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Senátní volby:
Domažlicko-Klatovsko.

Klatovští Piráti kandidují v letošních
komunálních volbách jako samostatný
subjekt. Věříme, že postoje, které Piráti
dlouhodově zastávají, pomohou vytvářet
z Klatov místo, kde může každý člověk
svůj život prožít naplno, svobodně a podle
svých představ. Město, které bude sloužit především svým občanům, umí jim
naslouchat a reaguje na jejich aktuální
potřeby.
Klíčem k prosperitě naší (nejen) klatovské společnosti je otevřenost, kvalitní
moderní vzdělávání, dostupné veřejné
služby, zapojení nových technologií a přizvání občanů k rozhodování.
Město musí bojovat s nepříznivým demografickým vývojem. Je třeba motivo-
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Sociální politika Pirátů
Křížovka

domažlice

vat co nejvíce lidí, aby ve městě zůstávali,
budovali zde svou kariéru a vychovávali
své potomky. To je dle nás hlavním úkolem pro příští roky.
Zároveň musí naše město Klatovy být
funkční pro své návštěvníky. V posledních dekádách se povedlo zrekonstruovat
řadu místních památek a město se tak
díky nim po právu stává stále vyhledávanějším turistickým cílem. Oproti jiným
lokalitám však zaspalo v budování prostoru dostatečně atraktivního pro rodiny
s malými dětmi, které v posledních letech
tvoří významnou část tuzemských návštěvníků. Chceme proto využít každé
příležitosti ke zvýšení všestranného volnočasového vyžití v Klatovech.

Komunální volby 2018

Klatovy
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Rozhovor s Ivanem Bartošem:
„Mluvíme se všemi!“

Domažličtí Piráti kandidují v letošních komunálních volbách, aby
společně s Vámi pomohli z Domažlic
vytvořit město, které poskytne všem
svým občanům důstojné a spokojené
místo pro každou fázi lidského života. Chceme, aby již od narození bylo
město připraveno poskytnout dětem
dostatek jeslí a dětských školek, dostatek hřišť a parků pro odpočinek
s kočárky.
Chceme pro školní děti, aby měly
kvalitní vzdělání moderními formami
výuky v dobře vybavených a specializovaných třídách, velké množství
školních i mimoškolních kroužků.
Mládež v našem městě musí mít

RNDr. Stanislav haviar, ph.d.
volební lídr Pirátů pro komunální
volby 2018 v Klatovech

Držíme kurz!

dostatek prostoru pro sebeurčení,
rozvinutí svých schopností a přípravu pro budoucí povolání.
Mladé rodiny musí mít šanci na
slušné bydlení nebo na výstavbu
vlastního domu, aby neměli potřebu
odcházet do okolních obcí. Samozřejmostí je dostatek pracovních příležitostí kvalitně ohodnocené práce,
která bude stabilní. Stabilní a jistý
výdělek je odrazovým můstkem na
celý život.
Ve stáří pak člověku musí Domažlice nabídnout lékařské služby všeho
charakteru na odpovídající úrovni
a sociální zázemí různých stupňů od
domovů důchodců po LDN.

Ing. Viktor Krutina

volební lídr Pirátů pro komunální
volby 2018 v Domažlicích
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Volební program ve zkratce

• zprůhledníme finanční toky města zavedením trasparentního
účtu, účetnictví a rozklikávacího rozpočtu
• zajistíme bezpečnější cyklodopravu ve městě, bezpečnější
přechody pro chodce a zvýšíme počty parkovacích ploch
• zajistíme vznik volnočasových prvků pro rodiny s dětmi,
zejména v blízkém okolí centra města

• zjednodušíme a zprůhledníme udělování dotací pro sportovní a kulturní akce
a podpoříme místní spolky na toto zaměřené
• ohlídáme architektonické soutěže pro veřejné stavby
• nalezneme udržitelné řešení pro zvýšení kapacit škol s ohledem poptávku obyvatel
• podpoříme zavádění inovací ve vzdělávání na klatovských školách
• podpoříme neziskové organizace, spolky a obyvatele v pořádání smysluplných
akcí vedoucích k všestrannému rozvoji volnočasových aktivit
• podpoříme místní referendum a občanskou iniciativu
• aktivně se budeme zabývat všemi peticemi a stížnostmi, které nám občané zašlou
• usnadníme
vznik nových spolků a jejich snazší zapojení do obecních záležitostí
Klatovy
• podpoříme osobnější přístup v péči o seniory
• zajistíme podmínky pro navýšení podílu recyklovatelného odpadu

detailní program najdete na: klatovy.pirati.cz
nÁzorY

V centru Klatov chybí místa pro rodiny s dětmi
V centru Klatov chybí zákoutí, které by nabídlo našim
dětem místo ke hře. Prostor,
ve kterém by bylo možné děti
‘vypustit’ a jen tak posedět
při cestě z nákupů, ze školy či
kroužků. Chybí místo, kde by
si turisté–rodiče odpočali, zatímco by se jejich děti zabavily.
V posledních letech došlo k revitalizaci parků v samém centru města.
Vrchlického sady se dočkaly otevření
po vkusné rekonstrukci na začátku
léta. Hostašovy sady mají novou po-

dobu již několik let. Bohužel ani v jednom případě nepřibylo do centra to,
co zde chybí. Prostor pro děti.
Do historického centra jistě nepatří rozsáhlá sada prolézaček, či jiná
velkorozměrná atrakce. K tomu by
měly sloužit parky a hřiště v širším
centru. Když už ale v Klatovech máme
tak příhodně situované parky přímo
v historickém centru, je škoda, že chybí jakýkoliv prvek, kde by si mohly
rodiny v klidu oddechnout po cestě
přes město. Kout, kde by rodiče mohli
počkat s mladším sourozencem, než
staršímu skončí hodina v ZUŠ, nebo
než vyběhne ze školy.

A nutně nemusí jít o plastovo-provazovou prolézací konstrukci. Zajímavé
a využitelné místo zajistí důmyslný
architektonický prvek, rozsáhlá sedací
plocha, stěna vhodná k lezení, kašna
ve které se jde v létě ochladit apod.
Jak si Klatované a návštěvníci města
oblíbí nové Vrchlického sady je ještě
brzy hodnotit. Projekt revitalizace
Hostašových sadů však sliboval místo pro pořádání drobných kulturních
akcí. Vedení města doufalo, že se “stane oblíbeným místem nejen místních
občanů, ale i návštěvníků města.“
Jeden roh parku je pietním místem,
ale zbytek prostoru využíván příliš

není. Jedinou pozitivní výjimkou je
parkurová skupina, která si oblíbila
kameny v jihozápadním rohu parku.
Na necelých tři čtvrtě hektaru je to
ale žalostně málo.
Klatovští Piráti chtějí prosadit úpravu prostoru tak, aby lákal k zastavení nebo třeba k vyplnění ‚plonkové’
půlhodinky ve městě. V neposlední
řadě by bylo příjemné mít odpověď na
otázku pro turisty: “Jsme tady na návštěvě, je to tu krásné, kam ale máme
ještě zajít s dětmi?”
Stanislav Haviar
volební lídr pirátů pro Komunální
volby 2018 v Klatovech

Kameny v rohu parku občas využívají
místní parkouristé. Zbytek parku je
však většinou nevyužitý. (Foto: autor)

tÉMata

Nedostatek parkovacích míst
je čím dál více znatelný

Najít volné parkovací místo zejména na některých klatovských
sídlištích je poslední dobou čím
dál obtížnější. V posledních letech několikanásobně vzrostl
počet vozidel, na což v minulosti nebyl brán zřetel. Proto je
nutné na tuto skutečnost oka-

mžitě reagovat a najít řešení jak žují v některých ulicích průjezdnost
ostatním řidičům. Raději nemyslet na
parkovací plochy rozšířit.
Zaparkovat například na sídlišti
Pod Hůrkou nebo na Domažlickém
předměstí je poslední dobou čím dál
složitější. Řidiči jsou tak nepřímo
nuceni parkovat tam, kde to zákon
neumožňuje. Tím však mnohdy stě-

Mánesova ulice v Klatovech. Auta se na dovolená stání nevejdou. (Foto: autor)

to, jak by to dopadlo, kdyby zde musel
zasahovat hasičský záchranný sbor,
který by se k některým místům se svou
technikou dostával velmi obtížně.
Je zřejmé, že na většině místech nelze
rozšířit parkovací plochy tak, aby byly
dostačující pro všechny. Jsme si však
jisti, že na mnoha z nich lze realizovat
jejich navýšení, aby alespoň nejvytíženějším místům bylo od stojících
vozidel odlehčeno. Při tom je nutné
brát zřetel na městskou zeleň a respektovat požadavky obyvatel, kterých se
to bezprostředně dotýká. Dále je také
zapotřebí na tuto skutečnost myslet při
nové výstavbě a dostatek parkovacích
míst při ní vytvářet.
Jiří Zavřel
kandidát do komunálních
voleb 2018 v Klatovech

Zajištění bezpečnějších
přechodů pro chodce
je nutností
Na bezpečnost chodců, zejména na přechodech pro
chodce, je zapotřebí myslet
již z důvodu neustále navyšující se automobilové
dopravy. Bohužel se v našem městě nachází několik rizikových přechodů, se
kterými je zapotřebí něco
udělat.
Vezměme za příklad přechod
pro chodce na Domažlické ulici
u Klatovského dvora. Jen v letošním roce zde bylo na životě
a zdraví vážně ohroženo několik dětí. Je až zázrakem, že zde
nedošlo k tragičtější události.
Zejména u tohoto přechodu,
který je přes školní rok hojně
využíván dětmi navštěvující

místní základní školu, je potřeba nalézt vhodné dopravně
architektonické opatření, které
povede k zajištění větší bezpečnosti všech jeho uživatelů.
Na jiných místech by zcela
jistě kromě složitých stavebních úprav postačila změna
dopravního značení, ať už by
se jednalo o zvýraznění stávajícího či doplnění vodorovného
a svislého značení, upravení
nejvyšší dovolené rychlosti
apod.
Život a zdraví máme jen jedno! Zajistěme, abychom se i po
této stránce cítili v našem městě bezpečněji!
Jiří Zavřel
kandidát do komunálních
voleb 2018 v Klatovech
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kandidáti pro Klatovy
komunální volby 2018

34 let, servisní technik, vyučil se v oboru Prodavač, dále studoval obor
mechanik-elektronik. Nyní pracuje jako externí pracovník pro mezinárodní společnost se zaměřením na správu a údržbu budov. Žije
v Klatovech, člen Pirátské strany. Mezi jeho zájmy patří: kybernetika,
tvorba elektronické hudby a výlety do přírody.

Ondřej Škába

„Od mých zájmů se jasně odvíjí i moje snažení na radnici. Rád bych skrze
moderní technologie více zpřístupnil veřejnosti zasedání rady a chod radnice
celkově, a předcházel tak potencionální korupci. Jako další důležitý faktor
vidím kontrolu moci a mocných po vzoru pirátské petice z léta 2017.“

rndr. stanislav haviar, ph.d.

volební lídr Pirátů
pro Komunální volby 2018 v Klatovech

32 let, žije od narození v Klatovech, kde v současnosti pracuje na dopravním inspektorátu. Vystudoval magisterský obor Rozvoj venkovského prostoru na České zemědělské univerzitě v Praze, který byl úzce
zaměřen na rozšíření socio-ekonomických aktivit v obcích svépomocí
či za využití dotačních titulů z Evropské unie. Během tohoto studia se
jako redaktor zapojoval do činnosti univerzitních novin a pracoval jako
technik v místním divadle.

32 let, výzkumník a učitel na Západočeské univerzitě v Plzni. Předtím
vystudoval Matfyz na Univerzitě Karlově. V Klatovech žije od malička,
nyní zde bydlí s manželkou a třemi dětmi. Spoluzaložil Ratolest – Spolek
pro inovativní vzdělávání. Od roku 2014 je členem komise pro výchovu,
vzdělávání a sport. S Piráty spolupracuje tři roky, členem je od roku 2018.
Volný čas tráví nejraději s rodinou, v dílně a na zahradě nebo s kapelou.
„Není mi lhostejné, jak svět kolem mne a tím spíše moje město vypadá a prosperuje,
hledám cesty jak přispět k tomu, aby byly Klatovy příjemné místo pro život, nejen pro
mne, ale i pro všechny ostatní.
Dlouhodobě se zabývám problematikou vzdělávání. Vnímám, že stejným výzvám, kterým
čelí náš vzdělávací systém a které jsou důsledkem společenských změn, čelí i samospráva.
Ve zdravém a prosperujícím městě je třeba umožnit všem, kteří o to stojí, aby měli možnost
se o chodu ve městě přehledně dozvědět a věcně se vyjádřit k plánovaným krokům. Pokud
je toto umožněno, je dále na zastupitelích, aby pečlivě a rozumně posuzovali, která opatření
města fungují dobře a která jsou pouze zaběhlým nefunkčním zvykem.“

Se svými přáteli založil v roce 2010 Fanklub HC Klatovy, z.s., kterému
doposud stojí v čele jeho předsednictva. V současné době pracuje na
dopravním inspektorátu v Klatovech, kde řeší dopravní přestupky na
klatovském okrese.

Ing. Jiří zavřel

Ve volném čase se věnuje svým dvěma dcerám a manželce, hraje fotbal v nižší fotbalové soutěži,
rád jezdí na cyklovýlety, absolvuje pěší trasy po Klatovsku a lpí na lidových tradicích.
„Rád bych vylepšil zejména nedostatek parkovacích míst na sídlištích, nebezpečnost některých
přechodů pro chodce, která je místy velmi tristní, bezpečnost cyklodopravy ve městě a rozšíření
nabídky volnočasových aktivit pro jedince i rodiny s dětmi.“

46 let, ekonom, vystudoval obor Informační a finanční management
na Západočeské univerzitě v Plzni. Celý profesní život se zabývá podnikovými financemi na různých pozicích v poradenských firmách,
v bankovnictví a výrobních podnicích. V Klatovech žije s manželkou
a dvěma dcerami. Angažuje se ve spolkovém životě a hraje v kapele.

Ing. Radek Vojta

22 let, student Archeologie pravěku a středověku
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, terénní dokumentátor, člen Pirátů.

„Chtěl bych, aby Klatovy byly příjemné město pro život a oblíbené místo
pro podnikání. Přál bych si, aby se lidé opět začali do Klatov stěhovat za
bydlením i prací. Chtěl bych pomoci vytvářet k tomu vhodné podmínky. Budováním lepšího zázemí pro rodiny s dětmi, zlepšením nabídky kulturního,
společenského a sportovního vyžítí a na druhé straně podporou podnikání
tak, aby vznikala pracovních místa pro vysoce kvalifikované pracovníky.“

josef kubát

„Je důležité komunikovat s občany a zájímat se o témata,
které jiní řešit nechtějí. Sociální politika na komunální
úrovni se musí zaměřit na čerpání evropských dotací na
programy nezaměstnanosti, prosazování rovných příležitostí pro všechny, zejména pak na možnost rekvalifikace
pro starší lidi. Je třeba vyvíjet tlak na spolupráci kraje
s  obcemi v boji za modernější technologie na pracovních
úřadech. Nejen v tom můžou Piráti Klatovům pomoci.“

Ing. Bc. Alena Balíková

Ing. Tomáš Kozák, Ph.d.

Vendula šindelářová

55 let, fyzioterapeutka

34 let, vědecký pracovník,
vysokoškolský pedagog

39 let, terapeutka

Mgr. Michaela Baumlová

Michal Klasna

MGR. Petra Haviarová

32 let, učitelka

32 let, podnikatel v IT
a elektro

38 let, fyzioterapeutka

Helena wachtlová

34 let, na rodičovské dovolené

pavel polák

31 let, programátor

andrea Jančová

Jiří řáha

Eva Horáková

Pavel Kardoš

Filip Jandl

Miluše Blahníková

27 let, prodavač

Tereza Hanketová
30 let, dělnice

Naďa Klasnová

51 let, kadeřnice
26 let, zedník

Bc. Jan Vlček

33 let, disponent logistiky

28 let, učitel angličtiny a matematiky

Lucie Šnorová

Pavla Kejzlarová

Bc. Lenka Klasnová

Ing. Jaroslav Bauml

29 let, marketing

28 let, systémový specialista

21 let, studentka

34 let, programátor

31 let, servírka
25 let, číšník

34 let, dělnice

Josef Kubát

52 let, asistent jednatele
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35 let, OSVČ. Narodil se v Domažlicích, 20 let žil v nedaleké
obci od Domažlic, nyní 15 let žije v Domažlicích, vystudoval
obor prodavač smíšeného zboží a dálkově si dodělal maturitu.
5 let provozuje prodejnu se smíšeným zbožím.

Jan Kincler

„Po pěti letech provozování obchodu na náměstí jsem zásadně
proti stávající formě trhového prodeje, který každou středu v měsíci
zneprůjezdní střed města a komplikuje zásobování. Jako zastupitel
bych rád věnoval svoji pozornost problematice dopravy a městské
policie.“

Ing. Viktor Krutina

volební lídr Pirátů
pro Komunální volby 2018 v Domažlicích

39 let, soudní znalec. Rodilý Domažličák, se svou rodinou žije
v Domažlicích a tráví zde většinu pracovního života. Je na Domažlice a Domažlicko pyšný. Přeje tomuto regionu, aby prosperoval a stal se lákavým a dobrým místem pro život. Anebo
pro krátkodobou návštěvu pro turismus, kulturu nebo sport.

40 let, projektant, člen Pirátů
„Jako projektant se dnes a denně setkávám ve své kanceláři s občany města Domažlice,
na které plnou silou dopadly limity územního plánu. Dnes a denně pro ně bojuji s úřady,
aby mohli své projekty realizovat. Chci, aby úředníci na radnici pracovali co možná
nejefektivněji pro občany. Hledali cesty jak žadateli pomoci a ne důvody pro zamítání
jeho žádosti. Prvním krokem bude zavedení elektronického sjednávacího systému, kdy
si občan bude moci zarezervovat konkrétní den i čas pro svoje jednání.“

Ing. Roman Kalous, Ph.D.

34 let, personalista. Téměř celý život bydlí v Domažlicích. Město, které má svůj vlastní naturel i specifika.
Město, které má zvuk nejen v rámci České republiky,
ale i celého světa.

Rudolf ŠPoták

„Pracuji jako personalista a tak vím, že nejdůležitější
ze všeho jsou lidé. Chtěl bych se zasadit o to, aby radnice
a všichni lidé, kteří zde pracují, byli pro občany službou.
Samospráva města je zde pro občany a nikoliv naopak,
což se bohužel v poslední době v Domažlicích děje. Chtěl
bych se podílet na tom, aby radnice byla otevřenější a byla
pro občany službou.“

Jan Pachl

39 let, sklenář

Mgr. Tomáš Hraběta

„Věřím, že je možné se inspirovat příběhy úspěšných měst, nesnažit se znovu vymýšlet vymyšlené. Myslím, že je nutné teď začít
pracovat na tom, aby Domažlice byly i za deset, dvacet let konkurenceschopné.“

45 let, projektantka. Narodila se v Mostě, vystudovala Vysokou
školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě, obor Ekotechnologie zpracování odpadů. V minulosti pracovala na Magistrátu
města Mostu na Odboru městského majetku. Své zkušenosti by
chtěla využít ke zlepšení vztahů mezi občany města a radnicí. Nyní
žije již 11 let v Domažlicích s manželem a třemi dětmi. Pracuje
v projekční kanceláři.

Ing. Helena Krutinová

Jiří Štangl

40 let, vedoucí výroby

Zbyněk Melecký

„Domažlice mne zaujaly svou malebností a přírodou. Vzhledem k oboru
který jsem vystudovala, bych se chtěla věnovat problematice odpadového
hospodářství, technických služeb, úklidu veřejného prostranství a především
zvýšení množství zeleně v nově vznikajících lokalitách města Domažlic.“

Aleš Sobotka
37let, obchodník
ve stavebnictví

Petr Žižka

33 let, manažer kvality

47 let, operátor CNC

37 let, obchodní zástupce

Karel Kýček

Alena Pivoňková

Miroslav Michalík

Andrea Blahníková

Stanislav Hrnčíř

Jiří Pojar

42 let, státní zaměstnanec

45 let, personalistka

Daniel Fronk

39 let, dozorčí provozu

Václav Stieber

36 let, automechanik

28 let, asistentka

48 let, dělník

Aleš Procházka

40 let, automechanik

Vít Foltýn

30 let, zedník

45 let, instalatér

42 let, invalidní důchodce
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Piráti chtějí osamostatnit

oddělení investic

Za doby působení starosty Macha
na radnici se doposud samostatné
oddělení investic spojilo s oddělením
správy majetku a v dnešní době čítá
14 zaměstnanců. Z tohoto počtu však
jen 3 lidé pracují v oblasti investic a
dotací pro městské projekty. Řada
věcí se proto hradí pouze z městského
rozpočtu jako například ta největší, což je rekonstrukce plaveckého
bazénu za bezmála 300 miliónů. 3
lidé shánějí do městské kasy dotace
a zbylých 11 lidí je následně spravuje.
Tento závratný nepoměr je tragický.
Odbor správy majetku města je zahlcen činnostmi, jako jsou povolování
přípojek vody a kanalizace, vydávání
parkovacích karet, správa hrobových
Domažlický bazén. Rekonstrukce za bezmála 300 miliónů korun. (Foto: autor) míst a jiné záležitosti, kterými ná-

sledně zahlcují jednání rady města.
Důležité procesy dlouhodobého plánování projektů, zadávání studií a
přípravy výběrových řízení, jsou v
troskách. Vžijte se do situace, kdy
z velké rodiny chodí 3 členové do
práce, vydělávají peníze a zbylých 11
je doma utrácí.
Piráti chtějí opět osamostatnit oddělení investic, a tím zlepšit kvalitu
přepravovaných projektů. Chtějí vydat
jasná pravidla pro nejčastější úkony
při správě majetku a uvolnit ruce Radě
města Domažlice, která se může soustředit na smysluplnější práci.
Roman Kalous
kandidát do komunálních
voleb 2018 v Domažlicích

Držíme kurz!

Střet zájmů
jak to vidí Piráti

Piráti jsou dlouhodobě a celorepublikově proti kumulování funkcí
a následnému střetu zájmů. V Domažlicích je tato praxe již dlouhá
léta praktikována bez sebemenšího
povšimnutí. Jedná se o etickou neslučitelnost funkce zastupitele s vedoucí funkcí organizace zřizované,
provozované či dotované městem. V
současné době v zastupitelstvu města sedí oba dva ředitelé základních
škol, ředitel městského kulturního
centra i ředitel lidové školy umění.
Všichni tito zastupitelé jsou zvoleni

za Sdružení pro město Domažlice
vedené starostou panem Machem.
Zastupitel je voleným zástupcem
občanů města. Občané předpokládají, že svým konáním bude hájit
jejich zájmy, rozhodovat v jejich
prospěch a vykonávat minimální
kontrolní činnost nad děním ve
městě. Tito lidé však z pozice zastupitele při schvalování rozpočtu
hlasují o příjmech do jimi vedených organizací, potažmo o objemu
peněz, ze kterého minimálně část
půjde na vlastní finanční ohodno-

cení. Nedá se tedy předpokládat,
že budou při tomto rozhodování
nezávislí.
Dále si pokládáme otázku, zda
jsou tito lidé na kandidátce dobrovolně nebo se jedná o nutnou
potřebu zavděčit se vedení města
a tím uhájit svoji vedoucí pozici.
Piráti s tímto postupem nesouhlasí, nepodporují ho.
Jan Kincler
kandidát do komunálních
voleb 2018 v Domažlicích

Pirátský poslanec Petr Třešňák. Po zvolení
do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017
rezignoval na svoji funkci starosty Marianských lázní, aby se mohl práci poslance
plně věnovat.

Volby do senátu: Domažlicko – Klatovsko
Hlavním cílem mojí kandidatury je vrátit senátu léty ztracenou důvěru. Nechci,
aby byl Senát instituce pro vysloužilé politiky, předdůchodová trafika nebo
funkce za loajalitu. Chci, aby Senát byla funkce ČESTNÁ a BEZPLATNÁ.
Chci, aby senátoři byli lidé z přesvědčení, ne pro peníze.

A

Ing. Viktor Krutina

kandidát na senátora
volební okrsek č.11 Domažlice
Vystudoval Gymnázium Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích.
Následné České vysoké učení technické v Praze – stavební fakulta –
obor pozemní stavby a konstrukce. Čtyři roky pracoval jako referent
stavebního úřadu v Domažlicích. Dále pak rok v soukromé firmě
jako projektový manažer staveb. Od roku 2006 doposud pracuje ve
vlastní projekční kanceláři v Domažlicích

Na rozdíl od poslance, který má řekněme na starosti
celý kraj, senátor má pod sebou
pouze dva necelé okresy. Chci
pomoci lidem tak, že mi sdělí
svoje problémy a připomínky a já bych následně oslovil
naše poslance v PS a bude-li
to v našich silách a v souladu
s naším programem, připravil
legislativní změnu. Měnit zákony z pozice senátora ze senátní
lavice pokládám za nemožné.
V Senátu chci vždy hlasovat
tak, jak hlasovali naši poslanci a chci udělat vše proto, aby zákony postoupené senátu nebyly
nijak zdržovány. Duplicitní projednávání zákonů ve výborech
Senátu pokládám za zdržování
a pouze umělé vytváření důležitosti Senátu jako takového.

B

C

Senát je pro mě pojistka
demokracie a jako od každé pojistky se neočekává, že
bude denně v permanenci, tak
stejně tak Senát by měl do legislativy zasahovat co možná
nejméně a jen ve výjimečných
ústavních případech. Proto je
důležité, aby senátor spíše loboval u poslanců.
Nechci mít vlastní kancelář a čekat, až za mnou
lidé přijdou v předem mnou
stanovený den a hodinu. Chci
hlavně cestovat po volebním
okrsku za lidmi. Chci jim dát
možnost si mě pozvat řekněme
na zasedání výboru příznivců
„Člověče, nezlob se“ v Sušici,
do domova důchodců na odpolední posezení v Běhařově či
na předání prestižní ceny mla-

D

dý automechanik v Bělé nad
Radbuzou (pozn. příklad akcí
je smyšlený). Na těchto dobrovolných akcích chci lidem
vysvětlit náš program a doplnit kusé a neúplné informace
(mnohdy zavádějící), které
mají z televize, novin a internetu o naší činnosti. Nechci
lidem na ulici nutit letáky
a obtěžovat je volebním bojem.
Chci komunikovat s lidmi, kteří o to stojí.
Názory, potřeby, atmosféru a náladu mezi lidmi chci
společně s členy strany vyhodnotit a konfrontovat tyto požadavky s naším volebním programem a směřováním strany.
Případně dát podnět na změnu
našich postojů (programu) blíže k obecnému mínění.

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

„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 komunistů, 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 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 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.
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 vítězství dosáhnout?
Nejsme žádné rychlokvašky! Když
děláte politiku dobře a v zájmu lidí,
je to i otázka času, než se vám věci
podaří a lidé si toho všimnou. Nestačí rozhodně, když vám tleská jen
vaše sociální bublina. A to je síla
Pirátů. Mluvíme s lidmi a věnujeme
jim 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 působí 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 Pirát-

ské Listy a vysvětlovat pirátskou politiku přátelům, známým i veřejnosti.
Bezpochyby jedním z nejostřejších
a nejsledovanějších soubojů bude
volba pražského primátora. Věříte
tomu, že primátorem se stane Pirát
Zdeněk Hřib?
Víte, Praha není Česká republika, ale
je nejvíce vidět. Řeknu to takhle. My
jsme v Praze v minulém období se
čtyřmi křesly dokázali rozkrýt desítky případů očividného plýtvání. Zachránili jsme desítky milionů korun.
Pražský pirátský tým je strašně silný
a Zdeněk Hřib je profík z oblasti
digitalizace zdravotnictví. V současné době máme v Praze asi dvacet
procent, a pokud se nespolčí pražští
matadoři z ANO s ODS, kteří si už
teď při hlasování na Magistrátu vyměňují sympatie, tak bychom mohli
mít v Praze pirátského primátora.
Cílíte na nějakou konkrétní skupinu voličů, kdo jsou voliči Pirátů?
První fanoušci Pirátů byli mladší
lidé, ale mně už je taky skoro čtyřicet, už 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
externí redaktor

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.
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Městské sociální služby pohledem Pirátů
reportáž

Česká pirátská strana se netají tím, že je stranou, která je
otevřena diskuzi s odbornou
i širokou veřejností. Při plnění
programového bodu sociální
politiky jsme se rozhodli inspirovat se strategií dlouhodobou
a úspěšnou, strategií Městského ústavu Sociálních služeb
Klatovy (MěÚSS, dále Ústavu).
Skrze Ústav se město Klatovy
stará o své občany a poskytuje
jim širokou škálu sociálních
služeb již přes dvacet let. Klatovský Ústav byl jeden z prvních svého druhu v republice.
Rozhodli jsme se ho navštívit,
abychom jeho fungování probrali s Bc. Alenou Kleinerovou,
ředitelkou Ústavu a Marií
Dzurovou, Dis. sociální pracovnicí pověřenou řízením
azylového domu.
Sociální prevence a sociální
péče
Cílem organizace je řídit chod jedenácti zařízení s různými cíli. Tyto
zařízení se svým posláním dělí na
dvě skupiny: „Služby sociální péče“
a „Služby sociální prevence“. Řada
lidí neví, že tyto dvě skupiny spadají
pod jeden ústav s jedním rozpočtem.
Nebo nemají představu o tom, která
zařízení pod služby sociální prevence
spadají. Některé vyloučené lokality
a problémové ubytovny jsou pak se
zařízeními služeb sociální prevence
ztotožňována a vznikají nálepky typu
„rozdavači dávek“, „sluníčkáři“, apod.
Proto je problematika rozebrána níže.

Vnitřní členění ústavu
Důležité je vnímat vnitřní členění
ústavu. Do skupiny služeb sociální
péče patří Domovy pro seniory v
Klatovech a v Újezdci, ve kterém je
i Domov pro osoby se zdravotním
postižením. Obě zařízení pro seniory
mají jasný cíl, vytvořit prostor natolik přívětivý, aby seniorům nahradil
jejich domácí prostředí. Málokdo ví
o Domově pro osoby se zdravotním
postižením, který pomáhá handicapovaným co nejvíce osamostatnit
a zapojit do plnohodnotného života.
Ústav dále zaštiťuje Pečovatelskou
službu a Poradenské služby v Balbínově ulici a Centrum denních služeb
v Podhůrecké ulici.
Poradenská služba radí lidem v těžké životní situaci. Pečovatelská služba
je terénní sociální služba pro ty, jež
zastihl zdravotní problém, či nenadálé situace, např. rodiny, ve kterých se
narodila vícerčata. S pomocí Ústavu,
především jeho terénních pracovníků pak mohou setrvat ve vlastních
bytech, a tak si svůj životní standart
udržet. Centrum denních služeb má
podobné cíle, ale specializuje se na
konkrétní denní doby.
Do skupiny služeb sociální prevence
patří budovy v Koldinově ulici – Sociální ubytovna, Azylový dům a Noclehárna pro bezdomovce. Noclehárna

dává lidem bez domova za poplatek
možnost přenocovat a  zařídit si základní hygienu. Město tak účinně
předchází rizikovému stavu hygieny
v této komunitě a obyvatele města
tak chrání před šířením rizikových
nemocí. V Sociální ubytovně a Azylovém domě se zabývají problematikou osob v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení a bojem
proti marginalizaci, který má za cíl
úspěšně začlenit oběti zpět do společnosti.
Klub seniorů a Domácí ošetřovatelská péče dle zákona nespadají do
sociálních služeb, ale jsou Ústavem
spravovány. Bližší popis všech zařízení najdete na webových stránkách
Ústavu. Pro kvalitní společenskou
diskuzi o sociální politice, je třeba
odlišovat, zda se mluví o klientech
služeb sociální péče, nebo služeb sociální prevence. Potřeby a stav klientů
těchto dvou skupin služeb se zásadně
liší.

Rozhovor s Alenou Kleinerovou, ředitelkou Ústavu
Bolestný život lidí, kteří prožívají
hmotnou nouzi, rodinné násilí, zdravotní omezení, anebo život ve staří
a v samotě, by byl bez pomoci leckdy
neúnosný. Ptali jsme se tedy, jak město může pomáhat lidem v nejrůznějších těžkých životních podmínkách
tak, aby mohli vést plnohodnotný
život. Dále jsme probírali rozpočtový stav instituce zřizované městem
Klatovy. Zajímalo nás, jak si vedou
uživatelé služeb sociální prevence v
průběhu i po ukončení spolupráce s
Ústavem a zdali nejsou zneužívány
dávky. A také jsme zjišťovali, co v
koncepci státu a města chybí. Promluvili jsme si i o tom, co je nejpalčivějším problémem v síti sociálních
služeb nejen v Klatovech.

Současný stav Ústavu
Z finančního pohledu si Ústav vede
dobře, splňuje podmínky státu a hospodaří s vyrovnaným rozpočtem
o  95 milionech korun, který je na
probíhající rok k nahlédnutí na jejich
stránkách. „Zaměstnáváme přes 150
pracovníků, za současné situace na
trhu práce (nízké nezaměstnanosti – pozn. autora) je někdy problém
některé pozice obsadit, ale zatím se
nám to daří.“ hodnotí ředitelka personální stav Ústavu.

Když systém služeb sociální
prevence zafunguje
„Samotná práce s klienty bývá někdy komplikovaná a záleží na jejich
ochotě spolupracovat a řešit svoji
nepříznivou sociální situaci. Pomoc
sociálních služeb vychází z individuálně určených potřeb osob, musí
uživatele služeb motivovat k tomu,
aby nevedly k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé
sociální situace, a posilovat jejich
sociální začleňování. Dávky, které
pobírají k překonání složité životní
situace však nejsou zadarmo a musí
se starat sami, aby splnili podmínky
na výplatu. Klienti uzavírají smlouvu
s MěÚSS včetně individuálního plánu
na řešení jejich nepříznivé sociální
situace. Ne vždy však dopadne spo-

Domov pro seniory v Újezdci.
(Foto: wikimedia.org)

lupráce dobře, přesto však instituce
dokázala pomoct postavit se na nohy
mnoha lidem a své hlavní poslání
tak plní.“ komentuje A. Kleinerová
fungování služeb sociální prevence.
Program pro klienty je tvořen zpravidla na rok. Nejvíce po úspěšně dokončeném programu potřebují klienti
návaznost formou dostupného bydlení a práce.

Jak to vidí Piráti
Současný systém vyplácení stravenek místo peněz podle Pirátů problémy jen více prohlubuje. To, že výdej
stravenek místo hotovosti komplikuje
chod Domovů pro seniory je zřejmé.
U závislých lidí na alkoholu či gamblingu navíc probíhá směna stravenek
za běžné peníze v extrémně nevýhodném kurzu. Změna k lepšímu je však
již na cestě a jeden návrh zákona má
mimo jiné i pirátskou značku

Pohled uživatelů služeb sociální
péče
Rozhodli jsme se oslovit nejen poskytovatele služeb, ale i jednu z jejich
uživatelek. Oslovili jsme místní manželský pár, žena žije již dvacet let na
vozíku. Ve věku více než padesát let se
navíc začali starat o svou tetu. Vzhledem ke zdravotnímu stavu manželky
využili občas pomoci pečovatelské
služby a na závěr života tetu ubytovali v Domově pro seniory v Újezdci.
„Spektrum služeb bylo pestré, rok od
roku se služby zlepšovaly, ale ceny
by pro nás byly při dlouhodobém
užívání příliš vysoké. Je to znát, když
to platíte z českého důchodu. Zároveň mi bylo líto zaměstnanců a jejich
nízkých platů, které dlouho nikdo
neřešil. Škoda jen, že v minulosti se
finanční podpora takových služeb
řešila nekoncepčně. Ale nejen těchto služeb. Například za Škromacha
byly sníženy na minimum příspěvky na pomůcky vozíčkářům a jiným
handicapovaným, nebo byly zrušeny
úplně.“ popisuje svou zkušenost seniorka.
Za Piráty jen dodáváme, že ceny
jsou odrazem stavu trhu. Stát až do
roku 2017 platy zaměstnanců v sociálních službách nijak výrazně nezvyšoval. Což vyústilo roku 2016 i ve
stávkovou pohotovost. V minulém
roce MPSV navýšilo platy o 30%.
Bylo na čase vzhledem k tomu, že

někde byl podstav i 50%.

Názor z Poslanecké sněmovny
Závěrem přinášíme ještě pohled
pirátské poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku,
PhDr. Olgy Richterové, Ph.D., která
v současné době sbírá podněty například o vyplácení dávek v hmotné
nouzi poukázkami. Prosazuje zacelení děr v síti sociálních služeb pomocí sociálně aktivizačních služeb,
které zejména pro rodiny s dětmi vidí
jako cestu z bludného kruhu dávek
a chudoby.
„Přála bych si víceleté financování sociálních služeb: dnes působí
v obrovské nejistotě a vůbec nejde
plánovat větší projekty. Taky je patrné, jak ohrožené jsou služby terénní a ambulantní, ačkoliv pomáhají
udržet lidi doma a ve finále vyjdou
mnohem levněji než ty pobytové. No
a tím úplně nejdůležitějším tématem
je bydlení: bez dostupného bydlení
naše společnost nemůže dlouhodobě
fungovat.“ kvitovala výsledky rozho-

vorů v Klatovech paní poslankyně.
Úzký kontakt institucí, odborníků,
politiků a hlavně uživatelů služeb je
nejschůdnější cestou k řešení všech
legislativních problémů. Město Klatovy se v budoucím plánování rozvoje
města musí více zaměřit na dostupné byty a tzv. chráněné bydlení, také
by pomohlo navýšení rozpočtových
kapitol na konkrétní terénní sociální
pracoviště.

Autor: Josef Kubát
kandidát do komunálních voleb 2018
v Klatovech,
člen Pirátů

PhDr. Olga Richterová, Ph.D. (*21. ledna 1985), je první místopředsedkyní Pirátů poslankyně PSP ČR, od října 2014 zastupitelka
městské části Praha 10. Dlouhodobě se zabývá problematikou
nebytových prostor. Je místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku. Věnuje se také tématu dětských skupin. (Foto: wikipedia.org)
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Rádi bychom poděkovali všem příznivcům, kteří nás v parlamentních volbách
2017 podpořili a dali nám hlas. Pirátská strana se tak díky nim dostala
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a má za cíl prosadit
co nejvíce ze svého volebního programu.
Na tento výsledek bychom rádi navázali ve volbách komunálních.

Sdílení je aktem lásky
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