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nestačí, když vám tleská jen vaše sociální
bublina. a to je síla pirátů, mluvíme se všemi!
“Není možné, aby politik vykonával několik funkcí na plný
úvazek a za každou dostával plnohodnotný plat,” říká předseda
České pirátské strany Ivan Bartoš
v předvolebním rozhovoru pro
Pirátské listy. V 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.
Máte za sebou deset měsíců působení ve Sněmovně. V létě vznikla
vláda s podporou komunistů. Jak
se na ni díváte a mění to nějak
politické cíle Pirátů?
Máme tady vládu, kterou vede
trestně stíhaný premiér a jejíž
součástí je po třiceti letech komunistická strana. Hlasovalo se
o neúplném kabinetu. Mně nejde
do hlavy, jakým způsobem vyjednával či spíše nevyjednával předseda ANO Andrej Babiš podporu
své vládě. Pan Hamáček (ČSSD) se
stal současně ministrem vnitra
i zahraničí, což se jednoduše nedá
stíhat, den před hlasováním o důvěře se odporoučela ministryně
spravedlnosti. Šest dní poté, co
vláda získala podporu komunis-

vláda s důvěrou, bylo z určitého Vesnice s horkou vodou. Ruská gupohledu vlastně konstruktivní. bernie. Karlovarská losovačka. To
Tak to potřebuji vysvětlit.

PhDr. Ivan Bartoš PhD. (*20. března 1980 v Jablonci nad Nisou) je
předseda České pirátské strany a poslanec PSP ČR za Středočeský
kraj. Maturoval ve Spojených státech amerických, následně složil
také českou maturitní zkoušku. V roce 2005 získal titul PhDr. v oboru
informační věda a dále pokračoval ve studiích jako interní doktorand
se specializací na databázové modely, databázové systémy a informační služby internetu. Studium zakončil získáním titulu Ph.D.
Hraje na akordeon, je vášnivým čtenářem a filmovým nadšencem
s velkou sbírkou originálních DVD. Je ženatý s Lydií Frankou a společně vychovávají dceru. Ivan Bartoš je již 4 roky přísný abstinent.
autor fotky: Martin Kovář
tů, hnutí ANO a ČSSD, odstoupil
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 protikorupční legislativy,
příliš neudělá. Budeme ji 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

město spí a my ho chceme probudit

Jindřich Čermák

Politický analytik a lídr Pirátské strany

Jindřich Čermák je lídrem Pirátů ve volbách 2018 v Karlových
Varech. Vystudovaný politolog,
který pracoval na různých pozicích ve státní správě, sám o sobě
říká, že je „praštěný politikou“.
Kde vidíš největší chyby města
ve tvém programovém okruhu,
tedy v zapojení občanů a jejich
informovanosti?
Město absolutně zaspalo dobu

známe lepší
Varyantu!

a neumí, nebo nechce, což by bylo
mnohem horší, s občany komunikovat. S dostupnými technologickými prostředky 21. století
se stále chováme jako ve století
19. Místo, abychom je využili pro
zapojení občanů, necháváme je
ležet ladem. Z českých měst, která
se o to snaží, je patrné, že lidé se
pak více s městem ztotožní, mají
pocit, že je „jejich“. Tento vztah ve
Varech postrádáme čím dál víc.
Druhou věcí je, že vedení zaspalo
i v konkrétních případech, které
hýbaly celým městem. Příklady
budiž debata ohledně přestavby
autobusové stanice u Tržnice na
megalomanský terminál a zejména referendum o Vřídelní
kolonádě. Ať už je váš vztah k ní
libovolný, svůj názor přišlo vyjádřit více lidí, než kolik přišlo
ke komunálním volbám 2014.
A zahájená diskuse města? Žádná.
Co by si vypíchl, co budeš nejvíce
prosazovat a jak to pomůže občanům Varů?
Mou hlavní snahou bude zapojit
občany do městského dění. Dát

jim k tomu možnosti. Od těch
vysloveně jednoduchých – například zasedání zastupitelstva
v odpoledních hodinách (pokud
chcete něco řešit, s něčím vystoupit, abyste si na to vzal dovolenou), přes kvalitní a průkazné
ankety, až po věci pro opravdové
zájemce – veřejné materiály do
zastupitelstva, rozklikávací rozpočet a otevřená data.
Pirátskou vlajkovou lodí je ale
participativní rozpočet. Ve stručnosti řečeno se vyčlení část peněz
z rozpočtu a sami občané navrhnou, na co se tato část použije.
Pak o tom debatují, úředníci
prověří, jestli je daná věc realizovatelná, hlasuje se a buduje
se. V Česku už se do podobných
projektů zapojily stovky obcí za
poměrně velkého zájmu lidí.
Dalším směrem je tzv. chytré
město. Což rozhodně nejsou lavičky se zásuvkou, ale celá řada
opatření, která napomáhají občanům zjednodušit život. Neobjevujeme tady Ameriku, celá řada
věcí funguje i v menších městech
než jsou Vary. Stačí se podívat do
Písku nebo Kolína.

To období mělo jednu výhodu
z pozice té konstruktivně opoziční role. Protože ačkoli fungovala hlasovací koalice ANO,
KSČM a SPD, tak se daly předkládat zákony, které měly šanci
procházet legislativním procesem. Piráti jednali v uplynulých
měsících s politickými stranami
napříč Sněmovnou. Předložili jsme řadu zákonů, a v rámci
toho se nám podařilo projednat
nejedno protikorupční opatření.
Třeba zákon proti kumulaci funkcí. Není totiž možné, aby politik
vykonával hned několik funkcí
na plný úvazek a za každou tuto
funkci dostával plnohodnotný
plat. Zákon ANO s ODS bohužel prozatím zablokovali, ale na
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
prosazovali 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.
Pokračování na straně 2

Pro mě je nepochopitelné, že
například povolení k vjezdu do
lázeňského území nejde zaplatit kartou. A o možnosti on-line
řešení ani nemluvě. Musíte se
vydat k jediným automatům ve
městě, které jsou navíc umístěny v dopravně nepříliš šťastném
místě. A tak je to ve Varech skoro
se vším…
Co je Tvým současným zaměstnáním a jak z něj chceš čerpat
v případě volebního úspěchu?
Pracuji jako regionální koordinátor informačních aktivit
o EU Úřadu vlády. Mým úkolem
je informovat o vládním postoji
k EU pomocí akcí a přednášek na
školách po celém kraji. Snažím
se studentům vždy podat pozitivní i negativní přínosy našeho
členství a mnohdy mě překvapí,
jak přemýšlivé děti jsou. Často se
ptají velmi chytře a pohotově.
Má práce mě učí prezentovat
témata, která lidé vnímají negativně, a snažím se jim ukázat,
že věc není vždy jen černobílá.
A to klidně, s nadhledem a snad

známe lepší varyantu!

všechno jsme slyšeli a slýcháváme
o našem městě. Zamyslete se sami,
jestli jste se v poslední době dozvěděli
o Varech víc dobrého než špatného.
Jestli se dějí věci, na které můžeme
být všichni pyšní.
Jsme město, které má na čem stavět.
Město s jedinečnou historií a geniem
loci. Město, kde pobývali (a i tvořili)
Beethoven, Dvořák, Goethe. Lázeňské
prostředí svědčilo sukničkáři Casanovovi i politikovi Atatürkovi, který
se ve Varech zabýval myšlenkami na
modernizaci Osmanské říše. Poprvé
v českých zemích se zde také promítal
film (konkrétně 15. července 1896)
a poprvé na evropském kontinentě zde
zazněla Dvořákova devátá symfonie
(Novosvětská), což se odráží v dlouholeté tradici symfonického orchestru
i filmového festivalu.
Starý Zlatý věk Varů se už ale nevrátí
a nepomohou tomu ani sebedokonalejší repliky městských staveb. Změnila se doba, změnili se lidé, změnil se
způsob cestování. Co se ale nezměnilo,
je touha lidí žít v příjemném místě,
které je dobře spravováno, které se
stará o potřeby občanů a které se
nechová arogantně a přezíravě. Ve
městě nabízejícím dostatek vyžití všeho směru – kulturního, sportovního,
společenského i sociálního.
Pirátská strana toho chce dosáhnout.
Přeměnit přešlapující Vary na moderní a sebevědomé město naslouchající
a vysvětlující svým občanům. Není to
recept na pár let, ale dlouhodobá cesta,
na jejímž konci mohou být Karlovy
Vary opět jako významné místo na
mapě Evropy. Takové město bude opět
lákat aktivní a podnikavé lidi.
Za Piráty nestojí žádní kmotři ani
kmotříci, žádné větší či menší podnikatelské skupiny, žádné touhy po
obohacení se na městském majetku.
Jsme ženy a muži, které spojuje touha
po svobodě, demokracii a kteří mají
chuť pomoci svému městu a navrátit
mu lesk. Jsme lidé, kteří mají lepší
VARYantu!

i humorem. A to je dobrá průprava pro politika.
Co Tebe osobně v Karlových Varech nejvíce těší?
Já jsem velký karlovarský patriot.
Narodil jsem se tu a svoje město
mám neskutečně rád. Nejvíce
mám rád toho nepopsatelného
ducha místa, onen genius loci.
Koukáte se na Vřídlo (dobře,
dneska spíš na jeho parodii)
a víte, že stejně tak se koukal
Beethoven, Masaryk, Petr Veliký,
Marie Terezie, Valdštejn a stovky
dalších žen a mužů, kteří ovlivňovali naše dějiny a kulturu. Tím
se mnoho měst u nás nemůže
pochlubit. Ta energie, kterou
ještě umocňují prameny z nitra
země, je cítit.
Bohužel, lázeňská část, onen historický střed města, je takové
vlastní město ve městě, kam nemáte moc důvodu běžně zavítat.
Opětovné psychické propojení se
zbytkem města je jedním z dlouhodobých úkolů.
Pokračování na straně 3
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poračování rozhovoru s ivanem bartošem
Změní se něco tím, že vláda získala v červenci důvěru?

Pro Piráty ne. Nyní pracujeme na
prosazení pirátské novely exekučního řádu. Taky usilujeme
o zajištění dostupného bydlení
pro co možná nejvíce lidí. Stěžejní je pro nás v příštích měsících
určitě oblast digitalizace státu.
Jsme konstruktivní 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 komunálních volbách, dokonce
říkáte, že příští sněmovní volby
chcete vyhrát. Průzkumy vám
stále předpovídají okolo deseti
procent hlasů. Jak chcete vítěz-

ství dosáhnout?
Nejsme žádné rychlokvašky!
Když děláte politiku dobře a v zájmu lidí, je to i otázka času, než
se vám věci podaří a lidé si toho
všimnou. Nestačí rozhodně, když
vám tleská jen vaše sociální bublina. A to je síla Pirátů. Mluvíme
s lidmi a věnujeme jim veškerý
možný čas. Věříme totiž, že bude
stále více lidí, kteří se díky Pirátům začnou zajímat o politiku. Musíte jít za voliči ostatních
stran, vysvětlit jim, že jsme lepší.
Nabízíme alternativu a věříme,
že ten úspěch přijde.
Co se nadcházejících komunálních voleb týče, prosazujeme
opravdu otevřené radnice. Občan, který může kdykoli zajít na
radnici za „svým“ politikem - to
má být cíl komunální politiky.
Obecně chceme uspět ve městech, kde dlouhodobě Piráti pů-

sobí či vedou radnice. Chceme
obhájit Mariánské Lázně, posílit v Brně a pochopitelně dobýt
pražský magistrát. V Mariánských Lázních Piráti otevřeli
radnici lidem. Náš starosta má
veřejný kalendář a obyvatele
pravidelně zapojuje do chodu
města. V Brně máme náměstka
pro participativní rozpočet. Lidé
si tam v jihomoravské metropoli
mohli sami určit, co městu chybí
a kam má město investovat. Jsem
hrdý na to, že pirátskou politiku
budujeme pevně a že to lidé vidí
a oceňují.
Jak jsou na tom Piráti s počty
členů?
Blížíme se k tisícovce členů České pirátské strany, navíc máme
několik tisíc registrovaných příznivců, kteří jsou ochotni pomáhat

a jít vstříc občanům. To je ostatně
největší pilíř pirátské kampaně
- tisíce lidí, kteří jsou ochotni
rozdávat a sdílet Pirátské Listy
a vysvětlovat pirátskou politiku
přátelům, známým i veřejnosti.
Cílíte na nějakou konkrétní
skupinu voličů, kdo jsou voliči
Pirátů?
První fanoušci Pirátů byli mladší lidé, ale mně už je taky skoro
čtyřicet, už nejsme žádní kluci.
Mnozí z nás mají děti.
Pirátští voliči jsou vesměs optimisticky smýšlející lidé, kteří
neměli v uplynulých několika
volbách koho volit a kvůli Pirátům opět nebo často i poprvé měli důvod přijít k urnám.
Podařilo se nám zvýšit volební
účast prvovoličů o několik desítek procent.

Ale už dávno nejsme jenom strana pro mladé. Náš program se
týká všech generací, i seniory zajímá jakou budoucnost přinesou
Piráti 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 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 politika
i mým koníčkem. Takže vlastně
pracuji na dva úvazky (smích).
Ivan Břešťák

Všichni bychom měli býti vzory hlavně sami pro sebe
Čerpat budu ze všech svých předchozích pracovních zkušeností –
jak z podnikání, či z neziskového
sektoru,
tak i z osobního rozvoje. Například bych k veřejnému rozpočtu
nepřistupovala jak, s nadsázkou
řečeno, ožralý milionář.
Co Tebe osobně v Karlových Varech nejvíce těší?

Barbora Hradečná

33 let, dvojka na Pirátské kandidátce

Barbora Hradečná v současnosti
pracuje jako pracovní a finanční
poradce v neziskovém sektoru
a k tomu ještě si přidává zakázky
na volné noze. V minulosti vedla
například hudební klub.
Co je Tvým současným zaměstnáním a jak z něj chceš čerpat
v případě volebního úspěchu?

Příroda, komunity lidí, kteří mají
stále chuť něco měnit a pro Karlovy Vary dělat. Jsem hrdá, že
z našeho města pochází spousta
šikovných lidí a umělců, ale bohužel, většina najde uplatnění jinde,
do města už se nevrátí.
A co naopak nejvíce štve?
Stagnace města a skoro nechuť
vedení města toto změnit. Odešla
jsem z Varů (stejně jako spousta
dalších mladých lidí) před osmi
lety. Po návratu jsem s nechutí
zjistila, že se za tu pěknou řádku
let téměř nic nezměnilo. A je tu
pořád stejně zatuchlo.

Máš strategii, jak naplnit městskou
pokladnu?
Mám (úsměv).
Úplně by pro začátek stačilo, kdyby vedení města přistupovalo v
nakládání s veřejnými financemi
a majetkem s péčí řádného hospodáře. Jak se říká, z cizího krev
neteče. Opravdu si myslím, že
pokud by tyto finance byly jejich
soukromé, tak by s nimi takto vesele neplýtvali.
Kdyby sis mohla vybrat jednu karlovarskou osobnost, bez ohledu na
politickou příslušnost a zda
kandiduje nebo ne, kdo by to měl
být a proč?
Všichni bychom měli býti vzory
hlavně sami pro sebe. Abychom se
minimálně mohli ráno sami sobě
podívat v zrcadle do očí
Jak bys popsala stručněji Karlovy
Vary při dotazu třeba v cizině?
Zde si neodpustím svou oblíbenou odpověď: „Karlovy Vary jsou
krásné lázeňské město, s úžasnou

Tváří v tvář veřejnému prostoru
Co je Tvým současným zaměstnáním a jak z něj chceš čerpat
v případě volebního úspěchu?

Pavel Sušanin

trojka na Pirátské kandidátce

Pavel Sušanin, který nyní pracuje
jako projektant, se v letech 2009 2014 aktivně podílel na pořádání
klubových akcí/koncertů jako
promotér, DJ, zvukař.
Souběžně se zabýval a nadále zabývá zvukovou technikou, hudební produkcí a postprodukcí
(spolupráce na projektech domácích i zahraničních interpretů).

Jsem projektant technických
zařízení budov se specializací
na vzduchotechniku a klimatizaci. V případě volebního úspěchu bych si s sebou do politiky
z profesní praxe nesl především
znalost procesů plánování, projektování a realizace staveb, ze
které lze čerpat inspiraci i pro
projekty z jiných oborů, kde je
potřeba systematického přístupu
a koordinace mnoha zúčastněných stran.
Co Tebe osobně v Karlových Varech nejvíce těší?
Karlovy Vary jsou úžasné místo
díky přírodním podmínkám, do
kterých jsou zasazeny.
A co naopak nejvíce štve?
Štve mě odtrženost, kterou cítím

přírodou všude kolem, výjimečnou architekturou i historií s neopakovatelným geniem loci, ve
kterém se ale bohužel nedá běžně
žít.“ A to je třeba změnit! Lepší
pozdě, nežli později.
Proč jsi právě u Pirátů?
U Pirátů jsem již pátým rokem.
V žádné jiné straně jsem nikdy
předtím nebyla a nehodlám to ani
měnit. Můj vstup do České pirátské strany byla sebevědomá odpověď na můj celoživotní občanský
aktivismus a zapojování
se do komunitního života regionu.
Je totiž velmi jednoduché nadávat
v hospodě u piva nebo u klávesnice
na facebooku. Těžší už bývá jít se
svou vlastní kůží na pomyslný politický trh, třeba i uspět, a potom
se chopit se ctí kormidla.

Kde vidíš největší chyby města ve
tvém programovém okruhu, tedy
Zjednodušení života?
Souvisí s odpovědí výše. Obecně
stagnace města a zaostalost za

v mnoha směrech. Odtrženost
historického centra - lázeňské
zóny od ostatních městských částí, odtrženost politické reprezentace od občanů a jejich iniciativ,
ale také vzájemná odtrženost
jednotlivých občanských iniciativ.

Dokonalý primátor se všeobecným respektem momentálně
není na obzoru, proto považuji
za nejdůležitější, aby to byl člověk otevřený diskuzi, schopný
naslouchat. Člověk, který nebude
hledat jednoduchá řešení.

Máš strategii, jak naplnit městskou pokladnu?

Jak bys popsal stručněji Karlovy
Vary při dotazu třeba v cizině?

Cestu k lepšímu stavu městské
pokladny vidím mimo jiné v systematickém přístupu k údržbě
městského majetku tak, aby nedocházelo ke kritickým, případně
až havarijním stavům, které pak
představují vysokou finanční zátěž a tlak na urychlené hledání
řešení, které pak bývá nedostatečně komunikováno jak v odborné rovině, tak s veřejností.

Spící klenot.

Kdyby sis mohl vybrat jednu karlovarskou osobnost, bez ohledu
na politickou příslušnost a zda
kandiduje nebo ne, kdo by to měl
být a proč?

Proč jsi právě u Pirátů?
To je úplně jednoduché. Protože sdílím jejich vizi moderní
politiky - otevřená, respektující
svobody jednotlivce, směřující
ke zjednodušení života využitím
moderních technologií.
Kde vidíš největší chyby města
ve tvém programovém okruhu,
tedy pro Tvář města?
Největší chybou je myslím to,
že město neusiluje o pozici svě-

známe lepší varyantu!

ostatními krajskými městy. Nechuť či neum zapojovat veřejnost
do rozhodování.
Co bys vypíchla, co budeš nejvíce
prosazovat ve svém okruhu a jak
to pomůže občanům Varů?
Obávám se, že z mého programového okruhu Zjednodušení života
nelze vydělovat dílčí body samostatně, neboť všechny směřují k
zjednodušení života občana, včetně postupného zjednodušování
procesů veřejné správy. Otázka
tedy zní jinak – kde začít? Podpora
a postupné zavádění smart prvků
nejen v dopravě a efektivní
využívání technologií ve veřejné
správě by mohl být ten správný
start. Podpora ekozpůsobů dopravy a jelikož jsou Piráti vizionáři,
tak i zřízení elektrobusové linky
MHD.
A v neposlední řadě je to též nejen sociální, ale celkově dostupné
bydlení – to si troufnu tvrdit, že
by pomohlo mnohým.
Rozhovor vedla Olga Bischofová

tového lídra výzkumu v oblasti balneologie a nevyužívá tak
potenciálu místních přírodních
zdrojů. Dalším podstatným nedostatkem je pro mě nízká úroveň
zájmu a péče o veřejný prostor. Ve
městě, kde se na poměrně malé
rozloze setkávají funkce správního centra a lázeňství a cestovního
ruchu, je to významná role místní
samosprávy.
Co bys vypíchl, co budeš nejvíce
prosazovat ve svém okruhu a jak
to pomůže občanům Varů?
Chtěl bych usilovat o větší zapojení občanů a odborné veřejnosti do
diskuze o veřejném prostoru, jeho
funkcích i vizuální kvalitě. Budu
prosazovat zefektivnění a větší
otevřenost plánovacích procesů
tak, aby došlo ke zrychlení rozvoje města a celkovému oživení.
Občanům to přinese rozvoj služeb
i ekonomickou prosperitu.
Otázky pokládala Olga Bischofová
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Město málo podporuje sdružování lidí
jako obchodní referent na Údržbě
silnic Karlovarského kraje. V případě úspěchu bych ráda využila
své zkušenosti s veřejnými zakázkami, hlavně tedy s co nejvíce
transparentním řešením zveřejňování zakázek. Z minulých zaměstnání bych chtěla využít své
poznatky z různých úřadů a zajistit větší informovanost občanů
a provázanost jednotlivých agend.
Co Tebe osobně v Karlových Varech nejvíce těší?

Daniela Bílá

je na čtvrtém místě Pirátské kandidátky

Daniela Bílá patří k zakladatelkám Pirátské strany v Karlových
Varech. Její velkou zálibou je výroba mastiček z různých bylinek – i proto je to naše Pirátská
alchymistka.
Co je Tvým současným zaměstnáním a jak z něj chceš čerpat
v případě volebního úspěchu?
Od konce loňského roku pracuji

Žiji zde 25 let a mám to tu ráda,
líbí se mi naše město jako takové,
naše lesy, architektura. Nejvíce
ovšem žiji každý rok filmovým
festivalem a ráda bych pomohla
jeho atmosféru přenést do delšího
časového období, než je jen těch
devět filmových dní. V programu
ostatně máme několik nápadů
k tomu, jak festivalový celoroční
přínos městu uskutečnit.
A co naopak nejvíce štve?
Nejvíce mne štve prosazování
špatných projektů stávajícím
vedením města. Ať už je to ten

nešťastný projekt IDT, plánované
stavby v Areálu Rolava, špatně
nastavená koncesní smlouva na
opravu Lázní V. A nejvíce mne
trápí bazén hotelu Thermal, který
opravdu chybí.
Doufám, že se ke zdárnému konci
dovede plánovaná přestavba Císařských lázní, že se město a kraj
správně rozhodnou o tom, jak
budou využity. A že se sežene
správný prostor pro Karlovarský symfonický orchestr, tak aby
muzikanti měli zázemí a zároveň
krásné místo se skvělým zvukem
pro jejich koncerty.

kraje, které město dosud ve velké
míře neumělo využít.

Máš strategii, jak naplnit městskou pokladnu?

U Pirátů jsem, protože je to pro
mne nejpřijatelnější strana především svojí otevřeností, transparencí, jsme strana liberální, proto
tolerujeme i odlišné názory členů
a příznivců. Nejvíce mne hned na
začátku oslovila snaha o legalizaci a dekriminalizaci konopí, pro
mne především lékařského.

Už dlouho uvažujeme o zvýšení
lázeňského poplatku, který by
mohl pomoci k většímu objemu
městských financí. Drží se celá
léta na velmi nízké hranici 15,- Kč
na den a jeho zvýšení je žádoucí.
Pak je to samozřejmě ušetření
peněz za zbytečné projekty, na
které nemáme finance. A nakonec
samozřejmě co největší využití
peněz z evropských fondů a dotací pro strukturálně postižené

Jak bys popsala stručně Karlovy
Vary při dotazu třeba v cizině?
Karlovy Vary jsou krásné město umístěné v údolí mezi lesy,
jsou největším a nejkrásnějším
lázeňským městem v republice.
Ve městě se každoročně pořádá
pohodový Mezinárodní filmový
festival, který využívá architektonické památky města.
Proč jsi právě u Pirátů?

Kde vidíš největší chyby města
ve tvém programovém okruhu?
Jsem garantem programového
okruhu Rozvoj komunit, do něj
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spadá sport, kultura, školství
a spolkový život. Největší chybu vidím v absenci komunitních
center, multižánrového kulturního centra. Město dle mého málo
podporuje sdružování lidí, málo
podporuje alternativní kulturu.
Naši senioři si určitě zaslouží větší propojení s jejich vrstevníky
pomocí svých zájmů. Je možné na
sídlištích založit komunitní zahrady, kde se budou scházet lidé,
kteří chtějí zdravé vlastnoručně
vypěstované ovoce a zeleninu,
důchodci s vnoučaty, maminky
s malými dětmi.
Co bys vypíchla, co budeš nejvíce
prosazovat ve svém okruhu a jak
to pomůže občanům Varů?
Vzhledem k předchozímu budu
prosazovat vznik komunitních
center a zahrad, také kulturního
centra. Chci také pomoci přinést
kulturu i na periferii, není dobré, aby byla kultura jen v centru. Ráda bych přispěla ke změně
ve vzdělávání ve městě směrem
k moderní, alternativnější výuce.
Rozhovor vedla Olga Bischofová

Císařské lázně budou krásné, opravené a funkční

Josef Janů

krajský radní a pětka Pirátské kandidátky

Josef Janů je od roku 2016 krajský radní pro oblast regionálního
rozvoje. Do voleb do poslanecké
sněmovny byl tak nejvýše postaveným Pirátem v republice.
I když díky své výšce ho málokdo
přeroste i v běžném životě. Před
vstupem do politiky působil jako
autorizovaný stavební inženýr.
Řada lidí si stále neumí představit,
co dělá kraj, co má na starosti. Co
děláš z pozice krajského radního?

Kraj by měl ideálně dávat obcím jasné instrukce, pomocnou
ruku starostům. Většina z nich
přichází z civilního života a má
jen mlhavou představu o politice. Úkolem kraje by mělo být
poskytnout mu potřebnou radu
a pomoci mu s úřadováním. No
a z obcí také sbírá kraj informace
o investičních akcích, aby mohl
lépe plánovat požadavky směrem ke státu. V současnosti máme
rámec do roku 2030. To je velmi
důležité pro dotace z vládního
programu RE:START.
Druhou věcí je koordinační činnost v dokumentaci. Každá obec si
zpracovává fůru svých věcí, svých
dokumentů. Musí tu být někdo,
kdo je dá do souladu a postará se,
aby mezi obcemi nedocházelo ke
kolizím.
No a pochopitelně kraj koordinuje ve všech činnostech, které vás
napadnou – od sociální oblasti,
přes hasiče až po zdravotnictví.
V posledních týdnech se Varech
hodně diskutuje o budoucnosti
dvou budov v majetku kraje –
o Císařských lázních a keramické
škole. Jak to s nimi vypadá?

V Císařských lázních probíhá
stavebně technický průzkum,
který dokončuje podklady pro
dokumentaci a bude vyhlášeno
nové výběrové řízení na zhotovitele. Na ministerstvo kultury
byly odeslány všechny potřebné
materiály, potřebné k získání dotace ve výši 250 milionů korun.
Kraj za 570 milionů opraví lázně
tak, aby byly krásné, opravené
a funkční. S městem je pak podepsáno memorandum o možnosti
zabudování koncertního sálu.
S částí se počítá na muzejní, výstavní prostory, reprezentativní
prostory, počítá se i s restaurací.
Všechny prostory jsou nastaveny
tak, aby byly co nejvíce variabilní.
Co se keramické školy týče – kraj
si nechal zpracovat posudek od
nejprestižnějšího českého diagnostického ústavu – Kloknerova
– a na základě tohoto posudku
si necháme zpracovat tři studie,
tři možné varianty. První počítá
s rekonstrukcí stávající budovy,
druhá s demolicí a výstavbou
nové budovy na stejném místě
a ve třetím případě budeme diskutovat nad budovou na zelené
louce.
Za 25 let praxe se dovolím pova-

žovat za odborníka a myslím si, že
rekonstrukce daných prostor je
vysoce nepravděpodobná. Nejvíce
by se mi líbilo stávající místo, ale
nová budova, která v budoucnosti nahradí i přístavbu ze 60.let.
Cílem je vytvořit školu pro 21.
století, která se stane klenotem
keramiky a sklářství pro celý region.
Ve volebním programu máš na starost okruh s názvem Lepší správa
města. Jaké budou v této oblasti
tvé priority?

Prioritou pro mě je maximální
otevřenost a maximální komfort
k přístupu k informacím. Aby občan věděl, do čeho peníze dává,
jak je a za co město utratí. A to
i směrem do budoucna.
Druhou věcí je komunikace
s okolními obcemi a krajem –
město se chová dosti sobecky.
Chybí nám například stále územní plán, protože město odmítá
akceptovat některé věci z územních plánů okolních obcí. Vary
jsou největší a nejdůležitější uzel,
ale musí plnohodnotně brát své
partnery.
A v neposlední řadě se musí město

poračování rozhovoru s jindřichem čermákem
A co naopak nejvíce štve?

Nemám vhodnější výraz, ale město mi přijde „šmucik“ - neupravené, často neuklizené, často taková
naleštěná bída. Vedle sebe můžete
vidět v centru pěkně upravené
parky a nepořádek u popelnice.
Palmy na kolonádách a tragické
stánky před Thermalem. Směrem k Masaryčce je to pak horší.
Hlavní třída má na dlažbě olejové
fleky, jediné tržiště v těsném místě u frekventovaného chodníku
mezi auty. Obecně celá oblast kolem Tržnice je ostudná. Pokud
někdo přijíždí do Varů autobusem
a vystoupí zde, asi se diví, kam
vlastně dojel.
Ono těch věcí je víc. Tou druhou
největší je asi pocit, že se město

nevyvíjí, stagnuje. Nejde to úplně
k horšímu, ale rozhodně ani ne
k lepšímu.

byl zároveň jednatelem KV Areny.
Však také jeho výsledek vyústil
ve spravedlivé odvolání.

Máš strategii, jak naplnit městskou pokladnu?

Velkým tématem v následujícím
období bude vztah k teplárně,
kterou město už od roku 2002
pronajímá. Nejen, že efektivně
nemůže ovlivňovat cenu tepla,
ale také se tak zbavilo ziskového
provozu za část jeho potenciálu.

Kdybych měl instantní řešení,
tak je prodávám a ještě na nich
zbohatnu. Obecně nejsem přívrženec teorie, že město by nemělo
podnikat. Může a někdy i musí.
U nás převládá přístup podle hesla „privatizace zisků, socializace
ztrát“. Tedy to, co vydělává, toho
se zbavíme a to, co někomu přináší náklady, můžeme zaplatit
my všichni. Městské společnosti
fungují v posledních letech jako
trafiky pro vybrané spolustraníky. Vážně není možné, aby radní

Kdyby sis mohl vybrat jednu karlovarskou osobnost, bez ohledu
na politickou příslušnost a zda
kandiduje nebo ne, prostě jednoho Karlovaráka na post primátora, kdo by to měl být a proč?
Já bych byl rád, aby každý byl tak
trochu sobě primátorem. Aby ho

zajímalo město, kde bydlí. Aby
se zapojil do komunity a pomohl třeba zorganizovat nějakou
sousedskou slavnost. Zkrátka aby
neměl pocit a potřebu, že to udělá
někdo jiný.
Pokud se ptáš na konkrétní osobu, tak mix Bechera, Mattoniho
a Knolla tady nemáme.
Jak bys popsal stručně Karlovy
Vary při dotazu třeba v cizině?
Párkrát jsem je už popisoval.
A vždy začal lázněmi, Vřídlem
a filmovým festivalem. Nicméně
pak si vždycky tazatel Vary vygooglil a začaly otázky na Rusy.
Ale vždy zdůrazním, že jsme to
nejkrásnější město v Evropě!

známe lepší varyantu!

starat lépe o svůj majetek a městské firmy. Není možné, aby politik
řídil městské firmy a zároveň řídil
město z exekutivní funkce. Velkou výzvou bude také teplárna,
která by se brzy měla vrátit zpět
městu. Uděláme všechno proto,
aby si ji město po dvaceti letech
opět udrželo.
Jako povolání máš uvedeno
mj. trenér míčových sportů. Co
trénuješ a jaké jsou tvoje úspěchy?
V současné době jsem se vrátil
k basketu, což je sport mého srdce. Za velký úspěch považuji, že
jsem se dokopal a do trénování
se zapojil. Před tím jsem 15 let
jako trenér věnoval volejbalu.
Povedlo se nám z klubu, který
se pohyboval na okresní úrovni
a měl pár lidí, se nám podařilo
vytvořit klub, který má obsazeny
všechny soutěže, včetně extraligy,
a má celkem osm trenérů. A jako
třešnička – starší dorostenkyně
byly minulý rok nejlepší z celé
republiky. Nicméně to nejlepší,
co mi to přineslo, jsou ty stovky
přátelství.
Ptal se Jindřich Čermák

Proč jsi právě u Pirátů?
Jsem politikou praštěný odmala,
vždy jsem se o ni zajímal. Možná
mě někdo může označit za politického turistu, ale já měl vždy
chuť se angažovat a snažil se dělat
politiku tak, aby byla lidem přístupná. V roce 2010 jsem se stal
sympatizantem lokálního Hnutí
O co jim jde?! Když jsme pak řešili
další komunální volby, měli jsme
už Piráty v koalici. Poznal jsem
blíž program a lidi a zjistil, že mi
to vlastně strašně vyhovuje.
Piráti jsou totiž nositelem jedním
z mála nositelů hodnotově liberální politiky u nás. A to je pro mě,
bytostného liberála, nesmírně
důležité.
Otázky pokládala Olga Bischofová
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1. Mgr. Jindřich Čermák, 36 let,
politický analytik, koordinátor
komunikace o EU Úřadu vlády ČR,
Karlovy Vary
2. Barbora Hradečná, 33 let, pracovní a finanční poradce v neziskovém sektoru, freelancer, Stará Role
3. Ing. Pavel Sušanin, 34 let, projektant, Karlovy Vary
4. Daniela Bílá, 48 let, obchodní
referentka, aktivistka, alchymistka,
Drahovice
5. Ing. Josef Janů, 49 let, krajský
radní, autorizovaný stavební inženýr, mládežnický trenér míčových
sportů, Karlovy Vary
6. JUDr. Renata Kozáková, 56 let,
zastupitelka, ředitelka kanceláře
krajského ředitele HZS Karlovarského kraje, Stará Role
7. Ing. Bohdan Vaněk M.A., 44 let,
ekonomický analytik a manažer
rozvojových projektů, Rybáře
8. Bc. Jana Jandová, DiS., 64 let,
předsedkyně spolku, Tašovice
9. Ing. Martin Hovorka, 44 let,
autorizovaný stavební inženýr,
Karlovy Vary
10. Libor Huml, 36 let, svobodný
člověk, Rybáře
11. Ing. et Bc. Renata Andrejsková,
35 let, právní poradce v rodinné
a občanské poradně, Karlovy Vary
12. Ing. Helena Vrbická, 57 let,
úřednice, Rybáře
13. Martin Helebrant, 33 let,
jednatel společnosti Café Piccolo,
Karlovy Vary
14. Richard Kubíček, DiS., 41 let, terénní sociální pracovník, Bohatice
15. Daniel Vašíček, 37 let, manažer
hotelu, Karlovy Vary
16. Michaela Kleslová, 19 let,
koordinátorka krajského sdružení
Pirátů, Rybáře
17. Mgr. Ondřej Damborský, 26 let,
lékárník, Karlovy Vary
18. Karel Zemek, 31 let, elektrotechnik, Rybáře
19. Mgr. Jan Nedvěd, 42 let, historik
Muzea Karlovy Vary, Karlovy Vary
20. Olga Bischofová, 48 let, vedoucí
provozu, litinová lady, Rybáře
21. Ondřej Skorka, 27 let, nájemný
pozounista, údržbář ohně, Čankov
22. Ricardo Delfino, 30 let, band
manager, zpěvák, pořadatel kulturních akcí (Top RoofTop fest),
Drahovice
23. Ing. Jiří Slach, 53 let, ekonom,
promotér Jožina, Karlovy Vary
24. Lenka Čermáková, 41 let, barmanka, Drahovice
25. Josef Staněk, 50 let, masér,
Karlovy Vary
26. Daniel Farkas, 22 let, IT administrátor, Rybáře
27. Bc. Jiří Mertin, 28 let, plachý
ajťák, Rybáře
28. Bc. Erika Karráová, 53 let,
pracovnice v sociálních službách,
Drahovice
29. Matěj Bulant, 20 let, student
VOŠ cestovního ruchu, Drahovice
30. Michal Sadílek, 46 let, provokatér, aktivista, busker, písničkář,
poeta, grafik, rytec skla a snílek,
Drahovice
31. Esther Hyhlíková, 18 let, studentka, dobrovolnice, Drahovice
32. Zdeněk Kopš, 26 let, programátor, Karlovy Vary
33. Mgr. Martina Appeltauerová,
44 let, učitelka a lektorka anglického jazyka, koordinátorka eventů,
Doubí
34. Ivana Peerová, 44 let, holka
z porcelánky G.Benedikt, Karlovy
Vary
35. Michaela Černá, 29 let, tvůrce vegetariánského kulinaření,
ochránce slabších, Bohatice

I. ZJEDNODUŠENÍ ŽIVOTA
Doprava a komunikace
• Optimalizace linek MHD.
• Posilování smart prvků v DPKV.
• Podpora ekozpůsobů dopravy
– elektrobusová linka přes lázeňské centrum.
• Řešení dopravního terminálu –
bez monstra u Tržnice.
• Podpora výstavby parkovacích
domů a smart parkování.
• Podpora cyklodopravy (rozšiřování sítě cyklostezek a bikesharing) a elektromobility.
• Připravit půdu pro vstup služeb
sdílené ekonomiky.
Sociální oblast a senioři
• Sociální bydlení – město musí
disponovat určitým procentem
nemovitostí, které jsou vhodné pro vybudování sociálních
a startovacích bytů – STOP obchodu s chudobou.
• Reﬂektujeme demograﬁcký vývoj – podpora služeb pro seniory.
• Podpora stávajících poskytovatelů sociálních služeb a vytváření podmínek pro vstup nových.
Podnikatelé a živnostníci
• Propagace poradenství pro začínající podnikatele či projekty.
• Lepší informovanost a komunikace s podnikateli a živnostníky – zejména před investičními
akcemi města.
• Podpora rozvoje sociálních ﬁrem, chráněných dílen.
Bezpečnost
• Podpora Centra zdraví a bezpečí
i v následujících letech.
• Více městské policie v ulicích –
posilování prevence.

II. ZAPOJENÍ OBČANŮ
A INFORMOVANOST
• Vytvoření Portálu občana – maximální komunikace s úřadem
prostřednictvím online formulářů.
• Smart city opravdu smart –
chytré město nejsou jen lavičky
nebo odpadkové koše.
• Otevřený a informující úřad –
materiály pro zastupitele budeme zveřejňovat a město bude
více informovat všemi dostupnými kanály.
• Zastupitelstva pro veřejnost
– zasedání městského zastupi-

telstva zavedeme opět od odpoledne, aby se mohla pohodlně
účastnit i široká veřejnost.
• Participativní rozpočet – o části
peněz z rozpočtu necháme rozhodovat občany ve veřejných
projektech.
• Váš názor nás zajímá – v případě velkých investičních staveb
budeme včas pořádat veřejná
projednávání a představení
projektů. Situace s IDT nebo
Alžbětinými lázněmi se nebude
opakovat!
• Karlovy Vary pod palcem – prosadíme vznik mobilní aplikace,
která umožní občanovi základní
komunikaci s úřadem („one step
shop“).

III. LEPŠÍ SPRÁVA MĚSTA
• Politik si musí uvědomit, že po
dobu výkonu funkce končí jeho
podnikatelská aktivita navázaná
na přímé výdaje města, protože
se stává tvůrcem pravidel.
• Pozice na odborech, představenstvech i jednatelé společností
musí být vybíráni na podkladě
odbornosti v transparentních
výběrových řízeních.
• Maximální důraz na koordinovanou spolupráci s krajskými
institucemi, dotčenými obcemi,
společnostmi, spolky a občany.
• Nutno vytvořit prostor pro maximální zapojení aktivních. Například podpořit vznik osadních
výborů, dílčí participační rozpočty, elektronická hlasování.
Majetek
• Město může a musí být dobrým hospodářem, jde pouze o
to zajistit řádné správce a jejich
kontrolu.
• Nutná revize stávajícího využití
a správy veškerého městského
majetku.
Rozpočet
• Rozpočet města musí být podroben revizi, jak na stránce výdajové efektivnosti, tak na straně
příjmů. Příjmová oblast musí být
posílena o vyšší využití dotačních titulů a přímé příjmy města, například samostatné provozování teplárny, neprodávat
vřídelní vodu pod nákladovou
cenu, jednání o výši lázeňského
poplatku apod.
• Kontrolovatelným podkladem
pro každého občana musí být
přehledný „rozklikávací“ rozpočet, který ukáže množství přijatých a vynaložených prostředků.
• Nadace města nebude sloužit
jako odklánění z rozpočtu pro
vybrané akce.
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školy v Karlových Varech.
• Podpora neformálních způsobů
vzdělání a vzdělání dospělých –
knihovny, kurzy, e-learning.

IV. ROZVOJ KOMUNIT
Sport a sportovní kluby
• Podpoříme všestrannou a pestrou nabídku sportovních aktivit
pro dospělé a především děti.
• Podpora netradičních a malých
sportů.
• Snadno dostupná sportoviště
pro všechny – podpoříme otevření školních bazénů pro veřejnost.
• Žádné přímé ﬁnance na platy
profesionálních A týmů.
Kultura
• Městské multižánrové kulturní
centrum – prostor pro aktivity
spolků, jednotlivců), prostor pro
výstavy, koncerty či zkušebnu
pro začínající kapely.
• Kulturu přenést i na periferii
– městské mini akce v jednotlivých čtvrtích.
• Výstavy k historickým událostem města.
• Kulturní městské organizace
jako živá centra společenského
života.
• Další rozvoj vlastního profesionálního souboru divadla.
• Usilovat o celoroční přínos Karlovarského filmového festivalu
– např. jeho muzeum.
• Zjednodušení byrokracie a přístupu při žádostech o grant nebo
dotaci, rozšíření systému dotačních titulů, podpora menšinových a okrajových kulturních
žánrů.
Spolky a spolkový život
• Podpora spolků a spolkových
aktivit
• Využití městských objektů pro
spolky za jednoduchých podmínek
• Vybudování multifunkčních komunitních center, komunitních
zahrad, sdílené dílny a klubovny.
• Aktivní informování a osvěta ze
strany města – zajistit, aby fungující spolky mohly fungovat zadarmo v komunitních centrech,
pomoci založit nové spolky a
komunity, pomoci s propojením
lidí, kteří se budou ve spolcích
sdružovat, zajistit propagaci.
• Volnočasové aktivity mládeže
jako účinná, drogová a kriminální prevence.
Školství a vzdělávání
• Vzdělávání budoucnosti – aby
děti chodily do školy rády a
vzdělávání je bavilo.
• vzít si inspiraci z projektového
vzdělávání – je možné implementovat za stávajících pravidel.
• Spolupráce škol a výměna zkušeností – zavést pravidelné porady nebo online diskuzní fórum
ředitelů či dalších zástupců vedení škol, výměna zkušeností a
nápadů.
• Škola pro budoucnost – porada ředitelů, učitelů a zástupců
města – dát prostor rodičům,
umožnit učitelům státních škol
využívat alternativní metody
výuky.
• Podpora dalšího rozvoje vysoké

známe lepší varyantu!

V. TVÁŘ MĚSTA

Péče o zdroje
• Lázeňství v Karlových Varech
stojí na jedinečných přírodních
zdrojích. Podpora lázeňství by
měla v první řadě směřovat k
uspokojení těchto potřeb, např.
podpora vzniku studijních oborů balneologie a hydrogeologie.
Veřejné lázně
• Obyvatelé lázeňského města
musí mít k dispozici kvalitní
nabídku lázeňských služeb.
Chceme změnit současný stav,
kdy domácí obyvatelstvo má
velmi omezený reálný kontakt
s jedinečností přírodních zdrojů
jejich města.
Veřejný prostor a jeho funkce
• Nejvyšší prioritou je v současné
době úspěšné dokončení Územního plánu a Plánu udržitelné
městské mobility a Generelu
dopravy. Následně zajistit jejich
důslednou aplikaci.
• Ve spolupráci s KAMKV iniciovat
vznik komunikační platformy o
veřejném prostoru a jeho funkcích.
• Vize pro město by neměly vycházet pouze od aktuální politické reprezentace, ale musí
vzejít z otevřené diskuze mezi
odbornou veřejností, obyvateli
města a politickou reprezentací, a měly by přesahovat jedno
volební období.
• Vstup do UNESCO vnímáme jako
příležitost pro rozvoj lázeňství
a cestovního ruchu, zároveň je
ale nutné věnovat dostatečnou
pozornost zátěži, kterou to pro
město přináší, především pro
infrastrukturu.
Památková péče
• Památkovou péči vnímáme nejen jako ochranu a údržbu nemovitého majetku města, ale
aktivní hledání nových způsobů
využití kulturně historického
dědictví v kontextu současných
potřeb jak lázeňských hostů, tak
stálých obyvatel. Jedině tak lze
vdechnout historické části města nový život.
Nová výstavba
• Otevřít a dlouhodobě udržovat veřejnou diskuzi o záměrech na novou výstavbu jako
jsou například lokality “Dolní
nádraží”, “Stará vodárna” nebo
nový dopravní terminál a bývalá
stáčírna minerálních vod.
• Město musí ve spolupráci s laickou i odbornou veřejností lépe
definovat své zájmy a požadavky
vůči investorům.

Podrobný program najdete na
www.PiratiVary.cz.
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Vy u vás nekroužkujete? Ne, my se prosím křížkujeme…
Každé komunální volby přinášejí opět zmatek do hlav voličů,
neboť musí vyměnit oblíbené
kroužkování za méně obvyklé
křížkování. Problém je, že křížkem ovlivní podporu svého kandidáta mnohem méně, než jak
na první pohled vypadá.
Ve volbách totiž nemáte jeden
hlas, máte jich rovnou 35. A je
jen na vás, jak je rozdělíte. Jen si
musíte zapamatovat, že jednomu
kandidátovi můžete dát právě
jeden hlas (a ne všechny). Hlasy
můžete dát jedné kandidátce
nebo 35 lidem napříč politickým
spektrem. Rozhodně ale využijte
všechny!
Pokud si myslíte, že pomůžete svému favoritovi tím, že mu
hlas dáte, ale nikomu dalšímu,
jste na omylu. Jeho strana třeba
vůbec nemusí překonat 5 % potřebných k zisku mandátů, nebo
ji o více mandátů připravíte.
Důležitý je právě onen celkový
počet hlasů.
V komunálních volbách je také
obtížné pro jednotlivé kandidá-

Inu, ten, kdo má z hlasu největší
radost, je vždy strana. Dejme si
modelový příklad – obec má 15
členné zastupitelstvo. Existuje
lídr strany A, kterého ve vedení
obce již nechci. Tento lídr dostal
pouze 10 hlasů, ale je napsaný
v kandidátce příslušné strany na
prvním místě. Dalších 12 kandidátů z jeho strany dostalo po 120
hlasech a další 2 dostali 110 hlasů. Celkem tedy 1670 hlasů a tím
strana získala jeden mandát =
jedno místo v zastupitelstvu.
Kdo bude zastupitelem?

ty přeskakovat, protože se musí
paradoxně spolehnout na hlasy
těch, kteří nevolí jeho stranu.

Někdy mě přepadl pocit marnosti

Renata Kozáková

zastupitelka města, právnička
a šestka Pirátské kandidátky

Je 4. listopadu 2014 a já skládám slib
člena Zastupitelstva města Karlovy
Vary. Jsem plná euforie a odhodlanosti podílet se na řízení a správě
města a má očekávání jsou velká,
a proto souhlasím i s volbou do Kontrolního výboru. Nyní již mohu jen
bilancovat, neboť před námi je pouze
jednání zastupitelstva v září.
Vzhledem k tomu, že jsem byla opoziční zastupitelkou, záhy jsem zjistila, že moje aktivita může směřovat
pouze k tomu, abych předkládané
body na jednání Zastupitelstva komentovala a vyzvídala detaily, neboť vládnoucí koalice, která se za
celé čtyři roky dvakrát měnila pod
vedením KOA, jinou možnost nedala. Dopředu nalajnovaná usnesení
si v 90 % případů koalice dokázala
prosadit, sem tam (že by se špatně
domluvili?) se opozičním zastupitelům podařilo některé záležitosti
zvrátit a neodhlasovat.
Se spoustou bodů a navržených řešení, které zastupitelstvu předkládala rada ke schválení a projednání,
jsem nemohla souhlasit. Z těch nejvýznamnějších to byla architektonická studie (bez řádné soutěže) Integrovaného dopravního terminálu
v Karlových Varech, kdy tuto veřejnou zakázku od počátku provázejí
pochybnosti (zhotovitelem studie
je STUDIO HANGÁR, jehož představitelem je Ing. Vladimír Tůma,
manžel členky rady za KOA), řešení
problémů na ZŠ J.A. Komenského,
které vyústily ve stávku pedagogů,
zmatečná revitalizace Císařských
lázní, kdy si město s Karlovarským
krajem přehazovali problém jako
horký brambor, neinvestiční dotace v řádech milionů do HC Energie, postup při řešení rekonstrukce
Vřídelní kolonády a s tím souvise-

jící způsob provedení referenda ve
věci, ekonomické řízení KV Arény
a odpor současného vedení města
provést transformaci na příspěvkovou organizaci, či vklad pozemků
(Dolní Kamenná) města do kapitálu
Dopravního podniku Karlovy Vary,
bez jakékoli zásadní koncepce, jak
s těmito pozemky bude Dopravní
podnik nakládat.
Aby výčet nebyl pouze negativní, podařilo se prohlasovat spoustu zásadních bodů, které měly kladný dopad
na stav věcí veřejných. Z těch, které
stojí za povšimnutí, je to schválení
studie a záměr vybudování Domova
pro seniory ve Staré Roli u Vysílače
a dostavba Domova důchodců, taktéž ve Staré Roli, vyřešení napjaté
personální situace v Karlovarském
symfonickém orchestru, kde jsem
jako vedoucí pracovní skupiny při
Kontrolním výboru doporučila odvolání tehdy stávajícího ředitele
z důvodu zásadních nedostatků při
řízení této příspěvkové organizace.
Dále pak prosazení nových Zásad pro
poskytování cestovních náhrad (byla
jsem zpracovatelem) po skandálním
výletu členů Rady města do města
Manchester, kdy služební cestu spojili s návštěvou fotbalového utkání,
zřízení Kanceláře architekta města,
neuplatnění předkupního práva na
budovu „Městské tržnice“ v částce
93 mil. Kč, neboť zde chyběla jakákoli koncepce jak s tímto objektem
do budoucna naložit, pozastavení
procesu uzavření koncese na provozování Alžbětiných lázní, či schválení
Integrované strategie IRPÚ KV, který
slouží jako podklad pro čerpání finančních prostředků z fondů EU pro
období 2014-2020.
Musím konstatovat, že práce v zastupitelstvu je poměrně náročná, zejména z důvodu počtu projednávaných
bodů, kdy průměr na jedno zasedání
je 70. Kromě zásadních věcí náleží zastupitelstvu také schvalování
a prodej majetku města, rozpočtová
opatření, schvalování veřejnoprávních smluv, zřizování příspěvkových
a rozpočtových organizací města,
obecně závazné vyhlášky atd. Abyste věděli, o čem se bude hlasovat,
je nutné si před zasedáním zastupitelstva udělat rozbor a přípravu
na jednotlivé projednávané body.
Někdy mě během čtyřletého období
sice přepadl pocit marnosti, obzvlášť
v případech, kdy vládnoucí koalice
válcovala jakoukoli dobrou myšlenku
či nápad a prosazovala si „TO“ svoje,
byly i chvíle, kdy jsem to chtěla vzdát,
ale pak jsem si uvědomila, že i když
v opozici, přece jen se občas něčeho
dobrého podařilo dosáhnout.

V těchto volbách neexistují preferenční hlasy. Jsou jen hlasy…
Největší fintou v obecních vol-

bách je skutečnost, že si myslíte,
že vybíráte „své zastupitelstvo“,
že preferujete své kandidáty.

Jelikož nikdo nedostal více než
10 % než je průměr na jednoho
kandidáta (průměr je v tomto
případě 111,33 hlasů) a přeskakující kandidát by potřeboval
122,46 hlasů, tak mandát získává
první člověk z kandidátky, i když
dostal pouze 10 hlasů.
Využijte tedy co nejvíce svých
hlasů a dejte je co nejméně stranám. Pomůžete jim tím.

Vary pro život, ne na skok!
Život ve Varech umí být někdy velmi stresující. Uklidněte se trošku
tím, že si vybarvíte našeho antistresového jelena.

známe lepší varyantu!
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Patálie olympijského sportu v Karlových Varech
aneb (ne)funkční KV CITY CENTRUM s.r.o.
Zatímco skejťáci po celém světě
se chystají na historicky první
možnost startu v soutěži pod
pěti kruhy - na letní olympiádě
v Tokiu v roce 2020, v Karlových
Varech se k tomuto sportu přistupuje stále se stejnou apatií
a ignorancí jako v 90. letech minulého století.
Kolem roku 1996 získával skateboarding a skateparky čím dál
tím více na oblibě a tak se i tehdejší tamní zastupitelé rozhodli
jeden takový skatepark pořídit.
Koupili typizovanou sadu ocelových překážek a umístili je na
prostranství základní školy na
Čankovské. Tím však nadšení
města pro tento sport skončilo, po krátké době se přišlo na
to, že překážky přinášejí moc
starostí a bude lepší je někam
“uklidit”, konkrétně do starých
vojenských kasáren na Rozcestí
u Koníčka, dnes v těchto místech
stojí kruhový objezd - pod průtahem vedle Lidlu.
Kolem sportu začala přirozeně
vznikat komunita a z té vzniklo v roce 1999 i “Centrum pro
mládež a alternativní sporty
(CMAS)”, tehdy občanské sdružení, dnes spolek, v čele s paní
Valerií Fenclovou, Romanem
Smolákem a Martinem Hruškou,
které po dohodě s městem začalo
skatepark provozovat - starat
se o úklid, pečovat o překážky,
poskytovat zdravotnický dohled,
pořádat výukové kurzy a závody,
podporovat komunitu a bohužel také bojovat s nekompetencí
a nezájmem úředníků i politiků
města. Například v roce 2004,
když se muselo pro překážky na-

jít nové umístění, kvůli chystané
stavbě průtahu R6. Město nechalo vytvořit projekt na nový
skatepark stylem “my se na nic
ptát nemusíme, všechno totiž
víme” a ukázalo ho zástupcům
CMAS. Na jejich záludný dotaz,
proč mají stát překážky na písku,
když se na něm nedá na skejtu
jezdit, jim bylo zástupcem města
odpovězeno, že se přeci jezdí na
překážkách, ne? (...) Po dlouhém
boji bylo město donuceno vybudovat zastřešený skatepark se
zázemím v Bohaticích, kde ho
CMAS opět začalo provozovat
a ještě více rozvíjet svou činnost,
zejména vzdělávání a tréning
dětí.
Spolupráci s městem se podařilo
ustálit na přijatelnou podobu,
ovšem jen do roku 2016, kdy byla
správa areálu svěřena městské
společnosti KV CITY centrum.
Během 3 let se jí v čele s panem
Červeným, za asistence pana
Riška (ČSSD) a pana Bruštíka
(zvolen za ANO), podařilo přimět
ukončit činnost provozovatele
sousedního hřiště pro pozemní hokej, které aktuálně chátrá
a podobný záměr evidentně mají
i s CMAS a skateparkem. Aktuálně to ilustruje situace kolem
revize a oprav překážek, které
v minulosti prováděla vždy specializovaná firma, což je naprosto
žádoucí, zvlášť v případě tohoto
velmi nebezpečného adrenalinového sportu. KV CITY se však
rozhodlo, že léty osvědčení specialisté jsou příliš “drazí” a i přes
naléhání CMAS pověřilo revizí
lokálního revizního technika
cvičebních pomůcek a opravami
neznámé řemeslníky, kteří měli

“Profesionálně opravená překážka” společností KV CITY

s CMAS zákaz mluvit. “My se na
nic ptát nemusíme, všechno totiž víme II.” a opět to podle toho
dopadlo. Nejenže jsou mnohá
doporučení revizního technika
naprosto zbytečná (například
navařování bezpečnostních trubiček na hrany s bezpečnostním
certifikátem), ale mnohé “opravy” jsou i přímo nebezpečné pro
provoz, například čouhající hlavy
šroubů u přimontovaného zábradlí. Naopak, některé potřebné
opravy vůbec nebyly provedeny,
například výměna ztrouchnivělých prken na překážkách. Navíc,
zdejší uživatelé sportoviště byli
díky liknavosti KV CITY ochuzeni
o 4 měsíce sezóny, která začala až
na konci července (místo dubna),
kdy bez jakéhokoliv avíza pro

Volně přístupný areál všem (při provozování pod CMAS nebylo možné aby překážky nahrazovaly dětské klouzačky
nebo byl areál přístupný za mokra - velmi nebezpečné).

CMAS byl areál osazen cedulkou s honosným názvem “Multifunkční sportovní areál Bohatice”, odemknut a zpřístupněn
veřejnosti - neuklizený, bez technického a zdravotního dohledu
- přesně jako před časem dnes již
značně schátralé sousední hřiště
na pozemní hokej, které je navíc
díky roztrhaným bezpečnostním
sítím nebezpečné pro sousedící
cestu (jediná cesta ke skateparku). Aktuálně (5.8.2018) se čeká
na kompetentního revizního
technika aby se vyjádřil k provedeným opravám - CMAS nakonec přesvěčilo KV CITY aby si ho
objednala. Následně se uvidí co
bude dál, i vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám. CMAS
je i nadále připraveno provoz
a údržbu skateparku provádět,
aby ne, když je to jejich dítě…
“Doufejme, že se do vedení města
a městských firem po volbách dostanou kompetentnější lidé, než
doposud!” Dodává Jindřich Fencl,
syn Valerie Fenclové, který je
spolu se svou přítelkyní Majdou
v poslední době za CMAS nejaktivnější a zprostředkoval informace pro tento článek.
Jindřich Fencl, alias “Feňa” je
také aktivním skateboardistou,
který naše město i republiku
mnohokrát závodně reprezentoval, často na stupních vítězů.
Ze stejné generace jezdců mají
na triku mnohé úspěchy také
zdejší Honza Janda nebo Michal Vavro, z mladší generace
pak například Jan Kopecký, Ja-

Chceme rozhodovat se zapojením občanů!

Jana Jandová

předsedkyně spolku a dlouholetá odbornice na veřejnou správu,
osmička na Pirátské kandidátce

Karlovy Vary jsou krásné
město. Měli bychom o toto
město pečovat s péčí dobrého hospodáře. Rozhlédneme
se a vidíme:
- nepořádek v ulicích, nepořádek v okrajových částech města, parkující auta
v místech, kde to není povoleno, chátrající Thermal
s nefunkčním bazénem, Vřídlo, kolonády plné pavučin,
ruské nápisy, stále neopravené Císařské lázně, přebujelou vegetaci, nepořádek
kolem cyklostezek, absence
odpadkových košů, přejíž-

dění dřevěného mostu na
cyklostezce auty a motorkami, ulámané zábrany na
vjezd do cyklostezek, hluk
v nočních hodinách, hluk
ze zábavné pyrotechniky,
špinavé kontejnery a špínu kolem nich, zápach, plno
much, čtyřkolky v lesích,
uzavírky na různých akcích
bez ohledu na občany pracující v centru města, obtěžování kouřem, prachem,
barvami, veřejnou produkci
nedůstojnou vůči občanům,
žebrající bezdomovce…
Je toho mnoho, co by se dalo

zlepšit, průběžně kontrolovat a opravovat. V Karlových Varech však nejde
nic, na nic nejsou peníze.
Úředníků máme přehršel
a každý má svou agendu.
Nebylo by od věci se jednou za týden zvednout ze
židle a zkontrolovat přímo
na místě, jaký je stav, zda
je nutná oprava, vysekání
náletů, úklid či jiná úprava. Městská policie hlásá:
„Pomáhat a chránit“. K tomu
není co dodat. Ve skutečnosti to tak nefunguje. A co naši
zástupci nejvyšší? Vymýšlí,

známe lepší varyantu!

kub Strejc nebo Marek Verebely,
z těch nejmladších pak například
Jirka Lafek. A to jsou jen jezdci
na skateboardu, skatepark však
v dnešní době hojně využívají
i jezdci na kolech či koloběžkách.
Adrenalinové sporty provozované v Bohatickém skateparku
mají v Karlových Varech mnohé příznivce a mnoho jezdců
s reprezentačním potenciálem.
K tomu všemu mají tito jezdci
zajištěno profesionální zázemí
a podporu v CMAS (což není v Čechách na lokální úrovni uplně
běžné), jen kdyby jim neházelo
město polena pod kolena. Jako
občasník CMAS funguje jejich
facebookový profil (facebook.
com/SkateparkVary), kde je do
detailu popsána i aktuální situace - doporučuji sledovat.
ZA PIRÁTY: Pokud budeme mít
po volbách na magistrátu dostatečně silný hlas, zasadíme se
o to, aby se aktivním občanům,
jako jsou ti v CMAS, dostávalo
od městských společností dostatek součinnosti (řídili je kompetentní lidé) a od města dostatek
finančních prostředků, spravedlivě rozdělených mezi všechny
sportovní odvětví a spolky zajišťující jejich život. Kompetentní
zacházení si zcela jistě zaslouží
i další strádající areály a činnosti
pod správou KV CITY, jako například letní kino, burza nebo
farmářské trhy!
Karel Zemek
odchovanec sk8 haly na Rozcestí,
Pirátský kandidát

jak si postavit pomníky za
peníze občanů Karlových
Varů. IDT, Alžbětiny Lázně,
Krematorium, Územní plán,
KV Aréna a další. Utrácí za
projekty, které nebudou
nikdy použity. Výběrová
řízení dělají většinou na
výjimku a tak by se dalo pokračovat. Co z toho vyplývá?
Dali jste nám mandát, tak
nám do toho nemluvte, nezajímáte nás!
Chceme to změnit. Chceme
si rozhodovat o svém městě
se zapojením občanů a občanek Karlových Varů.
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Správně vyluštěnou tajenku pošlete na mail jindrich.cermak@pirati.cz. Na tři vylosované čekají Pirátské ceny!

Víte, že…
(aneb vytáhněte u piva)
…hotel Thermal je vysoký 65
metrů a je 6. nejvyšším hotelem
v ČR?
…na budově hlavní pošty najdete čtyři alegorické sochy, které
znázorňují telegraf, železniční
dopravu, lodní dopravu a poštu?
…v Karlových Varech najdete
pravděpodobně jedinou tančírnu v Evropě, která je umístěna
na nádraží?
…video s Karlovarskou losovačkou vidělo na YouTube v různých
kanálech přes 345.000 lidí?
…lanovka na Imperial je nejstrmější tunelovou lanovkou v
Česku (sklon 49°) a byla otevřena
v roce 1907?
...první oficiální hokejové hřiště
v Karlových Varech bylo nad
Horním nádražím?
…z 59 autobusů dopravního podniku mají jen čtyři klimatizaci?
…v Rybářích bývala dvě kina?
Adler a Webber.
…zakladatel Puppu se jmenoval
Popp?
…sedlecký kaolin je pro svět
standardem?

sledujte nás...
www.pirativary.cz
@PiratiKV
@jincer
@jincermak
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