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Představení pirátských kandidátů
do zastupitelstva v Nymburce

Piráti Středočeského kraje
– mapa kontaktů

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

Volební program Pirátů pro Nymburk
– komunální volby 2018

Přehled zvolených zastupitelů
v Nymburce – 1994 až 2014

KRÁTCE, ALE VÝSTIŽNĚ
K VEŘEJNÉ ZELENI V NYMBURCE

T

éma veřejné zeleně se ve srovnání s ostatními komunálními
otázkami může jevit jako méně
podstatné, nicméně, právě příroda
nás denně obklopuje a vytváří podstatnou část našich pocitů z místa,
ve kterém žijeme.
Veřejná zeleň je z pohledu Strategie
rozvoje města Nymburk pro období
2011 – 2010 (dokument z roku 2010)
vnímána jako základní článek stability
životního prostředí a kvality života obyvatel v intravilánu města, a vyznačuje
se ochrannou funkcí při snižování negativních dopadů na životní prostředí,

jakými jsou dopravní hluk, prašnost,
vysoké teploty, vlhkost, zadržování
vody, a další. Na druhou stranu, zeleň
zvyšuje obytnou hodnotu území, spokojenost obyvatel, jejich zdraví, atd.,
a jako městotvorný prvek toto území
zároveň definuje.
Aby veřejná zeleň mohla tyto své funkce poskytovat, je nutné se o ni náležitě starat, neboť vegetace ve městě má
mnohem horší podmínky k životu než
ve volné přírodě. V městě trpí zejména
nedostatkem živin, vláhy a prokořenitelného prostoru, zasolením půdy,
teplejším a sušším klimatem, smogem,
vandalismem, nešetrnými zásahy,

a mnohými dalšími stresujícími faktory,
které zvyšují rizika napadení škůdci
a chorobami, či chřadnutí. Následně
dochází nejen k horšímu estetickému
dojmu, ale i ke snižování vyše vyjmenovaných ochranných funkcí pro člověka,
což má své ekonomické mínusy.
Pro život stromu samotného má rozhodující význam také jeho samotná
výsadba. Obzvlášť u uličních stromů
hraje velkou roli způsob úpravy a velikost tzv. stromové mísy, tedy nepřekrytého zemního prostoru, vyhrazeného
pro vývoj kořenového systému. V příliš malém prostoru se kořeny stáčejí
pouze do prostoru kvalitní, zkypřené
půdy, a dál nepronikají. Takový strom
se ve vyšším věku často vyvrací a může
způsobit ve svém okolí velké škody.
Podle mého názoru je v Nymburce typickým příkladem takového pochybení
nově zrekonstruovaná ulice Lipová (viz
foto), ale podobné potenciální problémy
můžeme spatřit i na dalších místech.
A je to smutný pohled. Až se jednou
tyto stromy začnou vyvracet či hynout,
komu to bude kladeno za vinu? Přírodě?
Námitky typu, že tento způsob výsadeb
je běžnou praxí, jsou jen výmluvy a znamení neprofesionality kompetentních
osob a jejich lhostejnosti k lidem, kteří
v daném prostředí žijí.
Stromy, keře a další rostliny ve městě
jsou v první řadě živé organismy, které
stejně jako my potřebují kvalitní životní
podmínky k tomu, aby nám následně
mohly dobře sloužit. Při troše dobré
vůle, respektu a ohleduplnosti se nám
naši zelení sousedé bohatě odmění.
Smysluplnou péčí se též vyhneme
mnoha rizikům spojených s provozní
bezpečností dřevin, minimalizujeme
náklady na jejich odstraňování, obnovu,
a podobně. A to se přeci vyplatí, že ano?
Miroslav Jisl

Pozvánka na VyOsení
V Sobotu 22. 9. ožije Dělnický Dům v Nymburce a přilehlé okolí festivalem
VyOsení. Piráti Nymburk zvou na festival hudby, umění a performance. Vstup
dobrovolný. Více info na facebooku Piráti – Nymburk.

Petr Procházka
lídr kandidátky

úvodní Slovo lídra
Vážení čtenáři,

zanedlouho budete mít opět možnost rozhodnout, kudy se naše královské město
bude dál ubírat. Nadcházející volby mohou být v mnohém zlomové, protože
Nymburk v současné době trápí několik zásadních problémů. Zálabí je z důvodu absence lávky pro pěší víceméně odříznuté od zbytku města, nemocnice se
dlouhodobě potýká se špatnou pověstí a nedostatkem kvalifikovaného personálu,
obyvatelé sídliště nejsou předem dostatečně informováni o uzavírkách spojených
s revitalizací, městský bazén je uzavřený, budoucnost hlavního nádraží je nejistá.
Na radnici se v posledním roce místo konstruktivní práce odehrávají předvolební
boje.
Piráti v Nymburce, stejně jako i v ostatních městech, přichází tyto poměry změnit.
Nabízíme vám maximální otevřenost, informovanost a zapojení vás do rozhodování o městě jako běžný standard naší práce. Hodláme omezit klientelismus
a všudypřítomný střet zájmů. Mnoho věcí umíme napravit a známe efektivní
řešení. Vnášíme do chaosu řád.
V Pirátských listech se můžete seznámit s našimi kandidáty do zastupitelstva
Nymburka a dovědět se více o našem programu. Najdete zde návod, jak v komunálních volbách volit, aby váš hlas nepropadl, a nakonec se dovíte pár zajímavostí
z pirátské kuchyně.
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za chvíli strávenou s našimi novinami,
a přejeme vám šťastnou volbu při nadcházejících volbách do našeho zastupitelstva.
Pusťte nás na ně i v Nymburce! - Držíme kurz!
Jménem všech pirátských kandidátů Petr Procházka
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Petr Procházka:

Bc. Martin Martin

Petr Pištěk

MgA. Gabriela Šinkorová

Eva rakušanová

NEJEN NAŠIM ČELNÍM KANDIDÁTŮM JSME POLOŽILI NĚKOLIK OTÁZEK
Proč jste se rozhodli kandidovat do zastupitelstva města Nymburk a proč
právě za Piráty?
Petr Procházka
Politice se aktivně věnuji již několik let,
přičemž komunální úroveň pro mě byla
vždy prioritou, jako občan mohu nejvíce
ovlivnit právě nejbližsí prostředí okolo
sebe. Kandidatura za Českou pirátskou
stranu je pro mě logická volba vzhledem
k tomu, že jsem členem této politické
strany od roku 2013. Věřím, že Piráti
dokáží mnoho změnit a zlepšit nejen
v celostátní politice, ale zejména dole,
na komunální úrovni.
Martin Martin
Pirátem jsem více než 5 let a má motivace je stále stejná: „Jen volný přístup
k informacím může zajistit svobodu“,
člověk se totiž nemůže bránit, pokud
neví o tom, že ho něco ohrožuje.
Petr Pištěk
Politice se dlouhodobě věnuji a nyní
chci přispět k úspěchu Pirátů v zastupitelstvu města Nymburk. Ve zkratce
– že dokážeme zprůhlednit politiku
na základě sběru informací a jejich
kvalitní analýzy.
Gabriela Šinkorová
Chci se přímo podílet na zvyšování
kvality života ve městě a na jeho zodpovědném fungování. Stěžejní jsou pro mě
myšlenky České pirátské strany ohledně transparentnosti na všech úrovních
a dostupnosti informací, které zlepšují
komunikaci s širokou veřejností a vyjasňují problematiku aktuálních problémů.
To považuji za něco, co by mělo být
v současné době samozřejmostí.
Jan Mašát
Vidím kolem sebe problémy, které mohu
řešit, a nehodlám k nim být lhostejný.
U Pirátů mám záruku, že budu moci
pracovat pro blaho našeho města podle
svého nejlepšího svědomí a nebudu
nucen být pouhým přikyvovačem.
Jakému tématu se hodláte především
věnovat?
Petr Procházka
To, co Piráti umí nejlépe, je transparence a otevřenost politiky pro všechny
občany. Dáváme prostor nezávislým
odborníkům, a upřednostňujeme veřejný zájem nad vlastním prospěchem.
Martin Martin
Zajímalo by mě, proč město nerozšiřuje vlastní bytový fond a proč projekt
Labské terasy dopadl, jak dopadl. Zde
mohu uplatnit vlastní odborné znalosti
z pozemního stavitelství.

jiřina procházková

Petr Pištěk
Chci se věnovat zejména filozofii veřejného prostoru, kultuře a hlavně lidem
našeho města. Na politické úrovni pak
strategickému vyjednávání.
Gabriela Šinkorová
Mým stěžejním zájmem je oblast kultury, kde mám vzdělání na teoretické
i praktické úrovni. Nasbírané zkušenosti
s organizováním kulturních a vzdělávacích akcí chci využít ve fungování
města v rámci kultury. Její důležitost
vidí izacemi, které mají tradici, jako
jsou např. Sokol, Skaut a jiné. Výborná
je práce městské knihovny a pozitivně
vnímám též práci dobrovolných hasičů v oblasti výchovy dětí ke vzájemné
spolupráci, bez tlaku na výkon.
Je v Nymburce dostatečná nabídka
volnočasových aktivit a aktivit s dětmi?
Jiřina Bartošová
Jako pracovnice DDM musím říci, že
ano, nabídka volnočasových aktivit
nejen u nás je poměrně velká. Uvítala
bych však ještě více venkovních aktivit –
klub či kroužky pod širým nebem. Jako
maminka dvou malých dětí pak vítám
budování a vylepšování dětských hřišť.
Jediné, co u nich zatím postrádám, je
blízkost veřejných WC.
Jak vnímáte Nymburk po stránce občanského soužití?
Jiřina Procházková
Nymburk se na první pohled jeví jako
poklidné město se spokojenými obyvateli. Existuje zde více skupinek a komunit se zajímavými aktivitami, které
však tvoří jen v rámci své komunity.
Na druhé straně zde máme lidi, kteří se
do veřejného života moc nezapojují. Bylo
by fajn, kdyby se tyto skupiny vzájemně
inspirovaly, doplňovaly a spolupracovaly.
Podpořila bych akce typu Restaurant
Day Nymburk, které přitahují mnoho
lidí, a kde má každý z nás možnost se
realizovat.
Co byste řešili jinak než současné vedení města?
Eva Rakušanová
Je škoda, že zastupitelstvo netáhne za jeden provaz a na úkor vlastní práce si vyřizuje minulé pracovní i osobní neshody.
Místo věcného jednání a naslouchání
druhým se zde odehrává předvolební
boj mezi Radou města a opozicí. Vlastní
body jednání se pak nikam neposouvají.
Nymburk se stále nezbavil dluhů za ne-

jan mašát

mocnici, ovšem nově si bere úvěr ve výši
300 milionů korun na bazén a další investice. Je správné naše město na dlouhá
léta zadlužit?
Martin Martin
Zisk, který generuje město, je skutečnost,
že v něm lidé chtějí žít. Právě občanská
vybavenost by měla, vedle např. dopravní dostupnosti, zajišťovat dosažení tohoto cíle. Pokud je tedy finanční
rozvaha tvořena odpovědně, neměl by
být v zásadě problém půjčit si finance za investičním účelem. Rozhodně
bych si raději potřebné finance půjčil,
než například prodával majetek města
pochybným soukromým investorům.

na bydlení, apod. - a právě na ty by se
město mělo zaměřit.

Jedno z minulých vedení města se řídilo pravidlem: „Na co jsou dotace,
budeme řešit – na co nejsou, oželíme.“ Současné vedení toto předešlým
radním vyčítá a investuje v podstatě
bez dotačních podpor. Kterou cestu
považujete za správnou, nebo vidíte
nějakou třetí?
Petr Procházka
V rámci dlouhodobého plánu rozvoje
města bychom měli prověřit veškeré
možnosti k získání dotací pro plánované
projekty. Jakékoli takto získané finance
mohou pomoci nepřímo snižovat zadlužení, případně rozvíjet město v jiných
oblastech. Ty podstatné projekty je však
nutné realizovat bez ohledu na možnosti
získání dotace.
Nymburk byl v otázce čerpání a využívání dotací jedním z nejméně aktivních
měst, a toto chceme změnit.

Je Nymburk bezpečné město? Jak jste
spokojeni s prací městské policie?
Petr Procházka
Nymburk, na rozdíl od mnoha jiných
měst, stále ještě považujeme za bezpečné
město. Aktuální stav městské policie
však hodnotíme jako nepříliš uspokojivý.
Chybí větší nasazení hlídek v ulicích
a velmi negativně vnímáme politické
tlaky na činnost městské policie. Těm
je třeba rázně zamezit.

Nymburk se dlouhodobě připravuje
na revitalizaci hlavního vlakového
nádraží. Má zde vzniknout moderní
terminál společný pro vlaky i autobusy
a SŽDC chce zbourat stávající výpravní
budovu, protože pro ni již nebude mít
využití. Město ji k ničemu nepotřebuje,
ale zbourat ani odkoupit ji nechce. Jak
se na tento problém díváte?
Jiřina Procházková
Vzhledem k dopravní vytíženosti
a množství cestujících je nový terminál
nezbytností. Jestliže na místě současné
výpravní budovy vznikne moderní stavba s čekárnou a zázemím pro cestující
i dopravce, pak to nejen samotnému
místu, ale i lidem prospěje. K čemu tam
tedy máme nechat chátrat budovu, pro
kterou nemáme žádné budoucí využití?
V Nymburce máme jiná místa a budovy,
které potřebují rekonstruovat, připravit

lucie trejbalová

Současným velkým tématem je městský bazén. Jste pro rekonstrukci starého, nebo pro výstavbu nového?
Jiřina Ulrychová
V první řadě mají situaci posoudit
kompetentní odborníci, teprve pak se
můžeme kvalitně rozhodnout na základě prostého poměru: cena – výkon.
V oblasti finančních investic jsou čísla
jednoznačně daná a je třeba poctivě
a s dostatkem potřebných informací
hledat tu nejvhodnější variantu pro
naše město.

Naše město oficiálně nemá problémy
s drogami, přesto má policie ve svém
hledáčku určité lokality a komunity.
Podle posledních informací se totiž
u nás zabydlel Pervitin. Co se s tím
podle vás dá dělat?
Petr Procházka
Nejlepším možným řešením je důsledná prevence, ale též terénní práce
v problematických lokalitách. Město
musí podporovat organizace, které se
specializují na drogobou problematiku,
a úzce s nimi spolupracovat. Je jasné, že
toto nelze zcela vymýtit, nicméně lze
mít věci pod kontrolou.

zprůhlednit veškeré majetkové vazby
a vztahy. Poté musíme nastavit dlouhodobý plán jejího rozvoje a posoudit,
zda je město samo schopno takovou instituci provozovat a zlepšit její pověst.
Aleš Misař
Nemocnice Nymburk je nyní finančně
stabilizovaná, ale stále se potýká se
špatným kreditem u veřejnosti. Nejen
nemocní potřebují péči, ale i instituce
samotná. Město by především mělo
přemýšlet, jak zajistit, aby odsud neodcházely kvalifikované síly.
Jak byste postupovali v případě diskutované lávky přes Labe?
Martin Martin
Stejně jako kdokoli jiný, kdo město zastupuje – postupoval bych podle platné
legislativy. Ačkoli to může některé lidi
mrzet, je třeba respektovat vlastnické
právo a zákony obecně. Ať už cokoli
stavím či bořím, musím dát prostor
vyjádřit se všem zainteresovaným
stranám, ať už místním obyvatelům
či kraji a samozřejmě musím dodržovat zákonné lhůty, např. pro vyhlášení
výběrového řízení na dodavatele.
Snad nám současný stav lávky poslouží
jako cenná lekce. Příští projekt neuspěchejme a nezapomínejme průběžně
informovat občany a o celé věci s nimi
diskutovat.

Sledujete situaci kolem městské nemocnice? Co si o tom myslíte?
Petr Procházka
V nemocnici je v první řadě nutné zcela

Pokud budete zvoleni do zastupitelstva, s kým si dokážete představit
spolupráci, a s kým nikoli?
Martin Martin
O možné koalici rozhodně nebudeme
vyjednávat s KSČM, ani s SPD. Naneštěstí, zavedené a známé politické
strany jako ODS a ČSSD jsou spojeny s řadou afér, kterými se značně
znevěrohodnily. S tím souvisí i různé
duhové projekty jako červenooranžový Nymburk s klidem, které zjevně
hrají volby starým známým způsobem,
což nás dovádí k tzv. turistickým stranám, např. TOP 09, které tento styl
politiky zavedly (dalším příkladem je
vracející se ODA s projektem Krásný
Nymburk).
Obecně jsem nakloněn spíš novějším,
byť i účelovým politickým uskupením
bez napojení na velké firmy. Myslím
si, že právě v komunální politice se
lze diky osobnímu kontaktu s politiky
dobře rozhodnout, komu jde o korýtka
a komu o naše město.

petr vojtek

jan rákosník

Jak jste spokojeni s prací Technických
služeb Nymburk?
Petr Procházka
V posledních letech se práce Technických služeb jednoznačně zlepšuje.
Petr Pištěk
V Technických službách Nymburk
pracují skvělí lidé. Myslíme si, že by
z jejich činnosti neměly být vyváděny
finance, třeba pro sport, jak se již stalo.

PIRÁTSKÉ LISTY

středočeský kraj | podzim 2018

3

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
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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
Brandýs nad labem
- stará boleslav

nymburk
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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Naším cílem je Nymburk, kde všichni občané žijí rádi, svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost,
transparence, kvalitní vzdělání a veřejné služby, rozumné využití technologií a zapojení občanů do rozhodování.

VOLEBNÍ PROGRAM PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 – Piráti Nymburk

ŽIJ A NECH ŽÍT

PŘÍSTAV V NYMBURCE NEJEN PRO PIRÁTY
I ty rozhoduješ

 Prosazujeme participativní rozpočtování, díky kterému občané
přímo rozhodují, na jaké účely bude vyhrazená část městského
rozpočtu použita. Tímto způsobem mohou aktivně přispívat
ke zlepšení míst či služeb, které politici dosud přehlíželi. Participativní rozpočtování budeme prosazovat zejména v oblasti
kultury, sportu a životního prostředí.
 Založíme fórum občanů jako poradní hlas radnice, čímž
posílíme kontakt mezi správou města a občany. K tomu budou
sloužit osobní setkání, pravidelné a plnohodnotné informování
radničními médii o činnosti všech administrativních složek
a internetová platforma.

Příkladem v transparenci
 Hodláme občany plně informovat a všechny důležité projekty
a stavby veřejně projednávat od samého počátku.
 Chceme otevřená jednání Rady a komisí. Jde nám o jmenovitá
hlasování Rady, jednání přístupná zástupcům opozice a v intencích zákona i veřejnosti.
 Skutečně transparentní rozpočet – rozklikávací až do jednotlivostí, propojený s fakturami, výběrovými řízeními, atd., který
zvládne pohodlně sledovat i laik.
 Městské firmy stejně informačně otevřené jako město samo.
Transparentní příprava dotačních programů i udělování dotací.
 Transparentní vztahy mezi městem a servisními firmami (VaK,
Thermoservis, atd.), či společnostmi hospodařícími na jeho
území (např. AZOS, Magna a další).

MĚSTO PRO ŽIVOT
Město je živý organismus. Každé větší rozhodnutí postihne
několik generací obyvatel, ale i ta malá rozhodnutí ovlivňují
každodenní chod města, a musí tedy na sebe logicky navazovat. Je
důležité rozhodovat se promyšleně, na základě dlouhodobé vize.
Chceme, aby byl Nymburk ještě lepším místem k životu, a aby
inspiroval ostatní města dobrým příkladem.
 Vytvoříme informační platformu k rozvoji města, kam umístíme všechny plány a investice k prostudování a připomínkování
občany.
 Strategický a územní plán jsou společenské dohody o cílech
města a využívání jeho území. Nelze je vnímat pouze jako

formální dokumenty, ale především jako kvalitní podklad pro
ostatní strategie. Iniciujeme proto revizi územního plánu a budeme podporovat zapojení podrobnější dokumentace a participaci občanů.
 Kvalitu veřejných prostranství ovlivňuje jeho detail, proto budeme prosazovat výběr zpracovatelů na základě kvality. Kvalita
je nad cenou a kvantitou.

Zelené a čisté město
 Zasadíme se o krajinný plán s přesahem a návazností na okolní
krajinu a vytvoříme celkovou koncepci městské vegetace.
 Dohlédneme na správnou a efektivní činnost Technických
služeb a podle příkladů jiných měst prostudujeme možnosti
takového třídění odpadu, abychom minimalizovali platby občanů za svoz.
 Budeme dbát na rozvoj přírody ve městě. Vážíme si přírodních
unikátů, jakým je například biotop v parku Na Ostrově.

Odpovědné město
 Otevřená data, která mimo jiné umožní tvorbu užitečných
aplikací (sníží se vytíženost úředníků, zlepší se dostupnost
statistických údajů, zpřístupní stav dopravy, atd.).
 Koordinovaně s projektem Otevřených měst postupně přejdeme na nelicencovaný (tzv. open source) software, čímž snížíme
provozní náklady.

Město, které nenudí a žije
 Kulturní život patří do města i na jeho okraj. A nejlepší hudba
je ta svobodná, nezatížená poplatky.
 Podporujeme nejen hudební klasiku, ale i underground.
 Sport má naši podporu na všech úrovních, především na amatérské.
 Správa městských sportovišť musí být efektivní, transparentní
a veřejnosti vždy přístupná.

Město, kde mladí zůstávají

 Kvalitní vzdělání – ve spolupráci s řediteli všech základních
škol budeme zvyšovat kvalitu výuky i školských zařízení. Nabídneme i třídy s prvky alternativní výuky.
 Dostupné sportovní vyžití a vstřícnost k nezávislé kultuře –
nebudeme bránit studentským festivalům, hudebním klubům,
ani jiným podobným aktivitám.
 Podpora aktivního stáří – programy podpory musí zahrnovat
i volnočasové aktivity pro občany nad 65 let, protože dbáme
na kvalitu života a zdraví v každém věku.
 Hospicová péče a rozšíření kapacity domovů pro seniory
– vedle zajištění dostatku míst v těchto zařízeních chceme
podporovat též terénní péči a péči v rodinách.

Bezpečí domova
 Budeme podporovat osobní ohodnocení strážníků městské
policie za pozitivní přístup k občanům, nikoli za rozdané pokuty. Zároveň podpoříme navýšení střážníků městské policie
v ulicích města.
 Podpoříme dostupné finanční bydlení pro mladé rodiny, seniory a lidi v bytové nouzi. Město musí mít k dispozicic dostatečný
bytový fond, a to i díky výstavbě vlastních bytů.
 Hodláme předcházet sociálnímu vyloučení. Město nesmí
nečinně přihlížet, nebo dokonce podporovat sestěhovávání
ekonomicky a sociálně slabých obyvatel. Podporujeme činnost
asistentů prevence kriminality.

Doprava s rozmyslem
 Rekonstrukce důležitých komunikací ve městě musí být promyšlená a nesmí vést ke kolapsu dopravy.
 Rozvoj cyklostezek a cyklopruhů – pohodlná a bezpečná cyklistika. Budeme naplňovat a dál rozvíjet plán rozvoje cyklistické
dopravy (cyklogenerel) pro každodenní dopravu uvnitř města.

Turistický ruch jako přínos pro město

NYMBURK PRO VŠECHNY GENERACE
Moderní společnost stoji na kvalitních veřejných službách, bez
nich ani naše město nemůže prosperovat a být soudržné. V řadě
oblastí nyní doplácíme na nezájem či zanedbávání během předchozích dekád. Tento deficit hodláme napravit v rámci možností
dlouhodobě deficitního rozpočtu města.

 Naše město budeme všem návštěvníkům prezentovat jako
místo, kde stojí za to strávit delší dobu. Budeme podporovat
zvýšení ubytovacích kapacit a posílení turistického ruchu během celého roku.

@PiratiNymburk
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KSČM
USZ

BEZPP
NK
SN
NEZ
LSNS
SPR-RSČ
BPS
STAN
US-DEU
ODA
ANO
TOP 09
KDU-ČSL
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KSČM
TOP 09
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NK
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ČSSD
BEZPP
TOP 09
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

zvolen/a
na roků:
24
20
20
16
16
16
16
16
16
16
16
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8
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zkratky
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát
sdružení nezávislých
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Liberální strana národně sociální
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Starostové a nezávislí
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Občanská demokratická aliance
ANO 2011
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Unie pro sport a zdraví
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