 Bez politické příslušnosti

31.  Romana Klimešová / 45 let / Asistentka  
 poslaneckého klubu / Piráti

 

32.  Monika Peka Kolafová / 42 let / Lektorka  
 cizích jazyků / Bez politické příslušnosti
 
33. Karel Paluš / 68 let / Architekt
 Bez politické příslušnosti

34.  František Batysta / 55 let / Předseda  
 seniorského spolku, učitel  
 Bez politické příslušnosti

35.  Jaromír Rais / 61 let / Projektant
 Bez politické příslušnosti

36.  Romana Panská / 46 let / Hospodářka spolku 
 Calla - Sdružení pro záchranu prostředí 
 Bez politické příslušnosti

37.  Jitka Pražáková / 56 let / Učitelka
 Bez politické příslušnosti

38.  Josef Korda / 35 let / Odborný referent  
 Bez politické příslušnosti

39. Štěpánka Navrátilová / 38 let / Administrativní 
 pracovnice / Bez politické příslušnosti

40. Petr Liebl / 36 let / Voják z povolání
  Bez politické příslušnosti

41.  Vladimír Kobzev / 36 let / Programátor
 Bez politické příslušnosti

42.  Martin Předota / 47 let / Technik  
 v komunikačních technologií  
 Bez politické příslušnosti

43.  Tomáš Tříska / 22 let / Student 
 Bez politické příslušnosti

44.  Ludmila Maršíková / 54 let / Lektorka
 Bez politické příslušnosti

45.  Eva Křížková / 58 let / Knihovnice
 Bez politické příslušnosti

ČEPICE - ČESKOBUDĚJOVICKÉ PIRÁTSKÉ CENTRUM / Hradební 13, 37001 České Budějovice 
+420 778 702 243           ceskobudejovicko@pirati.cz
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