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Kompletní kandidátka
Pirátů pro Kutnou Horu

Piráti Středočeského kraje
– mapa kontaktů

Slova středočeských poslanců
I. Bartoše, L. Kozlové a F. Kopřivy

Jak volit v komunálních volbách,
aby hlasy nepropadly?

Pirátský program pro Kutnou Horu
na období 2018 až 2022

Piráti se chystají na komunální volby
Naším cílem je vytvoření názorové
platformy, která bude sdružovat občany sdílející ideály České pirátské
strany a zajímající se o dění v našem
městě a jeho další rozvoj. Tyto principy chceme uplatňovat na půdě zastupitelstva a v komisích rady města.
V souladu s politikou Pirátů chceme
na úroveň komunální politiky vnést
především transparentní a otevřené jednání. Stejně jako na celostátní
úrovni, i ve vedení města budeme
prosazovat hospodaření s vyrovnaným rozpočtem, svobodný přístup
občanů k informacím, zapojení občanů do rozhodování, průhlednost
financování a fungování městských
orgánů. Maximální informovanost
občanů je pro nás velmi důležitá, jejím prostřednictvím chceme docílit
většího zapojení a zájmu lidí o veřejný
život a dění ve městě.
Prioritní oblasti našeho volebního
programu jsou:
 koncepce otevřené radnice,

 sestavení dlouhodobých plánů
rozvoje města v různých odvětvích s časovým přesahem alespoň
dvou následujících volebních
období,
 koncept Smart City,
 školství a sport,
 sociální oblast.

Štěpán (24) po maturitě na zdejším církevním gymnáziu odešel studovat na Pedagogickou fakultu
v Hradci Králové, kde také získal bakalářský titul v oboru Historie – společenské vědy se
zaměřením na vzdělávání. V současné době na stejné univerzitě studuje magisterský.
program Novodobé české a československé dějiny. Ve své bakalářské práci se zabýval
rekonstrukcí života několika neznámých kutnohorských měšťanů z období pozdního
středověku. V diplomové práci odkrývá činnost KSČ po roce 1945 a především
události roku 1948 na Kutnohorsku. Kromě jiného jej zajímá práce s mládeží, kdy
několik sezón po sobě jezdil jako vychovatel na školy v přírodě. Při studiu pracuje
jako koordinátor středočeského krajského sdružení České pirátské strany. Piráti ho
oslovili především jako strana nová, nezatížená stigmaty minulosti, prosazující ideály
svobody a demokracie a především otevřenosti vůči občanům a rovným a férovým jednáním.

„Pirátská strana je vskutku jedinečná v dnešním politickém spektru.
a proto jsem se rozhodl prosazovat její politiku vyznačující se
otevřeností, férovým jednáním a schopností věcné a konstruktivní diskuse napříč politickým spektrem. V rámci města
chci především přiblížit politiku občanům a zajistit přesun
kvalitních a ověřitelných informací na ose město – občan,
který vnímám jako základ otevřené politiky. V rámci zastupitelstva chci prosazovat koncepci otevřené radnice, která
bude přívětivá, umožní občanovi kvalitní informovanost a všem,
kteří o to budou mít zájem, sledovat a spoluutvářet pozitivní obraz
našeho města, kde všichni společně žijeme.“

kutná
hora

Č

eská pirátská strana vstupuje
poprvé do komunálních voleb
v Kutné Hoře. Kandidátní listina je
tvořena členy České pirátské strany
a nezávislými kandidáty.

V těchto oblastech se cítíme schopni
skutečně pracovat ve veřejném zájmu a přispět naší odborností. Jsme
si vědomi, že existují i další důležité
otázky komunální politiky, kterým
se též budeme intenzivně věnovat.

„Naším cílem je obec, kde může
každý člověk svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě
naší společnosti je otevřenost, kvalitní vzdělání a veřejné služby, použití
nových technologií a zapojení občanů
do rozhodování.“
V těchto Pirátských listech jsme pro
Vás připravili představení našich čelních kandidátů a program pro následující komunální volby.

Bc. Štěpán Drtina

Vítek (45) vystudoval učitelství biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
a vychovatelství s etopedií na Univerzitě Hradec Králové. Pracoval jako učitel
na základní škole, poté na gymnáziu a několik let jako vychovatel ve výchovném
ústavu. Posledních šest let je ve funkci ředitele základní školy Kutná Hora,
Kamenná stezka. Mimo jiné prošel i výcvikem supervize a mediace. Je aktivním
sportovcem – házenkářem, dlouhodobě pracoval s mládeží a šest let je hlavním
trenérem kutnohorského A-týmu a členem výboru házenkářského oddílu. Je
kutnohorským rodákem a říká o sobě, že je kutnohorský patriot. Má čtrnáctiletou
dceru a je šťastně podruhé ženatý.

„V komunální politice se chci snažit o maximální otevřenost
a přiblížení politiky všem lidem. Prioritou pro mě jsou demokratické principy, pevné zásady a upřednostnění konsensu
před silovým řešením. Politika pro mě znamená především
diskuzi. Chtěl bych do řízení města přinést více koncepčnosti a hlavně ducha spolupráce a vzájemnosti. Věřím, že
se jedná o reálný cíl pro příští volební období a Kutná Hora
se stane městem, kde společný zájem převáží nad osobními
malichernými spory”.

Mgr. et Bc. Vít Šnajdr

„Od svého působení v zastupitelstvu si slibuji zlepšení spolupráce
mezi zastupiteli navzájem, zastupitelů se zaměstnanci města
a především zastupitelů s občany. Přála bych si, abychom si
v otevřené a věcné diskuzi mezi politiky a občany dokázali
zhodnotit naše možnosti, určit si priority dalšího rozvoje
města a sestavit rozumný plán, jak toho docílit. Tento plán
by potom měl být koncepční a časově přesahovat více než
jedno volební období. Pojďme se tedy setkávat, prezentovat,
diskutovat, oponovat a společně připravovat návrhy, plány a projekty, jak z našeho města udělat místo, kde se nám bude dobře žít!“

Markéta (35), autorizovaný projektant pozemních staveb. Vystudovala stavební
fakultu ČVUT, po ukončení studia pracovala dva a půl roku na stavbě kulturního
centra arabského světa v Tunisu na pozici přípravář a projektant koordinace scénografie. Po návratu do ČR působila na obchodním oddělení přední české stavební
společnosti, kde měla v kompetenci přípravu a kompletaci nabídek společnosti
do veřejných zakázek. V současnosti se věnuje projektování pozemních staveb. Má
tři děti, v Kutné Hoře žije s rodinou čtvrtým rokem. Zajímá se o inovativní přístupy
ve vzdělávání dětí, městské investiční projekty a zlepšování kvality veřejného prostoru.

Ing. Markéta Šedivá

„V komunální politice chci především informovat občany o dění
na radnici a ve městě tak, aby se k lidem dostávaly kompletní
a srozumitelné informace, které umožní jejich aktivní zapojení
do dění v Kutné Hoře. Dále se chci věnovat konceptu udržitelného města, tzv. smart city. Mým cílem je město, které
bude smysluplně využívat moderní technologie a postupy
a ve kterém se bude zvyšovat kvalita života. Pojďme společně
posunout Kutnou Horu mezi progresivní, živá města.“

Robin (29) se narodil v Praze. Vystudoval Statistiku na Vysoké škole ekonomické
v Praze. Během studií pracoval v Bioenergo-komplex s.r.o v Kolíně jako vedoucí
směny. Nyní je zaměstnán jako pojistný matematik v ČSOB Pojišťovně v Pardubicích.
Zajímají ho moderní technologie, optimalizace procesů, matematické programování,
softwarové programování, modelování rozhodovacích procesů, řízení investičního
portfolia a zejména možnosti využití umělé inteligence v praxi.

Ing. Robin Jiráň

Klára (25) pracuje jako provozní kavárny v centru Prahy, ale žije v Kutné Hoře,
kde také odmaturovala na Církevním gymnáziu. Má pracovní zkušenosti nejen
v gastronomii, ale i ve státní správě, když rok pracovala na Krajském úřadě
Středočeského kraje jako referentka pro zdravotnickou dokumentaci. Ráda čte
knihy, vaří, fotografuje, hraje na baskytaru a jezdí na koni.

Klára Kocmanová

„Přála bych si, aby Kutná Hora byla městem s otevřeným přístupem. Město potřebuje spolupráci a dialog občanů, místních
podnikatelů a radnice. Spousta lidí by v systému otevřeného
města mohla propagovat své nápady a projekty, jak život
v Kutné Hoře ještě obohatit a zlepšit. Ráda bych pomohla
zpřístupnit politiku především mladým lidem, kteří se o ní
nechtějí zajímat, většinou hlavně proto, že ji mají za něco
zkostnatělého a prohnilého, od čeho je lepší se držet dál. Jenže
pokud nebudete rozhodovat o věcech vy, rozhodnou za vás jiní.
Naučme se tedy spolupracovat a být slyšet ve městě, ve kterém žijeme.“
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Piráti se chystají na komunální volby
Kompletní kandidátka Pirátské strany pro Kutnou Horu
Vítek (25) je studentem Globálních migračních a rozvojových
studií na PřF UK a chystá se pokračovat v doktorském studiu
regionální a politické geografie. V diplomové práci se zabývá
dopadem nedávné “migrační krize” na vývoj negativních
postojů k imigrantům a uprchlíkům napříč státy EU. Zajímá
se o aplikaci vhodných statistických metod při studiu sociálně-psychologických témat. V roce 2017 absolvoval stáž
v Evropském parlamentu. Hraje na bicí a snaží se rozdávat
energii dalším lidem.

Bc. Vít Bořil

Jednačtyřicetiletý kutnohorský rodák je živnostníkem v oboru
pohostinství. Již řadu let vede známý Bar Pod Schodama
u Vlašského Dvora. Je aktivním sportovcem, hraje hokej, golf,
tenis a florbal. Jako kutnohorský patriot považuje za velmi
důležitou kvalitní prezentaci Kutné Hory a vyrovnané městské
hospodaření bez zadlužování. Tvrdí, že komunální politika by
měla být založena na spolupráci všech zúčastněných subjektů.

Robert Jelínek

Kutná Hora je její domov, kde trvale pobývala do svých devatenácti
let. Nyní si sem jezdí spíše odpočinout a má nadále zájem, aby
toto město s bohatou flórou a kulturním bohatstvím UNESCO
prosperovalo. Mezi její největší koníčky patří cestování, turistika, jazyky a vaření. Mj. se zajímá i o zdravý životní styl
včetně ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů. Jako
studentka humanitárního oboru považuje za klíčové přiměřené docenění sociální práce a jejich služeb, včetně zvyšování
možnosti vzdělávání, ve kterém si každý najde to své. To vše
koreluje s filozofií Pirátů, a proto se po jejich boku bude za Vás bít!

Eliška Skalníková
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Kulturní okénko

Willem Veersteg,
provozovatel klubu Česká 1
Jak jsi spokojen s fungováním a návštěvností klubu Česká 1? Máš nějaké
dlouhodobé plány?
Já nejsem původně podnikatel, ale hudebník. Začátky byly těžké a musel jsem
se spoustu věcí učit. První tři roky mi
trvalo, než jsem se pořádně zorientoval. V současné době jsem s rozpočtem
lehce v mínusu, ale daří se mi doplňovat finance z dalších zdrojů, které mám
z koncertování s kapelou Sto zvířat. Přes
zimu mám větší návštěvnost a v letních
měsících zavřeno. Program na podzim
mám už plný. Vše plánuji z roku na rok.
Na konci roku zhodnotím ten předešlý
a podle toho dělám plány na rok následující.
Jak dlouho působíš v Kutné Hoře, co tě
sem zavedlo a jak ses dostal k provozování klubu Česká 1?
S mojí kapelou z Holandska jsme před
dvaadvaceti lety jeli turné po České republice a na zastávce v Červených Pečkách jsem se poznal se svojí současnou
ženou. Trvale bydlím v Libenicích skoro
dvacet let. Jednou, když jsem byl v místní
hospodě, tak jsem zaslechl, že v klubu
Česká 1 hledají provozovatele. A od té
doby jsem stále zde. Chtěl jsem hlavně
do Kutné Hory přinést klub, který dá
šanci živé muzice. Mám výhodu v tom, že
se znám osobně s celou řadou kapel a interpretů, kteří přijedou do České zahrát.

Proč se konal Česká 1 fest zrovna v Malešově?
Je to tři roky, co jsem chtěl udělat festival v kutnohorském pivovaru. Měl
jsem domluvené kapely, zvukaře a další
věci a nakonec jsem nedostal povolení
od kutnohorského úřadu. A to s odůvodněním, že kutnohorský pivovar je
na prodej a nemůžou tam dělat akce.
Tento rok jsem hledal areál pro uspořádání festivalu také v Kutné Hoře, ale
bohužel jsem žádný nenašel. Je to velká
škoda, že takové krásné město nemá
svoji letní hudební scénu. A proč zrovna
Malešov? Je to městys kousek od Kutné

Aleš Rezler,
ředitel Galerie Felixe Jeneweina
Hory, mají tam krásnou opravenou tvrz
a hlavně je to výborný areál.
Co ti vadí na přístupu města ohledně konání kulturních a společenských
akcí? Jak by podle tebe měla vypadat
spolupráce města s pořadateli těchto
akcí?
Myslím, že tradiční kultura je na dobré
úrovni. Je zde galerie, kde se pořádají
různé výstavy a hraje klasická hudba.
Kutné Hoře chybí například městské slavnosti, které v celé řadě měst dobře fungují. Kutnou Horu mám rád, je to krásné
město a podobná akce by pomohla zvýšit
její prestiž. Byl bych schopen nabídnout
pomoc s organizací a kontakty na různé
interprety, kteří by se mohli zúčastnit.
Co tě nejvíce zaujalo na Pirátech? Jakou
vidíš jejich roli v rámci Kutné Hory?
Je mezi nimi spousta mladých lidí, pro
které nastal čas. Jsou schopni přinést
do politiky čerstvý vítr. Přijde mi, že
na všech úrovních politiky se drží hodně
dlouho stále ti samí lidé. Politika potřebuje změnu, a to Piráti mohou nabídnout. Piráti jsou schopni dát rozumné
návrhy řešení a ne pouze prázdná hesla.
Nesoustřeďují se sami na sebe a na svůj
prospěch. Politiku přibližují lidem, berou
je jako své rovnocenné partnery, a tak by
to mělo být.

Objevil ses na několika
akcích Pirátů. Tudíž se
nabízí otázka: Čím je Ti
tato strana sympatická?
Je to nový politický
subjekt na kutnohorské
politické scéně a každý
takovýto subjekt naplňuje občany důvěrou v to,
že se stane něco pozitivního.
Co by podle Tebe Kutná
Hora potřebovala změnit v oblasti kultury?
Ideální by bylo propojit
mikroregiony Kolínsko,
Kutnohorsko, Čáslavsko, případně
další a začít intenzivně spolupracovat.
Rozhodně by se mělo začít pracovat
na zavedení společného vstupného
do všech historických a kulturních
objektů spravovaných Kutnou Horou.
Město by mělo pokračovat v trendu „Otevřených čtvrtků“ a ještě více
podporovat místní hudební skupiny.
Proč máš rád Kutnou Horu?
Narodil jsem se zde a stále jsem lokální patriot. Při pořádání výstav
v Galerii Felixe Jeneweina se snažím
Kutnohořanům představovat autory
spjaté s Kutnou Horou. Osobnosti,

které významnějším způsobem zasáhly do vývoje výtvarného umění,
nebo se jim podařilo dosáhnout nadstandardní pozice v kontextu české
umělecké scény.
Co bys popřál Pirátům do komunálních voleb?
Pevné nervy a politickou invenci.

Sledujte nás
pirati-kutnahora.cz
@kutnahorapirati
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Ahoj Pirátky a Piráti ze Středních Čech!

Jsme tu s vámi již od roku 2009, tedy devět let. Středočeské krajské sdružení bylo založeno v létě roku 2009, krátce
po vzniku České pirátské strany. Za tu dobu jsme urazili
dlouhou a složitou cestu, která byla korunována zatím nejvýraznějším úspěchem, kdy v loňských sněmovních volbách
získal Středočeský kraj tři poslance za Pirátskou stranu –
bývalou předsedkyni krajské organizace Lenku Kozlovou,
místopředsedu Františka Kopřivu a předsedu strany Ivana
Bartoše, který kandidátku vedl.
V počtu poslanců jsme po Praze na druhém místě, Praha jich
má pět, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj po dvou, ostatní
kraje po jednom. Rovněž jsme dosáhli druhého nejlepšího
výsledku v republice, po Praze, která vede se 17 procenty.
Středočeští Piráti zaskórovali na krásných 12 procentech.
Dovolte nám i touto cestou ještě jednou poděkovat všem
voličům, příznivcům i dobrovolníkům. Bez vás by se to
nepodařilo!
Samozřejmě vaši pomoc budeme potřebovat i nadále. Před
námi jsou obecní volby, v květnu příštího roku nás čekají
volby do Evropského parlamentu a za dva roky volby krajské.
Práce je před námi stále víc než dost.
Kde kandidujeme?
Aktuální prioritou jsou obecní volby. Podařilo se nám
postavit silné posádky v sedmi středočeských městech -

jsou to Benešov, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
Černošice, Kolín, Kutná Hora, Nymburk a Příbram. Dále
kandidují jednotliví kandidáti v Jinočanech, kde můžete
volit místopředsedu Tomáše Zmudu na kandidátce Sdružení
nezávislých – Jinočany 2018 - 2022. V Kladně kandiduje
Jakub Václavovič na kandidátce Kladeňáci.cz, v Kmetiněvsi
místopředseda středočeských Pirátů Jan Lukášek na kandidátce Kmetiněves náš domov. V Milíně u Příbrami podpořila
kandidátku poslankyně Lenka Kozlová a v Neratovicích
kandiduje Václav Michalec na kandidátce NeraHnutí fb.com/
NeraHnuti. V Krnsku se může stát zastupitelkou bývalá
středočeská předsedkyně Dominika Michailidu, najdete ji
na kandidátce Otevřené Krnsko. Všechny výsadky mají
potenciál změnit místní politiku a pustit do ní čerstvý vítr.
Dejte jim tu šanci.

i jako dobrovolníci, při kampani je každá ruka, hlava i noha
neocenitelný pomocník. Pomáhat můžete i v jiných městech
nebo online. Vyzkoušíte si, jaké to je a co to obnáší.
Tyto zkušenosti se vám budou hodit i v dalším období.
Volby do Evropského parlamentu jsou za rohem (květen
2019). I v těchto volbách potřebujeme dosáhnout dobrého
výsledku. Vzpomeňme jen na nedávnou letošní kauzu, kdy
se v europarlamentu bojuje proti dalšímu pokusu o cenzuru internetu. Firmy vydělávající na autorských právech se
především s podporou eurolidovců pokusili osekat internet
tak, že už by z něj moc nezbylo (kauzu můžete sledovat
na zachraninternet.cz). Právě proto potřebujeme dobudovat
krajskou síť, abychom kampaň do Evropského parlamentu
zvládli na jedničku a mohli i na evropské frontě bránit občanská práva a svobody.

Co můžu dělat, když u nás Piráti nekandidují?
Pokud ve vašem obci Piráti nekandidují, nezoufejte, nic
není ztraceno. Přidejte se k nám na palubu a společně s námi
se můžete pustit do komunálních témat již dnes. I politika
chce svůj čas, a některé věci nelze uspěchat. Proto se snažíme
postupovat obezřetně, abychom nenajeli na mělčinu nebo
na útes. Důležitá je dobrá příprava, znalost politického terénu i potřebné schopnosti a vědomosti. Pokud si na politiku
troufáte, kontaktujte nejbližší piráty - přehled středočeských
kontaktů naleznete na následující straně. Zapojit se můžete

Hledáme aktivní piráty a pirátky
Posílit potřebujeme především v místech, kde zatím nemáme
místní sdružení nebo aktivní jednotlice. Namátkou jde o Český
Brod, Říčany, Dobříš, Hořovice, Mělník, Slaný a Rakovník,
Sedlčany, Vlašim a Votice. Samozřejmě uvítáme pomoc
a aktivní zapojení i v dalších místech, počítá se každá obec.
Přidejte se! Použít můžete i naši naloďovací pomůcku
nalodeni.pirati.cz

Vaši Piráti Střední Čechy

máme potenciál!
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Jak volit v komunálních volbách?
Komunální volební systém je nejkomplikovanější v rámci všech voleb konaných v ČR. A zároveň jako jediný umožňuje tzv. panašování
– tj. že volič může dávat hlasy kandidátům napříč volebními stranami.
Základní pravidlo zní, že volič má tolik hlasů, kolik se volí členů
zastupitelstva obce. (Např. Kutná Hora 27, Nymburk 21, Benešov
23, Příbram 25, Kolín 27, Brandýs n/L 21, Černošice 21).
V zásadě fungují tři možnosti, jak můžete volit v komunálních
volbách a to:
Zakřížkovat celou volební stranu (kandidátku) – tedy jedné volební straně bude udělen takový počet hlasů, kolik postavila kandidátů
(maximálně však do výše volených členů zastupitelstva obce).

Hlasovací lístek
Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018
Městská část Kolín
Do zastupitelstva městské části se volí 27 členů
kandidátka X

kandidátka Y

kandidátka Z

kandidát 1

kandidát 1

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 2

kandidát 2

kandidát 3

kandidát 3

kandidát 3

Hlasy pro jednu volební stranu a hlasy pro kandidáty z jiných
volebních stran – možnost, že zakřížkujete kandidátku Y a libovolný
počet kandidátů jiných volebních stran. Počet hlasů pro kandidáty

jiných volebních stran se tedy odečte od hlasů pro zakřížkovanou
stranu – pro zakřížkovanou volební stranu to znamená odečítání
hlasů směrem odspodu.

Hlasovací lístek
Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018
Městská část Kolín
Do zastupitelstva městské části se volí 27 členů
kandidátka X

kandidátka Y

kandidátka Z

kandidát 1

kandidát 1

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 2

kandidát 2

kandidát 3

kandidát 3

kandidát 3

Poslední správnou možností je hlasování napříč dvěma a více
volebními stranami. Můžete zakřížkovat tolik kandidátů, kolik
je volených členů zastupitelstva obce. Zde však pozor – pokud
nezakřížkujete tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva obce,
tak zbytek Vašich hlasů propadá!
Demonstrujme si to na následujícím obrázku. Varianta, kdy volič
zakřížkuje jen několik oblíbených jmen napříč kandidátkami znamená, že většinu svých platných hlasů nechá propadnout.

Hlasovací lístek
Pro volby do zastupitelstva ve dnech 5. a 6. října 2018
Městská část Kolín
Do zastupitelstva městské části se volí 27 členů
kandidátka X

kandidátka Y

kandidátka Z

kandidát 1

kandidát 1

kandidát 1

kandidát 2

kandidát 2

kandidát 2

kandidát 3

kandidát 3

kandidát 3

Nejlepší možností, jak podpořit místní pirátskou kandidátku, je
tedy zakřížkovat Českou pirátskou stranu jako celek. Budeme rádi
za Váš hlas! S námi se neztratíte, držíme kurz!
Nejvýhodnější variantou pro nerozhodnuté je tedy varianta
druhá, kdy zakřížkujete svou oblíbenou Pirátskou stranu a poté
rozdělíte libovolný počet hlasů kandidátům napříč jinými volebními stranami. Tímto způsobem plně využijete všechny své hlasy
v komunálních volbách.
–špj–
Bc. Štěpán Drtina, Petr Procházka, Ing. Jiří Snížek

P.S. Můžete také vyzkoušet simulátor volby na adrese volby.rovnou.cz
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piráti středočeského kraje
Benešov
David Řejha

david.rejha@pirati.cz

mapa kontaktů
Sledujte nás

stredocesky.pirati.cz

@pirati.stc

@pirati_sck

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Patrick Zandl

patrick.zandl@pirati.cz

Kmetiněves

nerat

Černošice
Michal Trešl

kladno

michal.tresl@pirati.cz

praha

jinočany

Jílové u Prahy

černošice

Jan Korbel

jan.korbel@pirati.cz

Jinočany
Tomáš Zmuda

příbram

tomas.zmuda@pirati

Kladno
Jakub Václavovič

jakub.vaclavovic@pirati.cz

Kmetiněves
Jan Lukášek

jan.lukasek@pirati.cz

Praha
poslanecká kancelář Lenky Kozlové
Na Moráni 3, Praha 2
(Palackého nám., metro B Karlovo nám.)
lenka.kozlova@pirati.cz

jílo
u pr
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Poděbrady
poslanecká kancelář Ivana Bartoše
Jiřího náměstí 39, Poděbrady, pondělí 14:00 - 18:00
objednání návštěvy:
kancelar-podebrady@pirati.cz nebo tel. 778 111 462

Kolín
Martin Polák

martin.polak@pirati.cz
Místa, kde středočeští Piráti
postavili kandidátku

mladá boleslav

Kolín
Místa, kde zatím
nekandidujeme

Vojtěch Ertl

vojtech.ertl@pirati.cz

tovice
nymburk
Brandýs nad labem
- stará boleslav

poděbrady

Kutná Hora
Štěpán Drtina
stepan.drtina@pirati.cz

kolín

Mladá Boleslav

ové
rahy

kutná hora

Dominika Michalidu
dominika.michailidu@pirati.cz

benešov

Neratovice
Václav Michalec
vaclav.michalec@pirati.cz

Nymburk
Petr Procházka
petr.prochazka@pirati.cz

Praha
poslanecká kancelář františka kopřivy
Na Moráni 3, Praha 2
(Palackého nám., metro B Karlovo nám.)
frantisek.kopriva@pirati.cz

Příbram
Simona Luftová

luftova@centrum.cz
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Senátní volby ve Středních Čechách
– Benešov a Mladá Boleslav
Historicky prvním pirátským senátorem se stal v roce 2012 Libor Michálek v pražském senátním obvodu Praha 2.
Ve stejném roce kandidovala za Piráty v obvodě Benešov i Lenka Matoušková a dosáhla velmi dobrého výsledku
4 % (pro srovnání v krajských volbách toho roku bodovali středočeští Piráti se ziskem 3% a rok po té při volbách
do Poslanecké sněmovny 2013 byl celostátní výsledek 2,7 %). První senátní zářez ve Středočeském kraji má ovšem
Ivo Vašíček, který soupeřil v doplňovacích volbách v březnu 2011 v obvodu Kladno po úmrtí Jiřího Dienstbiera
staršího. Letos nás čekají senátní volby opět v Benešově, kde za Piráty kandiduje nestraník Petr Chaluš a v Mladé
Boleslavi, kde obvod zasahuje až do regionu Turnovska a pirátskou kandidátkou je Daniela Weissová.

Kandiduje ve volbách do Senátu ve volebním obvodě 41, část okresů Benešov, Praha-východ a Praha-západ.
Je nestraník, kandidát za Pirátskou stranu s podporou hnutí Senátor 21. Je mu 45 let, žije se
svou ženou a čtyřmi dětmi u Benešova. Vystudoval obor pedagogika, pracoval v základní škole
jako poradce pro děti, rodiče i učitele. Aktuálně pracuje v programu Erasmus+ jako koordinátor
Centra Euroguidance v ČR. Jako rodič dobrovolník je předsedou organizace Fórum rodičů, která
podporuje rodiče v komunikaci se školami, posiluje hlas rodičů ve vzdělávání na národní úrovni.

Petr Chaluš

Kontakty: petrchalus@gmail.com, více info na petrchalus.cz
nebo na Facebooku Petr Chaluš – hlas rodičů v Senátu.

Kandiduje ve volbách do Senátu ve volebním obvodě 38, část okresů Mladá Boleslav a Semily.
Narodila se v Jablonci nad Nisou, žije a pracuje v Turnově. Původní profesí pedagožka, později
knihovnice, ještě později první mluvčí svobodného Městského úřadu v Turnově. Zdravotní klaun
a aktivní herečka alternativního divadla Čmukaři, členka poradního orgánu MKČR – odborné
rady pro loutkářství ARTAMA, lektorka, porotkyně. Oceněná Medailí starosty města Turnova
za přínos demokracii. Do Pirátské strany vstoupila v roce 2014.
Její zásadní témata jsou svoboda, vzdělání, kultura.
Motto: Smích je branou a úsměv dveřmi, kterými může do člověka vklouznout mnoho dobrého.
Christian Morgenstern.

ing. Daniela Weissová

Ivan Bartoš
Plavil jsem se „již po hodně mořích“ a mám přátele v řadě měst
naší krásné země. Začínal jsem v domovském přístavu v Jablonci nad
Nisou, odkud jsem se ve svých 19 letech přeplavil do Prahy, kde jsem
studoval a kde žiji. U Pirátů jsem prakticky od začátku a po celou
dobu s krátkou přestávkou stojím v jejich čele jako předseda. Shodou
různých volebních okolností jsem zakotvil i ve Středočeském kraji,
který jsem v posledním volebním klání reprezentoval a za který
jsem byl zvolen do Poslanecké sněmovny. A jsem za to rád. Co si
budeme povídat, Praha je tak trochu stát ve státě a často pokřivuje
optiku na běžný život, který se odehrává mimo ni.
Právě i moje vazby na kraj, který Prahu obepíná, mi umožňují vidět
život v Česku v přirozenějším úhlu. I proto jsem si zřídil poslaneckou
kancelář v Poděbradech hned u sochy krále Jiřího. Zastihnete mě zde
téměř každé pondělí odpoledne, ale je dobré mi dát předem vědět,
abych se mohl věcně připravit. Neváhejte dopředu napsat kancelar-podebrady@pirati.cz nebo zavolat na tel. 778 111 462.
Rád vás uvidím. Otevřenost, participace, dialog nad konkrétními
problémy a hledání společného řešení je základ naší pirátské politiky.
Děláme to tak již devět let a nebudeme to nikdy měnit. #DrzimeKurz

Kontakty: daniela.weissova@pirati.cz,
více info na danielaweissova.cz
křížovka

Lenka Kozlová
Ve Středočeském kraji žiji od dětství, narodila jsem se v Příbrami
a nejlepší léta jsem prožila v Sedlčanech. Posledních 30 let bydlím
v Milíně a mám to místo ráda. Když jsem se v roce 2012 stala členkou
Pirátů nenapadlo mě, že se jednou stanu i předsedkyní středočeské
organizace. V politice ale jeden nikdy neví.Ta práce mě bavila, a kdyby
mi hlasy voličů nepřinesly poslanecký mandát, ráda bych ji dělala
i dnes. S Piráty ze Středních Čech jsem v intenzivním kontaktu stále
a těší mě, že se k nám přidávají noví lidé.
Chtěla bych vás povzbudit, neseďte za pecí a naloďte se. Potkáte
spoustu nových lidí a máte možnost učit se stále něco zajímavého.
A hlavně, není moc jiných způsobů, jak pozitivně ovlivňovat svět,
ve kterém žijeme.
Takže vzhůru k nám na palubu, středočeští Piráti jsou dobrá parta
a určitě vás rádi uvítají.

František Kopřiva

Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.

Piráti mají za sebou první (nejistou) sezónu v Poslanecké sněmovně.
Díky vaší podpoře můžeme prosazovat náš program v Parlamentu
i na mezinárodní úrovni. Tomu ale předcházely roky dobrovolnické
práce, šíření myšlenek online, na papíře i na mnohých setkáních.
A budování organizace zdola. Tahle práce však pokračuje dál úplně
stejně jako předtím, než jsme se stali parlamentní stranou. Je to
v podstatě takové nekončící dobrodružství a vy můžete být u toho.
Naloďte se a staňte se součástí naší posádky.

PIRÁTSKÉ LISTY
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Pirátský program pro Kutnou Horu

 Společně otevřeme město!
Demokracie bez otevřenosti vůči občanům je jenom prázdné
slovo. Ztracená důvěra v politiky a politiku musí být získána zpět.
Veřejný zájem musí zvítězit nad korupčními praktikami, nepoctivostí a klientelismem. Na tyto nešvary nabízíme následující
recept – průhledné hospodaření, jednání, rozhodování na všech
stupních městské správy, kvalitní informovanost občanů a jejich
vtažení do veřejného dění. Toto jsou naše zbraně, pojďte do toho
společně s námi!

Informovaný občan – spokojený občan
A jak toho docílíme? Zavedeme pravidelný pirátský newsletter,
ve kterém budeme veřejnost informovat o dění ve městě, o projednávaných věcech a dalších plánech do budoucna. Budeme jej
distribuovat skrze facebookové stránky, hromadným e-mailem
a umístíme ho na náš web. Každý si tak bude moci vybrat způsob
komunikace, který mu nejvíce vyhovuje.
Budeme organizovat pravidelná setkání s občany, při nichž
budeme k dispozici pro veškeré otázky, návrhy a připomínky,
které k nám občané budou mít. Chceme vaše smysluplné nápady
převádět do praxe. Případně jsme schopni přijít přímo za vámi
a naslouchat vašim názorům.
Zasadíme se o otevřená jednání Rady města, což znamená zveřejňování záznamů z jednání Rady. Budeme požadovat, aby se
jednání mohli účastnit i zástupci opozice.
Prosadíme nezávislé Kutnohorské listy, v nichž budou občané
vyváženě informováni o činnosti města, a které budou otevřené
názorům občanů i opozice.
Naším dalším cílem je aktivní zapojení občanů do chodu města.
Všechny důležité projekty a stavby musí být projednávány otevřeně a veřejně s možností průběžného připomínkování samotnými občany.

Participativní rozpočet
Budeme prosazovat participativní rozpočet, který umožňuje
občanům zapojení do rozhodování o rozvoji Kutné Hory. Město
vyčlení určitou část peněz z rozpočtu a obyvatelé následně podávají
návrhy, co by se za tuto částku dalo ve městě v následujícím roce
vylepšit. Dále se občané za asistence města setkávají na veřejných
setkáních, kde probíhá diskuse ohledně celé řady možností, na co
peníze z rozpočtu využít a jak. Projekty jsou následně předkládány

radnici k dalšímu posouzení realizovatelnosti. Vše je zakončeno
hlasováním obyvatel, které návrhy mají být realizovány.

 Živá Kutná Hora

Místní referendum

Koncept udržitelného města, často nazývaný též Smart city,
představuje snahu o přiblížení města jako celku jeho občanům
a uživatelům, akademickému sektoru, odborné veřejnosti, podnikatelskému, neziskovému sektoru a turistům. Město se musí
stát přívětivým prostředím pro všechny své občany i návštěvníky.

Zasadíme se o aktivní používání místního referenda. To může
být iniciováno městem i občany. Týkat se bude zásadních otázek
k investicím a budoucnosti Kutné Hory. Základní podmínkou
je aktivní a nestranné informování občanů o problému. Referendum se případně bude konat souběžně s volbami, a to kvůli
minimalizaci nákladů.

Kompetentní úředníci
Nebudeme trpět žádné korupční praktiky!
Všechna výběrová řízení budou férová a otevřená. Všechna
musí být v dostatečném předstihu oznámena, aby se do nich měl
možnost přihlásit co největší počet zájemců. Vítěz bude ten, který
bude schopen nabídnout nejlepší poměr ceny a kvality. Samozřejmou součástí by měly být i reference třetích osob.
Vzdělaní a kompetentní úředníci – přejeme si odborné pracovníky na příslušných městských odborech. Všemi prostředky budeme
zaměstnance městského úřadu podporovat, abychom vytvořili co
nejlepší podmínky pro jejich práci, abychom jim dodali důvěru
a mohli vyjádřit uznání za výsledky jejich práce. Budeme usilovat
o nalezení prostředků v rozpočtu města na další odborný rozvoj
a zvýšení kvalifikace městských zaměstnanců.
Do orgánů městských firem musí probíhat transparentní nominace, nebudeme tolerovat žádné zákulisní a neveřejné praktiky
a dohody. Všechno bude přehledné, s dohledatelným odůvodněním. Pro městské společnosti a společnosti s podílem města
musí být nastavena jasná a jednoznačná pravidla určující jednak
způsob jejich řízení a především způsob, jak nakládat s jejich zisky.
Všechny dotační programy budou již od začátku připravovány
průhledně a veřejně.

Tento koncept vidíme celkem ve čtyřech různých úrovních, které
je třeba postupně naplnit.
První je úroveň organizace a plánování, kdy informační technologie umožňují získat a zpracovat potřebná data pro efektivní
řízení města. Dále se jedná o úroveň komunitního života, v němž
pomocí elektronických informačních systémů dochází k bezprostřední komunikaci vedení města s občany a a je tak možné
od nich získávat potřebné informace i odezvu na své řízení města.
Třetí úroveň zahrnuje infrastrukturu, především energetiku,
dopravu, městské služby a budovy a jejich „inteligentní“ řízení
pomocí informačních a komunikačních technologií. Poslední
úrovní je všeobecné zviditelnění města a jeho kvalitní propagace.
Tímto způsobem se tedy řeší také provázanost městské dopravy
se železnicí a dalšími systémy, řešení parkování a provázanost se
systémem Smart city.
Smart city klade si za cíl napomoci celkovému hospodářskému
růstu města a kvalitě jeho životního prostředí prostřednictvím
efektivního fungování, k čemuž patří i příznivé subjektivní vnímání
života ve městě jeho občany. Využití moderních technologií v této
souvislosti není samoúčelné, nýbrž je technickým prostředkem
k dosažení hospodářských cílů. Na tomto konceptu bychom rádi
spolupracovali se všemi místními politickými subjekty a s odborníky zabývající se touto problematikou.
Kutná Hora musí být více propagována. Zasadíme se o její lepší
propagaci, jak v rámci ČR, tak i v zahraničí. Chceme především
aktivnější spolupráci s partnerskými městy. Kutná Hora by měla
aktivněji spolupracovat s cestovními kancelářemi. Turistům, kteří
se mohou zdržet v Kutné Hoře déle než jeden den, by měla být
nabídnuta alternativa s poznáním kutnohorského okolí, které jistě
nabízí spoustu zajímavých míst.
Důraz se musí klást i na samotný kulturní život v rámci Kutné
Hory. Prostřednictvím grantů chceme podporovat sportovní a kulturní akce zvyšující prestiž města. Povedeme diskuse o možném
využití parku pod Vlašským dvorem pro pořádání kulturních
akcí. Do této diskuze bychom rádi zapojili veřejnost s jejími
představami a potenciální zájemce o organizaci kulturních akcí.
Je smutné, že město formátu Kutné Hory nemá svou letní scénu.
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 Kutná Hora – město vzdělávání
a sportu
Spolupráce místo soupeření

Zasadíme se o síťování škol a vzdělávacích organizací horizontálně i vertikálně. Chceme aktivně navázat a pokračovat
ve strategii „Města vzdělávání“, kterou mělo Město zpracováno
ve spolupráci s EDUinem do roku 2018. Cílem této strategie je
podpora spolupráce mezi mateřskými, základními, středními
školami a zaměstnavateli ze strany města. Organizace formálního
vzdělávání budou spolupracovat s organizacemi v neformálním vzdělávání (neziskové organizace, knihovna, GASK, DDM,
sportovní oddíly, atd). Spolupráce na této úrovni bude ze strany
města podporována prostřednictvím lokálních projektů, které
budou koordinovány odborem školství, případně konzultovány
se školskou komisí.

 Investiční politika

Oprava ulice Kamenná stezka (2016)

Dokončení probíhajících projektů

Nemovitosti ve vlastnictví města

Po volbách chceme pokračovat v realizaci projektů, k jejichž
plnění jsme se jako město zavázali ve stávajícím volebním období.
Respektujeme platná rozhodnutí stávající politické reprezentace
a bereme na sebe závazek úspěšného dokončení již odsouhlasených
a probíhajících investičních projektů.

Naší prioritou není majetek prodávat, ale kupovat a budovat,
přejeme si bohaté město. O majetek města chceme pečovat tak, aby
sloužil občanům tohoto města a přinášel užitek i v nekomerčních
oblastech. Tedy tam, kde se soukromý sektor angažovat nebude,
musí výkon státní podpory převzít město. Společenská prospěšnost takové investice vysoce převyšuje ekonomickou návratnost
Jednou z možností rozumného rozšiřování městského majetku
může být výstavba dalších městských bytů v kategorii, která je
v našem městě zatím nedostupná. Můžou to být bytové jednotky
pro seniory (tedy bezbariérové), pro mladé rodiny (tzv. startovací
byty), bytové jednotky se sociální péčí. Tedy investice tam, kde
na jedné straně bude jednoznačná poptávka a město zajišťuje výkon
státní správy, tedy pomáhat sociálně slabým skupinám, a na druhé
straně stát připravuje finanční podporu v tomto sektoru. Velmi
často diskutovaná otázka je oprava stávajícího bytového fondu.
Bytové domy v Kutné Hoře vznikaly v několika etapách a velká
část z nich již dnes nesplňuje soudobé standardy úrovně bydlení.
Otevírá se tím možnost stávající byty postupně opravovat a následně pronajímat mladým rodinám. Jistá míra nekomfortu je přitom
vyvážena dostupností takového bytu a dostupnost bytů pro mladé
rodiny je základním předpokladem budoucího rozvoje města.

Do konce volebního období budeme chtít připravit další smysluplné projekty využití městského majetku, a ty, na které nebudou
v danou chvíli v městském rozpočtu prostředky, přenecháme
na posouzení zastupitelstvu po dalších volbách. Projekty začneme
připravovat podle priority a potřebnosti pro město a koncepčně
s výhledem na několik dalších volebních období. Jednotlivé investiční výdaje budeme občanům vysvětlovat veřejně. Budeme
zdůvodňovat přijetí dotací a budeme vysvětlovat míru potřebnosti
dalších investic i finanční situaci města.
Předpokládáme, že vzhledem k objemu v tuto chvíli rozběhnutých projektů, bude naše volební období hlavně o investicích
do infrastruktury města (chodníky, veřejné osvětlení, dětská
hřiště,…) a dále o přípravě, prezentaci a projednávání dalších
investičních projektů v souladu s koncepcí rozvoje města.

Městský architekt = kvalitní rozvoj
města a veřejného prostoru
Abychom veřejný prostor a město rozvíjeli koncepčně a kvalitně,
zasadíme se o zřízení institutu městského architekta. Roli městského architekta jako odborně fundovaného člověka vnímáme
v rozvoji města jako nenahraditelnou a velmi důležitou. Pro oblast urbanismu, architektury a městského inženýrství představuje
městský architekt odborného poradce politických zástupců města
a průběžně sleduje odborná hlediska naplňování politiky přijatých
vizí a strategií města. Podmínkou úspěšné a fungující činnosti městského architekta je spolupráce a komunikace s politickým vedením
města, dalšími orgány samosprávy a s orgány státní správy. Městský
architekt konzultuje se stavebním úřadem, případně s komisemi
Rady města, s občany, developery a investory, a usměrňuje jejich
záměry vzhledem k urbanisticko-architektonickému rozvoji města.
Architekt dále zpracovává podklady pro územní plánování, dává
podněty pro pořízení urbanistických studií a odůvodňuje potřebu
architektonických a urbanistických soutěží na významné veřejné
stavby či lokality, a zajišťuje jejich organizaci.

Architektonické soutěže
běžným standardem
V souladu s pirátským heslem transparentnosti jde ruku v ruce
požadavek na vypisování architektonických a urbanistických soutěží na připravované investiční záměry města. Několik návrhů
od různých architektů přináší zadavateli (městu) zpravidla vyšší
kvalitu a rozmanitost řešení, transparentnost a posouzení nezávislou
a odbornou porotou, a díky kvalitním projektům i úsporu veřejných
financí eliminací změn během stavby a následných víceprací.

To platí ještě víc o bytových jednotkách v centru města, do kterého by rozumná radnice měla přivést mladé lidi a tím centrum
města oživit. Město jako největší vlastník domů v centru města
má možnost ovlivňovat, zda a kdo bude bydlet v bytových jednotkách těchto domů, stejně tak i to, jak budou využívány komerční
prostory v těchto domech. Oživení centra města je přímo závislé
na jednoduchém faktu, zda v něm budou chtít lidé bydlet, žít
a trávit svůj čas. Centrum města se tak postupně může opět stát
centrem společenského života města.

 Sociální problematika
V Kutné Hoře je sociální oblast jedním z palčivých témat. Největším problémem je absence síťování, tzn., že jednotlivé služby nejsou
provázany, nespolupracují mezi sebou, ani nepořádají případové
konference, což by bylo žádoucí pro jejich klienty. Místo progrese
tak dochází ke konkurenčnímu boji mezi jednotlivými poskytovateli.
Navrhujeme proto zřídit pozici koordinátora sociálních služeb, který
bude na toto síťování a spolupráci dohlížet a bude je koordinovat.
V Kutné Hoře a v okolníchobcích se vyskytuje značné množství
sociálně vyloučených lokalit. Z toho důvodu shledáváme jako potřebné posílit síť terénních sociálních pracovníků, kteří by v těchto
lokalitách působili. Dále chceme znovu oživit projekt azylového
domu pro matky s dětmi, protože toto zařízení v našem městě chybí.
Chceme využít městské domy, jako startovací byty pro mladé
rodiny a byty pro seniory. Rádi bychom umožnili získání startovacího bytu i čerstvým absolventům, kteří teprve začínají svou
kariéru a klasické bydlení si zatím nemohou dovolit. Nejvíce je
však třeba myslet na byty pro seniory, kteří si nemohou dovolit
klasické tržní nájemné.

Vertikální síťování znamená omezení konkurence mezi školami
a naopak posílení spolupráce, sdílení dobré praxe, spolupráce mezi
školami nejen na úrovni vedení škol, ale i učiteli (předmětová
sdružení). Město stanovuje strategii přijímání žáků, upravuje
kapacity škol vzhledem k současným trendům a demografickému
vývoji, a aktivně pracuje se spádovou vyhláškou a spádovými
oblastmi. Prioritou je posílení kapacity mateřských škol (vzhledem k umístění dvouletých dětí) a udržení čtyř životaschopných
a vyvážených základních škol. Navrhujeme zřídit v rámci jedné
nebo dvou městem zřizovaných mateřských škol speciální třídu
pro čerstvě dvouleté děti. Tato třída by kromě učitelky měla i odpovídající počet chův a potřebné vybavení pro děti mladší tří let.
Budeme usilovat o vytvoření portálu vzdělávání na stránkách
města, který bude představovat ucelenou nabídku vzdělávacích
institucí ve městě. Bude to prostor pro společnou prezentaci
organizací, poskytující neformální vzdělávání, všech typů škol
a dalších vzdělávacích organizací. Všechny subjekty budou sdílet
příklady dobré praxe, aktivně vyhledávat nové metody a trendy
a dělit se o ně. Vzdělávání bude zahrnuto do konceptu Smart city.

Investice do škol
Všeobecně je v našem městě (i státě) školství podfinancováno.
Školy se nerozvíjejí koncepčně, ale pouze sou záplatovány vzniklé
havárie. V souladu s možnostmi rozpočtu města budeme podporovat navýšení investic do školních budov, aby byly modernizovány
pro potřeby kvalitní výuky odpovídající 21. století a budovy byly
zabezpečeny, méně energeticky náročné a přívětivé ke svým uživatelům. Budeme se snažit využít koncept EPC, ve kterém jsou
úpravy budov financovány z budoucích úspor. Chceme koncepčně
posilovat zlepšení vybavení škol zejména v oblasti informačních
technologií, jazykové výuky, výuky přírodovědných předmětů
a předmětů související se vzdělávací oblastí „Člověk a svět práce“.

Férová podpora sportovních oddílů
V oblasti sportu se zasadíme o naplnění stávající koncepce podpory sportu. V této koncepci město podporuje sportovní oddíly
na základě již přijaté strategie doporučené sportovní komisí, která
vychází z práce s mládeží. Všechny prostředky budou k oddílům
směřovat transparentně, pouze v rámci této strategie. Zisk městských společností bude směřován do fondu, který bude následně
podle pevně stanovených pravidel rozdělován mezi subjekty. Město
aktivně podpoří spolupráci škol a sportovních oddílů (působení
kroužků na školách, podporou při pořádání akcí pro školy).
V rámci městských stránek chceme vytvořit informační portál
o sportovních aktivitách a příležitostech ve městě.

Nová společnost
zastřešující městská sportoviště
Budeme usilovat o vznik s.r.o., pod kterou by postupně přešla
všechna městská sportoviště. To znamená značnou úsporu na vybavení sportovišť, na obslužném personálu a celkové zefektivnění
jejich fungování. Tato jednotná správa dále zajistí i informování
veřejnosti o možnostech využívání (opět smart city ). Sportoviště
by měla přednostně sloužit kutnohorským oddílům a veřejnosti.
Majetkově bude třeba vyřešit některá sportoviště (Plavecký bazén,
majetek Sokola atd.)
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