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Stalo se nepěkným zvykem 
zaměňovat společenské po-
stavení s politickým. Chyba! 
Politické postavení určuje 
pouze výši společenské od-
povědnosti. Odpovědnosti 
nám, občanům. Není větší 
záměny mezi politickým 
a společenským postavením 
než v komunální politice. 
A není lepší příležitosti, jak 
tento rozpor narovnat, než 
v následujících komunál-
ních volbách. Představitelé 
obce musí sloužit občanům, 
ne vlastním zájmům, ne vůli 
cizích peněz. Proto kandi-
dujeme a ručíme vlastním 
obličejem, svou pověstí. 

V Karlovarském kraji jsme 
sestavili celkem 10 pirát-
ských kandidátek, z toho 
jednu koaliční, a dvě kandi-
dátky s Pirátskou podporou. 
Naše kandidáty tak najde-
te v Aši, Chebu, Jáchymově, 
Karlových Varech, Lokti, 
Mariánských Lázních, Ro-
tavě, Sokolově, Šindelové 
a ve Valči.

Hlas je prvním projevem 
nově narozeného člověka. 
Váš hlas má smysl a má být 
slyšet. Běžte volit, my Vám 
nasloucháme.

Bc. Karel NyklesBc. Karel Nykles
Předseda krajského sdružení 

Rozhovor s pirátským starostou Ing. Martinem Kalinou
Negativní kampaň nikoho nebaví 
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Ahoj Martine, to, že jsi staros-
ta Mariánských Lázní, většina 
obyvatel našeho města ví, ale 
můžeš se představit i ostat-
ním čtenářům z Karlovarského 
kraje?

Mé jméno je Martin Kalina, 
vystudoval jsem ZČU v Plzni 
jako Inženýr ekonomie, právě 
teď je mi 34 let. Jsem rodákem 
a velkým milovníkem Marián-
ských Lázní, kterým se touto 
cestou, aneb službou veřejnos-
ti, snažím pomáhat ze všech 
svých sil. Jsem momentálně 
svobodný a bezdětný, a tím 
pádem mám i dostatek času, 
abych vykonával funkci sta-
rosty v plném nasazení.

Co vnímáš jako největší změ-
nu ve svém životě, jako staros-
ty města?

Pro mě osobně, i  když se 
o tom moc nemluví, tak to, že 
musím nosit své nové “mon-
térky” opravdu každý den 
a věřte mi, že ta vlna veder 
v srpnu byla opravdu náročná 
na nošení obleku, to asi nemu-
sím nikomu vyprávět. A teď 
vážně, největší změnou v mém 
životě je nenávist některých 
lidí, protože vykonávám funk-
ci starosty, i přes to, že jsme se 
téměř fyzicky nepotkali, a ani 
se Vás nesnaží poznat.

Když jsi se ujal této funkce, 
bylo něco, co tě překvapilo?

Musím říct, že mě poměrně 
mile překvapilo, jak neformál-
ní jsou často setkávání i s ji-
nými politiky, kteří zastávají 
poměrně významné funkce. 
Abych uvedl příklad, ML mají 
partnerství s městem Weiden, 
které už má téměř 50 000 oby-
vatel a přesto, je pan starosta 
Weidenu, Kurt Seggewiß, na-
prosto úžasný a bezprostřední 
člověk, se kterým bych si do-
kázal bez problém představit 
zajít večer do hospody na dvě 
piva.

Období během prázdnin se 
říká “okurková sezóna”, ale 
přesto mi přijde, že ses jako 
starosta příliš nenudil. Co 
všechno se stalo během prázd-
nin?

Měli jsme tady dvě zahranič-
ní návštěvy, obě inspirované 
hudbou, jednou z těchto ná-
vštěv byla z izraelského města 
Kirjat Mockin, a také pěvecký 
sbor z našeho partnerského 
města Melvern; pokud pomi-
neme běžnou účast na chodu 
úřadu a setkávání se s občany 
města, tak jsem se zúčastnil 
také dvou fotbalových turnajů, 
několika rad města a jednoho 
mimořádného zastupitelstva. 
Navíc jsem měl příležitost užít 
si báječnou hudbu v podání 
Západočeského symfonického 
orchestru v rámci pravidelné-
ho Chopinova festivalu. A do 
toho všeho jsem si ještě stihl 
vybrat dva týdny dovolené, 
které jsem strávil rád v Mari-
ánských Lázních. Okolí města 
nabízí opravdu rozmanitou 
zábavu, takže skvělá dovolená 
doma.

Je něco, co tě trápí nebo se 
nedaří dotáhnout do konce?

Jsou to průtahy při výstav-

bě skate parku, který jsem 
chtěl mít dokončený do kon-
ce prázdnin, ale bohužel ne-
čekané byrokratické průtahy 
ten konec neustále oddalují. 
Musím také říct, že mě po-
měrně mrzí taktika volebního 
boje některých konkurentů, 
že místo vysvětlování vlast-
ních myšlenek a prezentování 
vlastních nápadů a kandidátů, 
se uchylují spíše k napadání 
svých politických souputní-
ků. Negativní kampaň nikoho 
nebaví.

Pokud se podaří dostat Pirá-
tům na radnici i letos a obhájit 
post starosty, jaké jsou tvé plá-
ny pro následující čtyři roky?
Určitě bude důležité, i když 
to nebude úplnou prioritou 
pro obyvatele města, dohlí-
žet na rekonstrukci radnice 
a popohánět ji, aby se nezdr-
žovala a mohla sloužit našim 
obyvatelům co nejdřív. Pokud 
uspějeme, čeká město Marián-
ské Lázně v následujícím vo-
lebním období vstup do rodi-
ny UNESCO, to sebou přinese 
hodně výzev. Budeme muset 
zapracovat hlavně na posílení 
infrastruktury a vybudování 
nových parkovacích ploch. 

S touto otázkou také souvisí 
fakt, že u všech trolejbusů, 
které provozuje MDML, dojde 
v roce 2022 k vypršení jejich 
životnosti, a proto bude na za-
stupitele čekat velký úkol a to 
obnova vozového parku. Těch 
otázek je celá řada, ať už zmí-
níme důležitost retence vody 
v krajině nebo vypořádání se
s objekty LILu a  Taormíny 
nebo osudem parku Bohe-
mium, ve kterém v roce 2020 
dojde k vypršení smlouvy sou-
časnému nájemci.

Jak relaxuješ ve svém volném 
čase, pokud vůbec nějaký máš?

Má relaxace má dvě podoby, 
buď odpočinek s rodinou, hou-
baření, grilování, a nebo pose-
zení v hospůdce u piva s mojí 
sestrou, anebo když mám ná-
ladu na trochu samoty, rád 
sáhnu po nějaké knize. Jsem 
velkým fanouškem Terryho 
Pratcheta, jehož bibliografii 
Zeměplocha mám přečtenou 
kompletně celou, s výjimkou 
jedné knihy, na kterou se tě-
ším, hned jak mi zbyde trocha 
volného času.

Josef Pavlovic

Ing. Martin Kalina
Pirátský starosta města Mariánské Lázně

Přijde poslanec do baru, objedná si pivo. Nikdo ho nepozná.
Vedle si přisedne starosta a vrchní už nabízí pozornost podniku... 
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méně buzerace. více svobody!

Piráti jdou poprvé samostatně 
do voleb také v Karlových Varech. 
Voličům nabízí plnou kandidát-
ku 35 žen a mužů, kteří by rádi 
dopomohli svému městu k lep-
ší budoucnosti. Do voleb jdou 
s pokorou, ale také s vědomím, 
že znají lepší Varyantu!

Krajské město se nachází ve 
fázi stagnace a občané v určité 
letargii a pocitu, že jim vedení 
města příliš nenaslouchá, a že 
není možnost ovlivnit podobu 
místa, kde žijí. Typickým příkla-
dem budiž referendum o podobě 
Vřídelní kolonády, která k urnám 
dostala více lidí, než kolik jich 
chodí ke komunálním volbám. 
Kdy jindy nastartovat deba-
tu o podobě středobodu města 
a jeho funkci? Hozená rukavice 
zvednuta nebyla a všeobecným 

postupem bylo tvářit se, že žádné 
referendum ani není. A tak je to 
ve Varech se vším.

Pirátský program pro komunál-
ní volby v Karlových Varech se 
opírá o pět hlavních priorit:
Zapojení občanů a informovanost 
garant Jindřich Čermák
Zjednodušení života
garant Barbora Hradečná
Tvář města
garant Pavel Sušanin
Rozvoj komunity
garant Daniela Bílá
Lepší správa města
garant Josef Janů

V rámci prvního bodu se Piráti 
zaměří na své tradiční přednosti 
– zapojení občanů do rozhodova-
cích procesů pomocí anket, ote-
vření magistrátu podnětům z řad 
občanů a také zavedení partici-

pativního rozpočtu, tedy jakési 
soutěže, kde lidé vytipují projekt, 
který bude následně realizovaný 
z veřejného rozpočtu.

Druhá priorita se týká široké 
působnosti od dopravy po péči 
o seniory. Piráti chtějí ve Varech 
zatraktivnit veřejnou dopravu, 
připravit ji na nákup elektrobu-
sů, a nadále rozšiřovat a prohlu-
bovat možnosti cyklodopravy. 
Speciální zřetel je na produkty 
sdílené ekonomiky, kde je po-
třeba stanovit jasná pravidla pro 
její působení. Zkrátka snažit se 
maximálně ulehčit život všem 
občanům. 

Tvář města v sobě skrývá to nej-
cennější, co Karlovy Vary mají – 
lázně a léčivé prameny. Budeme 
podporovat zvyšování kvality lá-
zeňské péče a pro udržení statutu 
světového unikátu je velmi důle-
žité obnovit vědecko-výzkumné 

aktivity a usilovat o pozici světo-
vého lídra v oboru. Vize a priority 
pro město by neměly vycházet 
pouze od aktuální politické re-
prezentace, ale musí vzejít z ote-
vřené diskuze mezi odbornou 
veřejností, obyvateli města a po-
litickou reprezentací a měly by 
přesahovat jedno volební období. 

Rozvoj komunity v sobě skrý-
vá podporu spolkového života, 
kultury, sportu a školství. Pirát-
ským cílem je rozvoj komunitní-
ho života ve všech čtvrtích města, 
i v těch okrajových. Důraz bude 
kladen na malé spolky, amatérský 
sport a netradiční žánry kultu-
ry. Pirátským cílem je atraktivní 
město plné aktivních občanů.

Poslední oblast si klade za cíl 
změnit dosavadní tristní přístup 
ke správě města a městských fi-
rem, které nemohou nadále být 
hračkami v rukách politiků. Jejich 
neprůhledné hospodaření a pře-
zaměstnanost se nejvíce odráží 
v naprosto paralyzované KV Are-
ně. Další důležitou snahou bude 
navrácení městské teplárny plně 
zpět do městských rukou.

Lídrem Pirátské kandidátky je 
36letý politický analytik Jind-
řich Čermák, který sám o sobě 
říká, že je praštěný politikou. Na 
druhém místě se nachází 33letá 
Barbora Hradečná, pracovní 
a  finanční poradce v  nezisko-
vém sektoru a freelancer (tedy 

osoba na volné noze). Trojkou je 
34letý projektant Pavel Sušanin 
a  čtyřkou 48letá Daniela Bílá. 
U ní v kolonce povolání najdete 
obchodní referentka, aktivistka 
a alchymistka – to poslední pro 
její zálibu v tvorbě léčivých mastí 
všeho druhu. První pětku uzavírá 
Josef Janů, 49letý krajský radní, 
autorizovaný stavební inženýr 
a mládežnický trenér míčových 
sportů.

Doufáme, že vám celou dobu, 
kterou věnujete tomuto člán-
ku, nevrtá hlavou, jestli jsme 
se nezbláznili s  tou hrubkou. 
Pochopitelně víme, že ve slově 
varianta je měkké i, ale nám jde 
pochopitelně o lepší Vary, takže 
se zákonitě musí jednat o lepší 
Varyantu. A věříme, že se nám ji 
povede pro naše město přivést.

Mgr. Jindřich Čermák

Sokolov si zaslouží být otevřeným městem 
Piráti chtějí v Sokolově především otevřenost vůči občanům

ZNáMe lepší VaRyaNtu!

Do letošních komunálních voleb 
kandidujeme za Pirátskou stranu 
s podporou Starostů a nezávis-
lých i na sokolovskou radnici. 
Důvodem je především občanská 
angažovanost a nespokojenost 
s některými kroky, které radnice 
činí, a z pozice občanů je takřka 
nereálné, aby mohli nějak za-
sahovat do dění. Proto vzniklo 
místní sdružení, do něhož jsem 
byla zvolena předsedou. Zároveň 
stojím v čele kandidátky, kde se 
především s mladými aktivními 
lidmi chceme zapojit do kvalitní-
ho a transparentního fungování 
města. Věřím, že díky širokému 
záběru jak pirátských, tak nezá-
vislých kandidátů, tak zástupců 
STANu budeme schopni hlídat 
a  navrhovat možná zlepšení 

v různých oblastech života So-
kolováků. Jako lídr jsem schopna 
být aktivní v sociální oblasti, ve 
které působím již několik let. 

Dále chci představit číslo 2 na 
kandidátce Miroslava Balatku, 
který je nejen povoláním geodet, 
ale především je sokolovským pa-
triotem, politikem, hudebníkem 
a aktuálně i kandidátem do sená-
tu za Starosty a nezávislé, mimo 
jiné i s podporou Pirátů. 

Třetím kandidátem je Lucie Trč-
ková, sokolovská rodačka a též 
jedna ze zakladatelů místního 
sdružení Pirátů v Sokolově. Lu-
cie je povoláním marketingová 
manažerka, produkční a krajská 
koordinátorka Pirátů. Může na-
bídnout pohled mladého člově-
ka, který ve městě žije a se svou 
rodinou a přáteli zde tráví svůj 
volný čas, osobně se snaží i při-
spět ke kultuře našeho města. 
Jako jedním z velkých problémů 
v Sokolově vnímá odliv mladých 
lidí z různých důvodů a pokud se 
má město rozvíjet, je třeba myslet 
právě na mladší generace, které 
budou naše město nadále utvářet.

O co nám vlastně jde? Pokud 
chceme, aby byli lidé spokojení 
a byli součástí města, je důležité 
jim dávat informace a možnost 
zapojit se do dění. Jde také o to, 
aby se k informacím měli mož-

nost dostat co nejsnadněji. Vní-
mám, že získat informace není 
tak jednoduché, jak se zdá, ob-
zvláště pokud se zajímáme jako 
běžní občané. Následkem je, že 
město rozhodne o jakékoliv změ-
ně a my jakožto občané již musí-
me výsledek respektovat. Infor-
movanost a transparentnost je 
průsečíkem všech dalších oblastí. 

Samozřejmě, že se kdokoliv 
může zúčastnit jednání zastupi-
telstva; ale kolik lidí má čas a chuť 
trávit několik hodin na úřadu? 
A proč by také měli? 

Z toho důvodu je naším cílem 
v co nejbližší době zajistit audio-
vizuální záznamy z jednání zastu-
pitelstva. V době, kdy přes inter-
net lze zařídit prakticky cokoliv, 
není město schopné, nebo spíš 

ochotné, jít s kůží na trh a nechat 
nahlédnout do svého jednání šir-
ší veřejnost. Důvody, proč tomu 
tak je, jsou pouhou spekulací, 
a to především proto, že nemů-
žeme akceptovat jako relevantní 
důvod vysokou finanční zátěž, 
kterou se radní zaštiťovali. Piráti 
dokázali, že lze záznamy zajistit 
v pořizovacích nákladech něko-
lika tisíc korun a provoz zdar-
ma. Nemůžeme být spokojeni ani 
s odůvodněním ochrany osobních 
údajů. Pokud město před každým 
jednáním zastupitelstva nechává 
podepsat prezenční listinu, tak 
není jediný důvod připojit pod-
pisem i souhlas s nahráváním. 

Jak bylo již popsáno, transpa-
rentnost a otevřenost je naším 
bodem číslo jedna. Protože pokud 
chceme zlepšit vnímání občanů 
k pronájmům městských bytů, 
tak musíme zařídit, aby bylo 
přidělování jasné, průhledné 
a  transparentní. Pokud chce-
me bojovat proti obchodníkům 
s chudobou, musíme dát obča-
nům jasné informace, aby nedo-
cházelo ke zbytečné nevraživos-
ti mezi jednotlivými skupinami 
obyvatel. Mezi naše priority patří 
také zlepšení lékařské péče ve 
městě, ale pokud jasně nesdělí-
me, co můžeme nabídnout, tak 
veřejnost nemůže poznat, zda 

jsme skutečně udělali vše pro 
podporu nových lékařů. 

Chceme město, které udělá 
vše pro to, aby lidé mohli zjistit, 
o čem se rozhoduje, co se plánuje 
a měli co nejjednodušší možnost 
se na případném rozvoji města 
podílet.

Bc. Tereza Zykánová

Ing. Miroslav Balatka
dvojka na sokolovské kandidátce

Bc. Tereza Zykánová
lídr sokolovské kandidátky

Lucie Trčková
číslo tři na sokolovské kandidátce

PIRÁTI SOKOLOV
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sharing is caring

Do podzimních senátních voleb 
kandiduje s podporou Pirátů ze-
měměřič, hudebník a organizátor 
Miroslav Balatka. První kolo pro-
běhne současně s komunálními 
volbami 5. - 6. 10. 2018. Jsme rádi, 
že v senátním obvodu č. 2, který 
zahrnuje okres Sokolov, Marián-
skolázeňsko, Toužimsko a Tepel-
sko, nebudeme tříštit hlasy a že 
se podařilo spojit hned několik 
stran, které za jeho kandidaturou 
stojí. Kandiduje za Starosty a ne-

závislé s podporou Pirátů, KDU-
-ČSL a TOP09. „Široké podpory 
stran, dalších osobností i kamará-
dů si velmi vážím. Věřím, že toto 
spojení má smysl a že máme šanci 
společně uspět,“ dodává Balatka. 
Je sokolovský rodák a patriot, žije 
a pracuje v našem regionu celý 
život. Více informací o něm, jeho 
plánech a prioritách naleznete na 
webu www.miroslavbalatka.cz.

Rozhovor s Miroslavem Balat-
kou jsme Vám přinesli v minu-
lém čísle Pirátských listů. Mlu-
vili jsme s ním o současné situaci 
v rozdělené ČR, o politické kultu-
ře, o anketě Český papaláš, kte-
rou zorganizoval v letech 2009 – 
2011, o jeho představách a vizích 
jak do komunálu, tak do Senátu, 
o sílícím vlivu extrémistických 
stran KSČM a SPD, a také o tom, 
že demokratický stát není firma. 

V současné době Miroslav Balat-
ka v rámci letní kampaně s přáte-
li a podporovateli objíždí postup-
ně celý volební obvod na kolech. 
Potkává se s lidmi, mluví s nimi 

o jejich problémech a o tom, jak 
se jim v našem regionu žije, co by 
se dalo zlepšit a v čem je možné 
pomoci. Fotoreportáže z jeho cest 
pravidelně zveřejňuje na svém 
Facebooku - fb.com/mirbalatka/. 
Přinášíme zde několik fotografií 
nejenom z cesty po Mariánskolá-
zeňsku, kterou jsme absolvovali 
začátkem srpna spolu s ním. Po-
kud byste se s Mírou chtěli po-
tkat, na jeho webu v sekci „Po-
tkejme se“ naleznete kompletní 
plán jeho kontaktní kampaně.

“Není možné, aby politik vykoná-
val několik funkcí na plný úvazek 
a za každou dostával plnohodnot-
ný plat,” říká předseda České pi-
rátské strany Ivan Bartoš v před-
volebním rozhovoru pro Pirátské 
listy. V blížících se komunálních 
volbách věří v úspěch, cílem je ob-
hájit 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 fun-
gující město. “Občan, který může 
kdykoli zajít na radnici za „svým“ 
politikem, to má být cíl komunální 
politiky,” dodává.

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 
trestně stíhaný premiér a  jejíž 
součástí je po třiceti letech komu-
nistická strana. Hlasovalo se o neú-
plném kabinetu. Mně nejde do hla-
vy, jakým způsobem vyjednával či 
spíše nevyjednával předseda ANO 
Andrej Babiš podporu své vládě. 
Pan Hamáček (ČSSD) se stal součas-
ně 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 ob-
lasti modernizace České republiky 
skrze zefektivnění fungování ve-
řejných institucí a digitalizace stát-
ní správy, stejně tak jako v oblasti 
protikorupční legislativy, příliš 
neudělá. Budeme ji ale i tak inten-
zivně 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 pozice té konstruktivně opoziční 
role. Protože ačkoli fungovala hla-
sovací koalice ANO, KSČM a SPD, 
tak se daly předkládat zákony, 
které měly šanci procházet legis-
lativním procesem. Piráti jednali 
v uplynulých měsících s politic-
kými stranami napříč Sněmov-
nou. Předložili jsme řadu zákonů, 
a v rámci toho se nám podařilo 
projednat nejedno protikorupční 
opatření. Třeba zákon proti ku-
mulaci funkcí. Není totiž možné, 
aby politik vykonával hned několik 
funkcí na plný úvazek a za každou 
tuto funkci dostával plnohodnot-
ný plat. Zákon ANO s ODS bohužel 
prozatím zablokovali, ale na plé-
num Sněmovny se dostane znovu. 
Dále třeba zrušení výjimek z regis-
tru smluv pro ČEZ, který už prošel 
prvním čtením i garančním výbo-
rem. Zmíním i nominační zákon, 
kterým jsme prosazovali zprůhled-
nění obsazování postů ve státních 
a polostátních firmách. Sněmovna 
ho sice nakonec zamítla, ale dotla-
čili jsme tak vládu předložit vlastní 
verzi tohoto zákona, který by měl 
omezit trafiky ve státních firmách. 

Změní se něco tím, že vláda zís-
kala v červenci důvěru?

Pro Piráty ne. Nyní pracujeme na 
prosazení pirátské novely exekuč-
ního řádu. Taky usilujeme o zajiš-
tění 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 
vyhrát. Průzkumy vám stále před-
povídají okolo deseti procent hlasů. 
Jak chcete vítězství dosáhnout?

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

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

Obecně chceme uspět ve měs-
tech, kde dlouhodobě Piráti působí 
či vedou radnice. Chceme obhájit 
Mariánské Lázně, posílit v Brně 
a  pochopitelně dobýt pražský 
magistrát. V  Mariánských Láz-
ních Piráti otevřeli radnici lidem. 
Náš starosta má veřejný kalendář 
a obyvatele pravidelně zapojuje 
do chodu města. V Brně máme 
náměstka pro participativní roz-
počet. Lidé si tam v jihomorav-
ské metropoli mohli sami určit, 
co městu chybí a kam má město 
investovat. Jsem hrdý na to, že pi-
rátskou 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 něko-
lik tisíc registrovaných příznivců, 
kteří jsou ochotni pomáhat a jít 
vstříc občanům. To je ostatně nej-
větší pilíř pirátské kampaně - tisí-
ce lidí, kteří jsou ochotni rozdávat 
a sdílet Pirátské Listy a vysvětlovat 
pirátskou politiku přátelům, zná-
mým i veřejnosti. 

Bezpochyby jedním z nejostřej-
ších a nejsledovanějších soubojů 
bude volba pražského primátora. 
Věříte tomu, že primátorem se sta-
ne Pirát Zdeněk Hřib?

Víte, Praha není Česká republi-
ka, ale je nejvíce vidět. Řeknu to 
takhle. My jsme v Praze v minulém 
období se čtyřmi křesly dokázali 
rozkrýt desítky případů očividné-
ho plýtvání. Zachránili jsme desít-
ky milionů korun. Pražský pirátský 
tým je strašně silný a Zdeněk Hřib 
je profík z oblasti digitalizace zdra-
votnictví. 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, 
tak bychom mohli mít v Praze pi-
rátského primátora.

Cílíte na nějakou konkrétní sku-
pinu 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 nemě-
li v uplynulých několika volbách 
koho volit a kvůli Pirátům opět 
nebo často i poprvé měli důvod při-
jít 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 budoucnost přinesou Pirá-
ti pro jejich vnoučata. Boj proti 
korupci, rozkrádání 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 politika i mým koníčkem. 
Takže vlastně pracuji na dva úvaz-
ky (smích). 

Ivan Břešťák

Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální bublina.
A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi!

MIRoslaV BalatKa – KaNdIdát do seNátu 

Triko
„Míra Balatka -wanted senator“

Chlum Svaté Maří

S Petrem Třešňákem a dalšími z „pelotonu“ před poslaneckou kanceláří v  M. Lázních

V Horních Pochlovicích

PhDr. Ivan Bartoš PhD. (*20. března 
1980 v Jablonci nad Nisou) je předse-
da České pirátské strany a poslanec 
PSP ČR za Středočeský kraj. Maturo-
val ve Spojených státech amerických, 
následně složil také českou maturit-
ní zkoušku. V roce 2005 získal titul 
PhDr. v oboru informační věda a dále 
pokračoval ve studiích jako interní 
doktorand se specializací na data-
bázové modely, databázové systémy 
a informační služby internetu. Stu-
dium 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. 
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pusťte nás na ně!

Nové technologie podstatně 
sníží byrokratickou zátěž Cheba-
nů a přinesou uživatelskou pří-
větivost a vstřícnost k požadav-
kům občanů a jejich zapojení do 
rozhodování (participace). Pod-
pořím vývoj užitečných aplikací 
nejen pro turisty, ale hlavně pro 
Chebany. 

Díky svým zkušenostem ze sprá-
vy a nasazování nových techno-
logií vidím nepochopitelný roz-
díl v jejich využití v samosprávě 
a v soukromém sektoru, které 

mají neoddiskutovatelný přínos. 
Dnes už není potřeba nosit do 
banky příkazy k úhradě, tak proč 
musíme na úřad nosit formuláře 
a žádosti o razítka? Každý z nás je 
ve styku s úřadem, ať už pravidel-
ně platí za odpad nebo jednorázo-
vě žádá o stavební povolení nebo 
se chce podílet na rozhodování. 
eObčanka s kontaktním elektro-
nickým čipem je vydávána již od 
1. 7. 2018. Bude ve styku s úřadem 
užitečná i u nás? Zatím ze strany 
města nezazněly žádné plány na 
její využití! 

Politikům musí být vidět pod 
ruce. Občan má právo vědět, jak 
hospodaří jím volení zástupci 
s veřejnými penězi vybranými 
z daní nás všech. Hájíme regis-
tr smluv. Už žádné rozhodování 
o nás bez nás!

Jasné postupy a transparentní 
hospodaření se svěřenými pro-
středky i majetkem by měly být 
vždy jasnou prioritou. U prosa-
zovaných projektů je potřeba 
zveřejnit ekonomické parametry 
- pořizovací i provozní náklady, 
ne jen lákat na snížení poplatku 
za odpad nebo naopak strašit jeho 
zvýšením. Příkladem je ZEVO 
nebo v horkých dnech prosazo-
vaný Akvapark. Velké projekty 
by neměly mít přednost před 
základní infrastrukturou města 
a měly by být důkladně prodis-
kutovány s občany.

Ondřej Špendlíček (* 1. října 
1984) je 2. místopředsedou MS 
Chebsko. Pochází z Chebu a celý 
život zde žije. Vystudoval gymná-
zium Cheb, VŠKV (Právo v podni-
kání), Politologii na ZČU a Právo 
na ZČU. 

Pracuje v Diecézní Charitě Plzeň 
a angažuje se v rozšiřování spo-
lečenského povědomí týkajícího 
se fi nanční gramotnosti a proble-
matiky zadlužování. 

Mezi jeho zájmy patří rodina, 
rekreační cyklistika a jiné sporty, 
fi lmy a jiná média.

Kandiduje za Českou pirátskou 
stranu na 2. pozici kandidátky. 
V zastupitelstvu by se rád věno-
val sociální a právní problema-
tice a kultivaci vztahu radnice 
– občan. Rád by zpřístupnil úřad 
občanům.

Miroslav Kutílek (* 26. břez-
na 1982) je narozený a po velkou 
část života žijící v Chebu. Vystu-
doval gymnázium Cheb a Právo 
a právní vědu na UK. Provozuje 
advokátní praxi v Chebu. 

Mezi jeho zájmy patří rodina, 
cestování, rekreačně běh a ša-
chy, kultura a historie.

Kandiduje za Českou pirátskou 
stranu na 3. pozici kandidátky. 
Rád by rámci zastupitelstva pro-
sazoval právní pomoc občanům 
města a podporu jejich právnic-
ké a ekonomické vzdělanosti. 

Jan Havel (* 4. prosince 1985) 
je 1. místopředseda MO Cheb. 
Pochází z Chebu a také tam žije.  

Vystudoval gymnázium 
Cheb, Fakultu humanitních 

studií na UK a Pedagogickou 
fakultu na UK a Orální His-

torii na UK.

Vyučoval na gymnáziu v Cho-
dově a v Chebu, kde působí do-
dnes. 

Angažuje se v aktivitách souvi-
sejících se školstvím. Jeho zájmy 
jsou knihy, fi lmy, hudba a po-
čítač. 

Ondřej Topinka (*18. dubna 
1994) převážnou část života žije 
v Chebu. Pracuje jako „Sociální 
pracovník“ pro děti a mládež od 
6 do 15let.

Vstoupit do politiky, respek-
tive kandidovat, se rozhodl na 
přelomu roku 2017 a 2018, kdy, 
dle jeho názoru, došlo k amorál-
nímu odvolání dnes již bývalého 
vedení města.

Chce prosazovat co největší 
transparentnost a co největší 
otevřenost k občanům a rovný 
přístup jako jeden ze základních 
aspektů.

NoVÉ tVáŘe Na RadNICI V CHeBu

loKet - HlaVNí tÉMata pIRátŮ V NašeM MĚstĚ

Ladislav Tkaczyszyn
Předseda Místního sdružení a lídr 
kandidátky České pirátské strany   
Chebský rodák a hrdý patriot. 
Otec 2 synů. Studoval na Gym-
náziu v Chebu a na Matematic-
ko-fyzikální fakultě Univerzity 
Karlovy. 
Žije v Chebu. Podniká jako OSVČ 
v oblasti IT. 
Jako zapálený kinofi l obnovil pro-
voz klubového Kina ART.

Transparentnost
• pro nás neznamená pouze 
veřejné zakázky a hospoda-
ření našeho města, ale také 
otevřenou komunikaci s ob-
čany města

• možnost občanů podílet se 
na jeho rozvoji

• kvalitní informovanost ob-
čanů o tom, co se v našem 
městě děje

• otevřené poptávání žáda-
ných služeb u všech možných 
dodavatelů

Loket není jen
historické centrum
• uvědomujeme si, že většina 
obyvatel Lokte žije mimo 
historické centrum města

• chceme respektovat občany 
ze všech částí Lokte včetně 
Údolí, Nadlesí a Dvorů

• všem obyvatelům se musí 
dostávat stejných možností, 
a to jak z hlediska rozvoje 
města, tak i možnosti podílet 
se na řízení města

Podpora místních
aktivit
• podpora ze strany vedení 
města pro každého, kdo má 

zájem zlepšovat život v na-
šem městě, a to bez ohledu 
na to, ke které zájmové sku-
pině patří

• podpora aktivit zaměřených 
na volný čas dětí, dospělých 
i seniorů

• podpora nekomerčních kul-
turních akcí

Pečlivá příprava
investic
• realizaci investičních akcí 
musí předcházet kvalitní 
příprava, ke které budou 
mít možnost se vyjádřit jak 
občané města, tak i odborní-
ci, kteří dané problematice 
rozumí

• město má mít připrave-
né kvalitní projekty, které 
může v případě fi nančních 
prostředků realizovat

Zelené město
• zlepšování životního pro-
středí ve městě a okolí

• kvalitní péče o zeleň, údržba 
města a nakládání s odpady

Uvědomujeme si, že naše 
město není unikátní jen svou 
historií, ale také svou polo-
hou a přírodou. Nepovažuje-
me toto za samozřejmost, ale 

za dědictví, o které je nutné 
s  úctou pečovat, abychom 
mohli město předat dalším 
pokračovatelům v lepším sta-
vu, a to po všech stránkách.

Petr Adamec (37 let) - Loket 
je nejkrásnější město, co znám, 
nesmí se však stát pouze městem 
turistů. Stále to musí být město, 
kde budou lidé rádi žít, potkávat 
se, společně se bavit, spolupra-
covat, a ne jen přespávat. Město, 
kde slušnost a otevřené jednání 
nebudou jen prázdná slova, a kde 
běžný občan bude rovnoprávným 
partnerem vedení našeho města.

Roman Kvak (43 let) - Pracuji 
na loketském hradě jako údržbář 
a k tomu mám na starosti míst-
ní kulturní činnost. Jsem otcem 
dvou kluků, na kterých mi záleží, 
a chci udělat něco pro jejich bu-
doucnost. Z hlediska funkce měs-
ta je pro mne důležitá transpa-
rentnost a komunikace s občany.

Vítězslav Adamec (27 let) 
- V Lokti žiji od narození a po 
studiích v Praze a Plzni jsem se 
domů opět vrátil. Rád bych, aby 
naše město bylo vstřícnější pro 
mladé lidi i seniory, aby se pořá-
dalo více komunitních akcí a aby 

propagace města byla vedena na 
profesionální úrovni. Neměli by-
chom zapomenout ani na soci-
álně slabší spoluobčany, kterým 
by měla být nabídnuta pomocná 
ruka.

Filip Prekop (35 let) – Jsem 
archeolog, propagátor kulturní-
ho dědictví českého pohraničí 
a  obyvatel historického jádra 
města Lokte. Mou motivací ke 
kandidatuře je obrana trvale žijí-
cích obyvatel města Lokte a jejich 
potřeb před masovým turismem, 
stejně jako obrana zděděného 
hmotného dědictví města pro 
další generace.

Dagmar Krejčí (45 let) - Celý 
život bydlím v Lokti a doufám, 
že se to nezmění. Rozhodla jsem 
se spolupracovat a  pod-
pořit lidi, kteří mají 
jasnou představu, jak 
vést město, a sdílet 
s nimi názory a ná-
pady tak, abychom 
se nemuseli stydět 
před vlastními dět-
mi a lidmi, kteří při-
jdou po nás.

loketská kandidátka
1. Ing. Mgr. Petr Adamec - ekolog
2. Roman Kvak - údržbář
3. Mgr. Vítězslav Adamec, DiS.
 - památkář, hudebník
4. Mgr. Filip Prekop - archeolog
5. Mgr. Dagmar Krejčí - učitelka
6. Radek Kaňa - OSVČ
7. Bc. Tadeáš Král
 - spisovatel, pedagog
8. Jaroslav Piela - programátor
9. Jiří Průša - kavárník
10. Anna Robová
 - studentka grafi cké tvorby
11. Štěpán Jelínek - student
12. Filip Svoboda
 - technický vedoucí
13. Mgr. Simona Marková
 - historička umění
14. Lubomír Svoboda - elektrikář
15. Michal Rozsypal - OSVČ

   P
IRÁTI LOKET
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volit piráty? teď nebo nikdy!

pIRátI spoleČNĚ se ZeleNÝMI V ašI

piráti rotava
kandidujeme, protože chceme změnu!

V komunálních volbách v Aši 
budeme spolupracovat se 
Stranou Zelených. Tato spo-
lupráce probíhala již před 
čtyřmi roky. S lidmi ze Strany 
zelených nás spojuje přede-
vším několikaletá spolupráce 
v rámci občanského sdružení 
Zelený dědek, což je spolek za-

měřený na ochranu přírody 
a rozvoj občanské společnosti 
Ašska. Jediný rozdíl mezi námi 
jsou pouze naše stranické le-
gitimace. Kandidátní listina 
bude pojmenována koalice 
České pirátské strany a Stra-
ny zelených.
Předsedou místního sdružení 

Pirátů je Jakub Kotal (*24. 
ledna 1991), který pochází 
z Aše a stále zde žije. Vystu-
doval gymnázium v Aši a Vyšší 
odbornou školu Cheb v oboru 
sociální práce. Pracuje jako 
kameraman, grafi k a střihač 
v internetové televizi. Mezi 
jeho záliby patří předevšm 

hudba, video, focení, brusle 
a snowboard.
Prvním místopředsedou Čes-
ké pirátské strany v  Aši je 
Jindřich Neužil (*13. května 
1982), který studoval na ČVUT 
FEL a ČZU, podníká v oboru IT 
a poskytování bezdrátového 
internetu.

Roman Glaser (*6. října 1976) 
je druhým místopředsedou 
České pirátské strany v Aši. 
Pochází z Aše a také tam žije. 
Vystudoval gymnázium v Aši 
a Vyšší odbornou školu Cheb 
v oboru sociální práce. Pracuje 
v K-Centru Cheb, Kotec o.p.s.

vize nemusejí být 
jen sny!
Jsme nové tváře, neslibujeme 
nesplnitelné! Parta lidí, tou-
žící po změně, která přinese 
čerstvý vítr do plachet rozvoje 
a chodu města.
Rozhodujícím kolbištěm bu-
dou nadcházející komunální 

volby a zbraněmi budou vo-
lební programy.
Nechceme vymýšlet vymyšle-
né a slibovat nemožné. Z to-
hoto důvodu si piráti Rotava 
vytyčili tři základní body vo-
lebního programu. Patří mezi 

ně zajištění bezpečnosti 
a pořádku ve městě ve smy-
slu „PADNI KOMU PADNI“, 

následuje Rotava transpa-
rentní, kde budeme usilovat 
o průhledné fungování měst-
ského úřadu s implementa-
cí prvků Smart City, zjedno-
dušující komunikaci občanů 
města s  radnicí a  možnost 
participace občanů na vede-

ní města. Rotava sociální je 
třetím bodem, kde chceme 
prosadit rozvoj volnočasových 
aktivit občanů všech věkových 
skupin, aktivní podporu práce 
terénních pracovníků, komu-
nitních spolků a činností.

Podporovat budeme veškeré 
konstruktivní návrhy směřu-
jící k rozvoji města a zlepšení 
chodu městského úřadu.
Naším cílem je sjednotit roz-
vrácenou občanskou společ-
nost města, stabilizovat chod 
městského úřadu a jeho za-
městnanců.
Volby jsou výdobytkem demo-
kratické společnosti. Právem 
občana je volit a tím projevit 
svůj názor! Povinností zvole-
ného zástupce je pracovat ve 
prospěch voliče, města, státu. 
Naším cílem je tuto vizi usku-
tečnit, podílet se na rozvoji 
našeho města a nést zodpo-
vědnost!
Rotava si zaslouží změnu.
Právě tu vám nabízíme.
Jsme Piráti a Rotaváci! Naše 
vize nemusejí být pouze sny.
... je to na VÁS!

Radek Náměstek

nebudeme jen
do počtu
Aktivně pracovat, spoluroz-
hodovat, předkládat návrhy 
a bojovat proti klientelismu 
a neprůhlednosti rozhodování 
na radnici. To je výčet činnos-
tí, kterými se budeme řídit.
Nechceme a nebudeme svá-
záni politickými doktrínami. 
Pracovat budeme pouze ve 
prospěch města a jeho občanů.
Politikaření na malém měs-
tě je cesta do pekel a přispívá 
k roztříštěnosti skupin oby-
vatel. Budeme participovat na 
každém rozumném návrhu, 
který povede k růstu.
Budeme aktivně prosazovat 
svůj volební program, tak aby-
chom se mohli svým voličům 
bez problémů z příma podívat 
do očí.
Přijďte k volbám!
Nebudeme pouze do počtu!

Piráti Rotava

Jedná se o nejstarší místní sdru-
žení v Karlovarském kraji.
Předsedou je Jiří Metod Kassl 
(*12. ledna 1973), původem plze-
ňák, který již sedmým rokem žije 
se svou rodinou ve Valči.
V Plzni působil do roku 2000 jako 
dobrovolný asistent a konzultant, 

provozovatel volnočasových 
center pro mládež, organizátor 
společensko-kulturních akcí či 
jako ředitel centra pro nezisko-
vý sektor. Zaměřuje se na pro-
dukci a management v kultuře 
a umění, regionální a trvale udr-
žitelný rozvoj, public relations 

a media relations neziskových, 
ekologických a kulturních orga-
nizací. Dále na eko-pedagogickou 
činnost v oblasti rodinných eko-
farem, kulturních a uměleckých 
aktivit.
Provozuje volnočasový klub 
ŠATNY ve Valči, kde má v plánu 

pořádat různorodé činnosti od 
keramického kroužku, lukostřel-
by, občasného promítání v rámci 
Kinovny či jen aktivní odpoledne 
pro rodiče s dětmi. Točí na hrn-
čířském kruhu, vede keramické 
workshopy a staví pece. Působí 
jako dobrovolník na Doupovském 

dvorečku v  podhůří Doupov-
ských hor ve Valči, kde se stará 
o  stádo ovcí a  koz. Již šestým 
rokem pracuje ve státní správě 
pro Národní památkový ústav na 
zámku Valeč na pozici technik 
údržby. Teď však je na rodičovské 
dovolené.

pIRátI Ve ValČI

Radek Náměstek
lídr kandidátky, předseda Ms Piráti rotava

náš tým:
1. Radek Náměstek

2. Petr Mazur

3. Jiří Prýmek

4. Pavel Tuček

5. Jaromíra Fajtová

6. Radek Pokorný

7. Josef Srp

8. Roman Růžička

9. Miloslav Kuklínek

10. Jan Přerovský

11. Tomáš Peška

12. Karel Štourač

13. Jan Mžika

14. Vítězslav Hocek

15. Miroslav Homolka

16. Jitka Přerovská

17. Jan Giuliano
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Jmenuji se Lada Baranek Lapi-
nová a jsem jednou ze zaklada-
telek a zároveň lídryní spolku 
nezávislých kandidátů Náš Já-
chymov.

Úspěšně řídím rodinnou fi rmu 
a patřím k lidem, kteří se rádi 
občansky angažují. Bylo fajn, 
když jsem v rámci tohoto potkala 
podobně smýšlející lidi, a my se 
tak společně začali více zajímat 
o život v našem městě a začali 
jsme se postupně ptát na to či 
ono. A jelikož některé odpovědi 

nás moc
neuspokojily anebo daly vznik-

nout dalším dotazům, bylo otáz-
kou času, kdy naše občanská 
angažovanost přeroste v poli-
tickou. Pochopili jsme, že pokud 
chceme něco změnit, musíme se 
v politice aktivně angažovat – 
a ne pouze stát v pozadí a kriti-
zovat. A tak vzniklo naše hnutí 
„Náš Jáchymov“.

A co bychom si přáli prosadit? 
Našimi cíli v letošních komu-
nálních volbách jsou: Zapojit do 

dění města více obyvatel, pod-
pořit spolkový život ve městě, 
zřídit komunitní centrum ve 
městě, podpořit i alternativní 
kulturu, dále přeshraniční spo-
lupráce, transparentní hospoda-
ření radnice a zajistit audiovizu-
ální záznamy ze zastupitelstva 
jako možnost sledovat jednání 
zastupitelů.

Město Jáchymov je město se 
slavnou historií, na kterou by-
chom chtěli navázat a posunout 
se do 21. století. Máme vizi, pojí 

nás společné morální hodnoty, 
máme chuť společně něco změnit 
a nebojíme se jít do toho.

Lada Baranek Lapinová, B.A.

www.pirati.cz

PhDr. Olga Richterová Ph.D. 
(*21.1.1985) je poslankyně České 
pirátské strany, místopředsedky-
ně výboru pro sociální politiku 
a  členka výboru pro zdravot-
nictví. Olga vystudovala překla-
datelství a tlumočnictví (AJ-NJ) 
na Karlově univerzitě v Praze, 
kde získala titul Ph.D. V průbě-
hu studia pobývala v Německu 
a Anglii, domluví se též rusky 
a italsky. Kompostuje, ráda běhá 
a je zastupitelkou na Praze 10. Je 
vdaná a má dvě malé děti, žije 
ve Vršovicích a pochází z Choltic 
u Pardubic. 

Jak se díváš na nízké procen-
to žen ve vrcholové politice, 
potažmo na nízký zájem žen 
o politiku obecně?

Dnes už se dívám zevnitř. 
Pozoruji, jak hodně kolekti-
vu prospívá, když je smíšený. 
Ostatně, stejně tak tomu po-
litickému společenství svědčí 
i jiná rozmanitost - věková, 
místní, životní… V rozhodo-
vání o tom, co se děje s naším 
zdravotnickým a  sociálním 
systémem a kam míří z obcí 
a krajů peníze určené pro ma-
teřské a základní školy, bych 
si přála víc žen (které tu práci 
reálně vykonávají).

Nízký zájem si vysvětlu-
ji tím, jak málo si lidé obec-
ně uvědomují, co všechno je 
vlastně politika. Třeba počet 
dětí na učitelku, nebo špat-
né platy a rozlišování odbor-
nosti u zdravotních sester – to 
všechno je předmětem poli-
tiky. Zbytečně nás poškozuje, 
že ženy se silným vhledem do 
problematiky a velkým osob-
ním nasazením o vstup do po-
litiky nestojí. Přitom existuje 
spousta témat jako porodnic-
tví, ústavní péče o velmi malé 
děti, zohledňování nových 
poznatků o fungování moz-
ku v základním školství apod., 
kde se mohou zapojit. Nemu-

sí to ale být jen témata bližší 
ženám, to pole působnosti je 
přirozeně mnohem širší.

Co tě přivedlo do politiky 
a k Pirátům?

Motorem mi zprvu bylo neu-
věřitelně arogantní rozkrádá-
ní Prahy 10, kde jsem bydlela. 
Pak jsme dali dohromady ak-
tivní partu sousedů se zájmem 
o naši obec a to už byl jen krů-
ček k překročení hranice od 
angažované občanky ke člence 
strany.

Jsi z práce ve Sněmovně pře-
kvapená, zklamaná nebo na-
opak potěšená? 

Do Sněmovny přišli Piráti po 
lítých předvolebních bojích 
plných napadání a ostré ré-
toriky. Proto nás na začátku 
překvapila nečekaně pozitivní 
atmosféra. Většina lidí se na 
Vás usmívá, všichni se ucti-
vě zdraví, všichni jsou k vám 
slušní. Přesto brzy člověk zjis-
tí, že je třeba mít se na pozoru 
a hlídat si, co řekne, co udělá, 
za co se postaví, co podepíše. 
Je to trochu zvláštní – taková 
ostříží noblesa.

Jaké jsou tvé priority jako 
poslankyně a čeho bys chtěla 
do konce mandátu dosáhnout?

Mojí hlavní prioritou je do-
stupné a sociální bydlení. Po-
vinností opozice je důsledně 
sledovat fungování státu, což 
se v mém případě týká Úřadů 
práce a České správy sociální-
ho zabezpečení, kam spadají 
důchody. Hodně se také věnu-
ji náhradní rodinné i ústavní 
péči a zajištění osob se zdra-
votním postižením. 

 
Jak jsi zmínila, jedním z tvých 

témat je právě rodina. Co 
ohrožuje stabilní a zdravou 
rodinu?

Aby rodina dobře fungovala, 
potřebuje vedle bydlení a ne-
zbytných fi nancí především 
právní jistotu. Náš stát ale 
dopustil šílené věci například 
v exekučním řádu. Máme-li 
863 tisíc dlužníků a 4,5 mili-
onu exekucí, tak se proble-
matika sociálního vyloučení, 
ale i přímého ohrožení pádem 
do chudoby týká klidně i dvou 
milionů lidí. Navíc v  téhle 
pasti vázne zároveň spousta 
věřitelů. Mnozí živnostníci 
i malé fi rmy se dostávají do 
obrovských potíží právě kvů-
li tomu, že jim jiní nezaplatí. 
Piráti chtějí prosadit zavedení 
teritoriality exekutorů a no-

velizaci insolvenčního záko-
na tak, aby skutečně umožnil 
oddlužení většího počtu lidí. 
Ale to už je odbočka k Minis-
terstvu spravedlnosti.

Pojďme zpět k rodinám jako 
takovým. Co můžeme dělat 
hned?

V programovém prohlášení 
nové vlády se píše, že Minis-
terstvo práce a sociálních věcí 
bude intenzivně podporovat 
rozvoj veřejných služeb pro 
rodinu. Tuto obecnou dekla-
raci lze nejspíš přeložit jako 
navýšení dotačního titulu Ro-
dina. Z něj se na jednu stranu 
fi nancují různá mateřská cen-
tra, ale také sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny v po-
tížích, tedy služby, které mají 
předejít těm nejhorším prů-
švihům a přetnout různé za-
čarované kruhy. A právě tyto 
služby dnes nesmírně trpí tím, 
že není víceleté fi nancování 
a tudíž není možné dlouhodo-
bě plánovat a odvádět kvalitní 
komunitní práci. Trvalé řešení 
se tak dnes zbytečně prodra-
žuje, ačkoli by tomu mělo být 
naopak.

Libuše Věříšová

Olga Richterová: Přála bych si více žen v politice 

Pod Pirátskou vlajkou 
kandiduje v  Šindelové 
Petr Hálek, původem 
z  Karlových Varů, nyní 
žijící v Šindelové. Pracuje 
jako konstruktér. Je dlou-
holetým příznivcem a vo-
ličem Pirátů, a nyní by se 
rád zapojil do politického 
života v obci a nahlédnul 
pod pokličku místního 
politického dění. Chtěl by 
např. vyřešit kamionovou 
dopravu v obci, s tím sou-
visející chybějící chodník 
u hlavní silnice, či zlepšit 
infrastrukturu obce.

Náš JáCHyMoV NeZáVIslí
s podpoRou 
pIRátŮ
V šINdeloVÉ

TOP5 kandidátů
Náš Jáchymov 
1. Lada Baranek
2. Štěpán Dvořák
3. Mgr. Štěpánka Hronová
4.Luděk Štác
5.Mgr. Lucie Šafránková
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TY KONТROLUJEŠ STÁT. NE ON TEBE.

Omezit kumulaci odměn při 
souběhu funkcí, to je jeden z na-
šich pirátských cílů v tomto vo-
lebním období.

Podle nás Pirátů není překážkou 
ani tak samotný souběh funkcí 
jako kumulace odměn. „To, že 
jsou mezi poslanci i starostové 
obcí, nepovažuji za chybu. Na-
opak, může nám to poskytnout 
patřičný vhled. Vadí nám ale 
kumulace odměn těchto politi-
ků. Podle našeho návrhu by měl 
politik při souběhu funkcí obdr-
žet odměnu například pouze za 

pozici neuvolněného člena zastu-
pitelstva obce, nikoliv odměnu za 
funkci uvolněného zastupitele,“ 
říká šéf poslaneckého klubu Pi-
rátů Jakub Michálek.

Politiků, kterých se návrh týká, 
není málo: „V Praze je ukázko-
vým příkladem poslanec soci-
álních demokratů Petr Dolínek, 
který je náměstkem primátorky 
pro dopravu. Do jeho agendy 
mimo jiné spadá i kritický stav 
pražských mostů. Zároveň je po-
slancem a předsedou sněmovní-
ho podvýboru pro kosmonautiku. 

Nevšiml jsem si ale ani výrazného 
pokroku v kosmickém programu 
ČR. Jeho měsíční plat sahá nad 
200 tisíc korun. Práce placená 
z veřejných peněz naplno je vy-
konávaná pouze napůl,“ uvedl 
pak Zdeněk Hřib, kandidát na 
primátora hlavního města.

Jak vysvětluje poslanec za Kar-
lovarský kraj, Ing. Petr Třešňák: 
“Naše úprava do budoucna sní-
ží finanční motivaci politiků ke 
kumulování funkcí a  zároveň 
motivuje veřejné funkcionáře 
k  vykonávání funkce na plný 

úvazek. Nezanedbatelný je po-
zitivní dopad na rozpočet státu, 
krajů a obcí, které už nebudou 
muset platit odměnu uvolněným 
funkcionářům, kteří kumulu-
jí posty ve veřejné sféře. Sám 
jsem si vyzkoušel souběh funkcí 
starosty a poslance, a nedokážu 
si představit, že bych byl scho-
pen vykonávat obě dvě funkce 
stejně kvalitně, jak by si občané 

zasloužili.”
Ing. Petr Třešňák

& Bc. Josef Pavlovic

V základním krajském stra-
tegickém dokumentu, pro-
gramu rozvoje kraje - PRKu 
se v úvodu dozvíme, že jsme 
nejzaostalejším regionem a že 
málo inovujeme, dále že tra-
diční lázeňství existuje díky 
pramenům, že odcházejí stu-
denti a že zatím nemáme oče-
kávat vznik centra vysokého 
školství…

A tak věřím, že do další aktu-
alizace se již překlopí jiné, cel-
kem jasné závěry a vize z dis-

kuzní platformy profesionálů 
v oblasti lázeňství a balneolo-
gie, kterou kraj inicioval. A to-
tiž, že právě lázeňství je pro 
náš kraj jedinečné a specifické. 
Že je třeba v kraji navázat na 
výzkum a vývoj, který skončil 
v roce 1992, kdy přestal existo-
vat Balneologický ústav, a od 
té doby naše lázeňství funguje 
jaksi samospádem. 

Na nutnost obnovy vědy 
a  výzkumu nás všemožné 
strategie upozorňují neustále. 
I díky tomu se podpora bal-
neologie (nauka o léčivých vo-
dách, lázních a jejich účincích 
na lidský organismus) dosta-
la i do RE:STARTu - podpory 
vlády pro náš strukturálně 
postižený kraj. Představitelé 
kraje potvrdili, že budou usi-
lovat o znovuobnovení vědy 
a  výzkumu v  této oblasti, 
včetně návaznosti na vysoké 
školství. A já věřím, že tím bu-
deme schopni navrátit naše 
jedinečné světové postavení 
v lázeňství.

Ing. arch. Vojtěch Franta

Již od roku 2006 se objevu-
jí zmínky o možné nominaci 
českých lázeňských klenotů 
(Karlových Varů, Mariánských 
Lázních a Františkových Láz-
ní) do světového fondu kul-
tury - UNESCO. Ale po velmi 
dlouhou dobu zde nebyla po-
litická vůle tyto úvahy dotáh-
nout do konce.

Když se Piráti v roce 2016 do-
stali do krajského zastupitel-
stva, tak se povedlo prosadit 
nominaci UNESCO jako jednu 
z priorit nové koalice. 

Od té doby se nominace 
zvětšila na 11 lázeňských měst 
z celé Evropy a cílem není jen 
architektura lázeňských měst, 
ale i unikátní způsob, jak se 

k lázeňství přistupuje. 
Tato nominace patří k jed-

něm z nejsložitějších v histo-
rii, což je dáno jednak počtem 
měst a také počtem států, kte-
ré to zastupuje. 

Tuto větu nahradit větou: 
Co případný zápis UNESCO 

přinese Karlovarskému kraji a 
třem nominovaným městům?

Určitě musíme zmínit pozi-
tivní zviditelnění na světové 
mapě turismu. Když se za-
hraniční turisté rozhodují co 
všechno navštíví během svého 
pobytu v České republice, tak 
nominace UNESCO slouží jako 
jasné vodítko kvality.

Díky turistům zde vzniknou 

nové obchody a pracovní pří-
ležitosti. 
Všechna města, která žádají 
o zápis do UNESCO 

Bad Ems, 
Bad Kissingen, 
Baden-Baden, 
Baden u Vídně, 
Bath, 
Františkovy Lázně, 
Karlovy Vary, 
Mariánské Lázně, 
Montecatini Terme,
Spa a Vichy.

Bc. Josef Pavlovic

informace z kraje

Kumulace funkcí a peněz je metlou české politiky!

Lázeňství v Karlovarském kraji UNESCO - Rozvoj kraje

Ing. Petr Třešňák
pirátský poslanec za Karlovarský kraj

Ing. arch Vojtěch Franta
pirátský zastupitel Karlovarského kraje
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Komunální volební systém je 
nejkomplikovanější ze všech 
voleb v ČR a jako jediný umož-
ňuje tzv. panašování – tj. že lze 
dávat hlasy kandidátům napříč 
volebními stranami. Volič má 
tolik hlasů, kolik členů se volí 
do zastupitelstva. Máte v zásadě 
tři možnosti, jak správně volit 
(viz obrázek):
1) Zaškrtnutí celé volební strany
Pokud zaškrtnete celou volební 

stranu, tak dostane tolik hlasů, 
kolik má kandidátů (samozřej-
mě jen do výše volených počtů 
zastupitelstva).
2) Hlas pro jednu stranu a pre-

ferenční hlasy pro kandidáty 
z jiných stran
Pokud zaškrtnete jednu stranu 

a  dáte libovolný počet prefe-
renčních hlasů (opět jen do výše 
volených počtů zastupitelstva), 
tak se odečte počet preferenč-
ních hlasů od hlasů pro zakrouž-
kovanou stranu odspodu.
3) Hlasování napříč dvěma 

a více stranami
Pokud nechcete zakroužkovat 

celou politickou stranu, můžete 
zakroužkovat tolik kandidátů 
z  různých stran, kolik se volí 
členů zastupitelstva. Ale pozor 
– pokud nevyužijete všechny 

preferenční hlasy, tak Vám zby-
tek propadá!

Chcete-li podpořit místní Pirá-
ty, je nejlepší možností zaškrt-
nutí celé strany. Budeme velice 
vděční za Váš hlas. S  námi se 
neztratíte, držíme kurz!
Nejste-li si jisti, koho volit, tak 

je pro Vás nejlepší varianta č. 2, 
tedy zaškrtnutí České pirátské 
strany a potom rozdání libovol-
ného množství preferenčních 
hlasů napříč stranami. Tímto 
způsobem plně využijete všech-
ny své hlasy v komunálních vol-
bách.

NALOĎTE SE S NÁMI 
NA PALUBU

Máte zájem pomoci 
Pirátům s  kampaní? 
Staňte se dobrovolní-
kem za pomoci nové 
aplikace Nalodění! A co 
takové dobrovolničení 
zahrnuje? Budete do-
stávat informace o ak-
cích, kde nám můžete 
pomoci u stánků, s roz-
dáváním Pirátských 

listů, apod.

Máte tři možnosti, 
jak se dostat na pa-
lubu a spolupracovat 
s  Piráty: můžete být 
odběratel, příznivec 
anebo zájemce o člen-
ství. Všichni tři dostá-
vají pozvánky na akce 
a mají odběr novinek, 
příznivec má navíc 
možnost zapojit se do 
vnitřní diskuze a kan-
didovat, a  zájemce 
o členství má k tomu 
všemu navíc uvítací 
balíček, právo hlasovat 

a pirátský e-mail.

UVIDÍME SE NA PALUBĚ!

HTTPS://NALODENI.PIRATI.CZ/

„PIRÁTSKÁ STRANA FUNGUJE NA 
PRINCIPU DOBROVOLNOSTI. 

POKUD NĚCO CHCEŠ DĚLAT, NEČE-
KEJ NA OSTATNÍ 

A ZAPOJ SE. SAMOZŘEJMĚ RESPEK-
TUJ OSTATNÍ DOBROVOLNÍKY 

A PRAVIDLA NETIKETY.“
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