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Představení pirátských kandidátů
do zastupitelstva v Příbrami

Komentář středočeské poslankyně
Lenky Kozlové

Piráti Středořeského kraje
– mapa kontaktů

Rozhovor s předsedou /irátů
Ivanem Bartošem

Pozvánka na VyOseni 2. září 2018
v areálu Nový rybník Příbram

5 priorit pro Příbram
1) e-Příbram - město 21. století
Zasadíme se o využívání moderních technologií pro komunikaci s občany. Budeme podporovat projekty, jako vytvoření
speciální aplikace a vznik čipových karet
pro obyvatele Příbrami. Tyto karty budou
primárně určeny k čerpání slev na MHD,
parkování, či na kulturní akce pořádané
městem. Základní podmínkou získání bude
bezdlužnost vůči městu. Služba bude mít
jednoduchou možnost dalšího rozšíření
o nové užitečné funkce. Do budoucna by
tak mohla být používána pro jednání a rezervaci na úřadech, hlasování v místních
referendech apod.
2) Příbramské spolky mají co nabídnout – podpořme je!
Budeme vždy podporovat lokální kulturu a místní komunitní spolky. Věříme, že
právě lokální spolky jsou svým nezávislým
a často nekomerčním přístupem důležitým
prvkem pro kvalitní kulturní a veřejný život
v Příbrami. Podpora však nemusí být vždy
jen finanční. Často postačí pouze možnost
bezplatného využití městských prostorů
a pozemků či propagačních ploch. Z tohoto
důvodu se také chceme věnovat vhodnému
využití prostorů bývalého klubu Junior či
Nového rybníku. Dle Pirátů jsou to ideální
prostory pro časté pořádání neziskových,
kulturních a volnočasových aktivit všech
druhů a žánrů.

Ivan bartoš
v Příbrami
Ivan Bartoš si předvolební
kampaň v Příbrami
na náměstí 17. listopadu
v září loňského roku
očividně užíval.
Poslanec a předseda Pirátské
strany naše město navštíví
i tento rok. Setkat se s ním
budete moci již 17. 8. 2018
v restauraci U Modré kočky.
Pro více informací sledujte
facebookovou stránku
Piráti Příbram.
Foto: Jan Sexaten Jurik

3) Otevřeme Příbram světu
Dle Pirátů má Příbram veliký nevyužitý potenciál jakožto turistická lokalita.
Krásných míst tu máme opravdu hodně.
Svatou Horu, Hornické muzeum, starou
Příbram, či Brdy však spojuje nedostatečná
propagace regionu a investice do turistické
a dopravní infrastruktury, včetně parkování. Vše je sice dlouhodobě zapracováno
do strategického plánu města, nicméně
investice tímto směrem jsou zatím v nedohlednu. Přitom s rozvojem turismu je
spojeno plno pozitivních sekundárních
efektů, jako jsou např. nová pracovní místa, podpora podnikání, lepší stav veřejného
prostoru, nabídka služeb, či pouze dobrý
pocit, že je Příbram fajn místo k životu.
4) Příbramské bydlení
Bydlení v Příbrami s sebou neslo vždy
nespočet problémů. Jedním ze zásadních
problémů je stav městských a sociálních
bytů, který je často žalostný z důvodu velkého podfinancování údržby a nedostatečného sociálního mixu. Problémem je
i minimum tzv. startovacích či služebních
bytů, které by mohly přivést nové rodiny
či např. chybějící doktory do Příbrami.
Piráti se zasadí o urychlené řešení těchto
problémů na základě zpracované analýzy
koncepce bydlení města Příbram z roku
2015. Myšlenky tohoto dokumentu plně
podporujeme.
pokračování na str. 2

Pusťte nás na Příbram
Slovo lídra příbramské kandidátky
V podzimních komunálních volbách se bude o hlasy příbramských voličů ucházet i Pirátská strana.
Jsem moc rád, že po devíti letech existence
a snažení jsme veřejností přijímáni jako
relevantní politický subjekt.
Za poslední rok jsem si vyzkoušel
nejen práci v Poslanecké sněmovně, ale zároveň i řízení Středočeské organizace z pozice předsedy
krajského sdružení, a vím, že dělat
kvalitní a poctivou politickou práci
rozhodně není jednoduché. Do příbramských voleb jdeme plni energie
a ideálů, ale bez růžových brýlí.
Čeká nás hodně práce, naše město
prošlo poslední dobou velkou řadou
změn k lepšímu. Na druhou stranu je nutné
si uvědomit, že veškeré modernizace je třeba
dělat zodpovědně a transparentně. Právě k tomu
chtějí příbramští Piráti přispět.
V případě, že se dostaneme do opozice, budeme se
vždy snažit o konstruktivní kritiku. Pokud pravidelně
sledujete městské zastupitelstvo, jistě víte, že často
nerozhoduje racionální uvažování, ale emoce a osobní
vztahy jednotlivých zastupitelů.
V Příbrami jsme v posledních parlamentních volbách
dostali druhý nejvyšší počet hlasů a věřím, že můžeme být úspěšní i ve volbách komunálních. Náš tým
sestavující program se skládá z lidí z oblasti kultury,

antonín schejbal

IT, školství, letectví a spolupracuje s ním i poslankyně
Lenka Kozlová. Věřím, že nám to dává dostatečný
názorový a zkušenostní rozptyl pro úspěch.
Antonín Schejbal

předseda krajského sdružení Pirátů
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Piráty volím odjakživa

@PiratiPříbram

Přinášíme vám krátký rozhovor s dvojkou příbramské kandidátky, dvaadvacetiletým studentem
Mezinárodních vztahů Tomášem Podlenou. V následujících řádcích se dozvíte, proč se začal politicky angažovat a na jaře tohoto roku přijal místo předsedy místního sdružení Pirátů v Příbrami.

tomáš podlena
Co bylo prvotní příčinou tvojí politické aktivity?
Politika mě zajímá už delší dobu, jsem
rád, že jsem se narodil do doby, kdy
mám volební právo a můžu se podílet
na dění okolo sebe právě prostřednictvím politické aktivity.

Proč jsi vstoupil zrovna
do Pirátské strany?
Piráti mi byli sympatičtí
již déle. Byl jsem dlouhodobým podporovatelem a můj
prvovoličský hlas připadl Pirátům. V roce 2016 jsem kandidoval
v rámci krajských voleb za Pirátskou
stranu (BEZPP). Na Pirátech je mi
sympatická zejména transparentní
politika, prvky přímé demokracie
a důraz kladený na digitalizaci a svobodu.
Jsi předseda příbramského sdružení.

Jak se člověk vypracuje na takovou
pozici?
V Pirátské straně funguje vnitřní demokracie, tudíž jsem byl zvolen členy
místního sdružení.
Na co kladete největší důraz v rámci
vašeho programu do komunálních
voleb?
Mimo Pirátského desatera otevřené
radnice se chceme věnovat otázkám
ohledně e-Příbrami, parkování v Příbrami, podpoře kultury a místních
spolků, turismu, bydlení a místním vy-

hláškám, které působí spíše jako plošné
zákazy. Pro mě osobně je nejdůležitější
transparentní politika a kultura.
Co kandidatura vlastně obnáší? Máte
hodně práce v rámci volební kampaně?
Kandidatura obnáší zejména seznamování potenciálních voličů s naším
programem a vizí pro nastávající komunální volby. Volební kampaň je
na samotném začátku, ale i přesto už se
připravujeme na její nejtěžší fázi, která
nastane po prázdninách. Připravujeme

festival VyOsení na Nováku a kontaktní
kampaň v rámci Příbrami.
Čemu se věnuješ ve volném čase, když
zrovna nebrázdíš vody politického
moře?
Ve volném čase se věnuji aktivnímu
občanství, studiu na vysoké škole, jsem
rád ve společnosti přátel, účastním se
kulturních akcí, mám rád dobré jídlo,
svou přítelkyni a po večerech dělám
s kamarády DJe v Příbrami a v Praze
v rámci uskupení OVERDOSE.

Rozhovor se Simonou
Položili jsme pár otázek trojce naší kandidátky, pětačtyřicetileté učitelce Simoně Luftové.
Na co by ses jako potencionální (zkrátit na potenciální) zastupitelka nejraději zaměřila?
Věřím, že posláním zastupitele je pečovat o rozvoj své obce a uspokojování
potřeb občanů, kteří zde žijí. Je důležité,
aby v zastupitelstvu byli lidé, kterým
o tyto hodnoty jde a umí se dohodnout
napříč politickým spektrem. Jako potencionální zastupitelka bych se zaměřila na několik oblastí. Vzhledem k mému
povolání učitelky je mi blízká oblast
školství a vzdělávání. Zajímá mě rozvoj
místní infrastruktury, hlavně v oblasti
dopravy, parkování, ale také územní
plán města a jeho rozvoj. Dopravu
ve městě je nutné zásadně zlepšit, jakož
i parkování, stav řady místních komunikací, chodníků a údržba a revitalizace zeleně. Důležitá je oblast turismu
a rozvoj potenciálu města v této oblasti.
Díky Brdům, Hornickému muzeu a Svaté Hoře má Příbram možnost stát se víc
turisticky atraktivním místem. Chtěla
bych se proto zaměřit na podporu spolupráce s dalšími obcemi v regionu, ČR,
ale i v zahraničí. Tato spolupráce by

mohla být nejen v oblasti turismu, ale
i vzdělávání, sportu, kultury či v oblasti
podnikání. Jako důležité také vnímám
podporu místních podnikatelů, organizací a spolků, kteří naše město obohacují. Důležitá je také oblast hospodaření města, aby se zbytečně neplýtvalo
penězi, aby byla transparentnost ve financování města, udělování veřejných
zakázek, v obchodování a nakládání
s městským majetkem.
Je něco, co bys na současném vedení
města vyzdvihla?
Myslím si, že současné vedení je jedno
z těch lepších, co jsme zde v Příbrami za ta léta měli, jelikož se podařilo
zlepšit společenské a kulturní prostředí
ve městě. Příbram ožila a děje se zde
řada zajímavých akcí. Docela se povedly předloňské oslavy 800 let města
a rekonstrukce areálu Nový rybník,
kdy se městu zásadně podařilo pozvednout toto dlouhodobě zanedbané
místo. Za pozitivní považuji i rozšíření
parkování ve městě, byť někdy bohužel
na úkor zeleně. Jsou zde i drobnější

věci, jako výsadba stromů na náměstí
TGM, jehož celková rekonstrukce se
dle mého názoru předchozímu vedení
moc nepovedla.
Je něco, co ti vyloženě vadí?
Je zde řada věcí, které člověku vadí,
a vím, že vše se nedá vyřešit hned,
chce to čas. Například dopravní situace ve městě je těžký oříšek a určitě to
bude chtít dobré plánování a invenci,
bude-li to vůbec možné, aby se každé
odpoledne neucpalo centrum a Evropská ulice. Vadí mi postupný vysoký
nárůst daně z nemovitosti v Příbrami
za posledních pár let. Hodně mi vadí,
že za tolik let se nezrušilo a nepředělalo
brouzdaliště pro děti na venkovním bazénu. Je to ostuda. Jsem ráda, že zatím
nezačne rekonstrukce příbramského
bazénu, protože si myslím, že za tu cenu
by mohlo vzniknout něco funkčnějšího. Vadí mi nekoncepčnost některých
menších projektů ve městě, například
zrušení lanového parku na Rynečku.
Sice se přesunul na Novák, ale vzniklo
z toho úplně něco jiného. Hrozně mi

vadí lidi, kteří neumí uklízet po svém
psím mazlíčkovi,
nebo lidé, kteří
ničí majetek druhých a neváží si toho,
co pěkného tu máme.
Ničit je snadné, ale něco
budovat a o něco se starat, to
vyžaduje nějakou práci.
Proč by lidé podle tebe měli volit
právě Piráty?
Lidé by vždy měli mít možnost se svobodně rozhodnout, koho chtějí volit.
Pokud nás občané zvolí do zastupitelstva, chceme nabídnout poctivou
a systematickou práci ve prospěch lidí,
kteří zde žijí. Chceme být konstruktivní, řešit problémy města a prosazovat
kvalitní a smysluplné projekty, které
zlepší život lidem v Příbrami. Podporujeme otevřenou, transparentní radnici
a komunikaci s občany považujeme
za důležitý základ pro rozvoj obce. Je
důležité, aby lidé vnímali, že Příbram
je v první řadě i jejich město a že skrz

mrg. simona luftová
zastupitele nebo osobní participaci mohou ovlivňovat to, jak to ve městě bude
vypadat a jak se bude rozvíjet.
Co děláš ve svém volném čase?
Sice jako učitelka mám momentálně
prázdniny, ale se třemi dětmi mám
o zábavu postaráno. K tomu již nějakou
dobu předěláváme starý dům a s tím
je dost práce a starostí. Připravuji také
vzdělávací projekty Erasmus+, takže
mám momentálně pro sebe opravdu
málo času. Když se ale chvilka najde,
tak jsem ráda na chatě s rodinou či
přáteli, něco si přečtu, a když je dost
peněz, tak nejraději cestuji a poznávám
nová místa a lidi.

komentář
dokončení ze str. 1

5 priorit pro Příbram

LenkA Kozlová:

Nepleťme si politické školení a občanské vzdělávání

znovu otevřít, aby bytybyly plně využity. (Při řešení bytové situace budou
Piráti vycházet ze zpracované analýzy koncepce bydlení města Příbram
z roku 2015.

Město Příbram má docela rozsáhlý
bytový fond, který vlastní a spravuje.
Je to rozmanitý mix bytů k jejichž
získání existují dost přísná pravidla.
Nastává tak situace, kdy potřební
občané, tyto kriteria nedokážou splnit a nedosáhnou tak na dostupné
bydlení. Důsledkem toho je řada
městských bytů prázdných. Chtěli
bychom problematiku městských

5) Plošné zákazy ve městě mají
svá ale
Piráti jsou principiálně proti většině
plošných zákazů, jelikož svět není
černobílý. V současnosti můžeme
připomenout hlavně loňský zákaz
venkovních zahrádek po 22. hodině.
Piráti si uvědomují problémy s rušením nočního klidu kolem některých venkovních zahrádek, nicméně
plošný zákaz podle nás není ideálním
řešením. Máme na věc opačný pohled
a jiné řešení, nechceme povolit zahrádky pouze tam, kde jsou dlouhodobé problémy s hlukem, nebo tam,
kde si o tom rozhodnou lidé v petici
či referendu.

V

Lenka Kozlová, foto Roman Kučera

láda ČR bez vysvětlení odložila
bod Základní dokument tvorby
Koncepce občanského vzdělávání
v České republice. Ten měl vytyčit
otevřený postup pro přípravu koncepce občanského vzdělávání, která
má zlepšit tzv. měkké dovednosti
a znalosti všech občanů. A to zejména v oblastech jako je znalost ústavy

nebo schopnost rozeznat názory,
manipulace a fake news od faktů
a zpravodajství. Protože vizí Pirátů
je propojená a vzdělaná společnost,
nezbývá než doufat, že vláda dokument odložila proto, aby jej mohla
lépe prostudovat. Přípravy mají probíhat transparentně a kritici by měli
mít možnost sami přijít a zasadit se
o zlepšení materiálu.
Občanské vzdělávání má různé definice. Podle odloženého dokumentu je
úkolem předat občanům znalosti a dovednosti nutné k aktivnímu zapojení
do občanské společnosti. Proto je nutné
podporovat právní, sociální, ekonomickou a mediální gramotnost. Materiál
klade důraz na hodnoty, jakými jsou
ústavní pořádek ČR nebo Listina základních lidských práv a svobod. Naopak nikomu neříká, koho má volit, jak
vysoké mají být daně, jestli je správná
levá nebo pravá nebo s jakými zeměmi

se máme přátelit. Cílem občanského
vzdělávání je tedy nejen na školách,
ale v celé společnosti zvýšit schopnost
orientovat se v současném světě. A kriticky hodnotit přijaté informace a znát
a uznávat základní hodnoty lidskosti,
které definuje ústava. Tím víc mě mrzí,
že kolega Václav Klaus ml. – předseda
školského výboru – z nějakého důvodu
cítí potřebu tvrdit, že se jedná o vymývání mozků, zatímco sám byl zvolen
díky hodnotám, které dokument hájí.
Občanské vzdělávání zaměřené
na rozvoj kritického myšlení je jedním
z hlavních pirátských principů. Aby se
z dobré myšlenky nestal penězovod bez
výsledku, nebo dokonce nástroj prosazování jedné ideologie, budeme další
osud dokumentu bedlivě sledovat.
Lenka Kozlová

Poslankyně České pirátské strany
za Středočeský kraj
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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
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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.

příbram | podzim 2018

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.
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., foto Martin Kovář

Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální bublina.
A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi!
„Není možné, aby politik vykonával několik funkcí na plný úvazek a za každou dostával plnohodnotný plat,“ říká předseda České pirátské strany Ivan
Bartoš v předvolebním rozhovoru pro Pirátské listy. V blížících se komunálních volbách věří v úspěch, cílem je obhájit pirátské bašty jako jsou třeba
Mariánské Lázně, posílit pirátskou posádku na brněnském magistrátu a zvítězit v Praze. Piráti jsou podle Bartoše jediní, kteří nabízí lidem opravdu
otevřené radnice a fungující město. „Občan, který může kdykoli zajít na radnici za ‚svým‘ politikem, to má být cíl komunální politiky,” dodává.
Máte za sebou deset měsíců působení
ve Sněmovně. V létě vznikla vláda s podporou komunistů. Jak se na ni díváte a mění
to nějak politické cíle Pirátů?
Máme tady vládu, kterou vede trestně stíhaný premiér a jejíž součástí je po třiceti
letech komunistická strana. Hlasovalo se
o neúplném kabinetu. Mně nejde do hlavy, jakým způsobem vyjednával či spíše
nevyjednával předseda ANO Andrej Babiš
podporu své vládě. Pan Hamáček (ČSSD)
se stal současně ministrem vnitra i zahraničí, což se jednoduše nedá stíhat, den
před hlasováním o důvěře se odporoučela
ministryně spravedlnosti. Šest dní poté,
co vláda získala podporu 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 jí ale i tak intenzivně šlapat na paty.
Digitalizace a transparentnost státu jsou
naše stěžejní cíle i nadále.
Ale víte, co bylo zajímavé? Celé to dlouhé
období, než vznikla vláda s důvěrou, bylo
z určitého pohledu vlastně konstruktivní.

proti kumulaci funkcí. Není totiž možné,
aby politik vykonával hned několik funkcí na plný úvazek a za každou tuto funkci dostával plnohodnotný plat. Poslanci
ANO a ODS tento zákon 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.

Tak to potřebuji vysvětlit.
To období mělo jednu výhodu z pozice té
konstruktivně opoziční role. Protože ačkoli
fungovala hlasovací koalice ANO, KSČM
a SPD, daly se předkládat zákony, které
měly šanci procházet legislativním procesem. Piráti jednali v uplynulých měsících
s politickými stranami napříč Sněmovnou. Předložili jsme řadu zákonů, a v rámci
toho se nám podařilo projednat nejedno
protikorupční opatření. Například zákon

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

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.

jim veškerý možný čas. Věříme totiž, že
bude stále více lidí, kteří se díky Pirátům
začnou zajímat o politiku. Musíte jít za voliči ostatních stran, vysvětlit jim, že jsme
lepší. Nabízíme alternativu a věříme, že ten
úspěch přijde.
Co se nadcházejících komunálních voleb týče, prosazujeme opravdu otevřené
radnice. Občan, který může kdykoli zajít
na radnici za „svým“ politikem – to má být
cíl komunální politiky.
Obecně chceme uspět ve městech, kde
dlouhodobě Piráti působí či vedou radnice. Chceme obhájit Mariánské Lázně,
posílit v Brně a pochopitelně dobýt pražský
magistrát. V Mariánských Lázních Piráti
otevřeli radnici lidem. Náš starosta má
veřejný kalendář a obyvatele pravidelně
zapojuje do chodu města. V Brně máme
náměstka pro participativní rozpočet. Lidé
si v jihomoravské metropoli mohli sami
určit, co městu chybí a kam má investovat. Jsem hrdý na to, že pirátskou politiku
budujeme pevně a že to lidé vidí a oceňují.
Jak jsou na tom Piráti s počty členů?
Blížíme se k tisícovce členů České pirátské
strany, navíc máme několik tisíc registrovaných příznivců, kteří jsou ochotni pomáhat
a jít vstříc občanům. To je ostatně největší
pilíř pirátské kampaně – tisíce lidí, kteří
jsou ochotni rozdávat a sdílet Pirátské Listy
a vysvětlovat pirátskou politiku přátelům,
známým i veřejnosti.
Bezpochyby jedním z nejostřejších a nejsledovanějších soubojů bude volba pražského primátora. Věříte tomu, že primátorem se stane Pirát Zdeněk Hřib?
Víte, Praha není Česká republika, ale je
nejvíce vidět. Řeknu to takhle. My jsme
v Praze v minulém období se čtyřmi křesly

dokázali rozkrýt desítky případů očividného plýtvání. Zachránili jsme desítky milionů korun. Pražský pirátský tým je strašně
silný a Zdeněk Hřib je profík z oblasti digitalizace zdravotnictví. V současné době
máme v Praze asi dvacet procent, a pokud
se nespolčí pražští matadoři z ANO s ODS,
kteří si už teď při hlasování na magistrátu vyměňují sympatie, mohli bychom mít
v Praze pirátského primátora.
Cílíte na nějakou konkrétní skupinu voličů, kdo jsou voliči Pirátů?
První fanoušci Pirátů byli mladší lidé, ale
mně už je taky skoro čtyřicet, už nejsme
žádní kluci. Mnozí z nás mají děti.
Pirátští voliči jsou vesměs optimisticky
smýšlející lidé, kteří neměli v uplynulých
několika volbách koho volit a díky Pirátům
opět nebo často i poprvé měli důvod přijít
k urnám. Podařilo se nám zvýšit volební
účast prvovoličů o několik desítek procent.
Ale už dávno nejsme jenom strana pro mladé. Náš program se týká všech generací,
i seniory zajímá jakou budoucnost přinesou
Piráti pro jejich vnoučata. Boj proti korupci,
rozkrádání a plýtvání se přece týká všech!
Na závěr se sluší vždy rozhovor trochu
odlehčit, zlidštit. Prošel jste volbou
do Sněmovny, a tudíž obrovskou životní
změnou. Jak tráví Ivan Bartoš volný čas,
má-li nějaký?
Musím mít. Mám rodinu, takže se jí samozřejmě věnuji. Ale je pravda, že i ve chvílích
volna si vyřídím nějaké pirátské telefonáty. Víte, ona je ta politika i mým koníčkem. Takže vlastně pracuji na dva úvazky
(smích).
Ivan Břešťák

externí redaktor
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e-Příbram

M

oderní technologie a pokrok
postupují a různě začínají
ovlivňovat náš každodenní život.
Nehledejme v tom žádnou složitost
ani komplikaci. Moderní technologie se nám snaží věci ulehčit a život
v rušném městě trochu zjednodušit
a urychlit. Máme několik představ
a nápadů, které bychom rádi realizovali. Zde jsou některé z nich.

Parkování
Jistě se vám také stalo, že objíždíte náměstí, bloudíte ulicemi a hledáte místo na zaparkování. Vycházíte ze dveří
domu, jdete k autu a v hlavě se modlíte,
abyste místo na zaparkování našli. Naším plánem je, aby v Příbrami vyrostlo
několik nových parkovišť s technologií, která by informovala o aktuálním
počtu prázdných míst. Po městě by
tak mohly být rozmístěny tabule s již
zmíněnými údaji, tento systém mají
například už v Písku. Takovéto informace by mohly ušetřit čas s parkováním například u Oblastní nemocnice
nebo na náměstí TGM. V Příbrami je
mnoho dalších míst a parkovišť, která
by se dala touto technologií vybavit,
a tak využívat efektivněji.
Spoje
Ne všichni máme chytré telefony
s jízdním řádem autobusů. Některé
hlavní zastávky by mohly být opatřeny tabulemi, které by ukazovaly MHD
spoje i mimo městskou dopravu. Něco
podobného jako je na autobusovém
nádraží, ale menší, jednodušší a co
možná nejpřesnější. Lidé by viděli, jak
je na tom jejich autobus. Taková tabule
by podle mě neměla chybět například
v Jiráskových sadech, zde autobusovou
dopravu využívá velký počet lidí, ať už
na cestu do Prahy, nebo jen po městě.
QR informační tabule
QR kód je čtvercový kód, který vás
pomocí čtecí aplikace v chytrém telefo-

nu odkáže na určitou webovou stránku.
O tuto, v současné době již běžně využívanou vymoženost, chtějí Piráti obohatit informační tabule u městských
památek, důležitých míst a úřadů. Kódy
by využili turisté, cizinci, školy a třeba
i vy. Byly by umístěny na informačních
cedulích nebo u vchodu významné budovy (nemocnice, městský úřad, zámeček atd.). A jak to funguje? Kód vás
odkáže na webovou stránku, kde najdete veškeré informace, stručné aktuální
i historické zajímavosti a další s místem
spjaté záležitosti. Výhodou QR kódu
je, že je zdarma, stačí nálepka nebo
plastová plaketa a web s informacemi.
Aplikace Příbramáka
Všechny tyto výše uvedené nápady
na jednom místě. Aplikace Příbramáka.
Aplikace, kterou si každý Příbramák
může stáhnout do svého chytrého telefonu. Najde v ní obsazení parkovišť
po městě, dále aktuality a novinky
městského úřadu, události nebo i počasí pro Příbram. V aplikaci by také
lidé našli program do příbramského
kina nebo divadla, jízdní řády a další
lokálně zaměřené informace. Zajímavostí a výhodou je možnost registrace.
Lidé s trvalým bydlištěm v Příbrami
by díky registraci mohli získat slevy
v místních obchodech a další výhody. Účast v soutěžích, nezadluženost
vůči městu nebo třídění odpadu, to vše
vám pomůže obdržet zdarma poukaz
na MHD nebo parkování a jiné výhody.
Také chceme mít informace snadno
dostupné a na jednom místě.
Naším cílem je odměnit Příbramáky
za to, že se zajímají o své město a že
pomáhají Příbrami být lepším místem
k životu.

Josef Bouše

místopředseda MS Pirátů Příbram

Jaké má rekonstrukce
Junioru mouchy?
V první řadě je nutné napsat, že si
ceníme toho, že se současné vedení
města snaží podporovat kulturní aktivity mladých lidí. V žádném případě nechceme jít proti jejich snaze, ale
konstruktivně oponovat, aby obdobné
projekty byly realizovány co možná
nejlépe. Na rekonstrukci Junioru mě
trápí 2 aspekty.
První z nich je cena. Podle původních odhadů se měla cena rekonstrukce
pohybovat okolo 5 milionů Kč (zdroj:
článek na www.pribramsky.denik.cz).
Podle posledních údajů bude rekonstrukce stát rovnou dvojnásobek –
10 milionů bez DPH. Respektujeme,
že cenu nelze vždy odhadnout přesně,

ale seknout se o sto procent rozhodně
není v pořádku.

VyOsení
I tento rok se 2. září na Nováku
uskuteční 3. ročník festivalu svobodné hudby VyOsení. Obdobné akce jsou
pořádány Pirátskou stranou po celé
republice již několik let a smyslem je
nabídnout lidem hudební program,
který bude zajímavý a poutavý i bez
skladeb autorů chráněných autorským
svazem (OSA).
Návštěvníci se budou moci těšit především na domácí kapely napříč žánry.
Akce začne odpoledne a končit bude

přesně ve 22.00 (kvůli nočnímu klidu). Na festivalu vystoupí v současné
době velice nadějné uskupení Overdose
Music, které bude mít ke konci večera
speciální dvouhodinový showcase. Kromě toho se budete moci těšit na rock
s příměsí folku, funku a dalších stylů
v podání jedné z nejznámějších příbramských kapel Origami. Příznivcům
tvrdé muziky není potřeba představovat
formaci Pawnshop, která se na tomto
festivalu představí již potřetí. Na vy-

stoupení se těší i mladá pop-rocková
kapela O.K.mžik. Chybět nebude ani
raper a aktivista Jan Vrobel a příbramská zpěvačka Aryanne.
Kromě toho bude připraven zajímavý
doprovodný program.
Vstupné je zdarma.

Autor: Antonín Schejbal

předseda krajského sdružení Pirátů

Druhým problematickým aspektem
je výběrové řízení provozovatele. Ten,
kdo se bude o klub ucházet, je zásadní osobou a alfou a omegou toho, jak
bude klub vypadat. Investovat miliony
do projektu bez toho, aniž by věděli,
jestli se vůbec najde zájemce o provozování klubu? Je možné, že se městu
podaří najít dobrého provozovatele,
pořád zde ale existuje velká šance, že
město klub pronajme někomu jen „aby
to někdo dělal“.
Autor: Antonín Schejbal

předseda krajského sdružení Pirátů

Pirátské listy vydává Česká pirátská strana se sídlem Řehořova 19, 130 00 Praha 3, IČ: 71339698. Pirátské listy jsou dostupné online na adrese www.piratskelisty.cz pod licencí CC-BY-SA 3.0. Publikování a další šíření obsahu Pirátských listů je umožněno
i bez písemného souhlasu. Noviny pro vás připravili členové, příznivci a zastupitelé Pirátské strany. Číslo 1/2018, náklad 7 500 ks. Periodicita 2x – 4x ročně, datum vydání 1. září 2018, registrační číslo MK ČR E 22648. Sazba Jarmila Palatá.. Zadavatel
Piráti, zpracovatel Piráti a Jarmila Palatá, editoři Antonín Schejbal a Dalibor Záhora. Tisk: Vltava Labe media, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice. Vedoucí projektu: Daniel Galuszka, kontakt: listy@pirati.cz. Tisk financují Piráti ze státního příspěvku
za volby 2017 a z darů našich podporovatelů. Distribuci zajišťují dobrovolníci, ojediněle i Česká pošta.

