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Superman vs. Pirát – souboj
rozhodnete vy, Článek M. Ferjenčíka

Éra plzeňských kmotrů
už musí skončit

D. Křetínský vlastní

35%

Město potřebuje novou krev na radnici. Jen tak se dá omezit vliv šedých eminencí
na rozhodování. Plzeň nesmí zůstat rájem montoven a snadnou kořistí pro agresivní
developery, říká lídr plzeňských Pirátů Pavel Bosák

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

lzeň

piratskelisty.cz
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pirátské listy

D. Křetínský

D. Křetínský i s menšinovým
odílem ovládá celou ﬁrmu

“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 pů
sobení 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.

Začněme rovnou zostra. Proč se
Piráti tlačí na již dost zaplněnou
politickou scénu v Plzni?
Subjektů je tu mnoho, ale většina je
jen součástí jednoho propojeného
systému. To se jasně ukázalo při
květnovém hlasování o předání
naší teplárny a nedávno dostavěné
spalovny do rukou miliardáře
Křetínského. Jak mávnutím proutku
se i mnozí opoziční zastupitelé seřadili
do jednoho šiku s koalicí a schválili
tuto brutálně zmanipulovanou
transakci. Plzeň zkrátka potřebuje
Piráty jako ozdravnou kúru.
A v čem jsou podle vás Piráti tak
odlišní?
Nejsme spojeni se zdejším korupčním
prostředím, nemáme střety zájmů,
nekšeftujeme s pozemky, nevydělá
váme na městských zakáz
kách,
a hlavně máme obrovskou chuť se za
lidi porvat.
Nejeden občan vám možná
namítne, že neví, co Piráti vlastně
představují, že jim nerozumí.

pokračování na str. 6

Co boj proti korupci a rozkrádání
znamená konkrétně pro Plzeň?
Určitě zprůhledníme hospodaření
a rozhodování městských orgánů.
Použijeme moderní technologie
a bohaté Pirátské zkušenosti
z jiných měst. Ale už sa
motná obměna tváří
na radnici způsobí
omezení moci
kmotrů. Jejich
éra už v Plzni
musí skončit.
Voliči nebudou
donekonečna
„skákat“ na tu
stejnou volební
fintu.
Jakou fintu máte
na mysli?

Například plzeňská ODS si hýčká
pár sympatických osobností, které
využívá na plakátech a v kampaních.
Výsledkem je kumulace funkcí, jak
je tomu například u pana poslance
Baxy. Voliči si neuvědomí, že nakonec
stejně městu vládne někdo jiný,
protože práci poslance zkrátka nejde
naplno vykonávat zároveň s funkcí
městského radního a k tomu ještě
krajského zastupitele.
pokračování na str. 2

Pavel Bosák

kandidát Pirátů na primátora
města Plzně

STAVME PRO PLZEŇANY, NE DEVELOPERY
Počet obyvatel Plzně bude stoupat. A piráti s tím počítají. Chceme docílit toho,
aby Plzeň nebyla, jako dosud, developerským vytouženým rájem, kde se privatizují
zisky a socializují náklady. Uzemní plány nesmí být tvořeny dle zadání developerů.
Chceme vrátit rozvoj města zpět
do rukou Plzeňanům. Naší
prioritou je především
pečovat o bytový fond
a fond občanské vy
bavenosti a vytvořit
dlouhodobou strategii
rozvoje, na níž bude
široká politická shoda.

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

Náš program není komplikovaný:
boj proti korupci a rozkrádání,
zjednodušení státu pomocí moder
ních technologií, ochrana občanů
před zvůlí úřadů a zapojení občanů
do rozhodování.

MGR. MAGDA DAŇKOVÁ
kandidátka Pirátů na starostu
Plzeň I - Lochotín

Chceme, aby se v Plzni
hlavně dobře žilo místním.
Plzeňané si za své daně
zaslouží dostupné bydlení, za

které nebudou utrácet polovinu
měsíčního příjmu. Zaslouží si
nabídku kvalitních startovacích bytů
pro mladé rodiny, jež bude spravovat
město a přidělovat na základě jasných
transparentních pravidel. Zaslouží
si možnost spojit se v komunity –
družstva, která se dohodnou s malým
developery na výstavbě svých domů.
Je třeba jen nastavit jasné a čitelné
limity.
Ideálním polem, kde si lze chytré
modely výstavby vyzkoušet jsou
pokračování na str. 2
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STAVME PRO PLZEŇANY, NE DEVELOPERY
dokončení článku Mgr. Magdy Daňkové ze strany 1

brownfieldy – místa, kde je dnes
zakázáno stavět, a bývalé průmyslové
objekty s ohromným transformačním
potenciálem. Papírna, Světovar,
Škodovka, Depo, zde všude by
mohli vzniknout moderní čtvrti
s moderním bydlením.
Prosazujeme baugruppe, kde
komunita lidí je sama sobě
developerem, investorem i zadava
telem prací. Jako skupina si například
bere úvěr od banky, objednává
architekta, projektového manažera
apod. Tento způsob je populární
zejména v německy mluvících
zemích (odtud pochází i označení
baugruppe – stavební skupina)
a Skandinávii. Výhodou baugruppe
je fakt, že jednotliví účastníci mají
velký prostor pro individuální
řešení dispozic svých bytů a navíc
ušetří nemalé peníze. Skupina
totiž neplatí marži developerovi
a ušetří například i za daň z převodu
nemovitosti. Chceme prosadit, aby
se baugruppe stala jednou z forem
rozumné privatizace. Městská část
by poskytla pozemek a na oplátku
by získala v projektu několik bytů
v odpovídající hodnotě. Radnice
by tak získala rodiny jako trvalé

obyvatele a navíc byty do vlastního
bytového fondu. Většinou přitom
jde o angažované obyvatele s citli
vým přístupem ke svému okolí, což
představuje pro městskou část velký
potenciál.
Chceme ambiciózní a kompetentní
radnici, která bude rovnocenným
partnerem developerů i občanských
spolků. Chceme fungující město,
kde se nenechají chátrat stovky
prázdných domů. Kde o délce sta
vebního řízení nebude rozhodovat
osobní známost, ale kvalita projektu.
Chceme zmapovat nevyužívané ob
jekty ve vlastnictví města a opravit
je. Stručně řečeno, chceme Plzeň,
kde se bude všem dobře bydlet.

Ubytovny v Plzni - pohled zblízka.
Rozhovor MGR. Magdy DaŇKOVÉ s bývalou úřednicí Probační a mediační služby ČR
Jací lidé tvořili Vaše klienty?
Probační a mediační služba se
zaměřuje na všechny osoby, kterých
se nějak dotýká konkrétní, již
proběhlý trestný čin, ať už jde o oběti,
pachatele, jejich blízké osoby.
Jak často jste se ve své praxi
setkávala s lidmi, kteří žijí na
ubytovnách?
Velmi často. Pachatelé trestných činů
nemívají nejstabilější rodinné zázemí
a finanční situaci. Samozřejmě to
ale neznamená, že každý obyvatel
ubytovny je „kriminálník.“
Podmiňuje život na ubytovně
k tendenci ke kriminálnímu životu?
Je to čistě můj subjektivní názor, ale
domnívám se, že ano. Mluvím tedy
o ubytovnách, jak jsem je poznala
já. Mixují se tu lidé, kteří přijeli do
cizího města (a často i cizí země)
za prací s těmi, kteří jsou místní,
ale nemají na lepší bydlení. Žijí na
malém prostoru, často se společným
sociálním zařízením, společnou
„kuchyňkou“, atd. Ale nikoli se
společnými zvyky, denním rytmem,
představami o čistotě společných
prostor, jazykem...

Městská policie o bezdomovcích v Plzni
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň, paní Jana Pužmanová zaslala na žádost
Pirátských listů yjádření, ze kterého vybíráme několik zajímvých informací.
Počty lidí bez domova pohybující
se a žijící na území západočeské
metropole městská policie neevi
duje. Strážníci městské policie však
mají výbornou místní a osobní
znalost, takže ví, kde se tito lidé
pohybují, kde se zdržují a kde
přespávají. Zároveň se jim daří mezi
nimi odhalovat ty osoby, které má ve
svém hledáčku Policie ČR.

Místem, kde v poslední době
často strážníci městské police řeší
prohřešky lidí bez přístřeší, jsou
především nádraží. Ať už nádraží
vlakové či autobusové. Oproti
minulosti se mezi bezdomovci stále
častěji objevují cizinci propuštění
z pracovních agentur.

Jednotlivé obvodní služebny
Městské policie Plzeň spolupracují
se sociálními odbory plzeňských
městských obvodů. Konají spo
leč
né kontroly vytipovaných
míst, při nichž jsou lidé bez
přístřeší informováni o možných
variantách sociální pomoci a řešení
jejich krizové životní situace.

Éra plzeňských kmotrů už musí skončit
dokončení rozhovoru s Pavlem Bosákem ze strany 1

Konec ráje montoven
Plzeňská veřejnost vás patrně
nejvíce zná v souvislosti s kauzou
obřích průmyslových hal v Liticích.
Proč jste se v této záležitosti tolik
angažoval?
Mou povinností zastupitele je
hájit zájmy voličů, a to i proti
představitelům města, kteří se
postavili na stranu investora. Tahle
krátkozraká politika současné
koalice umožnila výstavbu přeby
tečných montoven, takže teď do
nich musíme dovážet pracovní síly
prostřednictvím agentur.
Není otázka agenturních pracov
níků, převážně cizinců, spíše téma
pro některou z extrémních stran?
Právě proto jej chceme uchopit kon
struktivně a bez zbytečné hysterie.
Ne jako téma národnostní, byť roz
dílnost kultur tu hraje svou roli. Když
s tím nic neuděláme, a budeme se jen
vymlouvat, riskujeme, že lidé začnou
sahat po extrémních řešeních.

Co říkáte na častá vyjádření
politiků, že problém agentur a
ubytoven nelze řešit bez nové
legislativy?
Plošně to bez legislativy nejde. Ale
věřím, že v konkrétních situacích
a s použitím koordinované strategie
ty největší zdroje problémů
odstranit jde. Město do toho musí
zapojit svou obrovskou vyjednávací
a administrativní sílu. Nesmíme se
bát použít všechny dostupné nástroje
veřejné správy. Zkrátka vyvinout tlak
na mnoha úrovních.

Město patří nám, občanům
Nebojíte se, že tím odradíte možné
investory a developery?
Vztah s investory je pro město
důležitý. Na druhou stranu jim
nemůžeme nadbíhat na úkor svých
vlastních občanů, jak jsme tomu byli
svědky v Liticích. Tak, jako bojuji
proti tamním montovnám, se budu
rvát i za občany celé Plzně, půjdou-li
zájmy investorů proti nim.

Ví se o vás, že malujete obrazy, dělal
jste divadlo, psal písničky … nezdá
se vám, že jste na funkci primátora
tak trochu moc bohémský?
Jsem grafik. Umím jako bohém
přemýšlet. V kreativních oborech
je to důležité. Ale také jsem 8 let vedl
grafickou firmu v americkém San
Franciscu. Naučil jsem se mnohé
o lidech, biznisu a o zodpovědnosti.
Navíc se domnívám, že těmi
nejdůležitějšími vlastnostmi pro
politika jsou slušnost, poctivost
a odvaha. Tvořivá nátura v tom nijak
nepřekáží.
Je něco, co byste chtěl na závěr vo
ličům komunikovat?
Moc si přeju, aby lidé pochopili, že
tohle město patří nám, občanům, aby
ho skutečně přijali za své. Aby jen
nečekali, co město udělá, ale aby se
aktivně podíleli na rozhodování a na
řešení problémů. Uděláme vše proto,
abychom důvěru občanů k vedení
města pomohli obnovit.

Stačí si na chvíli představit, že
takhle žijete - frustrace z nedostatku
soukromí a pocitu bezpečí, který
většina z nás ke štěstí potřebuje.
Nejvíc se bojím, co to dělá s generací
dětí, která takhle vyrůstá, která klidný
a stálý domov vůbec nezná.
Jak hodnotíte současný stav
ubytoven, se kterými setkáváte?
Zažila jsem jednu nebo dvě hezké,
jinak spíše bída. Ty nejhorší byly
třeba přízemní dlouhé budovy
v některé průmyslové oblasti, kolem
odpadky a hrající si děti, chodby byly
cítit močí, žádné osvětlení. Pro 30
lidí kuchyňka s jedním dvojvařičem
a dřezem, v jednom pokoji často žije
celá rodina...
A to jsou ty oficiální... pak existuje
mnoho takových, kdy si někdo koupí
rodinný dům před rekonstrukcí
a nastěhuje tam 15 nenáročných
nájemníků. Tam je nějaký dohled
nad hygienou nula.
Je současná kontrola ubytoven
dostačující? (revize, hygienické
podmínky, evidence ubytovaných).
Nemohu odpovědět, protože neznám

předpisy pro provoz ubytoven.
Každopádně, často jsou podmínky
tristní i tam, kde lůžko dotyčnému
platí stát formou sociální dávky. Tam
předpokládám, že nějaká kontrola
musela proběhnout.
Co byste zlepšila?
Asi dostupnější sociální bydlení
pro ty, kteří ho skutečně potřebují,
např. matky samoživitelky. Musí
fungovat důsledná kontrola životních
podmínek na ubytovnách a kontroly
finančních toků v této oblasti.
Je velký cenový rozdíl mezi cenou
klasického pronájmu a lůžku na
ubytovně?
Ubytovny jsou různě drahé, takže
nemůžu zobecňovat. Ale pár let
zpátky, kdy se vesele kšeftovalo
s doplatky na bydlení, bylo celkem
běžné, že například na jednom pokoji
bydleli druh s družkou, každé lůžko
stálo např. 6.000 Kč (hrazeno právě
z dávky doplatek na bydlení ). Za
takové peníze, tedy 12.000 Kč by jistě
nějaký menší byt sehnali. Jenže často
panovala i dohoda s provozovatelem
ubytovny...a za to, že zůstávali bydlet,
získali nějaké finanční přilepšení...

Kdo je Pavel Bosák
- Lídr Pirátů do komunálních voleb v Plzni.
- Rodák z Klatov, za totality jako nezletilý následoval svou matku do
San Francisca v USA. Zde dokončil střední školu a vystudoval grafiku
na prestižní CCAC (dnes CCA) v kalifornském Oaklandu.
- Střídavě pracoval v ČR a v USA, kde 8 let vedl úspěšnou graficku a
marketingovou firmu.
- Před 10 lety se rozhodl natrvalo vrátit i s rodinou do Plzně.
- V letech 2010 a 2014 byl zvolen zastupitelem v 6. městském obvodě.
- Od ledna 2017 vede občanský odpor proti plánované výstavbě obřích
průmyslových hal v Plzni-Liticích.
- Je ženatý, má dva syny. Volný čas rád tráví na horském kole, nebo
malováním obrazů.

Pavel Bosák při projevu na demonstraci proti obřím halám v Liticích 14.3.2017
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fuzE Plzeňské teplárenské

Jak strany o fuzi dne 24. 5. 2018 hlasovaly?

a proč před ní Piráti varovali
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*Byla použita tzv. výnosová
metoda ocenění. Ta nezkoumá
skutečnou hodnotu majetku,
ale to, jaké má podnik výnosy.
U veřejně vlastněných služeb
nejsou výnosy prioritou. Navíc
spalovna má teprve začít
vydělávat, až bude od r. 2024
zakázáno skládkování. Její
hodnota je z dlouhodobého
hlediska mnohem vyšší.
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D. Křetínský i s menšinovým
podílem ovládá celou ﬁrmu

chceme Hospodaření města čitelné
pro všechny na kliknutí
Piráti se zasadí o to, aby Plzeň otevřela a zpřístupnila své hospodaření, tedy všechny
své výdaje a příjmy co nejjednodušším způsobem pro všechny občany.
Jak to celé funguje pro občany
hledající informace o hospodaření?

Občané, kteří ze svých daní platí
ty, kteří s jejich penězi nakládají,
mají právo vidět, jak to dělají.
Piráti dlouhodobě prosazují trans
parentnost hospodaření ve veřejném
sektoru. Průhledné a pro všechny
dostupné účetnictví měst a obcí je
jedním ze základních pilířů boje
s korupcí.
Samotné právo na informaci
v dnešním digitálním světě jistě
nestačí. Zákonodárci nevytváří
práva, která zůstanou jen na papíře
nebo jsou reálně uplatnitelná pouze
pro část občanů. Aby bylo právo na
informace skutečně zajištěno, musí
být daná informace velmi jednoduše
dostupná pro všechny.
Tím nejjednodušším způsobem
je zapojení Plzně do programu
Cityvizor. Na webové adrese
www.cityvizor.cz může každý
prostřednictvím několika kliknutí
získat velmi jednoduše a přehledně
podané informace o hospodaření
svého města nebo samozřejmě
i jiných měst a obcí, které jsou do
tohoto programu zapojeni.

Mgr. Daniel Kůs
Kandidát do Zastupitelstva města Plzně

Jak to celé funguje pro města a obce,
které se chtějí zapojit?
Chod této aplikace je zaštítěný
spolkem Otevřených měst a byla
vyvinuta pracovníky Ministerstva
financí. Principem je, že zapojené
město zasílá v určitém formátu své
faktury a další data o hospodaření.
Aplikace tyto data sama zpracuje
a vizualizuje velmi přístupným
a srozumitelným způsobem. Pro
města a obce to nepředstavuje
žádnou další administrativní zátěž,
protože vlastně jen exportují data ze
svého účetního programu.

Každý zde vidí za co, komu
a jaké prostředky město vynakládá.
Cityvizor dále přehledně zobrazuje,
které konkrétní stavby, opravy
a veřejné zakázky probíhají a jaké
již byly v dané věci vynaložené
prostředky. Dále zde je samozřejmě
dostupný rozpočet, jeho vazba na
dané konkrétní faktury a jak jsou
plánované výdaje plněny.
V neposlední řadě a opět pro
střednictvím několika kliknutí, které
zvládne každý, Cityvizor odkazuje
na konkrétní smlouvy, které byly ze
zákona městem nebo obcí zveřejněny
v registru smluv.
Závěrem bych chtěl dodat, že
rozhodnutí, zda by Plzeň používala
právě tuto aplikaci nebo jinou je
skutečně jen na zastupitelích města.
Ale aby to vůbec bylo předmětem
jednání, podpořte ve volbách prosím
Piráty, kteří tento přístup k získávání
informací budou neúprosně
prosazovat.

Do jaké míry se na hladkém průběhu hlasování o teplárné podepsala
všudypřítomná chapadla plzeňské „Socdéesky“?

CO BUDE S KOMUNÁLNÍM
ODPADEM po r. 2024?

Čeká vodárnu stejný
osud jako teplárnu?

Město stavělo spalovnu v Chotíkově jako investici pro

budoucnost. Její hodnota
jako virtuálního monopolu
na lokálním trhu likvidace
komunálního odpadu zásadně
vzroste. Předáním kontroly
D. Křetínskému se město své
strategické investice de facto
zbavilo, ještě než byl využit její
skutečný potenciál.

Radniční koalice „Socdéesky“
ukázala, že se nebrání převodu
strategických městských pod
niků pod kontrolu soukromých
firem. Pro někoho je to možná
nepředstavitelné, ale zastupitel
stvo města by v dalším obdo
bí mohlo rozhodnout o fuzi či
prodeji podílu ve společnosti
Vodárna Plzeň strategickému
partnerovi. Piráti takové usne
sení jednoznačně nepodpoří.

Pavel Šrámek

kandidát na starostu Plzeň 3
předseda MS Pirátské strany Plzeň

„O zásadních, strategických rozhodnutích,
jakým byla i fuze Plzeňské teplárenské, by
měli hlasovat občané v místním referendu.
Zapojení občanů do rozhodování je klíčovým
bodem Pirátského programu.“

4

PIRÁTSKÉ LISTY

pirati.cz

Piráti se za vás porvou na městských obvodech
Městký obvod

PLZEŇ I

Mgr. Magda Daňková
Lídr kandidátky

1. Transparentní účetnictví veřejně
dostupné na internetu
2. Participativní rozpočet - možnost
občanů aktivně se zapojit do
rozhodování o investicích v místě
bydliště

Městký obvod

IX.

I.

VII.

1. Podpora spolkové a občanské
činnosti

IV.

Pavel ŠRáMek
Lídr kandidátky

III.

X.

II.

VI.

VIII.

Městký obvod

PLZEŇ VIII

1. Zavedení a dokončení kanalizace

2. Vyslyšení občanů

2. Vybudování lávky přes Úhlavu a propojení
s cyklostezkou Hradiště-Radobyčice

3. Rozlikávací rozpočet s fakturami
"kdo za co"

3. V Černicích žádné ubytovny a problémy
s nimi spojené

Vladimír Vápeník
Lídr kandidátky

4. Naslouchání potřebám a stížnostem občanů,
snaha je více zapojit do veřejného života

4 pirátské priority pro obvod Plzeň 3
Bezpečnost

Rozklikávací rozpočet s fakturami

Se zvyšujícím se počtem cizinců v Plzni (momentálně
je jich hlášeno přes 15.000 ), klesá pocit bezpečí ze
strany obyvatel města Plzně. Zvyšuje se protiprávní
jednání páchané v centru města a na Borských
polích, stejně tak i na ubytovnách. Také roste počet
lidí bez domova, kterých je podle odhadů kolem
800. Souvisí to právě s agenturním zaměstnáváním
a dovozem pracovníků, kteří nenajdou uplatnění na
trhu práce a následně nám končí na ulici.

Chci prosadit, aby Plzeň 3 otevřeně a přehledně
informovala o svých aktivitách. Nechci, aby se
nákladně tvořilo něco nového, ale preferuji zapojení
do už fungujících projektů. Přehledné zobrazení
plánu (rozpočtu) výdajů, plnění těchto plánů
v daném roce a vazby jednotlivých faktur a investic
na rozpočet, je nejlepší lék na korupční prostředí.
Chci vidět kam peníze jdou, za co je platíme a jaký
je výsledek.

Chci zlepšit bezpečnost v Plzni posílením
policie, kontrolou ubytoven, stálou kontrolou
problematických spojů MHD a realizací preven
tivních kampaní.

Zrušení vyhlášky nařizující uchovávat
popelnice v domě

Vyslyšení občanů
Piráti se budou snažit řešit projekty nové výstavby
nebo rekonstrukce občanských prostor s pomocí
občanů.
Máme jednoduchý nástin postupu:
1. Občanská iniciativa poukáže na problém.
2. Budou vytvořeny dotazníky (offline i online)
zjišťující názory občanů na daný problém
a realizaci řešení.
3. Odborná veřejnost se veřejně a transparentně
vyjádří ke každému požadavku občanů.
4. Uspořádáme místní referendum, které bude
srozumitelné pro laickou veřejnost.

3. Transparentní úřad

Městký obvod

PLZEŇ II

Petr Vileta

Lídr kandidátky

1. Důsledný dozor nad provozem
problematických ubytoven za
použití všech zákonných prostředků

1. Bezpečnost

4. Zrušení vyhlášky nařizující
uchovávat popelnice v domě

2. Zodpovědná správa majetku obvodu
4. Zapojení veřejnosti do rozhodování

4. Parkování

PLZEŇ III

Mgr. Tomáš Pastirčák
Lídr kandidátky

V.

3. Péče o zeleň a stromy včetně
zachování přírodního rázu rekreační
oblasti Boleveckých rybníků

Městký obvod

PLZEŇ IV

Přijde mi velmi nelogické, že město řeší svou
neschopnost pravidelně odvážet odpady a uklízet
ulice přes svou firmu Čistá Plzeň vyhláškou, která
nařizuje lidem schovávat popelnice v domech.
V letních dnech jeden den před vývozem odpadků
je smrad z popelnic v celém domě a lidé se cítí jako
na skládce. Město prostě nemůže řešit své problémy
šikanou občanů.

2. Zlepšení parkování zavedením
soustavy jednosměrek a šikmých
stání u parkovacích míst.
3. Rekonstrukce prostoru na Jiráskově
náměstí bez zbytečného kácení
dospělých zdravých stromů

PIRÁTSKÉ LISTY

Plzeň

Na Doubravce máme bombu!
MO 4 Doubravka málo komunikuje s občany ohledně veřejného prostoru a úřad stále ještě rád řeší
věci z pozice silnějšího. Smutný příklad z letošního jara s odhalením letecké pumy stejného typu, jaké
zde padaly v dubnu 1945, na pietním místě desítek obětí bombardování, je pouze jedním z mnoha.
Často pak nespokojení občané, kteří
už nevidí jinou možnost, adresují
politikům petice. Například v ulici
Nad Týncem (U Jiřího) proti nové
výstavbě uprostřed klidové bytové
zóny. Zde se neřešený problém táh
ne již déle než 19 let, místo je stále
neudržované, provizorně oplocené,
občany obtěžující a stresující. Za
stupitelé i ÚMO 4 se často jen vy
mlouvají, přičemž zde petici proti
další výstavbě podepsaly už stovky
občanů. Peticí také bojují občané
v Červeném Hrádku za předělání
projektu odstranění oblíbených te
nisových kurtů, nebo proti vybudo
vání průmyslové zóny v sousedství
v Kyšicích. V Bukovci pak bojují
proti uzavření, vybourání interiéru
a tím faktické likvidaci zdejšího je
diného městského kulturního domu
U Soptíka, přestože zde nedávno
proběhla oprava objektu za 13 mil
Kč. V těchto i většině dalších případů
se vždy jedná o špatně připravené
záměry, nedostatečně představené
veřejnosti, neprojednané s dotčeným
okruhem občanů, případně nevhod
ně zvolený postup vedení Městského
obvodu Plzeň 4.
Srovnáme-li přístup se sousedními
obvody města, kde se snaží obdob
ným krizovým situacím předcházet,
a s občany věci předem projednávat,
Doubravka silně zaostává.
Nedostatečná komunikace občanů
a zastupitelů se projevuje i na
jednáních zastupitelstva, nejvyššího
orgánu obvodu. Běžně je například

Doubravečtí Piráti zkoumají nefunkční roznětku pumy na novém památníku.
Zleva: Jan Hutter, Mgr. Tomáš Pastirčák a Jiří Hanousek

22 bodů programu „projednáno
a odsouhlaseno zastupitelstvem“
za 22 minut. A 25 zastupitelů
namísto toho, aby využili čas, kdy
se sejdou všichni v jednom sále,
k diskusi a hledání řešení aktuálních
problémů občanů, odcházejí po
několika desítkách minut domů.
Ani pro občana není jednoduché
vystoupit na zastupitelstvu, které má
v jednacím řádu takový postup, že je
pro něj jednodušší vystoupit přímo
na velkém zastupitelstvu na radnici.
Dalším střípkem do mozaiky je
zveřejňování dokumentů obvodu.
Na adrese https://usneseni.plzen.
eu/
určené ke zveřejňování
podkladů a usnesení zastupitelstev
všech městským obvodů Plzně, je
Doubravka největší „tajnůstkář“.
Usnesení z jednání zastupitelstva zde
aktuálně Doubravka nezveřejňuje
žádné, podklady pouze ke 3 po
sledním, usnesení Rady MO4 opět
žádné. Proč je obvod bezprostředně
po uveřejnění vymaže? U jiných

Baštíme se čtyřkou

obvodů je možné zde listovat
v dokumentech z let 1996 i starších.
V čem je však ÚMO 4 oproti jiným
plzeňským obvodům opravdu velkou
výjimkou, je přesouvání povinností
se správou a údržbou nemovitého
majetku města na svém území na
jiné městské organizace a úřady.
Pouze minimum záměrů, které pak
Doubravecké listy prezentují jako
úspěšnou správu obvodu, jsou naším
obvodem skutečně realizovány, nebo
alespoň zodpovědně připraveny.
Řešení je přitom jednoduché: Stačí
mít komunikativní zastupitele,
řádně plnící své povinnosti, ne
bezduché hlasující loutky. Dále
pak transparentní, otevřený úřad,
který i ve svých úředních postupech
přistupuje k občanům jako k rovno
právným partnerům.

Jiří Hanousek

Kandidát do zastupitelstva Plzneň 4

Recepty sesbíraly a vyzkoušely
Jana Tomšíková A Antonie Jarošová

Sladké vejce z Bukovce - Vejce klepneme na pánvič Doubravecký oreo cheesecake dezertík
ku, nastrouháme na něj čerstvý křen, polijeme rozpuštěným
máslem. Křen není ostrý a můžeme toto sladké a zdravé
jídlo podávat i dětem k snídani!

Polévka z Červeného Hrádku - jelikož se červeno
hrádeckým (prý podle ukradené cibule) říkalo cibuláci, jsme
tu s receptem na polévku Červenohrádeckou cibulačku.
Potřebujeme 3 ks cibule, 1 lžičku soli, 1 lžičku pepř mletý, 2
lžíce hladká mouky, 3 hrsti sýru, 1 lž másla, 1 lž oleje, 1/2
kostky masoxu, pažitka, pečivo
Cibuli nakrájíme na kroužky či půlměsíčky. V hrnci roz
pustíme lžíci másla s trochou oleje, poté přidáme cibuli - je
důležité ji dobře promíchat, aby se každý kousek namočil
do tuku. A pak čekat a míchat, dokud cibule nezezlátne.
Poté přisypeme asi 2 lžíce hladké mouky a zalijeme vodou/
vývarem, osolíme, opepříme a přidáme bujon. Necháme
chvíli povařit. Nakonec přidáme pažitku.
Podáváme s orestovaným pečivem a nastrouhaným sýrem,
který se krásně rozpustí.

Lobezské masíčko – na dno pekáče na 2 lž oleje
pokrájíme syrové brambory, vrstvu osolíme, opepříme,
poklademe naklepané maso (kotlety, kuřecí prsa). Klademe
na maso další vrstvu na plátky pokrájených brambor, opět
okořeníme. Nakonec zalijeme smetanou a dáme péct na
hodinu a kousek na 200 st.

Večerní salátek ze Zábělé – nakrájíme rajčata na
čtvrtky, osolíme a opepříme, přidáme nadrobno nakrájenou
syrovou cibuli, zalijeme trochou smetany a je libo pečivo?

korpus: 1 balíček oreo sušenek, 8 lžic rozpuštěného másla.
– náplň: 100g bílé čokolády, 1 a půl smetany na šlehání, ½
hrnku moučkového cukru, tvaroh, ½ hrnku cukr krystalu,
2 lž vanilky, 20 rozmačkaných oreo sušenek.
Na zdobení si necháme trochu náplně.
Postup: do formy dáme rozmačkané sušenky, přelijeme
máslem (možno promíchat) dáme odležet do lednice. Na
náplň rozpustíme čokoládu, potom 5 min zchladíme, přidá
me moučkový cukr, tvaroh a vanilku. – přidáme vychladlou
čokoládu, zamícháme. Nakonec ušleháme smetanu a pomalu ji
vmícháme, posypeme trochou rozmačkaných oreo sušenkami.
Vychladíme alespoň 3 hod.
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Piráti ve Vejprnicích?
Před dvěma měsíci to
znělo jako sci-fi,
ale jsme tu.

Kdy a jak se objevili
Piráti ve Vejprnicích?
Vejprnice jsou obcí
s mladou a vzdělanou
populací. Pirátům se zde
daří. V posledních volbách
do poslanecké sněmovny
získali pomyslné třetí místo
s 11%. Přesto Piráti byli v obci
doposud neaktivní. Změna nastala
v květnu, kdy se ze zahraničí vrátil
Jiří Pek (politik, který kandidoval
v minulých volbách sám za
sebe jako nezávislý). Společně
s Pirátem Rolandem Martinem našli
společnou řeč a začali činit.
Takže se Piráti zúčastní říjnových
komunálních voleb?
Jestli myslíte s čistokrevnou
Pirátskou kandidátkou, tam musíme
říct ne. Situace ve Vejprnicích je
složitější. Za téměř 25tileté vlády
starosty Karpíška, zde vznikly silné
struktury, které mají vliv na běžný
život v obci. Lidé se jednoduše
bojí zapojovat do veřejného života.
Máme osobní zkušenost, že nám lidi
odmítli kandidaturu. Důvodem byla
obava, „že by se jim mohli vozit po
dětech ve škole“. Jejich rozhodnutí
respektujeme. Tato událost nás však
o to více nabudila do další práce.
Po dlouhých úvahách jsme zvolili
kooperaci s TOP09 a Nezávislými.
Co si od této spolupráce slibujete?
V první řadě je to silnější personální
obsazení kandidátní listiny.
Výhodou je i větší záběr témat,
které můžeme řešit. Více hlav více
ví. Můžeme pohlídat širší spektrum
problémů, které nás trápí. Máme
více nápadů, co v obci změnit
a udělat. Nesmíme zapomenout ani
na kontinuitu a zkušenosti lidí, kteří
již dnes odvádějí v zastupitelstvu
z pozice opozice skvělou práci.
Co konkrétně myslíte skvělou
prací?
Vzhledem k tomu, že i samotní za
stupitelé nedostávají všechny pod
klady k jednání zastupitelstva obce
a ve výborech a komisích mají pou
ze marginální zastoupení, odvádějí
největší kus práce v informování ob
čanů. Není tajemstvím, že obec má
hrubé nedostatky v přístupu k in
formacím. Dokonce Vejprnice byly
vyhlášeny 9. nejuzavřenější institu
cí ČR (první na západ od Prahy).
Hodnocení se účastnili odborníci
např. Hana Marvanová. Naši kole
gové vedou několik informačních
webů o dění v obci (nejznámější
vejprnice.eu). Velký zájem vzbudila
i petice za jmenné hlasování v zastu
pitelstvu, tak aby bylo známo, který
zastupitel pro co hlasoval. Musíme
poděkovat všem těmto lidem, kteří
věnují svůj volný čas, finance a spous
tu nervů ve prospěch nás všech.

MGR. Jiří Pek
Kandidát Pirátů do
zastupitelstva ve Vejprnicích

V čem shledáváte další nedostatky
současného vedení obce?
V Západočeském kraji máme jednu
z nejdražších vod, předražené
a často nefungující osvětlení,
mnoho developerských projektů
bez zjevného přínosu pro obec,
vysoké výdaje na nevyváženou
sebeprezentaci vedení obce
v médiích (ZAK 90 tis./rok
dále Plzeňský deník a Náves),
klientelismus - velkou míru
“rodinných firem” napojených na
zastupitele (DOMOZA projekt
s.r.o., Baculus, o.p.s.), enormní
zadluženost obce k 60 mil.
Jak to chcete napravit a jaké jsou
vaše priority?
V dnešní době existuje řada
nástrojů jak zmíněné problémy
napravit. Přístup k informacím lze
„léčit“ digitalizací, úřadem pro
lidi, registrem smluv, připuštěním
opozice do komisí, výborů i obec
ních listů. Zadluženost můžeme
řešit tím, že zastavíme nesmyslné
rekonstrukce silnic, které jsou
relativně nové (Hornická), ale
budeme se zaměřovat na ty
v dezolátním stavu (Sokolská). Či
zrušíme druhého místostarostu,
který se zdržuje na obecním úřadě
sporadicky. Přitom stojí obec
ročně 400 tis. Chceme zvýšit počet
dětských hřišť a konečně dobudovat
po letech slibů cyklostezku do
Plzně. Dále Ulehčit občanům
styk s úřadem rozšířením hodin
a digitalizací. Obec má být pro lidi,
ne lidi pro obec.
Proč by Vás měli lidi volit?
Po 25ti letech je potřeba změny.
Obec potřebuje vyplout konečně
do 21. století. Musíme sundat ten
hábit spojený se starostou Karpíš
kem. Je tu nová generace, nezka
žená politikou, plná ideálů a chuti
přebudovat obec na Vejprnice 2.0.
Vejprnice musí předčít své stinné
stránky. Zprvu stačí převzít řeše
ní od obcí, kde již transparentní
nástroje fungují. Poté se můžeme
odrazit k tomu, že obec začne pra
videlně vzkvétat, nejenom před
volbami, jak je tomu nyní. Budou
nové silnice, zdravotní středisko,
hřiště, moderní úřad neobtěžující
lidi, cyklostezky a možná nakonec
i ty sportovní haly bez obecního
dluhu a hlavně se spokojenými spo
luobčany.
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plzeňské cyklostrasti
Objevil jsem nový adrenalinový sport. Zkuste se někdy projet Plzní jen po cyklostezkách.
Náročnější borci si to mohou zkusit i s manželkou a dvěma malými dětmi. Předem si
ovšem zkontrolujte tlak. O infarktové zážitky totiž nebude nouze.
Už po chvíli zjistíte, že cyklostezky
jsou
přerušovány
spoustou
nedodělků, vjezdů nebo špatně
značenými křižovatkami, které vás
nutí neustále sesedat z kola. To však
skoro žádný cyklista dělat nechce,
a proto se často dopouští přestupků
nebo je vystaven zbytečnému riziku.
Běžný občan se tak vlastně opakovaně
dostává do střetu se zákonem.
Sám používám kolo jako každodenní
dopravní prostředek po městě. Občas
si ale rád vyrazím za rekreací po
dálkových trasách. Proto vím, že oba
tyto způsoby užívání kola kladou na
síť cyklostezek odlišné požadavky. Pro
dálkové trasy potřebuji jen několik
správně značených koridorů, které
mě bezpečně provedou skrz město

ven do přírody. Pro každodenní
dopravu uvnitř města je zas nutné
rychlé spojení ve všech možných
směrech. K tomu je nezbytná hustá
síť stezek, aby si každý našel tu
svou. Jinak se cyklisté proplétají
mezi vozidly nebo ohrožují chodce.
Nenechají se přece zbytečně vodit po
cyklostezkách, kterými si jen zajedou.
Na cyklostezce zůstanu jen tehdy,
budu-li vědět, že mne čeká bezpečná
a komfortní jízda až k cíli. Ani jedno
dnes bohužel v Plzni není splněno.
Proto Piráti navrhují pomocí
následujících drobných opatření
odstranit překážky a tím výrazně
zlepšit a zatraktivnit cyklistickou
dopravu v Plzni:
• Přidat přejezdy pro cyklisty.

Například ve Škrétově ulici Ve směru do centra upravit obrubníky,
označit jednosměrný pruh na chodníku. Ve směru na Bory označit
cyklokoridor na silnici.

• Vyměnit sklíčka v semaforech.
• Označit, kudy má cyklista na
konci cyklostezky pokračovat.
• Zrušit přerušení stezek a
chodníků v místech vjezdů do
dvorů, ke garážím a dalším
místům mimo pozemní
komunikaci.
• Zbrousit popřípadě vyměnit
obrubníky pro komfortní jízdu.
• Označit cyklokoridory na
silnicích, kde to je možné kvůli
šířce silnice.
• Zvýšit počet jednosměrek s
jízdou cyklistů v protisměru.

Ing. Martin Ptáček
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Na začátku a na konci této ulice označit například cyklokoridorem,
že stezka ve směru na bory pokračuje na Mostu Ivana Magora
Jirouse a ve směru do centra vede okolo České národní banky.

Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální bublina.
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 veš
kerý 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

Mladí do politiky patří
Proč si myslím, že mladí patří do
politiky? Protože mladí nejsou
ovlivněni dřívějšími totalitními
režimy.
Mnohdy
uvažují
racionálněji, mají vlastní hlavu a
smýšlí demokraticky.
Vzhledem k naší nové vládě
s důvěrou, je důležité si říct,
že někde je problém, když se
komunisté dostali k moci. Já
osobně jako člen Pirátské strany
budu hájit demokratické hodnoty,
ale co je důležitější, budu je dál šířit
mezi své vrstevníky. A vlastně už
jsem začal, své kamarády, bývalé
spolužáky a další mé přátele z
okolí často zvu na naše veřejné
schůze či akce s Piráty na pivo,
kde jim společně s dalšími členy
ukazuji, jak je politika pro náš
stát důležitá. Musíme držet náš

status demokratické parlamentní
republiky.
Proto chci, aby byli už mladí
politicky aktivní a je klíčové, aby
se naše generace nerozutekla
po všech okolních státech, ale
rozvíjela náš domácí trh. Protože
jinak je dost možné, že náš stát
spolknou velké firmy a staneme se
kolonií na jejich montovny.

Martin Holzmann
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dokončení rozhovoru s Ivanem Bartošem ze strany 1

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.
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, kte
ří jsou ochotni pomáhat a jít vstříc
občanům. To je ostatně největší pilíř
pirátské kampaně - tisíce lidí, kteří
jsou ochotni rozdávat a sdílet Pirátské
Listy a vysvětlovat pirátskou politiku
přátelům, známým i veřejnosti.
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 obdo
bí se čtyřmi křesly dokázali rozkrýt

desítky případů očividného plýtvání.
Zachránili jsme desítky milionů ko
run. Pražský pirátský tým je strašně
silný a Zdeněk Hřib je profík z oblasti
digitalizace zdravotnictví. V současné
době máme v Praze asi dvacet pro
cent, a pokud se nespolčí pražští ma
tadoři z ANO s ODS, kteří si už teď
při hlasování na Magistrátu vymě
ňují sympatie, tak bychom mohli mít
v Praze pirátského primátora.
Cílíte na nějakou konkrétní skupi
nu voličů, kdo jsou voliči Pirátů?
První fanoušci Pirátů byli mladší
lidé, ale mně už je taky skoro čty
řicet, už nejsme žádní kluci. Mnozí
z nás mají děti.
Pirátští voliči jsou vesměs opti
misticky 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 bu
doucnost přinesou Piráti pro jejich
vnoučata. Boj proti korupci, rozkrá
dání a plýtvání se přece týká všech!
Na závěr se sluší vždy rozhovor
trochu odlehčit, zlidštit. Prošel jste
volbou do Sněmovny obrovskou ži
votní změnou. Jak tráví Ivan Bartoš
volný čas, má-li nějaký?
Musím mít. Mám rodinu, takže se jí
samozřejmě věnuji. Ale je pravda, že
i ve chvílích volna si vyřídím nějaké
pirátské telefonáty. Víte, ona je ta po
litika i mým koníčkem. Takže vlastně
pracuji na dva úvazky (smích).
Ivan Břešťák
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V Plzni se vše točí, táhne a žije kolem vody
Rozhovor s Karlem Makoněm ze Záchranné stanice živočichů Plzeň

Pozorujete v poslední době nějaký
trend v množství nebo typu zranění,
která se zvířatům stávají?
Zcela určitě narůstají kolize volně
žijících živočichů s dopravou. Za
posledních 10 let si troufnu říci, že
tento problém se zdvojnásobil. Bo
hužel, hodně ptáků se zabije o skle
něné či zrcadlové plochy nebo srazí
o nejrůznější vzdušná vedení. Dvoj
násobný nárůst jsme zaznamenali
i v případech způsobených lidskou
neznalostí, bezohledností a celkovým
odloučením lidí od přírody. Většina
lidí je vyčerpaná, vůči přírodě bez
ohledná a není schopna respektovat,
že tu nežijeme sami.
Které aktivity nebo stavby na
území města představují největší
nebezpečí pro živočichy, zejména
ptáky?
Jednoznačně skleněné a zrcadlové
plochy, zastávky MHD. Problémy
se snažíme řešit, ale jde to pomalu.
Například většinu zastávek MHD
jsme měli proti nárazu ptáků již
zabezpečených, ale teď jsem koukal,
že všude, kde se rekonstruovaly, už
jsou zase popravčí stěny. Jinak se
opravdu snažíme vše řešit předem
a docela to funguje. Přesněji, nemáme
tady nic neobvyklého ani extrémně

problémového, kromě těch nových
čekáren.
Kterou část nebo charakteristiku
Plzně považujete za důležitou pro
zvířata? Co bychom měli jako město
chránit, případně rozvíjet?
Zcela určitě řeky a Boleveckou ryb
niční soustavu. To je pro Plzeň a vol
ně žijící druhy zvířat naprosto nejdů
ležitější. Plzeň je kotlina na čtyřech
řekách s unikátní rybniční soustavou.
Vše se točí, táhne a žije kolem vody.
Řeky jsou důležitou tahovou cestou,
zimovištěm, hnízdištěm, biotopem.
Plzeň je doslova tahovým uzlem, jak
pro většinu druhů ptáků, tak i pro ne
topýry. Hned za vodou jsou městské
lesy a parky, rovněž důležité.
Co říkáte na současnou intenzitu
kácení vzrostlých stromů na území
města? Jak to ovlivňuje ptáky a jiné
živočichy?
Tohle je takové klišé, nemá to na
volně žijící druhy zvířat zas až tak
velký vliv a ve své podstatě dnes už si
nikdo nedovolí porazit něco jen tak.
Navíc v Plzni je zeleně docela dost
a město se o ni oproti jiným městům
i stará. Přesněji, neděje se tady nic
jiného než kdekoliv jinde.Jen do toho
můžeme vrazit více peněz. Mnohem

větším až fatálním problémem
je celoroční a noční strojní těžba
v lesích, a to zejména státních!!!
Lesy ČR se chovají jako ……..,
a u městských lesů je třeba udržet ten
současný trend a šetrné hospodaření
bez drancování a žehlení rozpočtu.
I když je pravda, že i teď naše městské
lesy jsou dost tlačeny k produkci,
a to je špatně!!! Jinak máme městské
lesy a rybníky parádní, ale jak říkám,
to neznamená, že to nebude jinak.
Může se Plzeň pyšnit nějakým
unikátem, co se týká volně žijících
zvířat?
Zcela určitě, a to myslím bez nějaké
ješitnosti a nadsázky je to právě Zá
chranná stanice živočichů Plzeň. Za
25 let činnosti máme vše tak vypra
cované, že málokde v republice to tak
funguje. Na celorepublikové úrovni
jsme někde o deset let napřed. Není to
však jen záchrana poraněných zvířat,
je v tom i důležitá druhová ochrana,
ekologická výchova, osvěta, vzdělá
vání veřejnosti, komunikace s úřady
atd. Kolem spolku se dnes točí 100
lidí, dokážeme skoro nemožné, žádné
město to nemá tak propracované.

Mgr. Jana Tomšíková
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Se suchem lze bojovat.
Jen to chce správné lidi

Plzeň se pyšní unikátní soustavou řek
a rybníků, která nejen nám, rybářům nabízí
řadu možností jen pár kroků od domova. Piráti
udělají vše proto, aby chránili její rozmanitost,
dostupnost a přírodní charakter.

Jan Kasík
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Piráti uklidili jeden zapomenutý kout Plzně

Klima nezměníme. Je ale třeba se mu co nejvíce přizpůsobovat
a vhodnými opatřeními snižovat jeho dopady. Máme velkou
výhodu. Sázení stromů a budování zelených ploch nestojí
moc peněz. Zdaleka ne tolik jako megalomanské projekty
přehrad. Proto s Piráty prosadíme výsadbu stromů v ulicích,
nahradíme stromy skácené, doplníme rekreační divočinu
kolem měst a zatravníme betonové pustiny.
Sucho je v médiích čím dál častěji
zmiňovaným tématem. Jednak proto,
že se zvětšuje zájem o zemědělství,
lesy a životní prostředí jako takové,
ale zejména protože sucho a další
projevy změny klimatu začínají být
citelné na celém území naší repub
liky. Mění se charakter dešťů, ubý
vá spodních vod i voda v řekách,
krajina i města se víc a víc oteplují,
a zatímco se u nás objevují dříve ne
myslitelné druhy rostlin i živočichů,
některé původní začínají chybět.

Dne 15.4. se uskutečnila akce Ukliďme Česko s Piráty. Uklízeli jsme v blízkosti
Vejprnického potoka. Nasbírali jsme opravdu velké množství odpadků a pneumatik.
Uklidmecesko.cz je dobrovolná úklidová akce, která
probíhá po celé republice. Zaměřujeme se na úklid
vybraných lokalit, malých i větších nelegálních skládek
a všudypřítomného nepořádku, aby se nám tu lépe
žilo. Akce probíhala po celé republice a do úklidu se
zapojilo více než 113 000 dobrovolníků a sesbíralo
neuvěřitelných 1884 tun odpadu.
Touto akcí chceme upozornit na místa nelegálních
skládek. Překvapilo nás množství odpadu i toho
recyklovatelného i kolik těchto míst po Plzni je. Je
jasné, že pár úklidů Plzeň nespasí. Ale pokaždé se

k nám přidá více dobrovolníků, začne se osvěta mezi
přáteli a zúčastnění si poté rozmyslí, jestli PET lahev
hodí do škarpy nebo do žluté popelnice.
Využiji tuto možnost, abych poděkoval všem, kteří akci
podporují - ať už finančně, materiálně nebo mediálně!
A hlavně děkujeme vám, kteří se s námi na akci podílíte.
Je to sice jen nepatrný kousíček planety, ale je náš.

Pavel Šrámek

Předseda místního srdužení Plzeň České Pirátstké strany

Nejčastěji se o dopadech sucha a je
jich předcházení hovoří v souvislosti
se zemědělskou půdou a lesem. Má
to logiku, protože dohromady tvoří
přes 80 procent rozlohy naší země.
Často se zapomíná na města a na za
stavěnou plochu obcí, které sice tvoří
jenom pár procent rozlohy ČR, ale
žije zde naprostá většina obyvatel. A
bavíme-li se o adaptaci na klimatické
změny, nemůžeme z tohoto důleži
tého úkolu města a obce vynechat.
Proto je důležité, aby i komunální
politika odrážela tyto problémy.

Pirátský program na všechny tyto
věci myslí. Řešíme, jak ochlazovat
zastavěné plochy ve městech, jak
zadržovat vodu a krajinné opatření
v katastru měst mimo obydlení. Zá
kladní jednotkou takových opatření
a obecně adaptace na klimatickou
změnu je strom. Je to famózní „me
chanismus“, který dokáže, je-li správ
ně vybrán a umístěn, absorbovat jak
vodu, tak sluneční energii. Průměr
ně vzrostlý strom dokáže ochladit
své okolí způsobem srovnatelným
s minimálně třemi výkonnými kli
matizacemi.
Piráti ví, že zeleň a parky neslouží
jen pro relaxaci, oživení města a jeho
zkrášlení. Pokud o nich začnou rad
nice uvažovat správně, může zeleň
výrazně napomoci ke snižování tep
loty v místech, kde každý z nás žije
a také ke zlepšení krajinného hos
podaření s čím dál vzácnější vodou.

Mgr. Radek Holomčík

Poslanec České pirátské strany
Místopředseda zemědělského výboru
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Superman vs. Pirát – souboj rozhodnete vy
Řada politiků bohužel vykonává současně více funkcí. Vzpomeňme na politického Supermana Petra Dolínka, který je v Praze radním pro
dopravu - což je extrémně důležitá funkce, ve které se rozhoduje o desítkách miliard korun, poslancem a navíc předsedou podvýboru pro
letectví a vesmírný program, za což je další příplatek k poslaneckému platu. Je možné, aby jeden člověk dělal naplno všechny tyhle silně ex
ponované funkce? Jistě, že ne. Ale systém současné politiky ke kumulaci funkcí přímo motivuje.
Piráti proto v květnu předložili návrh,
který má problém kumulace funkcí
výrazně zredukovat. Omezuje výši
odměn, které veřejný funkcionář
může brát, jestliže se rozhodne
vykonávat vícero postů zároveň. Tím
by mělo dojít k přirozené eliminaci
těchto situací.

jen jednu práci a to co nejlépe. Pokud
má někdo pocit, že má jako poslanec
čas vykonávat zároveň například
starostu, tak svůj poslanecký mandát
nevykonává dostatečně. Projevuje
se to tak, že jen menšina poslanců
se podrobně zabývá návrhy zákonů
a jejich slabými místy.

Piráti sami jdou příkladem. Proto
se pirátští poslanci Petr Třešňák
a František Elfmark, po zvolení do
sněmovny vzdali svých uvolněných
funkcích v radách Mariánských
Lázních a Uherského Hradiště.
Základní premisa Pirátů totiž je dělat

Viditelně to lze pozorovat při
debatách na plénu Sněmovny. Jejich
úroveň je značně poddolovaná tím,
že jen málo z dvouset přítomných
zákonodárců tuší, o čem se
vlastně jedná. Navíc pod touto
rouškou nepozornosti procházejí

prolobbované zákony a legislativní
nedodělky. To všechno jsou problémy
na kterých se kumulace funkcí
výrazně podílí. Představa, že stát
bude dobře spravovat úzká skupina
kumulujících Supermanů je mylná.
Zde je třeba upozornit na to, že si
jako Piráti nepřejeme vymýtit kontakt
mezi poslanci a komunálními zastu
piteli. Hájíme možnost předat funkci
s dostatečným časem na předání
zodpovědnosti. Naším cílem je ale
vychovávat nové generace politiků,
kteří budou svou funkci vykonávat
naplno. Proto jsme namísto plošného

zákazu souběhu některých funkcí po
jednání s dalšími poslanci ve sněmovně
navrhli, aby politici brali z každé další
funkce, kterou mají nad rámec té
nejlépe placené brali jen 40 procent.
To by přimělo řadu supermanů, aby
předali funkce, které nestíhají dalším.
Tuto pirátskou novelu zákona bohužel
sněmovna na návrh ANO sněmovna
vrátila k přepracování, přestože ho
řada poslanců a poslankyň hnutí ANO
podepsala.
Tím, ale naše snaha rozhodně
neskončí, zjistíme, na co se poslanci,
kteří návrh zablokovali vymlouvají,

drobně ho upravíme a předložíme
ho znovu. Ovšem, aby sněmovnou
prošel, budeme potřebovat především
podporu veřejnosti, bez tlaku lidí
si poslanci nikdy na platy sáhnout
nenechají.

Mikuláš Ferjenčík
poslanec za Piráty

Tajenku křížovky pošlete na e-mail: krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní luštitelé dostanou pirátské tričko.
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PLZEŇ BEZ
KORUPCE

pirátský
program
pro plzeň
https://plzen.pirati.cz/program/

Sledujte nás na všech
našich kanálech!
plzen.pirati.cz
@pirati.plzen
@pirati.plzen
@PiratiPlzen
Miroslav Mašek, Krajský koordinator Plzeň
778 111 465
miroslav.masek@pirati.cz
Matěj Hlaváček, Asistent poslance
Ing. Lukáše Bartoně, Ph.D.

778 111 461
hlavacekM@psp.cz

Pavel Šrámek, Předseda MS Plzen
777 300 508
pavel.sramek@pirati.cz
Pirátské listy vydává Česká pirátská strana, politická strana se sídlem Řehořova 19, 130 00 Praha 3, IČ: 71339698. Regionální vydání je dostupné online na adrese (např.) www.pirativary.cz pod licencí CC-BY-SA 3.0. Publikování a další šíření obsahu tohoto vydání je umožněno i bez písemného souhlasu. Číslo: (1-2)/2018. Datum vydání 1. září 2018. Registrační číslo MK ČR E 22648. Zadavatel Piráti, zpracovatel Piráti. Tisk: Vltava Labe Media,
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, vedoucí projektu: Daniel Galuszka. Tisk financují Piráti ze státního příspěvku za volby 2017 a z darů našich podporovatelů. Distribuci zajišťují dobrovolníci, ojediněle i Česká pošta.
Sazba Pavel Bosák. Náklad 15000.

