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Rozhovor s Ivanem Bartošem. Jak
volit? Veřejné zakázky podle pravidel.

Listy vašeho města

Vaše kandidátka do senátu.

Prázdninové akce s Piráty. Pirátské
příměstské tábory. Plán akcí.

Křížovka. Poslanec v Libereckém kraji.
PIXEL

Piráti kandidují do sedmi
obcí v Libereckém kraji
a mají co nabídnou
Česká pirátská strana
kandiduje letos do komunálních voleb celkem
v pěti významných městech Libereckého kraje
a věří, že ve všech uspějí.
O důvěru voličů se ucházejí
v Jablonci nad Nisou, České Lípě, Semilech, Turnově
a v Železném Brodě. Předseda krajského sdružení
Ondřej Kolek kandiduje
na nezávislé kandidátce
v obci Pěnčín na Jablonecku
a druhý místopředseda Petr
Vyhnal ve Smržovce. Celkem
tedy budou Piráti kandidovat v sedmi obcích kraje.

Za hlavní však Piráti považují
výrazný nárůst kvality svých kandidátů a volebních programů. Za
poslední čtyři roky získali podle
slov svého krajského předsedy
O. Kolka řadu cenných zkušeností a
vloni ve volbách do Poslanecké sněmovny od voličů získali podporu
v podobě 11,42 % hlasů, čímž se zařadili na třetí místo v kraji a třetí byli
i mezi krajskými sdruženími Pirátů
za Prahou a Středočeským krajem.
Velkou otázkou letošní volební strategie Pirátů byl Liberec. „Velmi nás
potěšil zájem voličů o to, aby Piráti
v Liberci kandidovali. Naše rostoucí
renomé potvrdil i sám fakt, že zástupci celkem pěti různých stran
a hnutí usilovali o spolupráci s Piráty v krajském městě. Na základě vlastního úsudku, zkušeností
a v souladu s doporučením vedení strany jsme došli k závěru, že v Liberci v r. 2018 ještě kandidátku nepodáme ani
nespojíme své síly s jinými stranami. Ctíme povolební spolupráci
na vytváření lepšího prostředí
pro život v naší zemi. Nebudeme se ale účelově a hladově drát

za koryty. Věřím, že v roce 2022
nabídneme Liberci kvalitní a smysluplnou alternativu k současnému
stavu,“ dodal k Liberci O. Kolek.
V roce 2014 Piráti kandidovali
v Jablonci nad Nisou, Turnově,
České Lípě, v Desné a v Mimoni
a získali celkem tři mandáty. Současnou situaci komentuje Kolek
následovně: „Naše krajská základna setrvale roste, a to jak v počtu,
tak i v kvalitě. Již v létě nás oslovovali další zájemci a příznivci, s úmyslem postavit pirátskou kandidátku v několika dalších obcích. Jako
krajský předseda ručím za kvalitní
a udržitelný rozvoj celého sdružení, proto trvám na budování důvěry jak v rámci členské základny,
tak směrem k občanům. V roce
2022 se proto můžeme všichni těšit na ještě lepší zastoupení Pirátů
v komunálních volbách v Libereckém kraji.“
Ondřej Kolek

Situaci shrnuje krajský
předseda Ondřej Kolek:
„Máme vynikající lídry
a čela kandidátek, ale špičkové odborníky jsme schopni získat i pro nižší pozice,
což dokládá Jablonec nad
Nisou, který je díky naší
neúčasti v Liberci pirátskou
výstavní skříní letošních voleb. Pod vedením podnikatele Jana Poláka sestavil místní tým skvělé volební menu
od kandidátů po program,
který nabízí mému rodišti vykročení do 21. století. Jiným
příkladem je Železný Brod,
kde se pod vedením naděj-

ného Jana Tempela sdružila
skupina mladých schopných
lidí, která dokazuje, že dnešní dvacátníci mají zájem
o své okolí, chtějí pracovat
pro své město a vědí jak
na to. S radostí se dívám na Semily, poslední okresní město,
kde se nám dlouho nedařilo získat členy a kde
nás letos zastupuje sklářka
a pořadatelka kulturních
událostí Kateřina Jínová.
V České Lípě posouvá laťku nahoru místní zastupitel
a účetní poradce Petr Jeník.
V Turnově vede Piráty
Zbyněk Miklík, jenž na-

hradil Danielu Weissovou,
která kandiduje do Senátu.
Do Senátu podporujeme
také Michaelu Tejmlovou
z Jablonce nad Nisou. Do
horní komory tak vysíláme
rovnou dvě ženy.“
Předseda Ondřej Kolek kandiduje v Pěnčíně za sdružení nezávislých kandidátů
Za společný rozvoj obce.
Místopředseda Petr Vyhnal za
sdružení Smržovka srdcem.
Oproti minulým komunálním
volbám se tedy jedná o početnější zastoupení.

Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální
bublina. A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi!
Rozhovor s Ivanem Bartošem, předsedou České pirátské strany.
“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.
pokračování rozhovoru na str. 2
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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.

Bezpochyby jedním z nejostřejších a nejsledovanějších
soubojů bude volba pražského primátora. Věříte tomu, že
primátorem se stane Pirát Zdeněk Hřib?

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.

Víte, Praha není Česká republika, ale je nejvíce vidět. Řeknu to takhle. My jsme v Praze v minulém období se čtyřmi
křesly dokázali rozkrýt desítky případů očividného plýtvání.
Zachránili jsme desítky milionů korun. Pražský pirátský tým
je strašně silný a Zdeněk Hřib je profík z oblasti digitalizace
zdravotnictví. V současné době máme v Praze asi dvacet procent, a pokud se nespolčí pražští matadoři z ANO s ODS, kteří
si už teď při hlasování na Magistrátu vyměňují sympatie, tak
bychom mohli mít v Praze pirátského primátora.

Ale víte, co bylo zajímavé? Celé to dlouhé období, než vznikla
vláda s důvěrou, bylo z určitého pohledu vlastně konstruktivní.

Cílíte na nějakou konkrétní skupinu voličů, kdo jsou voliči
Pirátů?

Tak to potřebuji vysvětlit.

První fanoušci Pirátů byli mladší lidé, ale mně už je taky skoro
čtyřicet, už nejsme žádní kluci. Mnozí z nás mají děti.
Pirátští voliči jsou vesměs optimisticky smýšlející lidé, kteří neměli v uplynulých několika volbách koho volit a kvůli Pirátům
opět nebo často i poprvé měli důvod přijít k urnám. Podařilo se
nám zvýšit volební účast prvovoličů o několik desítek procent.
Ale už dávno nejsme jenom strana pro mladé. Náš program se
týká všech generací, i seniory zajímá jakou budoucnost přinesou Piráti pro jejich vnoučata. Boj proti korupci, rozkrádání a
plýtvání se přece týká všech!

To období mělo jednu výhodu z pozice té konstruktivně opoziční role. Protože ačkoli fungovala hlasovací koalice ANO, KSČM
a SPD, tak se daly předkládat zákony, které měly šanci procházet
legislativním procesem. Piráti jednali v uplynulých měsících
s politickými stranami napříč Sněmovnou. Předložili jsme řadu
zákonů, a v rámci toho se nám podařilo projednat nejedno
protikorupční opatření. Třeba zákon proti kumulaci funkcí.
Není totiž možné, aby politik vykonával hned několik funkcí
na plný úvazek a za každou tuto funkci dostával plnohodnotný plat. Zákon ANO s ODS bohužel prozatím zablokovali,
ale na plénum Sněmovny se dostane znovu. Dále třeba zrušení
výjimek z registru smluv pro ČEZ, který už prošel prvním čtením i garančním výborem. Zmíním i nominační zákon, kterým
jsme prosazovali zprůhlednění obsazování postů ve státních
a polostátních firmách. Sněmovna ho sice nakonec zamítla,
ale dotlačili jsme tak vládu předložit vlastní verzi tohoto zákona,
který by měl omezit trafiky ve státních firmách.
Změní se něco tím, že vláda získala v červenci důvěru?

Na závěr se sluší vždy rozhovor trochu odlehčit, zlidštit.
Prošel jste volbou do Sněmovny obrovskou životní změnou.
Jak tráví Ivan Bartoš volný čas, má-li nějaký?
Musím mít. Mám rodinu, takže se jí samozřejmě věnuji. Ale je
pravda, že i ve chvílích volna si vyřídím nějaké pirátské telefonáty. Víte, ona je ta politika i mým koníčkem. Takže vlastně
pracuji na dva úvazky (smích).

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 této jihomoravské metropoli mohli sami určit,
co městu chybí a kam má město investovat. Jsem hrdý na to,
že pirátskou politiku budujeme pevně a že to lidé vidí a oceňují.
Jak jsou na tom Piráti s počty členů?
Blížíme se k tisícovce členů České pirátské strany, navíc máme
několik tisíc registrovaných příznivců, kteří jsou ochotni pomáhat a jít vstříc občanům. To je ostatně největší pilíř pirátské
kampaně tisíce lidí, kteří jsou ochotni rozdávat a sdílet Pirátské l isty a vysvětlovat pirátskou politiku přátelům, známým
i veřejnosti.

Pokud chcete co nejvíce podpořit Piráty ve Vašem městě, uděláte nejlépe, když dáte křížek celé
kandidátce, tedy označíte políčko u názvu strany.
V tomto případě dostanou Piráti maximum vašich
hlasů. Jestliže chcete podpořit i několik kandidátů
z jiných stran, zakřížkujte Českou pirátskou stranu
a poté označte několik jednotlivců ostatních kandidátek. Poslední možností jak podpořit Piráty je,
vybrat kandidáty Pirátské strany a doplnit výběr
lidmi kandidujícími za jiné strany. Zde ale dbejte
zvýšené opatrnosti, jelikož máte právě tolik hlasů,
kolik je ve vaší obci zastupitelů (viz úvod) a pokud
nevyužijete všechny, zůstanou tyto vaše hlasy nerozděleny. Naopak, pokud označíte více kandidátů,
než vám umožňuje volební zákon, celý váš hlasovací
lístek propadá a je pokládán za neplatný.
Přejeme Vám 5. a 6. října šťastnou ruku
za plentou.
Jan Tempel

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 Sp ojených 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.

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?

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.

V České republice není komplikovanější volební
systém, než ten komunální. Způsobeno je to hlavně
tím, že každý volič nemá jeden hlas, ale tolik, kolik
je v jednotlivých obcích zastupitelů, tedy například
v Semilech máte 21, v Turnově 27 a v Železném
Brodě 15 hlasů. Navíc je dovoleno tzv. panašování,
to jest hlasování napříč kandidátkami. My jsme
pro Vás připravili návod, jak se v tomto zmatku
vyznat.

Ivan Břešťák

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.

Nejsme žádné rychlokvašky! Když děláte politiku dobře
a v zájmu lidí, je to i otázka času, než se vám věci podaří a lidé
si toho všimnou. Nestačí rozhodně, když vám tleská jen vaše
sociální bublina. A to je síla Pirátů. Mluvíme s lidmi a věnujeme jim veškerý možný čas. Věříme totiž, že bude stále více
lidí, kteří se díky Pirátům začnou zajímat o politiku. Musíte jít
za voliči ostatních stran, vysvětlit jim, že jsme lepší. Nabízíme
alternativu a věříme, že ten úspěch přijde.

Jak volit?

Jednou z priorit našeho programu
jsou rovné, nediskriminační a transparentní veřejné zakázky. Co ta slova
ale vlastně v praxi znamenají?
Slovo transparentnost zní už několik let
ze všech stran, že už natolik zevšednělo,
až naprosto ztratilo svůj význam. Nedávno jsem viděl podařený vtip, který
zněl nějak takto: „Zakázka byla naprosto
transparentní. Vítěz nám byl od začátku
znám.“… tak takhle NE!
Našim cílem je dodržovat zásady nejen v
režimu zakázek dle zákona 134/2016 Sb.,
ale také u zakázek malého rozsahu.
Jednoduše u všech veřejných zakázek.
Uvedl bych několik porušení těchto zásad, na kterých je možné ilustrovat to,
co my nedovolíme.
Transparentnost
Porušení zásady transparentnosti
pro mne znamená krom nedostatečného zveřejnění všech informací i to,
pokud nejsou hodnotící kritéria nastavena transparentně. Situace, kdy účastníkům není jasné, na základě jakých kri-

térií bude nabídka hodnocena (např. není
uvedena konkrétnější specifikace hodnocení kritéria). Dalším případem bývá
netransparentní hodnocení nabídek,
když komise v průběhu hodnocení mění
či doplňuje hodnotící kritéria či mění
jejich váhu.
Nediskriminace
K diskriminaci obvykle dochází, pokud je omezen počet dodavatelů nepřiměřenou kvalifikací.
Diskriminace se zadavatel dopustí
v situaci, kdy vymezí podmínky zadávacího řízení způsobem, který znemožní
určitému okruhu dodavatelů zúčastnit
se tohoto zadávacího řízení. Častým
problémem je také uvádění konkrétních
značek, zejména v oblasti nákupu informačních a komunikačních technologií.
Zásada rovného zacházení
Zadavatel se dopustí porušení této zásady obvykle v situaci, kdy některého
z účastníků vyzve k objasnění nabídky
a jiného vyloučí. V tomto okamžiku
nehovoříme o diskriminaci vylouče-

ného účastníka zadávacího řízení, jak
by se mohlo na první pohled zdát, nýbrž
o nedodržení rovného přístupu ke všem
účastníkům. Ke všem účastníkům zadávacího řízení je třeba přistupovat v celém
zadávacím řízení tak, aby nebyl nikdo
zvýhodněn, nebo jinak preferován.
Další zásadou, která je od roku 2016
ukotvena v zákoně (zákon o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.), je zásada
přiměřenosti. Touto zásadou by se měl
zadavatel řídit ve všech fázích zadávacího řízení. Např. přiměřené nastavení
počtu a hodnoty referenčních zakázek,
nebo v případě vymezení lhůt.
Chtěl jsem tímto článkem poukázat na
nejčastější porušení zásad, ke kterým by
nemělo docházet, ale ke kterým v praxi
dochází. Bohužel k porušení těchto zásad, dle mého názoru, došlo nedávno
v Turnově v případě zakázky na dětské
hřiště „dřevěný drak“.
Zbyněk Miklík
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SEMILY
Budeme pracovat jako tým
Byly doby, kdy jsem říkala, že bych do politiky nikdy
nešla. Ale jak to je u Pirátů už takové klišé, politické
situaci v naší zemi se nedá jen tak přihlížet. Obava o svobodu a potřeby obyčejných lidí mě přivedla na palubu
pirátského korábu. Dodnes toho nelituji, protože mám
ráda lidskou individualitu, slušnost a konstruktivní
debaty. Tohle všechno je mezi Piráty běžné.
Z mnoha důvodů jsem se rozhodla sestavit v Semilech
kandidátku do komunálních voleb, samozřejmě pod pirátskou vlajkou. A ono se to podařilo. Nejsme žádní političtí
žraloci, ale parta lidí se zájmem o naše město. Většina
z nás se ve veřejném prostoru angažuje již delší dobu.
Já s Lukášem Dlouhým pořádáme kulturní akce a podporujeme řemesla, Lenka Hřibová rozšiřuje možnosti
alternativního vzdělávání a trávení volného času. Andrea
Mojžíšová přemýšlí nad veřejnou správou z pohledu
ekonoma. A takto mohu pokračovat u každého, koho
na kandidátní listině najdete.
A každý z nás má nějaké výtky vůči fungování veřejné
správy. Mně osobně moc vadí špatná informovanost
obyvatel a arogance či neodbornost některých vedoucích
odborů nebo ředitelů městských firem. Vztah veřejné
správy k obyvatelům se mi nezdá v pořádku.
Chceme ctít filosofii otevřené radnice, být blíže obyvatelům a co nejvíce jim zjednodušit komunikaci s úřady.
Zajímají nás názory občanů, a tak se chceme hodně ptát.
V debatách pak přicházet na efektivní a jednoduchá řešení.

Některé otázky jsou komplexnějšího charakteru, proto
chceme oslovovat nezávislé odborníky, aby obyvatelům
přinesli objektivní odpovědi u složitých témat vyžadujících
odborný náhled.
Stejným způsobem jsme sestavovali náš volební program.
Dali jsme hlavy dohromady a řekli, co nás štve nebo
co a jak zlepšit ku veřejnému prospěchu. Je normální,
že občas někdo s něčím nesouhlasil, ale vždy jsme se po
zvážení pro a proti dobrali výsledku, na kterém se všichni,
nebo alespoň drtivá většina, shodli. Ať volby dopadnou
jak dopadnou, my chceme pracovat jako tým. A jsme
přesvědčeni, že takto by mělo pracovat celé zastupitelsvo. Protože pokud se na něčem bez výhrad shodneme,
tak je to problém s přílišným politikařením na radnici,
i na takto malém městě. A přitom radním má jít především o rozumná řešení pro lidi a ne o prosazování svých
vlastních zájmů. Často se stává, že je ze stolu shozen
zajímavý projekt nebo věcné připomínky jen proto, že
je navrhnul politický konkurent. My chceme prosazovat
a podpořit každé konstruktivní, všeobecně prospěšné
a obyvateli očekávané řešení, nehledě na to, kdo jej navrhnul. Sebeprospěcháři a lidé s nabubřelým egem nemají
podle nás na radnici co dělat. Přijďte tedy na začátku října
k volbám a pusťte na radnici Piráty.

Mé jméno je Kateřina Jínová a mou profesí je broušení skla. Většina
lidí mě ale zná jako aktivistku v místní kultuře. Bezmála deset
let naše aktivity obohacují nabídku kultury v Semilech. Řemesla
a výtvarné umění podporuji aktivně i pasivně. Nyní je to rok
co jsem vstoupila do České pirátské strany.

Bc. Kateřina Jínová

Ivan Bartoš přijel podpořit kandidáty do komunálek
Komunální volby se kvapem blíží a Piráti pokračují
v předvolební kampani na pohodu. V Libereckém
kraji bylo na léto nachystáno hned několik pirátských kulturních akcí a jedna z nich proběhla také
v semilském parku Ostrov. Hlavní hvězdou večera
byl MessenJah. Pozvání přijal vzácný host Ivan Bartoš a podpořit kandidáty přijel i krajský předseda
Ondřej Kolek.
Byl jeden z nejteplejších týdnů v roce, začínal víkend.
Předpovědi počasí slibovaly déšť a lokální bouřky.
Zapršelo ve všech městech v okolí, ale v Semilech nespadla snad ani kapka. Jako by jakási vyšší moc věděla,
že přívalový déšť by dlouho připravovanou akci velmi
zkomplikoval (i když ta samá vyšší moc musela vědět,
že pro nás déšť v jakýkoliv jiný den bude dar z nebes).
Protože téma pirátů je pro děti velmi hravé, páteční
odpoledne patřilo dětem. Dětský program připravil
spolek Semínko Země z.s. s Lenkou Hřibovou v čele.
V parku na děti čekalo několik výtvarných dílniček
a strážce pokladu rozdával mapy Ostrova s vyznačenou
trasou a úkoly. Cesta za pokladem začínala i končila
ve stanu Pirátů a kdo se vrátil s tajným heslem, tomu
se otevřela truhla s „diamanty“ a sladkou odměnou.
Každý malý návštěvník se vyzdobil vlastnoručně vyrobenou vlajkou a odznáčkem, nebo si vyrobil vlastní
hračku – lodičku či mořskou pannu.
„Sešli jsme se na místě, které nám každý, kdo tu byl
poprvé, záviděl. Až mi tak dochází, že mnozí Semiláci
možná toto bohatsví ani nevnímají. Městský park
obklopený tekoucí vodou, ve které se dá i koupat.
Stinná místa pro piknik a možnost také sportovního
či společenského vyžití a další, co park naskýtá...“ zaznělo v proslovu lídryně semilské kandidátky Kateřiny

Jínové, která se svým spolkem KSSF z.s. již dlouhá léta
upozorňuje na málo využitý potenciál tohoto veřejného
místa. Využití veřejného prostoru je jedním z nejdůležitějších témat Pirátů v Semilech a není náhoda, že
tento bod programu připravili a zaštiťují jej právě lidé
dlouho angažovaní v pořadatelství akcí všeho druhu.
V proslovu Kateřiny vedle programového rámce zaznělo taktéž pár důvodů, proč se rozhodla kandidaturu
v Semilech podat. A vysvětlila, že Piráti chtějí jít cestou
filosofie otevřené radnice, tedy co největší otevřenosti
směrem k obyvatelům. Kandidáty nejen ze Semil, ale
také přítomné Piráty z mnoha měst Libereckého kraje,
podpořil pak Ivan Bartoš proslovem především na
téma komunální politiky. Oficialní řečnění pak uzavřel Ondřej Kolek, předseda krajského sdružení pro
Liberecký kraj, který mimo jiné dal najevo svou radost
z rozrůstající se členské základny v kraji.
Na Pirátském Ostrově šlo ale především o to, se setkat
a bavit se. Proto debaty na politická témata vedl s Piráty
každý, kdo chtěl, v přátelském rozhovoru v hledišti,
nebo na lavičce kdekoliv v parku. Odpolední pohodovou atmosféru dokresloval DJ Spinal odpočinkovým
chill outem. V podvečer jej vystřídala mladičká Payya
Matys, Santo Woreal a DJ Sali, hip-hopové uskupení
z Turnovska, o kterém jistě neslyšíme naposledy. Akce
vyvrcholila vystoupením MessenJaha v doprovodu
Boldrika, kteří zaplnili taneční parket a, jak už to
u nich bývá, neplýtvali pozitivním laděním.
Bylo evidentní, že všichni lidé, kteří se rozhodli strávit
horký letní den v parku, rozhodně nelitovali a užili si
ho na plno. Organizátoři akce měli obrovskou radost,
že se jim opět podařilo přispět k vylepšení kulturního
vyžití v Semilech za využití potenciálu Ostrova a zaplnit
ho při prázdninovém pátku lidmi se skvělou náladou.
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Co chceme v Semilech prosazovat?
Zjednodušení úřadů a kontroly veřejné správy
lepší technologie (moderní a volně dostupný software)
snadno dostupné informace (veškeré podmínky a formuláře online)
zlepšení participativního rozpočtování (hlavně v informování občanů a zpětné vazbě)
efektivní a průhledné hospodaření (rozklikávací rozpočet až na úroveň faktur, apod.)

Lepší využití veřejného prostoru a majetku
Chceme do města vnést co nejvíce pohodlí za co nejméně prostředků a využít to, co již
město má.
Preferujeme udržitelná řešení citlivá k přírodě, kterou v Semilech ještě máme.
Prosadíme zveřejnění přehledu veškerého městského majetku včetně popisu jeho využití.
Nebudeme tolerovat nevýhodné prodeje městského majetku a budeme preferovat způsoby prodeje, které umožní nabídky širokému spektru uchazečů.
O veškerých nákupech a prodejích městského majetku či dalších investicích budeme
obyvatele informovat s dostatečným předstihem.
Při rozvíjení města chceme vycházet z již hotových a zaplacených projektových dokumentací, nechceme vytváření řady nových dokumentací s každým novým zastupitelstvem.
Využití nevyužívaných ploch či městských pozemků zatížených stavební uzávěrou pro
krátkodobé, finančně nenáročné projekty (např. mobilní komunitní zahrada, dočasný
pump track, rozšíření skate parku, demontovatelný mobiliář pro sportovní vyžití, nové
plochy pro sprejery atd.).
Chceme se zaměřit na zpřístupnění břehů Jizery obyvatelům a návštěvníkům Semil, koupání v řece, možnost se brodit v Chuchelském potoce vedle bývalého koupaliště.
Budování klidových zón a péče o ty stávající.
Péče o městské parky, zeleň a jejich obnovu.
Budování vodních prvků a péče o ty stávající.
Lepší spolupráce s Povodím Labe kvůli využití břehů Jizery pro trávení volného času.

Zapojení veřejnosti a zlepšení jejího informování
Jedině v případě dobré informovanosti obyvatel vzroste jejich zájem o dění na radnici.
Oslovovat studenty, aby se účastnili městských akcí, ptát se i studentů a celé mladé a
mladší generace na jejich názor.
Využití místních klubů ohledně názorů seniorů, maminek na mateřské, handicapovaných,a dalších sociálních skupin napříč společností.
Veškeré investiční projekty chceme projednávat s veřejností s dostatečným předstihem
– to znamená dát k dispozici k prostudování dostupnou dokumentaci.
Projednávání chystaných projektů i na on-line platformě, podklady předem on-line. Možnost sdílet a konzultovat s odborníky právě on-line cestou...
Vnímáme rozdíl mezi představením již rozběhlého projektu a veřejným projednáváním
chystaného projektu – našim cílem je vést debatu s veřejností dřív, než bude projekt
započat, či bude podaná žádost o dotaci na daný projekt.
Osvěta participativního rozpočtování (vytvoření webu s maximem informací ohledně
participace i ostatních investic – stávající web obsahuje minimum informací).
Co nejdostupnější proces participace pro všechny obyvatele (komunikační kampaň,
setkávání s obyvateli, informace o úspěšnosti či průběhu realizace projektů, pravidelné
vyhodnocování a zlepšování participace, využití nástrojů pro následnou kontrolu).
Chceme obyvatelům naslouchat a zajistit jim adekvátní odpovědi na jejich otázky, a to ve
spolupráci s odborníky v odvětvích, kterých se témata týkají.
Zavedeme pravidelná setkání s veřejností na téma: co jsou Semily a co mohou být? Proč
a jak?
Informace o dotacích budeme publikovat v uživatelsky dostupné formě a veškeré výsledky dotačních řízení jasně zdůvodníme.

Transparentní a rovné veřejné zakázky
Veškeré veřejné zakázky, včetně těch malého rozsahu, budeme zadávat elektronicky.
Celou zadávací dokumentaci a další informace o zakázce zveřejníme s dostatečným
předstihem na internetu.
Chceme oslovovat co nejvíce zájemců, abychom snížili cenu a zvýšili kvalitu.
Budeme zveřejňovat informace týkající se připravovaných investičních záměrů.
Požadavky na zakázku nastavíme přiměřeně její složitosti a velikosti, aby nedocházelo ke
zbytečnému omezení počtu soutěžících.
Soutěžit umožníme jen těm, kteří zveřejňují koncové vlastníky.
Ve smlouvách si pojistíme, že město nebude platit dodatečné náklady.

Lepší vybavenost městské policie
Vybavení první pomoci (defibrilátor apod.).
Hrazené očkování.
Vzdělávání a školení jednotlivců v rámci zajištění odbornosti v oblastech prevence
kriminality, bezpečnosti, odchytu zvířat, psychologie apod. a spolupráce s odborníky ve
vyjmenovaných odvětvích.

Podpora a rozvoj turismu
Revize turistických značení na území města a jednání o jejich změnách. Současné značení
je zastaralé a mnohdy vede turisty zuboženými částmi města, namísto vedení tras již zrevitalizovanými částmi.
Rozmístění informačních panelů u nádraží o turistických zajímavostech ve městě a jeho
okolí, tipy na služby.
Rozmístění směrovek na strategická místa (zejména cesta k Riegrově stezce a na Kozákov).
Rozvoj turistického informačního centra (spolupráce s infocentry v okolních městech, poskytování informací o širokém okolí, ne jen o Semilech, efektivní výměna informací atd.).
Na základě současných potřeb obyvatel i turistů reorganizovat městské informační centrum.
Prezentace města navenek (zlepšování vnějších vztahů a jejich budování, lepší propagace atd.).

Využití potenciálu místních vzdělávacích institucí a spolků
a jejich podpora a rozvoj
Vzájemná spolupráce mezi školskými zařízeními ve městě.
Podpora spolupráce škol s ostatními příspěvkovými organizacemi, s neziskovým sektorem
i s místními podnikateli.
Využití potenciálu několika středních škol v Semilech.
Kontrola hospodaření a fungování městských subjektů za podmínek pro všechny stejných.
Využívání externích lektorů pro vzdělávání v městských organizacích.
Podpora alternativního vzdělávání a volnočasových aktivit pro všechny generace.

Užší spolupráce příspěvkových organizací se spolky
Za účelem zefektivnění lidských zdrojů a zlepšení nabídky služeb.
Podpora spolkové činnosti a komunit.
Výměna zkušeností a informací v daném oboru.
Zlepšení koordinace akcí – lepší komunikace příspěvkových organizací se spolky.
Najímání zkušených externistů při komplikovaných krátkodobých projektech.

Podpora minimalizace odpadů, ekologie
Obnovení komise pro životní prostředí.
Pravidelný svoz neskladného odpadu z domácností (nábytek, spotřebiče atd.).
Reforma odpadového hospodářství, která minimalizuje dopady zákazu skládkování po roce
2024.
Společné veřejné biopopelnice a nádoby na sběr tetrapaku a kovu.
Zefektivnění třídění odpadů na městských akcích (pořízení nádob pro třídění určených na
akce atd.).
Informovat spolky a ostatní pořadatelské subjekty o možnostech nakládání s odpady (informovat o dotacích na minimalizaci odpadů, poskytnutí městského mobiliáře pro třídění atd.).
Kontrolovat, co se děje s tříděným odpadem po jeho svozu.
Ekologická likvidace plevele (bez jedů).
Zefektivnění fungování městské kompostárny.
Revize rozmístění odpadkových košů po městě a jejich doplnění na místa, kde výrazně chybí.
Ekologická radnice, městské objekty i firmy.

Kontrola a fungování městských firem
Stop politickým trafikám. Funkce v městských firmách budeme obsazovat transparentním
způsobem, funkcionáři budou muset prokazovat, že odvádějí reálnou práci.
Vedení firem bude hodnoceno a odměňováno podle schopnosti naplňovat předem stanovené
cíle.
Ztransparentníme městské firmy. Zajistíme, aby aktivně zveřejňovaly všechny důležité informace, které nespadají pod obchodní tajemství. Už se nebudou účelově vyhýbat zveřejňování
smluv.
Veškeré informace o podmínkách, cenách atd. zveřejněné na internetu, včetně formulářů
(např. nahlašování havárií a závad v městských bytech apod.).
Vstřícnější přístup k obyvatelům města a na všechny stejný metr.

Volnočasová nabídka obyvatelům
Podpora spolkové činnosti a komunit.
Zefektivnění financování kulturních a společenských akcí a grantování.
Zlepšení podmínek užívání prostor a vybavení příspěvkových organizací města (dostupné
informace o těchto podmínkách a na všechny jeden metr).
Budování odpočinkových zón i rozvíjení míst pro sportovní či kulturní vyžití ve veřejném
prostoru.
Obnovení sportovního mobiliáře v Palackého sadech, včetně odpočinkových zón.
Podpora dostupných sportovních kroužků pro děti a mládež.
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Participativní rozpočet jako nástroj
občanské angažovanosti
Jedním z pilířů pirátské politiky je zapojování veřejnosti.
Jde přece o naše města, o naši zemi a obyčejný člověk má mít
výrazné slovo. Ano, je na každém z nás, jakým způsobem
se zapojíme do tvorby veřejného prostoru. A naše města by,
nám obyvatelům, měla dávat co nejvíc možností se vyjádřit.
Jednou z mnoha cest, jak uplatnit nápady obyvatel, je participativní rozpočtování. Zatímco předvolební programy Pirátů
v mnoha městech slibují zavedení participace jako takové, my
v Semilech budeme pracovat na jejím zlepšení. Participativní
rozpočet zde máme čtvrtým rokem, ale bohužel se nedá říci,
že plně funkční. Vlastně, v porovnání s tím, jak funguje jinde,
je ta semilská participace spíše demoverzí. A my Vám sem chceme
vypsat, co přesně participaci v Semilech chybí, abychom se tímto
nástrojem mohli vůbec chlubit.
Co vlastně je participativní rozpočet? Jedná se o část městského
rozpočtu, o které rozhodují přímo občané. V první fázi odevzdávají návrhy projektů, ve druhé fázi pak o těchto projektech
hlasují. Z pohledu veřejné správy to však takto jednoduché být
rozhodně nemá.

Jedině v případě dobré informovanosti obyvatel vzroste jejich
zájem o dění na radnici. A toto vnímáme jako problém číslo
jedna. Všeobecná špatná informovanost. Často bývá sváděná na
nezájem lidí, ale my, co ten zájem máme, víme, že dohledávání
informací o dění na radnici bývá nadlidský výkon. Obecně
chceme zavést uživatelsky jednoduchý přístup k informacím.
Co se přímo participace týká, zde je potřeba mnohem víc.
Celý proces participace musí být dostupný veřejnosti. Nejlépe
na samostatných webových stránkách, které zde v současnosti
sice existují, ale objem informací je víc než stručný. Najdeme
zde pravidla k podání návrhů a k hlasování, ale navrhované
i odhlasované projekty jsou představeny velmi povrchně. Co na
webu chybí úplně, je zhodnocení úspěšnosti realizace projektů,
či jakýkoliv nástroj pro následnou kontrolu. Tedy jaký projekt
nakonec byl realizován, kdy, kým a za kolik. Dohledávání položek
týkajících se participace v rozpočtu města je totiž pouze pro lidi
s ekonomickým vzděláním a velkou dávkou trpělivosti. Nesmí se
ale zapomínat, že obyvatelé chtějí vidět výsledek svého snažení.
A to v co nejkratším termínu od rozhodnutí.

Podoba i pravidla procesu se mají pravidelně, nejlépe každý rok,
vyhodnocovat a mají se hledat řešení, jak tento proces zlepšit.
K tomu je opět potřeba otevřít debatu s veřejností. Ruku na
srdce, v tomto Semily zatím také spí. My určitě navrhneme
změnu, že každý obyvatel bude mít tři hlasy, které rozdělí mezi
projekty, jak sám uzná za vhodné, místo současného jednoho
hlasu. Vedle toho budeme prosazovat pečlivější posouzení návrhů
projektů z hlediska technického řešení, dlouhodobého finančního
plánování, atd.
Zejména při zavádění participativních rozpočtů je důležitá kvalitně odvedená komunikační kampaň – aby se lidé dozvěděli,
o co vlastně kráčí. A to je další věc, která zde byla silně podceněna.
Drtivá většina obyvatel Semil dodnes nemá tušení, co participace jest. Pravidelná setkání s obyvateli na téma participace jsou
jednou z možností, jak obyvatele motivovat k zapojení se a jak
jim předat maximum informací. Veřejné debaty, které bychom
rádi opět zavedli, se již delší dobu nekonají. A přitom dialog
s veřejností je to, na čem mají radní stavět svá rozhodnutí.
Lukáš Dlouhý

Přála bych si více žen v politice

Rozhovor s Olgou Richterovou, místopředsedkyní Pirátů

Jak se díváš na nízké procento žen ve vrcholové politice,
potažmo na nízký zájem žen o politiku obecně?

Jsi z práce ve Sněmovně překvapená, zklamaná nebo
naopak potěšená?

Dnes už se dívám zevnitř. Pozoruji, jak hodně kolektivu
prospívá, když je smíšený. Ostatně, stejně tak tomu politickému společenství svědčí i jiná rozmanitost – věková,
místní, životní… V rozhodování o tom, co se děje s naším
zdravotnickým a sociálním systémem a kam míří z obcí
a krajů peníze určené pro mateřské a základní školy, bych
si přála víc žen (které tu práci reálně vykonávají).

Do Sněmovny přišli Piráti po lítých předvolebních bojích plných napadání a ostré rétoriky. Proto nás na začátku překvapila nečekaně pozitivní atmosféra. Většina lidí se na Vás usmívá,
všichni se uctivě zdraví, všichni jsou k vám slušní. Přesto brzy
člověk zjistí, že je třeba mít se na pozoru a hlídat si, co řekne,
co udělá, za co se postaví, co podepíše. Je to trochu zvláštní
– taková ostříží noblesa.

Nízký zájem si vysvětluji tím, jak málo si lidé obecně uvědomují, co všechno je vlastně politika. Třeba počet dětí na
učitelku, nebo špatné platy a rozlišování odbornosti u zdravotních sester – to všechno je předmětem politiky. Zbytečně
nás poškozuje, že ženy se silným vhledem do problematiky
a velkým osobním nasazením o vstup do politiky nestojí.
Přitom existuje spousta témat jako porodnictví, ústavní
péče o velmi malé děti, zohledňování nových poznatků
o fungování mozku v základním školství apod., kde se mohou zapojit. Nemusí to ale být jen témata bližší ženám,
to pole působnosti je přirozeně mnohem širší.
Co tě přivedlo do politiky a k Pirátům?
Motorem mi zprvu bylo neuvěřitelně arogantní rozkrádání
Prahy 10, kde jsem bydlela. Pak jsme dali dohromady aktivní
partu sousedů se zájmem o naši obec a to už byl jen krůček
k překročení hranice od angažované občanky ke člence
strany.
Jak jsi zmínila, jedním z tvých témat je právě rodina. Co
ohrožuje stabilní a zdravou rodinu?

PhDr. Olga Richterová Ph.D. (*21. 1. 1985)
je poslankyně České pirátské strany, místopředsedkyně
výboru pro sociální politiku a členka výboru pro zdravotnictví. Olga vystudovala překladatelství a tlumočnictví
(AJ-NJ) na Karlově univerzitě v Praze, kde získala titul
Ph.D. V průběhu studia pobývala v Německu a Anglii,
domluví se též rusky a italsky. Kompostuje, ráda běhá
a je zastupitelkou na Praze 10. Je vdaná a má dvě malé
děti, žije ve Vršovicích a pochází z Choltic u Pardubic.

Aby rodina dobře fungovala, potřebuje vedle bydlení
a nezbytných financí především právní jistotu. Náš stát
ale dopustil šílené věci například v exekučním řádu. Máme-li
863 tisíc dlužníků a 4,5 milionu exekucí, tak se problematika sociálního vyloučení, ale i přímého ohrožení pádem
do chudoby týká klidně i dvou milionů lidí. Navíc v téhle
pasti vázne zároveň spousta věřitelů. Mnozí živnostníci
i malé firmy se dostávají do obrovských potíží právě kvůli
tomu, že jim jiní nezaplatí. Piráti chtějí prosadit zavedení
teritoriality exekutorů a novelizaci insolvenčního zákona
tak, aby skutečně umožnil oddlužení většího počtu lidí.
Ale to už je odbočka k Ministerstvu spravedlnosti.

Jaké jsou tvé priority jako poslankyně a čeho bys chtěla
do konce mandátu dosáhnout?
Mojí hlavní prioritou je dostupné a sociální bydlení. Povinností opozice je důsledně sledovat fungování státu, což se
v mém případě týká Úřadu práce a České správy sociálního
zabezpečení, kam spadají důchody. Hodně se také věnuji
náhradní rodinné i ústavní péči a zajištění osob se zdravotním postižením.
Pojďme zpět k rodinám jako takovým. Co můžeme dělat
hned?
V programovém prohlášení nové vlády se píše, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude intenzivně podporovat
rozvoj veřejných služeb pro rodinu. Tuto obecnou deklaraci
lze nejspíš přeložit jako navýšení dotačního titulu Rodina.
Z něj se na jednu stranu financují různá mateřská centra,
ale také sociálně aktivizační služby pro rodiny v potížích,
tedy služby, které mají předejít těm nejhorším průšvihům
a přetnout různé začarované kruhy. A právě tyto služby
dnes nesmírně trpí tím, že není víceleté financování, a tudíž
není možné dlouhodobě plánovat a odvádět kvalitní komunitní práci. Trvalé řešení se tak dnes zbytečně prodražuje,
ačkoli by tomu mělo být naopak.
Libuše Věříšová
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S Piráty v zádech kandiduje Michaela
Tejmlová do Senátu
„V Senátu je potřeba více právníků, čtyři nestačí.“

rozhovor s Michaelou Tejmlovou

Mgr. Michaela Tejmlová, LL.M. je zastupitelka města Jablonec nad Nisou, máma dvouleté
holčičky, právnička, expertka na evropské právo
a mediátorka. Posledních sedm let pracuje v organizaci Vaše Evropa – Poradenství, která lidem radí, jak využít svých evropských práv, k
nimž patří například ochrana spotřebitele, práva
v letecké dopravě či nároky na zdravotní péči.
V minulosti spolupracovala s několika organizacemi, které se zabývají transparentností státní správy (Nadační fond proti korupci, Oživení). Letos
na podzim se rozhodla jako nezávislá kandidovat
do Senátu pod hlavičkou hnutí SENÁTOR 21
s podporou Pirátů, KDU-ČSL, Zelených a Společně pro Jablonec.
Hnutí SENÁTOR 21 má za cíl zapojit respektované, důvěryhodné a morální osobnosti do politiky
a kandiduje za ně například Přemysl Rabas, ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové, Libor
Uhlík, pořadatel historických jarmarků na Litoměřicku, a Zdeněk Bergman, ředitel gymnázia
v Teplicích.
Proč jste se rozhodla kandidovat do Senátu?
O politiku se dlouhodobě zajímám, čtyři roky
jsem v jabloneckém zastupitelstvu. Mám všestranné zkušenosti jako právnička i mediátorka,
ať už ze zahraničí, tak z ČR, a ty bych chtěla využít ve prospěch českých občanů. Práci
pro lidi mám ráda. Kvůli ní jsem se vzdala
i doživotního statutu euroúřednice a raději začala poskytovat konkrétní rady lidem a domáhat
se jejich práv vůči úřadům. V tomto bych chtěla
pokračovat jako senátorka, což bych mohla dělat
mnohem efektivněji. Zároveň díky konkrétnímu
poradenství vidím, kdy je třeba zákony měnit,
a v Senátu bych k tomu měla nejlepší příležitost. Momentálně tam jsou jen čtyři právníci
a je jich potřeba více. V neposlední řadě vnímám Senát jako důležitou pojistku demokracie,
který vyrovnává složení Poslanecké sněmovny
a bez jehož souhlasu nelze měnit Ústavu.
Z jakého důvodu jste požádala o podporu
právě Piráty?
Piráty dlouhodobě sleduji. Jako mnozí jsem se
zpočátku mylně domnívala, že se jedná pouze
o ajťáky a svobodu internetu. Již v rámci evropských voleb 2014 jsem však zjistila, že mají
mnohem komplexnější program a že s jejich
hodnotami (transparentnost, boj s korupcí,
zapojení občanů do rozhodování například
formou participativního rozpočtu) souzním.
Jsem ráda, že dostali od lidí důvěru, a myslím, že si v Poslanecké sněmovně vedou dobře.
Spolupracuji s nimi i na místní úrovni a často
s nimi řeším komunální témata. Proto si jejich
podpory vážím.
Máte za sebou řadu profesí. Myslíte, že své
nabyté zkušenosti v Senátu využijete?
Měla jsem to štěstí, že jsem za svůj život pracovala v různých oblastech. Studovala jsem jak
v Česku, tak i v zahraničí, kde jsem poté i dlouhou dobu pracovala. V roce 2010 jsem se vrátila
do České republiky a v roce 2015 do Jablonce. Kromě postu euroúřednice jsem pracovala
pro českou státní správu v rámci Ministerstva
průmyslu a obchodu a pro různé poradenské
instituce, nyní jsem OSVČ. Právo mě baví, nicméně často je lepší, když se lidé dohodnou,
než aby se soudili, takže jsem si udělala kurzy

a zkoušky u Ministerstva spravedlnosti a jsem
zapsanou mediátorkou. Většinu zkušeností, které jsem považovala za zajímavé a inspirující pro
ostatní, jsem popsala ve svém deníku nazvaném
„Kolem světa zpět do Jablonce“, který rozdávám v rámci kampaně. K dostání je například
v jabloneckém knihkupectví Serius, semilské
Křižovatce či železnobrodském knihkupectví
Vlasty Svárovského.
Jste také maminkou dvouleté dcery, jak to
všechno kloubíte dohromady?
Dlouho jsem si myslela, že by maminka měla
být s dětmi doma až do tří let. V průběhu vlastní zkušenosti s Klárkou jsem si uvědomila,
že nechci na několik let úplně přestat dělat svou
práci, kterou mám ráda. Nyní dělám méně hodin, zato efektivněji. O to raději jsem pak zase
s dcerou. Manžel Ondra je mi velkou oporou
a pomáhá, jak může. A když nemůže, zapojí
se babička, které jsem moc vděčná za pomoc.
Vážím si všech maminek a věřím, že pokud
chtějí být tři roky s dětmi doma, tak by na to
měly mít právo a stát by je měl více finančně
podpořit. A také si vážím těch, co to mají jinak
a chtějí pracovat, třeba na malý úvazek i s dětmi.

Ivan Bartoš fandí Míše
řeklo automatům jasné NE. A proto jsem chtěla,
aby město v čele s ODS vyšlo občanům vstříc
a změnilo vyhlášku, aby se automaty zakázaly
co nejdříve. To se bohužel nestalo.
Jak vás zatím baví kampaň?
Moc. Už nyní v rámci kampaně mě lidé oslovují se svými problémy a já se mohu věnovat
zejména těm, které mají dopad na širší okruh
lidí, a hledat řešení. Například se zatím podařilo

díky místním aktivním občanům ve Smržovce
uhájit okolí pramene Nisy před průmyslovou
zástavbou. Toto jsem velmi ráda podpořila.
Více o Michaele Tejmlové naleznete
na www.senatorkamisa.cz

Jaký vztah máte k Semilům?
Můj dědeček i babička pocházeli z Košťálova
a přestěhovali se na Komárov, kam jsme za nimi
přes Semily často jezdili. V poslední době se jako
maminka ráda zastavím na hřišti na Ostrově
a jsem ráda, že je tam nově i občerstvení, či tam
zajdu za kulturní akcí. A samozřejmě mám moc
ráda Riegrovu stezku, která se vine podél Jizery.
S jakým programem kandidujete?
Jako právnička se chci zasadit o to, aby byla
česká legislativa srozumitelná, logická a sloužila
především zájmům občanů. Jinak se přiznám,
že nemám moc ráda předvolební sliby, ale nabízím každodenní práci ve prospěch občanů.
Ráda bych jako senátorka byla takovou místní
ombudsmankou, která se zastane lidí v jednání
s úřady a bude mít pro lidi otevřenou kancelář.
Také chci poskytovat bezplatné právní poradenství, protože si myslím, že zákony jsou natolik
složité, že by stát a politici měli lidem pomáhat
se v nich orientovat. Jako maminka pak vidím,
co je možné zlepšit, aby se rodinám s dětmi
žilo lépe, ať už se jedná o flexibilitu čerpání
rodičovské, podporu návratu matek do práce po mateřské či dostupné a kvalitní veřejné
školky a školy.
Aktivně jste se zasadila i o vypsání referenda
proti hazardu. Jste s výsledkem spokojená a
proč jste do toho šla?
Kasina hyzdí město vizuálně a jejich výskyt
má značný dopad na bezpečnost a pořádek
v jejich okolí. V neposlední řadě pak lákají lidi
závislé na automatech utrácet nejen své výplaty.
I proto jsem hlasovala vždy proti jejich povolení
a zapojila se do sběru podpisů za vyhlášení referenda. Setkávání s občany při sběru podpisů
mě utvrdilo, že je to krok správným směrem.
Většina lidí, které jsem oslovila, si přála Jablonec bez automatů a kasin. Jakmile jsem se
setkala s někým, kdo přímo v okolí kasina žije,
odpor byl ještě znatelnější. Mám ráda aktivity,
kdy se lidé mohou zapojit a vyjadřovat k tomu,
co se jim v místě líbí či nelíbí. Proto jsem ráda,
že 88 % Jablonečanů (něco přes 12 000 občanů)

s podporou

MOJE PRIORITY

Pokud mě zvolíte do Senátu, budu prosazovat:
Spravedlivé a srozumitelné zákony. Jako právnička se budu zasazovat o to, aby byla česká
a evropská legislativa srozumitelná, logická a sloužila především zájmům občanů.
V Senátu jsou momentálně jen čtyři právníci a to nestačí.
Úřady, které pomáhají, nikoli šikanují. Úřady jsou tady proto, aby občanům sloužily,
a ne aby jim znepříjemňovaly život. V rámci své senátní kanceláře budu zdarma poskytovat
právní poradenství lidem, kteří se dostali do nesnází s úřady.
Větší podpora pro rodiny s dětmi. Ze své vlastní zkušenosti vím, co je možné zlepšit,
aby se rodinám s dětmi žilo lépe, ať už se jedná o větší flexibilitu čerpání rodičovské, podporu
návratu matek do práce po mateřské, či podporu částečných úvazků a práce z domova.
Lepší zdravotnictví a školství. Jako matka, dcera, ale i vnučka vnímám, že je potřeba
udělat mnohé pro kvalitnější vzdělávání dětí a pro lepší zdravotní péči od narození
až do pozdního věku. Jak naše děti, tak i naši rodiče a prarodiče si zaslouží kvalitní péči.
Rozvoj Jablonecka a Semilska. Náš region není dostatečně dopravně propojen,
proto bych se chtěla mimo jiné zasadit o lepší vlakové spojení se zbytkem Česka a modernizaci zdejších silnic.
Naučme se spolu mluvit. Čím dál více si uvědomuji, jak je společnost rozdělena podle
toho, kdo koho volil, kdo co dělá a podle vzdělání. Jako senátorka budu usilovat o dialog
napříč celou společností. Chci vrátit lidem důvěru v ostatní a naučit je respektu ke každému
bez rozdílu společenského postavení.

zadavatel a zpracovatel stránky Senátor 21
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Jaké byly prázdniny s Piráty
Skákací loď skládá účet

Pirátské příměstské tábory

Akce Kormidlo směrem prázdniny proběhla na závěr školního roku
hned na třech místech po sobě a těšila se velké oblibě jak u dětí, tak
u dospělých. Myšlenkou této putovní akce bylo dát dětem dárek
za vysvědčení a připravit jim akci na zahájení prázdnin.
Napadlo nás nechat Vás, čtenáře, nahlédnout pod pokličku a poodhalit,
jak organizace takové akce probíhá a hlavně, kolik stojí.
Jihomoravský kraj má skákací loď a půjčuje ji. To byla první informace,
která odstartovala sérii úvah, které vedly ke zrodu nápadu uspořádat pirátskou akci pro děti. Už jsme věděli, že hlavní aktrakcí bude
skákací loď. Zbývalo ji zarezervovat a až to bude na spadnutí, zajistit
převoz odněkud pod Brnem. O akci projevili zájem Piráti z České Lípy
a z Jablonce a když už tady loď bude, mohli bychom ji trochu povozit
a dopravit ji i na dětský den na tradičním blešáku v Tuhani u Semil.
Loď sama o sobě nestačí, ale dřív, než budeme shánět další zábavu, musí
být potvrzené místo. Zatímco v České Lípě se řešilo všechno domluvou,
v Jablonci následoval byrokratický proces, který se natáhl na tři týdny.
Všechno dobře dopadlo a mohlo se přejít k věci. Vhledem k tomu,
že začínaly prázdniny, dalo se předpokládat, že spousta lidí bude
na dovolené, a nešlo sázet na to, že o akci bude velký zájem. Nabízela
se myšlenka uspořádat akci s co nejmenším rozpočtem a kapitál pošetřit
na velkou předvolební akci po prázdninách.
Jak ale zařídit program pro děti tak, aby to moc nestálo? Zapojit dobrovolníky! Koupili jsme plackovač, čili lis na výrobu odznáčků s libovolným
motivem, který se dá ovšem použít i na dalších akcích a váží asi 10 kilo,
takže musí být minimálně nesmrtelný. Pár lidí se s tím naučilo dělat
a dobrovolnicky plackovali od oběda až do večera.
Dobrovolníci také nafukovali balónky a rozdávali Pirátské listy.
Na akci v Lípě jsme domluvili za symbolickou úplatu výrobu scrap book
pohlednic a jak do Lípy, tak do Jablonce dorazila mobilní minizoo,
které jsme přispěli na krmení pro zvířátka. Dobrovolníci v Jablonci
uspořádali ukázku práce vodní záchranné služby a ateliér Nikol Rýdlové přivezl několik malířských stojanů a nabídl možnost vyzkoušet
si malbu suchým pastelem. Dětem, které o to měly zájem, namalovala
Nikol i obrázek na obličej.
V Tuhani byla ve spolupráci se semilským spolkem KSSF z.s. připravena
pro děti stezka, kde se na jednotlivých stanovištích plnili jednoduché
úkoly. Na jejím konci čekala sladká odměna. Skákací loď, pirátské
balonky i plackovačka samozřejmě také nechyběli.

Participativní rozpočtování je jedním z nástrojů, které se snaží Piráti
prosazovat při hospodaření měst
s veřejnými prostředky. Uvnitř
strany již toto rozdělování financí funguje. Do posledního kola se
přihlásily i 4 projekty z Libereckého kraje a vedle příspěvku na letní
kulturní akce získali podporu také
Pirátské příměstské tábory. Na tři
turnusy vyčlenila strana 10 350 Kč.

No a loď nakonec dobrovolnicky přivezli i odvezli semilští příznivci ve
svém volném čase a nafukovala se centrálou, kterou půjčil jablonecký
Pirát. Podtrženo a sečteno: 9 433,50 kč nás stálo zorganizovat všechny
3 akce. Takováto efektivní řešení jsou pro nás Piráty zásadní myšlenkou.

Hrát si na piráty děti opravdu baví.
A tak od prvního dne vyráběly
vlajky, lodičky, zdobily si bambitky
a šavle (kterých je plný les) a stavěly
koráby ve větvoví keřů. Nechybělo
ani kormidlo. Každý den se vyráželo
na výlet po přilehlém okolí Semil,

Helena Vondráková

Snad každý rodič to zná. Děti mají
volno, ale ještě nejsou tak samostatné, aby se o sebe postaraly po
dobu, kdy jsou rodiče v zaměstnání.
Málokdo si může dovolit dlouhou
dovolenou a mnoho rodičů má těžkou hlavu z toho, jak, kde a s kým by
mohli jejich děti trávit volné prázdninové dny. Účelem Pirátských příměstských táborů tedy bylo nabídnout těmto rodičům další možnost,
kam mohou své děti umístit a vědět,
že je o ně dobře postaráno.

kde čekalo další pirátské dobrodružství. U Riegrovy stezky byla plackovačka, tedy si každý vyrobil odznak
s hodností a na Bělišti v Železném
Brodě zase potok, rybičky, lodičky
a hlavně poklad ve formě všudypřítomných kousků barevných sklíček.
Celý týden vyvrcholil v semilském
parku Ostrov, kde byla pro děti přichystaná pirátská stezka na jejímž
konci čekal opravdový poklad. Jeden talentovaný tatínek vzal kytaru
a hrál námořnické i pirátské písničky. S melounem, obloženými chleby
a domácí limčou z přilehlého bistra

jsme si udělali malou oslavičku
na závěr.
Ve stejném duchu se nesly další dva
příměstské tábory v závěru srpna,
oba cestovatelské. Jeden měl zázemí
opět v semilské Zelené roubence,
ale vyráželo se na výlety do Českého
ráje. Druhý probíhal na liberecku.
Výlety, hry, tvoření, a v neposlední
řadě i vzdělávání si užil každý účastník, velký i malý. Tento projekt je
dalším dokladem toho, jak Piráti umí
efektivně skloubit potenciál lidských
zdrojů se skromným rozpočtem
a to vše ku veřejnému prospěchu.

První příměstský tábor se konal
od 13. do 20. července. Zázemím
nám byla Zelená roubenka v Jílovecké ulici v Semilech. Tento prostor běžně slouží spolku Semínko
Země z.s. ke konání dětských klubů
různých zaměření. Environmentální
výchova, blátivá kuchyně, biodiverzní zahrada, klub Kořínek fungující
na konceptu lesní školky a mnoho
dalšího můžete potkat v tomto odlehlém koutku Semil.

Výběr z akcí v září
1.9. Sobota
Krajské fórum Pirátů Libereckého kraje (Turnov)
2.9. Neděle
Pirátský dětský den na koze
stezka za pirátským pokladem
Zrcadlová koza v Dolánkách u Turnova
od 13:00
3.9. Pondělí
Otevření Pixelu
slavnostní zahájení provozu pirátského infocentra
Jablonec nad Nisou
od 17:00
22.9. Sobota
Pirátská párty
Železný Brod, hasičský areál
multižánrový festival hudby
od 13:00

28.9. Pátek
Pochod od Riegra k Masarykovi
pochod Riegrovou stezkou na počest
významných jubileí
start Semily, Riegrovo nám.
cíl Železný Brod, Masarykova ul.
od 9:00
29.9. Sobota
Piráti plují na Tajvan
Jablonec nad Nisou, přehrada
multižánrový festival hudby
od 14:00
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Politika jako věc skutečně veřejná
Zajímá Vás, kdo jsou Piráti a co dělají? Chcete se dozvědět
víc? Přijďte se podívat do nového pirátského informačního
centra PIXEL.

Pirátský poslanec v Libereckém kraji
Pirátský poslanec za Liberecký kraj Ing. Tomáš Martínek bude pravidelně k dispozici občanům v krajském informačním centru Pixel
v Jablonci nad Nisou. Ve stanovených hodinách pro veřejnost mohou
občané řešit své náměty s krajským asistentem poslance Markem
Försterem. Setkání přímo s poslancem je nutné domluvit předem
přes e-mail jablonec@tomas-martinek.eu, na který lze také zasílat
podněty k řešení. Více informací lze nalézt na www.tomas-martinek.eu.

Po pražském, brněnském, chrudimském a ostravském vzniká
pirátské informační centrum i v Libereckém kraji. Jeho vznik
iniciovali místní Piráti, kteří se zároveň dobrovolnicky podílejí
na jeho programu. Smysl centra vychází z potřeby vrátit debatu
o veřejných věcech zpátky do veřejného prostoru – mezi lidi
a umožnit jim jednoduše komunikovat s těmi, kteří je zastupují a pracují pro ně. Program reaguje na aktuální potřeby
samotných Pirátů i zájemců ze strany veřejnosti a představí
témata, která se dotýkají našeho města i regionu. Potkat se
zde můžete při debatních večerech s krajským předsedou Ondřejem Kolkem, ale i s jednotlivými lídry z regionálních měst
a odbornými garanty, s kterými Piráti spolupracují. Těšit se na
Vaše podněty bude poslanecký asistent Marek Förster a jednou
za měsíc pirátský poslanec za Liberecký kraj Tomáš Martínek.
Tak neváhejte přijít, najdete nás hned naproti soudu, vedle
La Kavárny – ul. Generála Mrázka 4.

Tématické bloky programu
Společně u jednoho stolu
blok pro setkávání s lidmi

(K)rajské chvilky 		
blok nad tématy z kraje

Host na palubě
přednášky pozvaných hostů

Stínové zastupitelstvo
blok pro přípravu na jednání
zastupitelstva

Rada zkušených
blok s odborníky nad
konkrétními tématy

Malí piráti na palubě
blok pro děti a jejich doprovod

Volná plavba

		

odlehčený program

Debatní kroužek
rozvíjení kritického myšlení
a schopnost obhájit své názory

Ida Chuchlíková
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