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V době 21. století existuje řada možností, jak usnadnit komunikaci s úřady, 
ulehčit si život a otevřít město jeho občanům. Sušičtí Piráti velmi dobře rozu-
mí novým technologiím a budou se snažit toto využít i na půdě zastupitelstva. 
O cestě do politiky, volebním programu a mnohém dalším jsme si povídali 
s Pavlem Haisem, lídrem sušické kandidátky v komunálních volbách 2018.

Moderní město 
potřebuje moderní technologie

Politika, i na komunální úrovni, je 
většinou společnosti vnímána jako 
synonymum pro korupci, špinavé 
praktiky a nečestné jednání. Proč 
jste se rozhodl právě teď do politiky 
vstoupit?

Musím se přiznat, že mi politika 
do poloviny roku 2017 nic neříka-
la. Měl jsem jiné zájmy a priority. 
O komunální politiku jsem se začal 
více zajímat díky sledování proble-
matiky kolem sušické nemocnice 
a návštěvě několika zastupitelstev. 
Zde jsem se setkal s velkou arogancí 
v komunikaci vůči občanům a vidi-
telným zanedbáním povinností při 
správě našeho společného majetku. 
Svým působením v lokální politice 
bych chtěl zúročit své čtrnáctileté 
zkušenosti s komunikací a vedením 
lidí. Chtěl bych obnovit důvěru ve 

vedení města a přispět k otevření 
komunikace mezi občany a městem.

Proč zrovna Piráti? V čem se odli-
šují od ostatních stran?

Na to je velmi jednoduchá odpověď. 
Českou pirátskou stranu považu-
ji za nejdemokratičtější politickou 
stranu, která díky online komuni-
kaci a propojení členů dokázala za 
devět let existence prodiskutovat 
svůj program a stanoviska. Každý 
z členů mohl přinést svůj pohled na 
věc, každý hlas byl vyslyšen. Diskuze 
a naslouchání je základem demo-
kracie a díky využívání moderních 
technologií to u Pirátů funguje.

Lidé se často v hospodě u piva 
dohadují, kdo Českou pirátskou 
stranu platí?

Nemáme žádného guru, nečerpáme 
žádné fondy. Peníze strana získávala 
vždy jen od členů formou členských 
příspěvků, od dobrovolných dárců 
bez protislužeb a od státu za voleb-
ní výsledky. Celé naše účetnictví je 
transparentní a dohledatelné do po-
slední položky. 

Co byste chtěl změnit, kdyby se 
Pirátům podařilo dostat se do za-
stupitelstva?

Jedna z prvních věcí, kterou bychom 
chtěli prosadit, je zcela logická a už 
dávno měla být uvedena do praxe. 
Jedná se o audiovizuální záznam 
a archivaci zastupitelstev na webo-
vých stránkách města. Ne každý ob-
čan má čas se zastupitelstva zúčastnit 
a také se tím bude předcházet spe-
kulacím o tom, co na zastupitelstvu 
zaznělo. Dále bychom chtěli prosadit 
zveřejnění veškerých smluv města 
a jím zřizovaných organizací na 
internetu. Považujeme to za jeden 
z hlavních kroků k otevřené ko-
munikaci města se svými občany, 
protože ten, kdo bude mít zájem, 
může svobodně a kdykoliv nahléd-
nout na problematiku, která ho zají-
má a nebude muset využívat Zákon 
106/1999 Sb. O svobodném přístupu 
k informacím.  

Ve svém volebním programu chcete 
zapojit do rozhodování také obča-
ny. Jak by to podle vás mělo fun-
govat?

Nejprve je důležité si uvědomit, že 
občané města jsou ti, kdo zde žijí, 
pracují a odvádí daně, proto je po-
třeba jim naslouchat a zajímat se 
o to, co je trápí. Je potřeba občany 
brát jako partnery a umožnit jim 
angažovat se v komisích a výborech.
Jednou z možností, jak zapojit obča-
ny do rozhodování, je jim dát mož-
nost jednat o využití části rozpočtu 
města. Jedná se o tzv. Participativní 
rozpočet, kde město vyhradí část-
ku z rozpočtu na realizaci projektů. 
V první fázi občané mohou navrh-
nout projekty k realizaci, které musí 
splňovat určitá pravidla, například 
fi nanční strop, reálná uskutečnitel-
nost, jestli lze projekt realizovat na 
pozemcích města nebo zda je v sou-
ladu s územním plánem. Projekty, 
které splní podmínky, jsou prezen-
továny občanům a veřejně se o nich 
hlasuje. 
Participativní rozpočet je rozšířen po 
celém světě, ale i u nás jsou města, 
která ho využívají. Jsou to například 
některé pražské části, Děčín nebo 
Český Krumlov. Ve Zbraslavi si ob-
čané díky participativnímu rozpočtu 
rozhodli o realizaci bezbariérového 
přístupu do Klubu aktivního stáří 
nebo revitalizaci autobusových za-
stávek. Na Praze 14 zvítězila úprava 
pěší cesty kolem Kyjského rybníka 
a v Děčíně díky tomu vybudovali 
dětské dopravní hřiště. A podobně 
by to mohlo fungovat i u nás.

Chcete pozměnit také přístup v so-
ciálních službách. Kterých oblastí 
by se změny týkaly?

Chtěli bychom rozšířit možnosti 
bydlení pro mladé rodiny, sociálně 
slabé a také chráněné bydlení, a tím 

umožnit postupné integrování ob-
čanů do společnosti a jejich zpětný 
přínos. Částečně tím také zabráníme 
využívání soukromých ubytoven, na 
které vlastně přispíváme ze svých 
daní my všichni. 

Jeden z hlavních bodů vašeho vo-
lebního programu je vytvoření 
metropolitní sítě. Co přesně to 
znamená a co to občanům města 
přinese?

Metropolitní síť se dá ve zkratce vy-
světlit jako propojení lokalit v rámci 
města optickým kabelem a napojení 
jakéhokoliv zařízení, které tento roz-
vod dokáže využít. Jedná se o dlou-
hodobou koncepci města, která by 
měla v první fázi zajistit propojení 
městských institucí, zřizovaných 
organizací, kamer, výměníkových 
stanic a dalších zařízení, u kterých to 
dává smysl, v rámci provozu města. 
V další fázi jde o napojení rodin-
ných, bytových a komerčních domů 
ve městě. Nechceme ihned rozkopat 
celé město, ale je nutné pamatovat 
na to, že při jakýchkoliv zemních 
pracích v rámci města je možné toto 
vedení rozšiřovat a tvořit tak propo-
jený celek. 
Město tím získá majetek, který mu 
v první řadě sníží provozní náklady 
při centrálním nákupu konektivity 
a zvýší se zabezpečení proti inter-
netovým hrozbám díky centrální 

pavel hais
lídr Pirátů v Sušici v komunálních volbách 2018

Otevřeme město 

občanům.

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

Pavel Hais byl zvolen lídrem Pirátů v Sušici pro podzimní komunální 
volby. Pracuje ve zdejší telekomunikační fi rmě, kde vykonává funkci 
ředitele. Věří moderním technologiím a ví, jak je použít v praxi. Baví 
ho především jeho práce, setkávání s lidmi, sport a hudba. Je mu 35 
let, je šťastně ženatý a má 2 dcery.

Vybudujeme moderní 

metropolitní síť.
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volby do senátu: domažlicko – klatovsko

1. Na rozdíl od poslance, který 
má řekněme na starosti celý 

kraj, senátor má pod sebou pouze dva 
necelé okresy. Chci pomoci lidem tak, 
že mi sdělí svoje problémy a připo-
mínky a já bych následně oslovil naše
poslance v PS a bude-li to v našich si-
lách a v souladu s naším programem, 
připravil legislativní změnu.
Měnit zákony z pozice senátora ze 
senátní lavice pokládám za nemožné.

2. V senátu chci vždy hlasovat 
tak, jak hlasovali naši poslanci 

a chci udělat vše proto, aby zákony 
postoupené senátu nebyly nijak zdr-
žovány. Duplicitní projednávání zá-
konů ve výborech Senátu pokládám 
za zdržování a pouze umělé vytváření 
důležitosti Senátu jako takového.

3. Senát je pro mě pojistka de-
mokracie a jako od každé po-

jistky se neočekává, že bude denně 
v permanenci, tak stejně tak Senát by 
měl do legislativy zasahovat co možná 
nejméně a jen vevýjimečných ústav-
ních případech. Proto je důležité, aby 
senátor spíše loboval u poslanců.

4. Nechci mít vlastní kancelář 
a čekat, až za mnou lidé při-

jdou v předem mnou stanovený den 
a hodinu.
Chci hlavně cestovat po volebním 
okrsku za lidmi. Chci jim dát mož-
nost si mě pozvat řekněme na zasedá-
ní výboru příznivců „Člověče, nezlob 
se“ v Sušici, do domova důchodců 
na odpolední posezení v Běhařově 
či na předání prestižní ceny mladý 

automechanik v Bělé nad Radbuzou. 
(pozn. příklad akcí je smyšlený) Na 
těchto dobrovolných akcích chci li-
dem vysvětlit náš program a doplnit 
kusé a neúplné informace (mnohdy 
zavádějící), které mají z televize, no-
vin a internetu o naší činnosti. Nechci 
lidem na ulici nutit letáky a obtěžovat 
je volebním bojem. Chci komuniko-
vat s lidmi, kteří o to stojí.

5. Názory, potřeby, atmosféru 
a náladu mezi lidmi chci 

společně s členy strany vyhodnotit 
a konfrontovat tyto požadavky s na-
ším volebním programem a směřo-
váním strany. Případně dát podnět 
na změnu našich postojů (programu) 
blíže k obecnému mínění.

Hlavním cílem mojí kandidatury je vrátit senátu léty ztracenou důvěru. Nechci, 
aby byl Senát instituce pro vysloužilé politiky, předdůchodová trafi ka nebo funkce 
za loajalitu. Chci, aby Senát byla funkce ČESTNÁ a BEZPLATNÁ. Chci, aby 
senátoři byli lidé z přesvědčení, ne pro peníze.

Vystudoval Gymnázium Jindřicha Šimona Baara v Domaž-
licích. Následné České vysoké učení technické v Praze – sta-
vební fakulta –obor pozemní stavby a konstrukce. Čtyři roky 
pracoval jako referent stavebního úřadu v Domažlicích. Dále 
pak rok v soukromé fi rmě jako projektový manažer staveb. 
Od roku 2006 doposud pracuje ve vlastní projekční kanceláři 
v Domažlicích.

ing. viktor krutina
kandidát na senátora | volební okrsek č.11 Domažlice

dáváme na vás!
Naštěstí už mnoho let neplatí 

dříve zažitá fráze, že občané mají 
právo vyjadřovat se ke správě 
města jen jednou za čtyři roky ve 
volbách a naslouchání potřebám 
občanů je bezesporu jedním ze 
základních předpokladů pro dob-
ře fungující radnici. Na vesnicích 
a v malých městech je naslou-
chání občanům poměrně snadné 
– všichni vědí, kde starosta bydlí 
a není tedy problém mu své prefe-
rence sdělit osobně buď na radnici, 
nebo třeba při neformálním roz-
hovoru v hospodě. Velká města se 
ovšem potýkají s problémem, jak 
občanům naslouchat, ale  zároveň 
nebýt snadným cílem lobbistic-
kých a účelových skupin, které 
se prostřednictvím opakovaného 
a intenzivního kontaktu s politic-
kými reprezentanty snaží zajistit 
prosazování svých zájmů, nezříd-
ka na úkor méně hlasitých skupin 
společnosti. S rostoucím počtem 
obyvatel se výše popsaný problém 
ještě více umocňuje, jelikož není 
reálné, aby se politik osobně setkal 
s desítkami tisíc obyvatel a jejich 
potřeby, postoje a priority si vy-
slechl osobně.

Jak tedy ve stotisícové metropoli 
zajistit, aby k vyjádření svých po-
stojů dostali všichni stejný prostor 
a zároveň nebyl nikdo zvýhodněn 
ani znevýhodněn? Odpověď je jed-
noduchá – internet – a vstřícná 
asistence úřadu těm, pro které 
by internet představoval bariéru. 
Kontakt přes internet má totiž 
oproti osobnímu kontaktu jednu 
zásadní výhodu – umožňuje prak-
ticky neomezenému množství ob-

čanů vyjádřit svůj názor, a to navíc 
způsobem, který šetří čas, jelikož 
vyjádření přes internet je možné 
podat z domova, kavárny, či třeba 
z vlaku. Samosprávě pak internet 
umožňuje data od jednotlivých 
respondentů sdružovat a získat 
tak reálný obraz postojů veřejnosti 
v daném městě. 

I internet má ovšem svá rizika 
a před zavedením jakéhokoliv 
nástroje pro sběr dat od občanů 
jsou zástupci samosprávy po-
vinni jej dostatečně zabezpečit. 
V současnosti největším rizikem 
internetu je nedostatečné ověření 
identity vyjadřujících se občanů, 
které může vést k fi ktivním, či 
duplicitním vstupům a neob-
jektivním výsledkům. Platná le-
gislativa umožňuje tři cesty, jak 
zmíněný problém řešit. Tou první 
a pro občana nejméně komfortní 
je osobní ověření „na přepážce“, 
na základě kterého dostane ob-
čan přidělený přístup ke své elek-
tronické identitě. Druhou cestou 
je využití nové elektronické ob-
čanky, se kterou již není potřeba 
chodit osobně na přepážku, ale je 
potřeba disponovat čtečkou čipu 
v kartě, přes kterou se ověření iden-
tity provádí. Tou nejkomfortnější 
je pak cesta, kterou jsme zvolili 
i v Brně, cesta přímého ověření 
identifi kačních údajů proti cent-
rálnímu registru obyvatel. Nemé-
ně důležitá je následná ochrana 
poskytnutých osobních údajů, 
které by měly být bez prodlení 
zašifrovány do tokenu, který ne-
lze zpětně přepočítat na původní 
osobní údaje, aby nehrozilo riziko 

odcizení údajů z databáze a jejich 
následné zneužití.

S ověřenou elektronickou iden-
titou již nic nebrání tomu, aby 
město přímo naslouchalo všem 
svým občanům. V Brně jsme 
spustili v oblasti participace ve-
řejnosti nejúspěšnější český par-
ticipativní rozpočet, do kterého se 
v uplynulých dvou letech zapojily 
desítky tisíc lidí. Participace ve-
řejnosti se nám velmi osvědčila 
i v oblasti územního plánování, 
ve které ji hojně využívá městský 
architekt. V neposlední řadě je 
participativně připravována také 
dlouhodobá strategie rozvoje měs-
ta do roku 2050. 

V příštích letech máme v plánu 
participaci v Brně dále rozšiřovat 
a umožnit občanům vyjadřovat se 
buď formou prostého hlasování 
nebo připomínkami k důležitým 
politickým otázkám a poskytovaat 
tak samosprávě názorovou oporu 
při rozhodování. Participace ov-
šem nemá být jen jednosměrný 
sběr podnětů, je to forma dialogu 
mezi veřejnou správou a občanem. 
Proto plánujeme spustit také por-
tál pro elektronické podněty, které 
si budou moci občané právě pro-
střednictvím elektronické identity 
vzájemně podporovat a přidávat 
jim na váze a které při významné 
podpoře veřejnosti vedení města 
při svém rozhodování zohlední.

Bc. Tomáš Koláčný, 
radní města Brna

ochraně. Při pronájmu takové sítě 
komerčním subjektům se zabrání 
opětovnému rozkopání již oprave-
ných silnic a chodníků a přinese 
to pravidelný příjem do rozpočtu 
města. Při realizaci bychom chtěli 
využít dotací z fondů EU, kde jsou 
na to připravené nemalé prostředky.

Velkým tématem, které je nejen 
v Sušici hodně citlivé a pro mnohé 
občany zásadní, je nemocnice. Jak 
se této k problematice jako Piráti 
stavíte?

Tohle je velmi složitá otázka, ale zku-
sím ve zkratce odpovědět. Problémy 
jsou zde dva. První z nich je celore-
publikový a souvisí s nespravedlivě 
nastavenými úhradami za výkony 
v menších nemocnicích. 
Do dnešního dne jsem neslyšel ro-
zumný argument, který vysvětluje 
to, proč velké nemocnice dostávají 
za stejný výkon výrazně vyšší část-
ku než malé nemocnice. To se sa-
mozřejmě odráží na hospodaření 
malých nemocnic, které následně 
nemají dostatek prostředků na udr-
žení kvalitního personálu. Toto bylo 
zřejmě jednou z hlavních příčin, 
proč se město v roce 2015 rozhod-
lo pronajmout sušickou nemocnici. 
Snažíme se tento problém dostat do 
veřejného povědomí, podpořili jsme 
petici Za záchranu a obnovu provo-
zu Nemocnice Sušice o.p.s. a dalších 
malých nemocnic. Komunikujeme 
tuto problematiku na poslanecké 
a senátorské úrovni, protože jen tak 
se celá záležitost může rozhýbat.
Druhým problémem je, jaké smlou-
vy uzavřelo vedení města a Ne-
mocnice Sušice o.p.s. při pronájmu 
sušické nemocnice. Dále rovněž ne-
důslednost při kontrolní činnosti 

města, správní a dozorčí rady Ne-
mocnice Sušice o.p.s. nad nájem-
cem, který využívá nedokonalosti 
uzavřených smluv a také porušuje 
smluvně zaručený rozsah zdravotní 
péče. Těmito kroky jsme se dosta-
li do stavu, kdy máme nemocnici 
s omezenou zdravotní péčí, která 
rozhodně neodpovídá velikosti měs-
ta a spádové oblasti, kterou musí 
místní nemocnice obsloužit.

Je nějaké řešení, jak zajistit pro 
Sušici kvalitní zdravotní péči 
v potřebném rozsahu?

Ano, řešením je především chtít 
něco změnit! Pak se dají dokázat 
velké věci. Pokud zastupitelé začnou 
táhnout za jeden provaz, tak věřím, 
že tady šance ještě je. Je potřeba 
začít jednat s Plzeňským krajem 
a nebo dalšími subjekty, které by 
byly schopny nemocnici převzít 
a garantovat potřebný rozsah po-
skytované zdravotní péče. Čím déle 
budeme otálet, tím větší škody nám 
zůstanou po stávajícím nájemci.

Chtěl byste na závěr našeho roz-
hovoru něco vzkázat sušickým 
spoluobčanům?

Chtěl bych poprosit všechny občany 
našeho krásného města, aby přišli 
k volbám a vyjádřili svůj názor na to, 
jakým směrem se bude město další 
čtyři roky ubírat. 

Miroslav Mašek,
Koordinátor KS Plzeňský kraj
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jak 
správně 

volit 
Volebním lístkům v komu-
nálních volbách se někdy 
říká plachta. Jak to je s hla-
sováním a pomáhá takzva-
né kroužkování jednotlivých 
kandidátů? Odpověď na to, 
jak správně volit, aby vaši fa-
vorité byli ve volbách úspěš-
ní, vám dá tato grafi ka.

sledujte 
nás 

na všech 

našich 

kanálech!

Volební program
pro Komunální volby 2018

Veřejný zájem musí převládnout nad korupčními praktikami a klientelismem. Na ztracenou důvěru v politi-
ku nabízíme lék. A tím je průhledné hospodaření, rozhodování za účasti občanů a jasné závazky. Díky tomu, 
že rozumíme novým technologiím je dokážeme využít k usnadnění života, ke komunikaci s úřady z domova 
a k věrohodnější demokratické správě města.

1. Průhledné hospodaření 
města
• Veškeré smlouvy města a také 

zřizovaných organizací umístíme 
na internet.
• Podporujeme zavedení otevřeného 
bankovního účtu a účetnictví měs-
ta, včetně zřizovaných organizací. 
Zavedeme tzv. transparentní systém 
– otevřený systém pro lidi.
• O příjmech a výdajích obce bude-
me přehledně informovat pomocí 
rozklikávacího rozpočtu.
• Prosazujeme vyrovnaný rozpočet.
Nemáme právo zadlužovat naše děti 
a přivést město do vleklých fi nanč-
ních problémů.

2. Zapojíme občany 
do rozhodování
• Budeme jednat na všech orgá-
nech co nejotevřeněji. O termínu 
a programu zasedání musí být ob-
čan předem informován. Jsme pro 
vytváření audiovizuálního záznamu 
z jednání zastupitelstva s jeho archi-
vací na webových stránkách města. 
Zápisy ze zasedání musí být vždy 
zveřejněny a dohledatelné online 
a to včetně jmenovitého hlasování 
zastupitelů a přehledu o jejich účasti.
• Úplné podklady na zasedání musí 
být zásadně zveřejňovány předem, 
aby se s nimi mohl každý seznámit 
a uplatnit svoje připomínky. Veškeré 
podklady jednání musí být zveřej-
něny v dostatečném časovém před-
stihu. Každý z návrhů bodu jednání 
musí být buď podložen důvodovou 

zprávou, případovou studií nebo od-
kazovat na problematiku, kterou se 
zabývá (předchozí body zasedání, 
aktuální problémy apod.).
• Připomínkového procesu se budou 
moci zúčastnit i občané a neziskové 
organizace. Souhlasíme s tím, aby 
občané a spolky měli své zastoupení 
v odborných komisích, které po-
máhají připravovat návrhy pro za-
stupitelstvo nebo kontrolují činnost 
zastupitelstva a rady.
• Budeme včas zveřejňovat informa-
ce o investičních záměrech a rozvoji 
města, pro jejichž projednávání bu-
deme organizovat veřejná slyšení, 
ankety a projednávání investičních 
a jiných záměrů.
• Zřídíme elektronický systém, který 
bude od občanů, neziskového sektoru 
a fi rem shromažďovat zpětnou vazbu 
a který umožní veřejnou diskusi.

3. Osobní přístup 
v sociálních službách
• Stejně jako pro kvalitní zdravotní 
péči nestačí vždy jen pobyt v ne-
mocnici, pro kvalitní sociální péči 
o seniory nestačí domov důchodců. 
Při poskytování péče podporujeme 
osobní přístup. Současný přístup 
zdravotnických a sociálních zařízení 
ke klientům je v některých případech 
neosobní. V řadě případů stav kli-
enta umožňuje, aby nebyl zavřený 
v nemocnici nebo v domově důchod-
ců, ale není k dispozici podpora pro 
takovou péči. Proto jsme pro to, aby 
při plánování zdravotní a sociální 

péče obec brala v úvahu vedle domo-
vů důchodců pomocné pečovatelské 
služby a vedle nemocniční péče i do-
mácí ošetřování, kdykoliv mají lidé 
o takové služby zájem.
• Město by mělo prosazovat rov-
né zacházení a aktivně předcházet 
sociálnímu vyloučení. Pro zajištění 
rovnoprávnosti je potřeba dlouho-
dobé řešení, nikoliv nařízení a kvóty. 
Podporujeme dlouhodobé nástroje, 
které odstraňují sociální vyloučení 
(vzdělání, komunitní centra, důsled-
né potírání trestné činnosti).
• Klíčové jsou zejména kvalitní 
a všeobecně dostupné veřejné služby.
Kvalitní veřejné služby vytvářejí 
dobré prostředí pro založení rodiny 
a výchovu dětí pro všechny bez roz-
dílu (dostupnosti vzdělání, podpora 
jeslí a školek, volnočasové aktivity 
atp.). Všeobecná a rovná dostupnost 
veřejných služeb pro rodinu a vzdě-
lání brání propadu sociálně slabých 
do vyloučení ze společnosti a přenosu 
vyloučení na další generace. Dostup-
nost veřejných služeb ale podpoří 
i zakládání rodin lidmi, kteří nejsou 
ohroženi sociálním vyloučením. Pod-
pora zakládání rodin rovněž povede 
k posílení demografi cké struktury 
celé společnosti.

4. Metropolitní optická síť
• Při realizaci pozemních staveb na 
území města se zasadíme o vybu-
dování městské metropolitní sítě, 
která bude v první řadě propojovat 
městské objekty a díky tomu umož-
níme centrální nákup konektivity 

a ochranu zřizovaných organizací 
před hrozbami z internetu.
• Vytvoříme prostředí, které umož-
ní využívání metropolitní sítě měs-
ta komerčními subjekty za rovných 
podmínek. Tím zabrání opětovnému 
kopání v městských komunikacích 
a chodnících a také tím zajistíme stálý 
příjem do městského rozpočtu.

5. Nemocnice Sušice
• Ve spolupráci se všemi zaintere-
sovanými stranami chceme najít 
nejvhodnější model udržení posky-
tované péče v potřebném rozsahu. 
• Chceme navázat úzkou komunikaci 
s krajským holdingem, abychom si 
vyjasnili možné alternativy provo-
zování sušické nemocnice. 
• Po všeobecné dohodě o modelu 
dalšího fungování sušické nemocnice 
se pustit do práce a znovu nastarto-
vat poskytování péče v potřebném 
rozsahu.
• Následně poukázat na chybná 
rozhodnutí při správě sušické ne-
mocnice.

6. prosadíme moderní 
technologie
• Usnadníme občanům styk s úřed-
níky. Zavedeme elektronické systémy 
zajišťující komunikaci a aktivní zapo-
jení široké veřejnosti ve správě obce.
Umožníme občanům se elektronic-
ky sdružovat na místním principu 
a diskutovat s politiky problémy, které 
se jich týkají.

PiratiSusice

susice.pirati.cz
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Vystudoval SOU Kašperské Hory, 
kde svoje studium úspěšně ukon-
čil maturitní zkouškou. Od mládí 
se však zajímal o nové technologie, 
z koníčku se stala profese a v současné 
době pracuje jako správce serverů 
a programátor.

„Rozhodl jsem se kandidovat z dů-
vodu, že mi není lhostejný veřejný 
prostor, ve kterém společně žijeme. 
Chci se podílet na jeho spoluutváření 
a nést také svůj díl odpovědnosti vůči 
naší společnosti. Myslím si, že dokáži 
přinést rozumný a realistický pohled 
na věc a případné konfl ikty v klidu 
a rozvahou řešit.“

Vystudoval Integrovanou střední 
školu v Klatovech v oboru Kuchař-
-číšník a následně úspěšně odmaturo-
val. U svého vystudovaného povolání 
ale nezůstal, láska k IT technologiím 
ho přivedla k založení telekomuni-
kační fi rmy. 

„Důvod, proč právě já kandiduji, 
je prostý. Vím, jak je pro každého 
spoluobčana důležité se spolehnout 
a věřit vedení města, ve kterém žije, 
že zajistí transparentní a spravedlivé 
rozhodování, občanskou vybavenost 
na vysoké úrovni a podporu místním 
podnikatelům tak, aby budoucí ge-
nerace měla možnost zde kvalitně žít 
a najít uplatnění.“

Vystudovaný automechanik s ma-
turitou, nejprve pracoval jako řidič 
ve fi rmě SPAR Šumava, nyní působí 
na pozici provozního technika ve fi r-
mě Rumpold - P s.r.o., provozovna 
Sušice.

„Rozhodl jsem se kandidovat, pro-
tože již delší dobu vnímám kroky, 
které činí vedení našeho města jako 
neakceptovatelné. Rád bych se jako 
sušický patriot podílel na změnách, 
které je nutné prosadit tak, aby se 
naše krásné město nestalo jen uby-
tovnou pro agenturní pracovníky. 
Chtěl bych, aby nebylo městem, kde 
chybí odpovídající lékařská péče 
a kde se politické a obchodní zájmy 
jednotlivců povyšují nad zájmy spo-
lečnosti.“

Je absolventkou sušického gym-
názia. Vystudovala obor Sociologie 
se zaměřením na média na Filozo-
fi cké fakultě Západočeské univerzity 
v Plzni. Během studia se věnovala 
problematice latentního bezdomo-
vectví a inkluze.

„Rozhodla jsem se kandidovat, je-
likož mi není lhostejné dění v mém 
rodném městě a chci mít možnost 
jej ovlivňovat. Studium sociologie 
mě naučilo ukazovat cesty, kterými 
je možné se vydat, problémy nejen 
řešit, ale i jim předcházet. Naše měs-
to je krásné a zaslouží si spokojené 
obyvatele.“

Vystudoval Českou zemědělskou 
univerzitu v Praze a v současnosti 
pracuje jako fi nanční ředitel v tele-
komunikační fi rmě.

„Bude to chtít spoustu práce a úsi-
lí, aby se nám v našem městě stále 
dobře žilo, a to je právě ten důvod, 
proč jsem si vybral Piráty. Jejich cesta 
mně přijde jako ta správná, po které 
by mělo vedení města jít. Bohužel je 
více věcí, které rada nebo zastupitel-
stvo při svých zasedáních prosadilo 
a se kterými nesouhlasím. Jedná se 
například o souhlas rady se stavbou 
obří továrny za Tescem, která bude 
hlavně zaměstnavatelem agenturních 
dělníků.“

Václav ČernýPavel Hais Martin Němeček Bc. Lucie Mikulová Ing. František Majer
IT technik, 39 letředitel v telekomunikační spol., 35 let provozní technik, 39 let klientský poradce, 25 let fi nanční ředitel, 37 let

kandidátní listina do zastupitelstva

podrobné profily kandidátů najdete na susice.pirati.cz

Vystudoval Střední průmyslovou 
školu dopravní v Plzni obor Sdělovací 
a zabezpečovací technika. V tomto 
oboru následně 10 let pracoval u ČD, 
ale jeho záliba v nových technologiích 
ho přivedla do telekomunikační fi r-
my, kde pracuje na pozici technického 
ředitele.

„Rád bych umožnil všem, kterým 
pohyb činí radost, aby v našem městě 
měli dostatek příležitostí k prožití 
sportovních aktivit. Další věc, kte-
rá je pro mě prioritní, je svoboda 
volného pohybu v nočních hodinách 
beze strachu.Tato situace se nesmí za 
žádnou cenu zhoršit, jako se tomu 
stává v jiných městech.“ 

Vystudoval učební obor Operátor 
zemědělské techniky na Zeměděl-
ském učilišti v Sušici zakončený 
maturitní zkouškou. Jeho pracovní 
kariéra ho zavedla do již zaniklého 
JDZ Budětice a poté do podniku Ško-
da Klatovy, kde byl zaměstnaný jako 
elektromontér. Krátce po převratu 
začal pracovat jako celník v Sušici, 
ale od roku 2006 se živí jako OSVČ.

„V Sušici jsem se narodil, vyrůstal 
a velmi si vážím toho, že zde můžu 
žít. Rozhodl jsem se kandidovat, 
protože bych rád pomohl při dalším 
rozvoji našeho krásného města.“

Vystudoval Střední odbornou školu 
v Blatné, obor Elektronické počíta-
čové systémy. Je spoluzakladatelem 
hudebního studia a organizace West-
PointMusic, která podporuje kulturní 
a hudební dění v Plzeňském kraji. 
V současnosti pracuje jako OSVČ 
se zaměřením na telekomunikační 
technologie.

„Pro kandidování jsem se rozhodl, 
protože mi není osud našeho města 
lhostejný. Líbí se mi způsob otevře-
né komunikaci mezi zástupci města 
a jeho obyvateli. Rád bych také pod-
pořil malé i velké kulturní a hudební 
projekty v našem regionu.“

Vystudoval obor Automechanik 
a autoelektrikář na Středním odbor-
ném učilišti v Sušici. Za svou pra-
covní kariéru vyzkoušel práci v růz-
ných odvětvích jak v tuzemsku, tak 
v zahraničí. Získal bohaté zkušenosti, 
díky nimž se stal ředitelem společnos-
ti Lochmann Industries s.r.o.

 
„Už od mládí jsem se zajímal o poli-

tickou situaci ve svém rodném městě. 
Teď však nechci jen sedět a říkat, co 
se mi nelíbí. Kandiduji, protože mi 
není lhostejný osud města, ve kterém 
chci vychovat své děti. Máme krásné 
město, za které se vyplatí bojovat.“

Vystudoval Gymnázium Fr. Pro-
cházky v Sušici a v současnosti pra-
cuje na pozici vedoucího technika ve 
společnosti Maxent, s.r.o.

„Od útlého mládí mi byla vštěpová-
na myšlenka, že o své štěstí se musí 
každý postarat sám, že to za něj ni-
kdo jiný neudělá. Sušice je krásné 
město s velkým kouzlem a navíc se 
o ní říká, že je Bránou Šumavy. Pro 
své obyvatele by však měla být pře-
devším bránou ke spokojenému ži-
votu. Každý, kdo si je alespoň trochu 
vědom své společenské odpovědnosti, 
by se měl aktivně starat o aktuální 
problémy a podle svých možností 
přiložit ruku k dílu.“

Petr Pfeiffer Karel Kremlík Marek PotužákMatěj StuchlíkJan Čuba
technický ředitel, 39 let OSVČ, 51 let OSVČ, 27 letředitel, 26 letIT technik, 31 let
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držíme kurz

kandidátní listina do zastupitelstva

Vystudoval Gymnázium Fr. Pro-
cházky, jelikož ho bavily cizí jazyky, 
byla další volbou studia Západočeská 
univerzita v Plzni, obor Cizí jazyky 
pro komerční praxi v kombinaci an-
gličtina-němčina. Při studiu se ži-
vil jako barman a nyní pracuje jako 
obchodní zástupce v oblasti FMCG. 
Ve volném čase rád cestuje, jezdí na 
kole a věnuje se svému novorozené-
mu synovi.

„Pro kandidaturu jsem se rozhodl, 
protože mi zdejší dění ve veřejném 
sektoru není ukradené a chci se podí-
let na vytváření podmínek pro spoko-
jený život a podporovat místní rozvoj 
pro generace současné i budoucí.“

Studoval SŠ se zaměřením na výpo-
četní techniku v Blatné, kterou úspěš-
ně dokončil v roce 2010. Po studiu 
působil v Praze jako obchodní zá-
stupce, poté zamířil do Stuttgartu, kde 
pracoval na stavbách a učil se aktivně 
další cizí jazyk. Od roku 2014 exter-
ně pracuje jako IT technik u fi rmy 
United Networks SE. Rád se věnuje 
muzice, je také členem kulturního 
spolku WestPointMusic.

„Kandiduji, protože jsem pyšný 
na to, že jsem ze Sušice a chci pro 
své spoluobčany funkční infrastruk-
turu a férové jednání od našich 
zastupitelů.“

Úspěšně absolvovala Integrovanou 
střední školu v Klatovech, obor Oděv-
nictví. Poté začala studovat Vysokou 
školu aplikovaného práva v Praze, 
obor Sociálně právní činnost a za-
městnanost. Nyní je na rodičovské 
dovolené a má dva syny.

„Vzhledem k tomu, že plánuji žít 
v Sušici do konce svého života, 
rozhodla jsem se kandidovat. Pev-
ně věřím, že zde pomohu změnit 
věci, které se mi nelíbí a které se mě 
samozřejmě týkají. Po parlamentních 
volbách vidím, že jediní Piráti drží 
své slovo a já se s nimi ztotožňuji. 
Chci změnit naše město k lepšímu.“

Studoval odborné učiliště v Suši-
ci, obor Mechanik instalatérských 
a elektrotechnických zařízení budov, 
kde úspěšně složil maturitní zkoušku. 
Po škole prošel několika zaměstnání-
mi od pokrývače, strojníka výrobní 
pásové linky až po IT technika, kte-
rého nyní vykonává. Volné chvilky 
rád tráví jízdou na kole, s rodinou 
a kamarády.

„Společně s přáteli v poslední době 
řešíme přístup vedení našeho měs-
ta, a proto jsem se rozhodl, že bych 
mohl přispět společnému úsilí, vrá-
tit důvěru a otevřít naše město zpět 
občanům.“

Úspěšně absolvoval Střední prů-
myslovou školu strojní v Klatovech, 
obor Management strojírenství. Po 
škole nastoupil do fi rmy Hardware 
Soft ware Dach, kde pracoval jako 
technický a obchodní poradce. Nyní 
je zaměstnán ve společnosti Koramex, 
a.s. na pozici obchodně-technického 
zástupce v kovovýrobě a strojíren-
ství. Ve volných chvílích se rád věnuje 
sportu. 

„Pro kandidování jsem se rozhodl, 
protože z mého pohledu beru Suši-
ci jako ideální místo k žití a chtěl 
bych se podílet na vytvoření lep-
ších podmínek pro místní obyvatele 
a živnostníky.“

Úspěšná absolventka Zdravotní 
školy v Plzni, která dále studova-
la obor Ošetřovatelství na Fakultě 
Zdravotnických studií Západočeské 
univerzity v Plzni. Donedávna pra-
covala na pozici všeobecné sestry na 
chirurgickém akutním oddělení, ale 
po ukončení provozu tohoto odděle-
ní byla přesunuta na lůžka následné 
péče v sušické nemocnici.

„Kandiduji, protože nechci přijít 
o své milované zaměstnání. Jako vše-
obecná sestra chci pečovat o zdraví 
tohoto města. Ráda bych zde jednou 
také založila rodinu, a proto mi není 
lhostejné, co se v našem městě děje 
i v mnoha dalších ohledech.“

Po maturitě na Gymnáziu Fr. Pro-
cházky úspěšně vystudovala Kultur-
ní a sociální antropologii a později 
i Sociální a charitativní práce. Po ško-
le se věnovala oboru a nyní pracuje 
v Oblastní charitě v Sušici.

„Rozhodla jsem se připojit k Čes-
ké pirátské straně, protože mi není 
lhostejné, jak se v našem městě li-
dem žije. Chtěla bych, aby občané 
Sušice dostali příležitost dozvědět se 
o chodu města a věcně se vyjadřovat 
k plánovaným krokům. Přála bych si, 
aby Piráti dostali příležitost vytvo-
řit chytrou a transparentní bytovou 
politiku i v našem městě.“

Bc. Lukáš Macek

Petr Velký

Bc. Markéta Kopecká

Pavel FraněkJiří Čermák

Bc. Eva Divišová

Mgr. et Bc. Petra 
Haisová Marková

Vystudoval SOU v Kašperských Ho-
rách, obor Kuchař-číšník, u svého 
oboru zůstal a v současnosti pracuje 
v Klatovech v pivnici Žíznivej kozel. 

„Chci zajistit spokojenou budouc-
nost své rodiny. Zajímá mě také pro-
středí, ve kterém společně žijeme, 
a proto jsem se rozhodl podílet na 
vývoji našeho města a kandidovat 
za Piráty.“

Zdeněk Klicpera
číšník, 36 let

Úspěšně absolvovala VŠTE v Čes-
kých Budějovicích, obor Pojišťov-
nictví a bankovnictví. V současné 
době působí ve společnosti United 
Networks SE jako ekonomická re-
ferentka.

„Není mi, stejně jako ostatním spo-
luobčanům, život v Sušici lhostejný 
a jsem znepokojena některými kroky, 
které vedení našeho města podniká.“

Bc. Helena Hájková
ekonomická referentka, 26 let

obchodní zástupce, 29 let

IT technik, 27 let

rodičovská dovolená, 26 let

IT technik, 27 let

Vystudovala VŠ v Praze v oboru 
právo, právní specializace a veřejná 
správa. V současnosti pracuje jako 
OSVČ.

“Pro naše město bych chtěla přede-
vším to, aby zde byly dostupné služby, 
které si zaslouží každý řádný občan. 
S tím samozřejmě souvisí řešení ak-
tuální problematiky v mnoha oblas-
tech naší společnosti.“

Bc. Martina Pejzlová
OSVČ, 33 let

Vystudoval Střední Integrovanou 
školu v Klatovech, obor Kuchař-číš-
ník. Na začátku své pracovní karié-
ry působil v bývalé restauraci Fialka 
a Hotelu Srní. Následně byl zaměst-
nán jako obsluha CNC stroje ve 
fi rmě SOLODOOR, poté na chatě 
a rozhledně Svatobor a v současnosti 
opět jako obsluha CNC stroje ve fi r-
mě MUT (Metallumformtechnik).

„Kandiduji, protože město, ve kte-
rém dlouhou dobu žiji, mi přirostlo 
k srdci. Přál bych si, aby zde byla 
zachovaná potřebná občanská vyba-
venost. Rád bych se svým aktivním 
přístupem podílel na veřejném dění 
ve městě.“

Libor Keller
obsluha CNC stroje, 34 let

obchodně-technický zástupce, 32 let

všeobecná sestra, 25 let

rodičovská dovolená, 33 let
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Co znamená vstup fi rmy 
Accolade, s.r.o. pro Sušici?

 Loni v září Rada města schválila 
vydání souhlasného stanoviska s akcí 
nazvanou „Revitalizace průmyslové-
ho parku Sušice nad Otavou“, inves-
tora Accolade, s. r. o., který plánuje 
v Sušici vybudovat průmyslový park 
v bývalém areálu SOLO Sušice ze zá-
padní strany sousedící s obchodními 
domy Tesco a Lidl.

 Piráti v Sušici jsou pro příchod 
nových pracovních příležitostí do 
Sušice, ne však za cenu zhoršení 
životních podmínek ve městě, jak 
dokládají zkušenosti z jiných měst.

 Průmyslový park bude určen pro 
kompletaci komponent pro auto-
mobilový průmysl, s automatickou 
lakovnou, obráběcím centrem a tes-
tovacím zařízením, včetně zásobníků 
na olej a hydraulické kapaliny. Jeho 
provoz bude nepřetržitý 24 hodin 
denně, sedm dní v týdnu.

Objekt haly je navržen jako ob-
délníkový nepodsklepený objekt 
s plochou střechou o rozměrech cca 
97 x 385 metrů a výškou po atiku 
15 metrů, což je plocha o přibliž-
né velikosti tří fotbalových hřišť. 
Součástí haly bude 37 nakládacích 
a vykládacích doků a 373 parkova-
cích stání. Celková obsazenost areálu 

včetně tří směn je 600 osob.
Piráti Sušici zastávají názor, že 

takováto megatovárna na Šumavu 
nepatří.

 Není možné, aby vedení města 
bylo lhostejné k tomu, že se město 
zaplaví nákladními auty, hlukem 
a stovkami agenturních pracovníků. 
Tento projekt nepatří ani do prů-
myslové zóny našeho města. Sušice 
potřebuje zaměstnavatele, to určitě, 

ale jistě ne touto formou, která měs-
tu více ublíží nežli pomůže.

Vedení města by mělo podporovat 
jen záměry dlouhodobě pro město 
prospěšné, ekonomicky smysluplné, 
životní a sociální prostředí nepo-
škozující, tedy to, co je v moderním 
světě již běžné.

V jiných městech jsou zkušenosti 
s podobnými investicemi negativ-
ní. Dokládá to případ Holýšova na 

Plzeňsku. Situaci v pěti tisícovém 
městě popsaly Lidovky CZ.

U brány fabriky EvoBus se střídá 
jeden kamion za druhým. „Stali jsme 
se takovým mezinárodním centrem,“ 
říká starosta Jan Mendřec. Jenže ve 
stínu prosperujícího podniku se krčí 
osm ubytoven, v nichž bydlí převážně 
agenturní zaměstnanci z Balkánu, 
celkem 360 příslušníků 18 různých 
národností.

 Podle místních se z ubytoven ozývá 
v noci křik a v přilehlých ulicích se 
prý pravidelně potácí podnapilí lidé, 
kteří hulákají na kolemjdoucí a podle 
některých pískají na ženy. Místní si 
stěžují na údajné násilí a krádeže. „By 
bylo nejlepší, kdyby tu vůbec nebyli,“ 
ozývají se hlasy místních. Podle sta-
rosty jde ale „jen“ o přestupky, nikoli 
trestnou činnost. „Ti pracovníci pra-
cují stylem třikrát osm hodin. Osm 
hodin v práci, osm hodin spí a osm 
hodin jsou v hospodě,“ říká starosta 
s tím, že v tomto roce město plánuje 
nainstalovat do ulic kamerový systém. 
Jako šéf města proto preventivně povo-
lal kvůli stížnostem obyvatel policejní 
hlídky.

Svoji zkušenost se stavbou obřích 
hal fi rmou Accolade mají i v Plzni-
-Liticích. Jak napsala MF Dnes, boj 
s fi rmou se zde dostal do ostřejší fáze. 
Krajský úřad vydal stanovisko, že pro-
jekt nemá zásadní vliv na životní pro-
středí, a tak by neměl být posuzován 
v důkladnějším procesu (velká EIA). 
S tím místní nesouhlasí a připravují 
další odvolání. V tom je podpořilo 
i zastupitelstvo, které přijalo usnesení, 
že s projektem také nesouhlasí.

čerpáno z SOS My ze Sušice

V současné době považují Piráti 
Sušice za nejlepší možnou variantu 
navázání spolupráce s Plzeňským 
krajským holdingem, který provozu-
je například klatovskou nemocnici. 
Navrhujeme zjistit podmínky spolu-
práce, a to jak pro plné provozování 
naší nemocnice, tak i pro případné 
navázání úzké spolupráce. 

Na novém modelu fungování su-
šické nemocnice a na potřebném 
rozsahu poskytované péče by se 
všechny strany měly shodnout spo-
lečně, proto považujeme za důležitou 
diskuzi se všemi zainteresovanými 
stranami, jako je odborná veřejnost, 

lékaři, zastupitelé i občané města. 
V návaznosti na to navrhujeme 

ukončit smluvní vztah se stávajícím 
nájemcem a provozovatelem nemoc-
nice Sušice, společností Penta, která 
nemocnici provozuje od října 2017 
a neplní podmínky smlouvy. Ne-
mocnice má sloužit občanům, a ne 
zájmům byznysu. 

Poté bude možné znovu nastartovat 
fungování nemocnice do potřebného 
rozsahu poskytované péče. Uvědo-
mujeme si, že to může trvat delší 
dobu, protože stávající provozovatel 
již nemocnici provozně zdevastoval 
(pozavíral oddělení a personál začal 

odcházet i z vlastního popudu).
Po znovu nastartování alespoň 

základního fungování nemocnice 
se chceme zaměřit na objasnění 
a poukázání na konkrétní chyby, kte-
ré vedly k problémům s nemocnicí. 

V současnosti je nutné najít nový 
model fungování nemocnice a jít 
přímo za jeho realizací. Spolupráce 
s krajských holdingem se nám tak 
jeví jako jediný možný model. Ne-
můžeme dovolit, aby se v Sušici stal 
z medicíny byznys.

Václav Černý, nezávislý kandidát

Sucho je v médiích čím dál čas-
těji zmiňovaným tématem. Jednak 
proto, že se zvětšuje zájem o země-
dělství, lesy a životní prostředí jako 
takové, ale zejména protože sucho 
a další projevy změny klimatu za-
čínají být citelné na celém území 
naší republiky. Mění se charakter 
dešťů, ubývá spodních vod i voda 
v řekách, krajina i města se víc a víc 
oteplují, a zatímco se u nás objevu-
jí dříve nemyslitelné druhy rostlin 
i živočichů, některé původní začínají 
chybět.

Nejčastěji se o dopadech sucha 
a jejich předcházení hovoří v souvis-
losti se zemědělskou půdou a lesem. 
Má to logiku, protože dohromady 
tvoří přes 80 procent rozlohy naší 
země. Často se zapomíná na města 
a na zastavěnou plochu obcí, které 
sice tvoří jenom pár procent rozlo-
hy ČR, ale žije zde naprostá většina 
obyvatel. A bavíme-li se o adaptaci 
na klimatické změny, nemůžeme 
z tohoto důležitého úkolu města 
a obce vynechat.

Proto je důležité, aby i komunál-
ní politika odrážela tyto problémy. 

Pirátský program na všechny tyto 
věci myslí. Řešíme jak ochlazovat 
zastavěné plochy ve městech, jak 
zadržovat vodu a krajinné opatře-
ní v katastru měst mimo obydlení. 
Základní jednotkou takových opat-
ření a obecně adaptace na klimatic-
kou změnu je strom. Je to famózní 
„mechanismus“, který dokáže, je-li 
správně vybrán a umístěn, absorbo-
vat jak vodu, tak sluneční energii. 
Průměrně vzrostlý strom dokáže 
ochladit své okolí způsobem srov-
natelným s minimálně třemi výkon-
nými klimatizacemi. 

Piráti ví, že zeleň a parky neslou-
ží jen pro relaxaci, oživení města 
a jeho zkrášlení. Pokud o nich za-
čnou radnice uvažovat správně, 
může zeleň výrazně napomoci ke 
snižování teploty v místech, kde 
každý z nás žije a také ke zlep-
šení krajinného hospodaření 
s čím dál vzácnější vodou. 

Mgr. Radek Holomčík,
Poslanec České pirátské strany,

Místopředseda zemědělského výboru

Výstavbu megatovárny v Sušici nedovolíme

Se suchem lze bojovat.
Jen to chce správné lidi

Klima nezměníme. Je ale třeba se mu co nejvíce přizpůsobovat a vhodnými 
opatřeními snižovat jeho dopady. Máme velkou výhodu. Sázení stromů 
s budování zelených ploch nestojí moc peněz. Zdaleka ne tolik jako me-
galomanské projekty přehrad. Proto s Piráty prosadíme výsadbu stromů 
v ulicích, nahradíme stromy skácené, doplníme rekreační divočinu kolem 
měst a zatravníme betonové pustiny. 

Foto: archiv pirátů sušice

Foto: farm projekt

Postoj Pirátů 
ke kauze sušické nemocnice
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Máte za sebou deset měsíců půso-
bení ve Sněmovně. V létě vznikla 
vláda s podporou komunistů. Jak 
se na ni díváte a mění to nějak po-
litické cíle Pirátů?
 
Máme tady vládu, kterou vede trest-
ně stíhaný premiér a jejíž součástí je 
po třiceti letech komunistická strana. 
Hlasovalo se o neúplném kabinetu. 
Mně nejde do hlavy, jakým způso-
bem vyjednával či spíše nevyjed-
nával 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 prá-
ce 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 protikorupč-
ní legislativy, příliš neudělá. Budeme 
ji 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.
 
Tak to potřebuji vysvětlit.
 
To období mělo jednu výhodu z po-
zice té konstruktivně opoziční role. 
Protože ačkoli fungovala hlasovací 
koalice ANO, KSČM a SPD, tak se 
daly předkládat zákony, které měly 
šanci procházet legislativním pro-
cesem. Piráti jednali v uplynulých 
měsících s politickými stranami 
napříč Sněmovnou. Předložili jsme 
řadu zákonů, a v rámci toho se nám 
podařilo projednat nejedno protiko-
rupční 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 plé-
num Sněmovny se dostane znovu. 
Dále třeba zrušení výjimek z regis-
tru smluv pro ČEZ, který už prošel 

prvním čtením i garančním výbo-
rem. Zmíním i nominační zákon, 
kterým jsme prosazovali zprůhled-
nění obsazování postů ve státních 
a polostátních fi rmách. Sněmovna 
ho sice nakonec zamítla, ale dotlačili 
jsme tak vládu předložit vlastní verzi 
tohoto zákona, který by měl omezit 
trafi ky ve státních fi rmách. 

Změní se něco tím, že vláda získala 
v červenci důvěru?

Pro Piráty ne. Nyní pracujeme na 
prosazení pirátské novely exekuční-
ho řádu. Taky usilujeme o zajištění 
dostupného bydlení pro co mož-
ná nejvíce lidí. Stěžejní je pro nás 
v příštích měsících určitě oblast di-
gitalizace státu. Jsme konstruktivní 
opozice, podepíšeme se tedy i pod 
návrhy ostatních stran, pokud budou 
dobré. A to nehledě na to, která stra-
na je předloží. Naopak se postavíme 
proti těm zákonům, které uznáme 
za špatné.
 
Chcete uspět v blížících se komu-
nálních volbách, dokonce říkáte, 
že příští sněmovní volby chcete vy-
hrát. Průzkumy vám stále předpo-
vídají 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. Ne-
stačí 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.
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 ve-
dou radnice. Chceme obhájit Ma-
riánské Lázně, posílit v Brně a po-
chopitelně dobýt pražský magistrát. 
V Mariánských Lázních Piráti ote-
vřeli radnici lidem. Náš starosta má 
veřejný kalendář a obyvatele pra-

videlně zapojuje do chodu města. 
V Brně máme náměstka pro par-
ticipativní rozpočet. Lidé si tam 
v 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 čle-
nů?
Blížíme se k tisícovce členů České 
pirátské strany, navíc máme několik 
tisíc registrovaných příznivců, kte-
ří jsou ochotni pomáhat a jít vstříc 
občanům. To je ostatně největší pilíř 
pirátské kampaně - tisíce lidí, kteří 
jsou ochotni rozdávat a sdílet Pirát-
ské Listy a vysvětlovat pirátskou po-
litiku 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 desít-
ky případů očividného plýtvání. Za-
chránili jsme desítky milionů korun. 
Pražský pirátský tým je strašně silný 
a Zdeněk Hřib je profík z oblasti 
digitalizace zdravotnictví. V sou-
časné 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 vy-
měňují sympatie, tak bychom mohli 
mít v Praze pirátského primátora.

Cílíte na nějakou konkrétní skupi-
nu voličů, kdo jsou voliči Pirátů?

První fanoušci Pirátů byli mladší 
lidé, ale mně už je taky skoro čty-
řicet, už nejsme žádní kluci. Mnozí 
z nás mají děti. 
Pirátští voliči jsou vesměs optimi-
sticky 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 stra-
na pro mladé. Náš program se týká 
všech generací, i seniory zajímá ja-
kou budoucnost přinesou Piráti pro 
jejich vnoučata. Boj proti korupci, 
rozkrádání a plýtvání se přece týká 
všech!

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

Ivan Břešťák, externí redaktor

Nestačí, když vám tleská jen 
vaše sociální bublina. 

A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi!

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 ma-
turitní 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 fi lmovým nadšencem 
s velkou sbírkou originálních DVD. Je ženatý s Lydií Frankou a společně vychovávají dceru. Ivan Bartoš je 
již 4 roky přísný abstinent. 

Foto: Martin Kovář

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

Sdílení je aktem lásky
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Pirátské listy
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