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V den, kdy získala důvě-
ru druhá vláda Andreje 
Babiše, nelze symbolicky 
nevzpomenout na polis-
topadová slova preziden-
ta Václava Havla: „naše 
země nevzkvétá“. 

Primární skutečnost, že se většinově 
jedná o vládu složenou z osobností 
odborně sporných a politicky ne-
zkušených a že vláda není při žádá-
ní o důvěru poslanecké sněmovny 
kompletní, není zdaleka nejhorší. 
Podstatně komplikovaněji působí 
osoba předsedy vlády, který čelí trest-
nímu stíhání a který se k prosazování 
svých zájmů nebojí formálně spojit 
s komunisty a neformálně s naciona-
listy. Uvedená spojení vytváří rizika, 
kterých si samozřejmě všímají evrop-
ští partneři a mimo vytrácejícího se 
renomé naší země vyvstávají otázky, 
kam bude pomyslná druhá Česká 
republika směřovat do budoucna.                 

A právě kvůli naší nastupující ge-
neraci a její budoucnosti je potřeba 
vstoupit do veřejného dění. Eroze 
základních hodnot, která rezonuje 
společností, stejně jako odklon od de-
mokratických principů a oligarchizace 
politiky, pohrdání ústavou a buranské 
chování nejvyšších ústavních činitelů, 
rostoucí levicový i pravicový extre-

mismus totiž vyvolávají obavu, že se 
naše děti za dvacet let zeptají, proč 
jsme s tím dnes, zavčasu, něco nedě-
lali. Analogicky jako my máme ten-
dence se na totéž ptát našich předků, 
v případě Únorů, Srpnů a podobných 
tragických milníků nedávných dějin.

Očekávání celospolečenských změn, 
v souvislosti s kandidaturou do ko-
munální politiky, by bylo jistě naivní, 
ale jako začátek se jistě jedná o vhod-
nou volbu. Někde je začít potřeba 
a Česká pirátská strana je jednou 
z mála demokratických stran, která 
je již silně etablovaná ve všech vrst-
vách politického systému a díky své 
otevřenosti a transparentnosti zatím 
rozhodně neselhala.

Problémy, které jsou ve správě věcí 
veřejných v  menších územně sa-
mosprávních entitách, pod tlakem 
sílící celospolečenské hodnotové vy-
haslosti, zapadají. Řeší se jen kauzy 
flagrantní, kde je očividně porušen 
zákon, a ani tam nejsou výsledky 
přesvědčivé. 

Etika a  zdravý rozum sE 
nEprosazují a minimálně sE 
nad nimi pozastavujEmE. to 
jE potřEba změnit, vystavovat 
zastupitElům vysvědčEní 
vE volbách a vytvářEt na vyšší 
principy akcEnt. 

Současný systém je sofistikova-
ný, na všechno probíhají otevřená 

a  transparentní výběrová řízení. 
Koláč je poměrně veliký, ukusuje 
z něj více hráčů a jelikož se poučili, 
tak u konzumace moc nemlaskají. 
Pod rouškou volné soutěže skoro 
idylické. Pravda je ovšem jiná, spíše 
než o konkurenci se jedná o kartely. 
Podmínky šité na míru, minimální 
počet soutěžících, dohoda účastníků 
předem. Doložit lze třeba i jen tím 
že, bez ohledu na vítěze, realizaci za-
kázek provádějí pracovníci oblečení 
v dresech ostatních konkurenčních 
firem, všichni dělají na všem. K tomu 
evropské dotace. Vše je v souladu 
s právními normami, ale racionální 
úsudek každého z nás velí stav ne-
akceptovat. 

Veřejné finance je nutné spravovat 
se stejnou péčí jako ty vlastní. Když 
obchodníci hromadně zdraží máslo 
o pár korun, je veřejný prostor plný 
povyku až hysterie. Když se stavba 
prodraží o milion, obvykle se nad tím 
nikdo nepozastaví. Síla Pirátů, kterou 
již mnohokrát prokázali, je bránění 
nesmyslnému plýtvání. V opozičních 
rolích je nutné na hraniční praktiky 
poukazovat a informace zveřejňovat.

do spolEčnosti jE skrzE 
politiku potřEba vrátit 

slušnost.

Ing. David Černý, kandidát 
do zastupitelstva Kadaně

Pojďme to pohlídat!
Zamyšlení Ing, Davida Černého, pracovníka státního požárního dozoru 

pro HZS Ústeckého kraje a kandídáta do zastupitelstva Kadaně za Pirátskou stranu

To není úplně pravda. 
V Žatci Piráti působí již 
od roku 2012! A nyní se 
opět vydávají na cestu 
k volbám do zastupitel-
stva města.

na úvod něco z historiE

V  roce 2012 se několik žatec-
kých studentů stalo členy Pirátů 
a po roce založili místní sdruže-
ní. Postupně pořádali různé akce, 
například úklid kolem řeky Ohře, 
hudební festival VyOsení, festival 
svobodných filmů, různé besedy 
a podobně. Také v roce 2014 kan-
didovali do minulých komunálních 
voleb, získali přibližně 4,1% hlasů 
a do zastupitelstva se, bohužel, ne-
dostali. 

a jak jE to s piráty v Žatci 
dnEs?

Místní sdružení v  současnosti 
netvoří jen studenti. Máme mezi 
sebou IT techniky, učitele i podnika-
tele. Ačkoliv nejsme všichni žatečtí 
rodáci, považujeme se za žatecké 
patrioty. Opět v našem městě or-
ganizujeme úklidové akce, napo-
sled jsme v rámci celostátní akce 
Ukliďme Česko uklízeli lokalitu 
Bufo. Důležitá je pro nás i kultura 
a hudba. Tři z nás se kromě svých 
zaměstnání věnujeme hudbě jako 
aktivní hudebníci. Kultura a ces-
tovní ruch by měly být pro Žatec 
velmi důležitými oblastmi zájmu. 
Vždyť současnému vedení města 
se podařila vyjednat kandidatura 
našeho města na zápis do UNESCO. 
To, i přes některé názorové rozdíly 
se současnými představiteli města, 
musíme uznat jako výrazný počin. 
Avšak některé věci ohledně rozvoje 
města se nám nezdají příliš zdařilé. 
Jedná se především o určitou ne-
koncepčnost rekonstrukcí žateckých 
památek a oživení centra města. 

a  jak bychom chtěli my, 
piráti ŽatEc, podporovat 
a rozvíjEt kulturu v našEm 
městě? 

Nechceme, aby lidé znali Žatec 
jen jako město chmele, kde se v září 
koná velkolepá událost s názvem 
Dočesná. Podporu a zviditelnění si 
zaslouží i tzv. alternativní kultura. 
Rádi bychom, aby centrum města 
„žilo“, aby se v Žatci konaly velmi 
často různé kulturní akce. Proto 
spolupracujeme s komunitním klu-
bem Budík, jehož provoz Pirátská 
strana finančně podpořila prostřed-
nictvím participativního rozpočtu. 
Také každoročně finančně podpo-
rujeme sportovně kulturní festival 
Underwall.

Dalšími důležitými otázkami, kte-
ré zajímají obyvatele našeho města 
a nás, žatecké Piráty jsou oblasti 
zdravotnictví, dopravy a lidské svo-
body. Z hlediska zdravotnictví jde 
konkrétně o zachování a rozvoj Ne-
mocnice Žatec, o její personální za-
bezpečení. Od května tohoto roku 
je z důvodu nedostatku personálu 
zavřené dětské oddělení a porod-
nice. To pochopitelně komplikuje 
situaci občanům města. V oblasti 
dopravy je na prvním místě zajiš-
tění kvalitní hromadné dopravy 
do Prahy. Ze Žatce do Prahy za pra-
cí dojíždí stále víc lidí a současné 
podmínky cestujících na trase Ža-
tec – Praha jsou tristní. A co se týká 
lidské svobody, zde se nabízí otáz-
ka, zda rozšiřování počtu kamer 
ve městě opravdu povede k větší 
prevenci kriminality.

Zajímají Vás stejné věci? Máte po-
dobné názory na život v Žatci? Na-
stupte s námi na palubu. Za chvíli 
vyplouváme.

Jan Kranda, kandidát 
do zastupitelstva Žatce

Piráti připlouvají 
do Žatce

Pár slov úvodem od Mgr. Jana Krandy, učitele, 
hudebníka a především kandidáta do zastupitelstva 

města Žatce za Piráty
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V době sametové revoluce mi bylo 
krásných 17 a naivně jsem si my-
slela jaké má naše nastupující ge-
nerace štěstí, že se k nám konečně 
vrátí svoboda a demokracie a že 
„tvá ztracená vláda věcí tvých zpět 
se k tobě lide navrátí“. 

Ano naštěstí dosud máme alespoň ote-
vřené hranice a ústa, ale i zde se blíží re-
strikce! A ne všichni už „si mohou dovolit“ 
např. veřejně podporovat určité politické 
strany aby následně nemuseli řešit exis-
tenční potíže! A ano pár (všeho)schopných 
a „mocných“ nám vládne, jak v republice, 
tak v menších samosprávách. Některé lid 
odvolá už (až!) po 4 letech, některým se 
daří udržet zdání prospěšnosti déle, než se 
projeví, že ta prospěšnost je spíše osobní. 
I když, považovat za úspěch materiální 
bohatství?! 

Za 30 let jsme získali hodně praktických 
příkladů, co všechno jde udělat špatně 
a kdo všechno se dá zkorumpovat a jak 
se dá propagandisticky manipulovat. Ne-
znalost opakující se historie a nezájem 
o občanskou angažovanost se projevuje 
na stavu naší společnosti. Nejzářnějším 
příkladem je stav našeho školství. 

Není to vlastně ani vina jednotlivců, kte-
ří jsou časově vytížení prací nebo školou 
(kde nebývá často příznivá atmosféra), 
mají další povinnosti v rodině, a když jim 
konečně k večeru padne, zapnou „na uvol-
nění“ televizi. Peněz mají tak akorát, aby 

moc neremcali a občas si mohli něco užít. 
Všechno za ně „obstará“ stát a hlavně je 
nic nenutí moc přemýšlet natož kriticky 
myslet. Přesto se najde (bohužel už jen) 
menšina těch, co tu naloženou porci zvlád-
nou a ještě při tom mají oči dokořán, ne-
vzdali se, a snaží se měnit svět k lepšímu. 
Přesvědčování nemá smysl, jen procházet 
tou masou je náročné na udržení kurzu 
a síly. Nejlépe pak vypovídají činy a do-
kumentuje otevřenost a transparentnost. 

 
Ano není ještě vše ztraceno, je dost zná-
mých osobností, které motivují ostatní, 
existují města i kraje s čerstvým zdravým 
vedením a čistě funguje mnoho organi-
zací či firem, které nehledí jen na zisk. 
Někdo tedy přece má kousek štěstí, ale 
ono to nepřichází samo, opravdu je nutné 
se na svém životě aktivně podílet a hledat 
cestu, a jen tehdy, když při tom nebude-
me škodit okolo můžeme najít skutečné 
uspokojení. Politika je prosazování ve-
řejných zájmů a každý k tomu můžeme 
přispět - alespoň prozatím, tak se pře-
ce svého práva dobrovolně nevzdáme!?   

Já jsem svůj kousek štěstí také získala - 
mám hodně zájmů, vybudovala jsem si 
skvělou velkou rodinu i nezávislou práci, 
kde spolupracuji s mnoha šikovnými a čest-
nými lidmi s otevřenou myslí a realizujeme 
spoustu aktivit pro druhé. A budu v tom 
pokračovat nadále z jakékoliv pozice a role. 

Mgr. Hana Vodrážková, kandidátka 
do zastupitelstva Kadaně

Quo vadis Česko?

 46let, ředitelka neziskové organizace RADKA z.s., členka Pirátské strany

Jsem rodilá kadaňačka a žiju zde s manželem a 3 dětmi. Na dění a rozvoji našeho města  
se chci aktivně podílet. Již minimálně 15 let to činím nejenom díky svému povolání - řídím 

neziskovou organizaci RADKA z.s., která má i širší regionální působnost i mezinárodní aktivity. 

Jsem členkou prezidia střešní organizace Síť pro rodinu,  
členkou MENSY a hrdou členkou pirátské strany.

Vystudovala jsem zdravotnickou školu v Chomutově a poté magisterské studium fyzioterapie 
(obor interní civilizační choroby) na FTVS UK Praha. Několik let jsem se oboru věnovala, dále 

mám zkušenosti z byznysu, ale po narození dětí jsem se rozhodla věnovat komunitnímu rozvoji. 
Založila jsem občanské sdružení, které se postupně rozrostlo do několika poboček i center služeb 

- od volnočasových aktivit, přes neformální i formální vzdělávání dětí i dospělých po sociální 
služby, dobrovolnictví a zahraniční spolupráci. 

Veřejně prospěšný sektor považuji za nejefektivnější pracovní prostředí,  
kde všechno jde, protože se chce, je zájem, flexibilita, spolupráce a srdce i rozum v rovnováze.  

Mám ráda nové výzvy  a snažím se aktivovat i ostatní.

Žijeme ve zvláštní době. 
Máme veškeré technic-
ké vymoženosti, máme 
relativní mír, máme 
nadbytek jídla, zába-
vy a dalších věcí, které 
nejsou pro život úplně 
nezbytné. Dá se říci, že 
jsme šťastná generace, 
která by si toho měla 
vážit. Nevím jak Vy, 
ale já to štěstí hledám 
v očích lidí, se kterými 
se setkávám. A já ho 
mnohdy nenacházím. 

Štěstí je totiž stav duše a nemá 
nic společného s objemem majet-
ku nebo penězi, kterými dotyčný 
disponuje. Přímá úměra v tomto 
případě nefunguje, právě naopak. 
Čím víc člověk má, tím více má 
starostí. O majetek je nutné pe-
čovat. A tak místo aby si člověk 
užíval, stává se otrokem majetku. 

 Žijeme v omylu zvaném udrži-
telný rozvoj a ekonomická pro-
sperita. Rozvoj naší společnosti 
způsobem, jaký dnes praktikuje-
me, není udržitelný. Ekonomický 
růst má svůj strop a má svou daň, 
kterou již teď platíme v podobě 

stále se zhoršujícího životního 
prostředí. Všímavý člověk ví, 
že dopadů našeho nezřízeného 
a bezohledného způsobu života 
je mnoho a slyšíme o nich denně 
ve sdělovacích prostředcích. 

Trápí nás civilizační choroby, 
znečištěné ovzduší, sucho, povod-
ně, přemnožení různých škůdců 
v důsledku ekologické nerovno-
váhy v přírodě, plastové odpady… 
a to zdaleka není celý výčet.

Zdá se, že lidé stále věří chlá-
cholivým ujištěním politiků, že 
na všem makají, že to řeší, jen ať je 
necháme pracovat. A nebo jim je 
to jedno – což je mnohem horší! Já 
jim nevěřím, protože realita tomu 
neodpovídá. Pokud se něco řeší, 
tak velmi nesystémově a nesyste-
maticky. Čtyřletý volební cyklus, 
kdy navíc ministři rotují na svých 
postech ještě v mnohdy kratším 
intervalu, situaci ještě zhoršuje. 
Legislativní džungle, ve které se 
nevyznají již ani sami legislativci, 
a problematická vymahatelnost 
práva jsou důkazem neschopnosti 
dosavadních politických reprezen-
tací, bez ohledu na to kdo tomu 
zrovna velí. Naše země opravdu 
nevzkvétá (snad kromě období 
kvetení řepky) a nebude, pokud 
si to necháme líbit. 

Demokracie je totiž o zodpověd-
nosti, a ta našim politikům zoufale 
chybí. Ti, kteří ji totiž mají jsou 

časem semleti přístupem většiny 
a buď odejdou, a nebo rezignují 
na snahy o změnu. 

Piráti se snaží změnit zaběha-
né (ne)pořádky a upozorňovat 
na nedostatky, nesystémovosti, 
snahy o zvýhodňování některých 
ekonomických subjektů, nebo 
vlivných a movitých jednotlivců. 
Chceme vidět do kuchyně a znát 
všechny ingredience, ze kterých 
se vaří naše budoucnost. Snaží-
me se být nezaujatí a podpořit 
dobré nápady napříč politickým 
spektrem. Protože věříme, že je 
to stále o lidech a o rozumném 
a svědomitém přístupu k práci. 
O občanské zodpovědnosti, která 
je jedním z hlavních pilířů de-
mokracie.

 Svoboda je relativní pojem. 
Není to samozřejmost a je třeba 
o ni stále pečovat. Čeká nás hodně 
práce, a k tomu potřebujeme vaši 
podporu a spolupráci.

A proto prosíme, nerezignujme, 
bojujme, jde o budoucnost naši 
a našich potomků. Pokud rezig-
nujeme na snahu něco změnit, tak 
jsme zklamali jako rodiče, jako ob-
čané této krásné země, jako oby-
vatelé této nádherné planety, která 
tu zcela jistě není pro nás a kvůli 
nám, ale my jsme tu díky ní.

Ing. Jana Hladová, lídr 
kandidátky Pirátů v Kadani

Pojďte s námi na ně 
Co trápí lídryni kandidátky v Kadani – Ing. Janu Hladovou?

41 let, environmentalistka, členka Pirátské strany

Vystudovala jsem ČZU v Praze obor Regionální environmentální správa. 

V současné době vedu odbor životního prostředí Magistrátu města Chomutova. 

Žiji od narození v Kadani. Posledních 15 let i s  manželem a dvěma dětmi. O politiku 
se zajímám odjakživa, ale až Piráti mne přesvědčili, že se v ní mohou realizovat 

i inteligentní a nezkorumpovaní lidé, kterým nejde jen o vlastní prospěch, a že je 
naděje na změnu. 

Chci se podílet na dalším rozvoji našeho města a chránit ho před prospěcháři.

Má specializace je ekologie a ochrana životního prostředí. Ráda bych se podílela 
na zefektivnění státní správy v oblasti ochrany jednotlivých složek životního prostředí, 

například prostřednictvím zapojení odborníků jako poradních složek legislativních 
procesů a potlačením ekonomického lobbingu. 

Aktivně řeším problematiku odpadů a světelného znečištění. 

Jsem aktivní, sportovně založený člověk. Nejspokojenější jsem v přírodě s rodinou 
a přáteli, při dobrém jídle a pití:-). Nejvíc mě baví rodina, volejbal, fajn lidi mající co říci, 

publicistika, lyžování, běh, když věci dobře fungují, cestování. Současně vyhledávám 
kulturu všeho druhu, přednost má rocková muzika, artové filmy a dokumenty.
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Když jsem se rozhodla napsat 
článek o komunální politice 
v  Kadani, začala mi v  uších 
znít písnička od Tublatanky: 
„Dnes mám rande so svojím 
mestom, nejdem do baru len 
tak chodím.“ Měla bych napsat 
něco kritického a zřejmě na-
vrhnout, co bychom my Pirá-
ti, udělali jinak a lépe. Jenže je 
léto, krásný den a „Ja sa dnes 
iba túlam, dnes mu dám iba 
pekné mená..“

Jelikož jsem se v Kadani nenarodila, 
ale pro život si ho dobrovolně vybrala, 
jsem možná méně kritická, než rodáci. 
Taky jsem tu teprve 14 let, takže mám 
místní paměť na úrovni teenagera. 
A podle toho jsem se rozhodla i k to-
muto článku přistoupit. Půjdu se projít 
tímto městem a zavzpomínám, jaké to 
bylo, když jsem se přistěhovala a jaké 
je to dnes. A je to horší nebo lepší?

Začnu u vjezdu směrem z Klášterce 
a Chomutova. Když jsem tu byla po-
prvé, nebyl tam kruhový objezd, jen 
křižovatka, kde rovně vedla velmi širo-
ká silnice k benzinové pumpě a doleva 
zdánlivě nesmyslná silnice uprostřed 
louky s ještě podivnějším parkovištěm 
a odbočkami „nikam“. Dnes je ta louka 

posetá 8 výrobními halami a odboč-
ky dávají, smysl. Parkoviště už méně. 
Opravdu chceme a od začátku jsme 
chtěli, aby každý z 1000 zaměstnanců 
zóny jezdil do práce autem? 

Tím pádem nedává smysl, proč 
na tuto zónu nezajíždí městský au-
tobus? Jeho poslední zastávka je 
u Dětského oddělení nemocnice, tedy 
1,3 km od zastávky Královský vrch. 
Jistě, pokud nemáte nebo třeba z růz-
ných důvodů nechcete nebo nemůžete 
jezdit autem, proč nechodit do práce 
pěšky nebo nejezdit na kole. Ostat-
ně právě na cestě od zóny do města 
byl vybudován krásný nový chodník 
a cyklostezka. (Škoda jen, že ji někteří 
cyklisti ignorují a masochisticky se 
cpou na kvůli cyklostezce zúženou 
silnici mezi auta. No, proti gustu, jak 
se říká…). Ale, co když máte zdravot-
ní potíže, které Vám dlouhou chůzi 
nebo jízdu na kole neumožňují, co 
když nechcete přijít do práce zpoce-
ní a v cyklo-oblečku protože kvůli 
vykonávané pozici nebo dresscodu 
byste se museli po příjezdu do práce 
vysprchovat a převléknout?

Prostě, byl by lepší ten městský auto-
bus, ale já se dnes jenom toulám, dnes 
budu dávat všem jenom pěkná jména.

Ing. Miloslava Karfilátová

Toulky městem

52 let, Personalistka

Pocházím z K. Varů, kde jsem absolvovala základní a střední školu. Vysokoškolské vzdělání jsem 
získala na VŠEM Praha, bakalářské v oboru Komunikace a lidské zdroje, magisterské v oboru 

Management firem. Do Kadaně jsem přišla v roce 2004 jako personalistka tehdy jediného investora 
na nově vznikající průmyslové zóně Královský vrch. Nejprve jsem dojížděla, po necelém roce jsem se 

do Kadaně i s rodinou přestěhovala. 

Za uplynulých 14 let v Kadani jsem zažila na vlastní kůži vliv ekonomických cyklů na trh práce. 
Od 17% nezaměstnanosti v roce 2004 přes rozvoj v následujících letech, krizi v letech 2008-2009 až 
po dnešní dny, kdy množství zaměstnavatelů a jejich poptávka po pracovní síle převyšuje nabídku 

našeho města. 

Z toho důvodu zaměstnavatelé musí zaměstnance získat jinde a z toho plynou potíže jako nedostatek 
bytů, nedostatek lékařů, brzy může přijít nedostatek kapacit ve školkách a školách atd. Jako člověk, který 

zná potřeby zaměstnavatelů i zažil stěhování za prací z pozice zaměstnance, bych svými zkušenostmi 
ráda přispěla ke zmírňování těchto potíží ve městě, které už řadu let považuji za svůj domov

Čím dál více se na mě ze všech možných 
stran valí informace o tom, jak firmy mají 
nedostatek zaměstnanců, nemohou obsa-
dit potřebné pozice, lidé jim odchází. 

Samozřejmě není se čemu divit, vzhledem k tomu, 
že v současné době je míra nezaměstnanosti stále 
klesající a počet nabízených pozic silně převažuje 
počet nezaměstnaných. Pro zaměstnavatele je tak 
stále těžší udržet si kvalitní pracovní sílu. Firmy se 
snaží o zaměstnance různě přetahovat a společnost, 
která si může dovolit nabídnout vyšší mzdy a lepší 
benefity než konkurence, má vyhráno. Tato skuteč-
nost mě přivedla k zamyšlení o zaměstnaneckých 
benefitech, jejich pozitivech a negativech.

Na prvním místě je spokojenost zaměstnance, pro-
tože právě ta motivuje k lepšímu výkonu a vytváří 
celkově pohodovou atmosféru ve firmě. Spokojení 
zaměstnanci si svou práci drží a zároveň udělají 
firmě dobrou reklamu. I z daňového hlediska je 
pro zaměstnavatele výhodné benefity poskytovat. 
Většinou se z nich neodvádí daň z přijmu, takže pro 
zaměstnance mají vyšší přínosnou hodnotu a za-
městnavatele to nestojí tolik peněz. Mají současně 
i praktický přínos. Mohou sloužit jako prevence 
vzniku starostí s náhradou za absenci. Pokud za-
městnanec aktivně sportuje a pravidelně relaxuje, 
je u něj nižší riziko onemocnění. Nebo například 
závodní stravování zkrátí cestu na oběd a minima-
lizují se tím prostoje, které zaměstnanci většinou 
musí nahrazovat prodloužením pracovní doby.

Mezi zaměstnanci jsou nejoblíbenější benefity prá-
vě příspěvky na stravování a volnočasové aktivity, 
dále mobilní telefon, pružná pracovní doba nebo 
home office, příspěvek na důchodové a zdravotní 
pojištění, týden dovolené navíc nebo služební auto 

i  pro soukromé účely. Z mého subjektivního pohle-
du považuji za naprosto nejlepší benefit home office, 
a to i přes to, že může přinášet i nějaká negativa. 
U českých firem možnost pracovat z domu nepatří 
zatím k nejběžnějším výhodám, které jsou zaměst-
navateli nabízeny, ale i tak už spousta lidí z domova 
pracuje. Díky internetu a technologickému postupu 
to bude v budoucnu čím dál tím běžnější. Je ale 
samozřejmé, že práce z domova určitě není možná 
u všech zaměstnání, a zároveň také není vhodná 
pro každého jednotlivce.

 
Pro mnohé z nás je doma klid a větší možnost 

koncentrace na zadaný úkol, což je pro kvalitu 
a efektivitu práce velké pozitivum. Home office 
může vytvářet u pracovníka psychickou pohodu 
tím, že si práci může naplánovat dle svého uvážení, 
a lehce tak skloubit pracovní život s tím soukromým. 
Pro maminky s malými dětmi, je práce z domova 
naprosto ideální. Jako výhodné vnímám i ušetření 
nákladů a času na cestování do zaměstnání. Ne-
výhodu však může být možné odbíhání od práce 
k rodinným povinnostem, k čemuž právě práce 
doma, chtě nechtě, svádí. Zaměstnanci pracujícímu 
doma zároveň odpadá možnost konzultací, musí 
se ve všem spolehnout jen sám na sebe. Dokonce 
dle vědecké studie Mezinárodní organizace práce 
při OSN, jsou lidé pracující mimo kancelář vysta-
veni vyššímu stresu a jsou náchylnější k poruchám 
spánku, než lidé běžně docházející do zaměstnání. 

Pokud budu mluvit nejen za sebe ale i za celou 
Pirátskou stranu, tak určitě vnímáme home offi-
ce a celkově zaměstnanecké benefity jako velmi 
pozitivní a efektivní. Proto podporujeme jejich 
zavádění a možnost práce z domova, každopádně 
dle logického uvážení, pouze tam kde je to možné 
a vhodné. 

Ing. Hana Tirpáková, kandidát za Piráty

Zaměstnanecké benefity – Home office

25 let, Administrativní pracovnice – účetní

V současné době pracuji jako administrativní pracovnice - účetní, ale mým 
cílem je dál se vzdělávat a někam se posunout. 

Vystudovala jsem obor veřejná správa na Vysoké škole finanční a správní, a při 
magisterském studiu jsem se zaměřila na veřejnou správu v Evropské Unii.

 
Politiku a moc veřejnou tedy znám spíše z teoretické části, a nyní bych ráda 

i prakticky pronikla do centra dění. Zajímá mě vše co se v mém rodném městě 
děje, nejvíce ale oblast financí a sociálních věcí. 

Je velmi důležité podporovat vzdělávání, a celkově mladé lidi, p 
rotože tím si tvoříme svou budoucnost.
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35 let, Státní požární dozor – HZS Ústeckého kraje

Vystudoval jsem VŠB-TU Ostrava obory Informační a systémový management a Systémové inženýrství 
v oblasti surovin. V současné době vedu pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS 

Ústeckého kraje ÚO Chomutov. Žiji od narození v Kadani momentálně i s manželkou a dvěma dětmi.
 

Společenskou a politickou situaci aktivně sleduji dlouhodobě a ve 35 letech je čas aktivně jen nesledovat, 
 ale aktivně se zapojit. 

Kromě požární bezpečnosti staveb, která je mi kromě práce i koníčkem, patří mezi mé hlavní záliby sport, 
aktivně šachy, tenis a golf, kultura, především divadlo, aktivně kytara a malování. Po narození dětí se vše 

zmíněné dostalo na druhou kolej a nejvíce času trávíme společně s rodinou.

A právě kvůli naší nastupující generaci a její budoucnosti je potřeba vstoupit do veřejného dění. 

Očekávání celospolečenských změn, v souvislosti s kandidaturou do komunální politiky, by bylo jistě naivní, 
ale jako začátek se jistě jedná o vhodnou volbu. Někde je začít potřeba a Česká pirátská strana je jednou z mála 
demokratických stran, která je již silně etablovaná ve všech vrstvách politického systému a díky své otevřenosti 

a transparentnosti zatím rozhodně neselhala. 
V komunálních volbách 2018 kandiduji za Piráty ze třetího místa kandidátky do zastupitelstva města Kadaně. 

37 let, Geodet

Studoval jsem pozemní stavitelství na střední odborné škole v Kadani, poté jsem úspěšně dokončil studium 
Inženýrské Geodézie na Fakultě Stavební Vysokého učení Technického v Brně. Po studiu jsem nastoupil 

v soukromé firmě, a i nadále se věnuji geodézii. Byl jsem zaměstnancem geodetických firem, které se 
specializovaly na výstavbu silnic, další se věnovala hlavně revitalizaci elektráren Tušimice, Počerady a další. 

Nyní jsem zaměstnán v severočeských dolech.

 V Kadani jsem se narodil a vnímám své město jako nejhezčí v okolí a chtěl bych přispět  
k jeho dalšímu zvelebování. 

Vzhledem k mé odbornosti jsem měl možnost nahlédnout do zadávání výběrových řízení na stavby,  
a tak bych rád zúročil své zkušenosti a zajistil férovější podmínky i pro menší podnikatele. Podporuji 

transparentnost všech zakázek, které jsou městem veřejně zadávány.

40 let, muzejník a historik 

Po úspěšné maturitě na kadaňském gymnázium, následovalo také úspěšné studium  
na FF UP v Olomouci v oborech historie a sociologie. 

Poté náseldoval úspěšný návrat do rodné Kadaně a práce v nově založeném městském muzeu. 

Muzejničení se mi pak stalo „osudným“, takže jsem pracoval v muzeích v Žatci a následně 
i v Chomutově, kde jsem doposud. 

Přitom jsem vydal pár knih a publikoval něco článků. 

K zájmům patří historie, běh a dobré víno. A také zájem o politiku, ať už tu místní,  
tak republikovou.
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Díky různým samozvaným spe-
cialistům, výživovým poradcům, 
zázračným nutričním terapeutům 
a jiným ziskuchtivým entitám, se 
dostává obyčejný důvěřivý člověk 
do naprosto zmateného rozpoložení. 
Osobně se nemohu zbavit dojmu, že 
srozumitelné, výstižné vyjadřování 
a poskytování informací je záměrně 
těmito eskamotéry přehlíženo. Proto 
je nabíledni, aby se lidé nebáli po-
užívat co nejvíce zdravého rozumu 
a zároveň také, aby poskytované in-
formace a poznatky byly veřejnosti 
předkládány maximálně objektivně.

Díky vyspělým metodám výzku-
mu a  pracování jsou o koření a jeho 
účincích získávána nepřeberná 
množství nových informací, jež jsou 
posléze aplikovány v produkční sfé-
ře. Je však také zapotřebí zdůraznit, 
že jsou rehabilitovány, oprašovány 
a  znovu objevovány, generacemi 
prověřené a užitečné, zkušenosti 
s jednotlivými dnes již pozapome-
nutými nebo opomíjenými druhy. 
Pro zajímavost uvádím jedno z nich 
a to Yzop lékařský, který je široké 
veřejnosti dodnes prakticky nezná-
mý a přitom disponuje unikátními, 
takřka kouzelnými vlastnostmi. Jen 
pro ilustraci některé z jeho benefi-
tů: Je představován jako význačný 
obnovitel trávícího mikrobiomu 

(drobných užitečných spoluautorů 
našeho zpracování potravy), přidaný 
do jídla se postará o jeho ochranu 
před 

rychlou zkázou, v minulosti se po-
užíval i jako deodorant obytných 
místností a v ne poslední řadě do-
káže bravurně odpuzovat otravný 
hmyz a jemu podobnou havěť. 

Podívejme se na  letmý průmět 
do historie koření. Pravděpodobně 
již od pravěku, byly některé rostliny 
či jejich části užívány nikoliv jako 
hlavní potravina, ale pro své zvláštní 
vypozorované užitečné vlastnosti 
jako doplněk, sloužící tehdejším 
societám k podružným ale i  obro-
družným účelům - například: jako 
jedy, poživatiny a jakási léčiva. První 
skutečně doložené nálezy o používá-
ní koření spadají do mladší doby ka-
menné, kdy neolitický člověk kořenil 
kmínem, mákem a listy některých 
rostlin určité pokrmy, nejpravděpo-
dobněji se jednalo o maso. Objevo-
vání léčivých a hojivých účinků ko-
ření, vedle jeho použití při přípravě 
jídel, mu dodávalo stále větší cenu.

Čeho si tedy na koření a jeho po-
užívání nejvíce cenit dnes? Za prvé 
chci předeslat, že i zde platí ono sto-
krát opakované a notoricky známé, 
že pouze množství a dávka určuje 

směr výsledku a to jak pozitivně tak 
i škodlivě. Dále se může stát suple-
mentem soli a cukru v produko-
vaných potravinách a tím alespoň 
částečně korigovat negativní účinky 
těchto dvou klíčových v uvozovkách 
civilizačních jedů (možná i bez uvo-
zovek). A ještě jeden neméně vý-
znamný efekt, mnohdy totiž může 
stát za zlepšením některých našich 
neduhů, které často léčíme drahými 
farmaceutickými substancemi a tím, 
že zvolíme alternativu koření, může-
me šetřit jak svou kapsu, tak své tělo, 
protože farmaceutické léky praktic-
ky beze zbytku krom své drahoty, 
„oplývají“ nesčetnými negativními 
vedlejšími účinky. 

Má rada ke konci: věnujme v tomto 
moderním a překotném světě ales-
poň malou pozornost a část svého 
času těmto cenným přírodním da-
rům naší planety bohyně Gaii, určitě 
se nám to mnohonásobně v dobrém 
vrátí. 

Co dodat na  úplný závěr k  vý-
znamnosti koření? Užívejte s mí-
rou, bez míry pak to, kterému se 
říká ,,humor,, :-).

Bc. Jiří Jedlička + MgA. Karel Rada

Koření – přirozený elixír zdraví

38 let, lektorka tance, Asistentka pedagoga

Pocházím ze Zlína, v Kadani žiji s manželem a dcerou od r. 2012. 
Vystudovala jsem obor Bezpečnostně-právní činnost (Bc.) na Policejní akademii v Praze a obor Sociální 

pedagogika (Bc.) na Univerzitě T.Bati ve Zlíně. 
Profesně, jako OSVČ, se patnáctým rokem věnuji tanci a pohybu - jako tanečnice orientálních a etnických 
tanců, lektorka tanečních kurzů a fitness instruktorka skupinových cvičení pro děti a dospělé. Druhým 

rokem také pracuji jako asistentka pedagoga na ZŠ. 

Pirátskou stranu podporuji, protože vznikla ze snahy slušných lidí změnit věci v naší zemi k lepšímu. 

Vnímám ji jako moderní stranu, která se vedle tradičních témat jako vzdělání či bydlení, věnuje také 
aktuálním tématům dnešní doby jako je digitalizace a ekologie. 

K řešeným problémům přistupuje se „zdravým selským rozumem“ a je nekompromisní a nezkorumpovaná  
ve svých názorech a postojích. Hájí svobodu občanů a prosazuje transparentnost politické moci. 

Je tak obohacením každé politické scény, ať už na úrovni celostátní či obecní.

 35 let, vedoucí dobrovolnického centra, sociální pracovnice

Narodila jsem se v Karlových Varech a dětství jsem prožila ve Žluticích na Karlovarsku. 
Střední školu, obor veřejnosprávní činnost, jsem studovala v Nejdku.  

V roce 2004 jsem se přestěhovala do Kadaně za svým budoucím manželem.  
V současné době jsem vdaná a matka 2 dětí. 

V r. 2014 jsem složila absolutorium (DiS.) na VOŠ v Mostě a v r. 2017 jsem získala titul Bc. na VŠFS,  
obor sociálně právní činnost.

 Od r. 2006 jsem působila jako aktivní dobrovolnice a dobrovolnictví jsem se věnovala 
nepřetržitě až do r. 2013, kdy jsem se stala vedoucí dobrovolnického centra a koordinátorkou 

dobrovolníků. 

Dobrovolnictví pro mě znamená jak najít sám sebe a jak předat to dobré v nás dál.  
Rozvoji dobrovolnictví se věnuji i na regionální a národní úrovni.

V dnešním, stále dynamičtějším světě se namnoze 
mění i poznatky o potravinách a složkách potra-
vin, přičemž koření a kořeninové rostliny začínají 
hrát výraznou a bohužel dokonce i módní roli (jak 
jinak ve snobském světě). Povědomí o pestrosti a roz-
manitosti i dalších atributech těchto složek jídla je 
ve společnosti zprostředkováno zejména masovými 
sdělovacími prostředky, zde je nutno podotknout, že 
se často veřejnosti podsouvají informace protichůdné 
vzájemně si protiřečící.
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45 let, učitel na ZŠ a ZUŠ

Narodil jsem se v roce 1973 v Teplicích, ale už po roce moje rodina přesídlila do Žatce. Takže se snad mohu považovat 
za žateckého rodáka. V každém případě jsem žateckým patriotem, rád bych byl vždy na naše město hrdý, ale někdy mě mrzí, 
že to u nás v Žatci není takové, jak bych si představoval. Například, když procházím kolem prázdných a poškozených domů 

v historickém centru města. 

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu v Chomutově  
a Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

V Žatci jsem potkal i mou ženu Hanku, se kterou společně vychováváme 2 dcery. V současné době pracuji jako učitel v ZŠ 
a MŠ Žatec, Jižní a v Základní umělecké škole Žatec. Učím především hudební výchovu, ale také informatiku a dějepis. 
S mojí profesí souvisí i mé koníčky, kterými jsou především hudba a historie. Obě tyto záliby spojuji jako člen skupiny 
Žatečtí trubači, kde hraji na trombon a baskřídlovku. S touto skupinou vystupuji na různých historických slavnostech 

(Císařův den v Kadani, Den Magistra Kellyho v Mostě nebo Královské stříbření v Kutné Hoře). Kromě dechových nástrojů 
hraji také na kytaru a basovou kytaru, v současnosti mě lidé mohou vidět a především slyšet s žateckou bluesovou a country 

skupinou BluesGin vedenou Pavlem Uhlíkem. 
A proč jsem se stal Pirátem? Před 4 lety mě oslovili členové žateckého místního sdružení Pirátů, shodou okolností moji 
bývalí žáci, s nabídkou spolupráce. Zaujali mě svými různými pirátskými aktivitami, například akcí Piráti uklízí Žatec. 

A od roku 2015 jsem členem Pirátské strany. Co mě zaujalo u Pirátů nejvíc? 

Především snaha o zjednodušení veřejné správy prostřednictvím moderních technologií, propagace  
svobodného softwaru, díky jehož používání oproti placenému mohou různé instituce (školy, úřady) ušetřit nemalé peníze, které 

lze efektivně využít jinde. 

Dále mě jako hudebníka zaujala otázka zjednodušení autorských práv, prosazování otevřenosti na všech úrovních státní 
správy a zachování osobních svobod. 

Klima nezměníme. Je ale 
třeba se mu co nejvíce při-
způsobovat a  vhodnými 
opatřeními snižovat jeho 
dopady. Máme velkou vý-
hodu. Sázení stromů s bu-
dování zelených ploch ne-
stojí moc peněz. Zdaleka ne 
tolik jako megalomanské 
projekty přehrad. Proto 
s  Piráty prosadíme výsad-
bu stromů v ulicích, nahra-
díme stromy skácené, do-
plníme rekreační divočinu 
kolem měst a zatravníme 
betonové pustiny. 

Sucho je v médiích čím dál častěji 
zmiňovaným tématem. Jednak proto, 
že se zvětšuje zájem o zemědělství, 
lesy a životní prostředí jako takové,  
ale zejména protože sucho a další 
projevy změny klimatu začínají být 
citelné na celém území naší repub-
liky. Mění se charakter dešťů, ubývá  

spodních vod i voda v řekách, krajina 
i města se víc a víc oteplují, a zatímco 

se u nás objevují dříve nemyslitelné 
druhy rostlin i živočichů, některé 
původní začínají chybět.

Nejčastěji se o dopadech sucha a je-
jich předcházení hovoří v souvislosti 
se zemědělskou půdou a lesem. Má 
to logiku, protože dohromady tvoří 
přes 80 procent rozlohy naší země. 
Často se zapomíná na města a na za-
stavěnou plochu obcí, které sice tvoří 
jenom pár procent rozlohy ČR, ale 
žije zde naprostá většina obyvatel. 
A bavíme-li se o adaptaci na klima-
tické změny, nemůžeme z tohoto dů-
ležitého úkolu města a obce vynechat.

Proto je důležité, aby i komunální 
politika odrážela tyto problémy. Pi-
rátský program na všechny tyto věci 
myslí. Řešíme jak ochlazovat zastavě-
né plochy ve městech, jak zadržovat 
vodu a krajinné opatření v katastru 
měst mimo obydlení. Základní jed-
notkou takových opatření a obecně 
adaptace na klimatickou změnu je 
strom. Je to famózní „mechanismus“, 
který dokáže, je-li správně vybrán 
a umístěn, absorbovat jak vodu, tak 
sluneční energii. Průměrně vzrostlý 
strom dokáže ochladit své okolí způ-
sobem srovnatelným s minimálně 
třemi výkonnými klimatizacemi. 

Piráti ví, že zeleň a parky neslouží 
jen pro relaxaci, oživení města a jeho 
zkrášlení. Pokud o nich začnou rad-
nice uvažovat správně, může zeleň 
výrazně napomoci ke snižování tep-
loty v místech, kde každý z nás žije 
a také ke zlepšení krajinného hos-
podaření s čím dál vzácnější vodou.

Mgr. Radek Holomčík, 
poslanec České pirátské strany, 
Místopředseda zemědělského 

výboru

Naštěstí už mnoho let nepla-
tí dříve zažitá fráze, že obča-
né mají právo vyjadřovat se 
ke správě města jen jednou 
za čtyři roky ve volbách a na-
slouchání potřebám občanů je 
bezesporu jedním ze základ-
ních předpokladů pro dobře 
fungující radnici. Na vesni-
cích a v malých městech je 
naslouchání občanům po-
měrně snadné – všichni vědí, 
kde starosta bydlí a není tedy 
problém mu své preference 
sdělit osobně buď na radnici, 
nebo třeba při neformálním 
rozhovoru v hospodě. Vel-
ká města se ovšem potýkají 
s problémem, jak občanům 
naslouchat, ale zároveň ne-
být snadným cílem lobbis-
tických a účelových skupin, 
které se prostřednictvím 
opakovaného a  intenzivní-
ho kontaktu s  politickými 
reprezentanty snaží zajistit 
prosazování svých zájmů, 
nezřídka na úkor méně hla-
sitých skupin společnosti. 
S rostoucím počtem obyvatel 
se výše popsaný problém ještě 
více umocňuje, jelikož není 
reálné, aby se politik osobně 
setkal s desítkami tisíc oby-
vatel a jejich potřeby, postoje 
a priority si vyslechl osobně.

Jak tedy ve stotisícové metropoli 
zajistit, aby k vyjádření svých posto-
jů dostali všichni stejný prostor a zá-
roveň nebyl nikdo zvýhodněn ani 
znevýhodněn? Odpověď je jednodu-
chá – internet – a vstřícná asisten-
ce úřadu těm, pro které by internet 
představoval bariéru. Kontakt přes 
internet má totiž oproti osobnímu 

kontaktu jednu zásadní výhodu – 
umožňuje prakticky neomezenému 
množství občanů vyjádřit svůj ná-
zor, a to navíc způsobem, který šetří 
čas, jelikož vyjádření přes internet 
je možné podat z domova, kavárny, 
či třeba z vlaku. Samosprávě pak 
internet umožňuje data od jednotli-
vých respondentů sdružovat a získat 
tak reálný obraz postojů veřejnosti 
v daném městě. 

I  internet má ovšem svá rizika 
a před zavedením jakéhokoliv ná-
stroje pro sběr dat od občanů jsou 
zástupci samosprávy povinni jej do-
statečně zabezpečit. V současnosti 
největším rizikem internetu je ne-
dostatečné ověření identity vyjad-
řujících se občanů, které může vést 
k fiktivním, či duplicitním vstupům 
a neobjektivním výsledkům. Platná 
legislativa umožňuje tři cesty, jak 
zmíněný problém řešit. Tou první 
a pro občana nejméně komfortní 
je osobní ověření „na  přepážce“, 
na základě kterého dostane občan 
přidělený přístup ke své elektronické 
identitě. Druhou cestou je využití 
nové elektronické občanky, se kte-
rou již není potřeba chodit osobně 
na přepážku, ale je potřeba dispo-
novat čtečkou čipu v kartě, přes kte-
rou se ověření identity provádí. Tou 
nejkomfortnější je pak cesta, kterou 
jsme zvolili i v Brně, cesta přímého 
ověření identifikačních údajů proti 
centrálnímu registru obyvatel. Ne-
méně důležitá je následná ochrana 
poskytnutých osobních údajů, které 
by měly být bez prodlení zašifrovány 
do tokenu, který nelze zpětně pře-
počítat na původní osobní údaje, 
aby nehrozilo riziko odcizení údajů 
z databáze a jejich následné zneužití.

S ověřenou elektronickou identi-
tou již nic nebrání tomu, aby měs-
to přímo naslouchalo všem svým 
občanům. V  Brně jsme spustili 
v oblasti participace veřejnosti nej-
úspěšnější český participativní roz-
počet, do kterého se v uplynulých 
dvou letech zapojily desítky tisíc 

lidí. Participace veřejnosti se nám 
velmi osvědčila i v oblasti územního 
plánování, ve které ji hojně využívá 
městský architekt. V neposlední řadě 
je participativně připravována také 
dlouhodobá strategie rozvoje města 
do roku 2050. 

V příštích letech máme v plánu 
participaci v Brně dále rozšiřovat 
a umožnit občanům vyjadřovat se 
buď formou prostého hlasování 
nebo připomínkami k důležitým 
politickým otázkám a poskytovaat 
tak samosprávě názorovou oporu 
při rozhodování. Participace ovšem 
nemá být jen jednosměrný sběr 
podnětů, je to forma dialogu mezi 
veřejnou správou a občanem. Proto 
plánujeme spustit také portál pro 
elektronické podněty, které si budou 
moci občané právě prostřednictvím 
elektronické identity vzájemně pod-
porovat a přidávat jim na váze a kte-
ré při významné podpoře veřejnosti 
vedení města při svém rozhodování 
zohlední.

Bc. Tomáš Koláčný,  
radní města Brna

Se suchem lze bojovat.  
Jen to chce správné lidiDáváme na vás!

Mgr. Radek Holomčík při jedná-
ní v zemědělském výboru v posl-
naecké sněmovně.
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Máte za sebou deset měsíců půso-
bení ve Sněmovně. V létě vznikla 
vláda s podporou komunistů. Jak 
se na ni díváte a mění to nějak po-
litické 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, ja-
kým způsobem vyjednával či spíše 
nevyjednával předseda ANO An-
drej 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 odporou-
čela ministryně spravedlnosti. Šest 
dní poté, co vláda získala podporu 
komunistů, hnutí ANO a ČSSD, od-
stoupil ministr práce 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 protikorupč-
ní legislativy, příliš neudělá. Budeme 
jí ale i tak intenzivně šlapat na paty. 
Digitalizace a transparentnost 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, daly se 
předkládat zákony, které měly šanci 
procházet legislativním procesem. 
Piráti jednali v uplynulých měsících 
s politickými stranami napříč Sně-
movnou. Předložili jsme řadu záko-
nů, a v rámci toho se nám podařilo 
projednat nejedno protikorupční 
opatření. Například zákon proti ku-
mulaci funkcí. Není totiž možné, 
aby politik vykonával hned několik 
funkcí na plný úvazek a za každou 
tuto funkci dostával plnohodnotný 
plat. Poslanci ANO a ODS tento zá-
kon bohužel prozatím zablokovali, 
ale na plénum Sněmovny se dostane 

znovu. Dále třeba zrušení výjimek 
z registru smluv pro ČEZ, který už 
prošel prvním čtením i garančním 
výborem. Zmíním i  nominační 
zákon, kterým jsme prosazova-
li zprůhlednění obsazování postů 
ve státních a polostátních 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 exe-
kučního řádu. Taky usilujeme o za-
jištění dostupného bydlení pro co 
možná nejvíce lidí. Stěžejní je pro 
nás v příštích měsících určitě oblast 
digitalizace státu. Jsme konstruk-
tivní opozice, podepíšeme se tedy 
i pod návrhy ostatních stran, pokud 
budou dobré. 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 vy-
hrát. Průzkumy vám stále předpo-
vídají okolo deseti procent hlasů. 
Jak chcete 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. Ne-
stačí rozhodně, když vám tleská jen 
vaše sociální bublina. A to je síla 
Pirátů. Mluvíme s lidmi a věnuje-
me jim veškerý možný čas. Věříme 
totiž, že bude stále více lidí, kteří se 
díky Pirátům začnou zajímat o po-
litiku. 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 
otevřené radnice. Občan, kte-
rý může kdykoli zajít na radnici 
za „svým“ politikem – to má být 
cíl komunální politiky. 
Obecně chceme uspět ve městech, 
kde dlouhodobě Piráti působí či 

vedou radnice. Chceme obhájit 
Mariánské Lázně, posílit v  Brně 
a pochopitelně dobýt pražský ma-
gistrát. V  Mariánských Lázních 
Piráti otevřeli radnici lidem. Náš 
starosta má veřejný kalendář a oby-
vatele pravidelně zapojuje do cho-
du města. V Brně máme náměstka 
pro participativní rozpočet. Lidé 
si v jihomoravské metropoli mohli 
sami určit, co městu chybí a kam 
má investovat. Jsem hrdý na to, že 
pirátskou politiku budujeme pevně 
a že to lidé vidí a oceňují.

Jak jsou na tom Piráti s počty čle-
nů?
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 pi-
líř pirátské kampaně – tisíce lidí, 
kteří jsou ochotni rozdávat a sdílet 
Pirátské Listy a vysvětlovat pirát-
skou 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 plýtvá-
ní. Zachránili jsme desítky milio-
nů korun. Pražský pirátský tým je 
strašně silný a Zdeněk Hřib je profík 
z oblasti digitalizace zdravotnictví. 
V současné 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 
vyměňují sympatie, mohli bychom 
mít v Praze pirátského primátora.

Cílíte na nějakou konkrétní skupi-
nu voličů, kdo jsou voliči Pirátů?
První fanoušci Pirátů byli mladší 
lidé, ale mně už je taky skoro čty-
řicet, už nejsme žádní kluci. Mnozí 
z nás mají děti. 
Pirátští voliči jsou vesměs optimi-
sticky smýšlející lidé, kteří neměli 
v uplynulých několika volbách koho 
volit a díky 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 stra-
na pro mladé. Náš program se týká 
všech generací, i seniory zajímá ja-
kou budoucnost přinesou Piráti pro 
jejich vnoučata. Boj proti korupci, 
rozkrádání a plýtvání se přece týká 
všech!

Na závěr se sluší vždy rozhovor tro-
chu odlehčit, zlidštit. Prošel jste 
volbou do Sněmovny, a tudíž ob-
rovskou životní 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!

PhDr. Ivan Bartoš Ph.D., (*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 specializací na databázové modely, databázové systémy a in-
formační služby internetu. Studium zakončil získáním titulu Ph.D. Hraje na akordeon, je vášnivým čtenářem a filmovým nadšencem 
s velkou sbírkou originálních DVD. Je ženatý s Lydií Frankou a společně vychovávají dceru. Ivan Bartoš je již 4 roky přísný abstinent. 

„Není možné, aby politik vykonával několik funkcí na plný úvazek a za každou dostával plnohodnotný plat,“ říká předseda České pirátské strany ivan Bar-
toš v předvolebním rozhovoru pro pirátské listy. V blížících 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.
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SLEDUJTE NÁS NA VŠECH NAŠICH KANÁLECH!
https://www.facebook.com/kadanpirati/
https://www.facebook.com/PiratiZatec/

https://ustecko.pirati.cz
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Sdílení je aktem lásky
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Pirátské listy
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Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.


