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Vážení spoluobčané,

máme již 12 let zkušeností v komunální politice v Třeboni, v posledních 
čtyřech letech jsme s Vámi byli v kontaktu prostřednictvím internetových 
stránek trebon.zeleni.cz a také Facebooku – Společně pro Třeboň. Snažili 
jsme se Vás postupně informovat o našich názorech a postojích. Náš společný 
volební program bude zveřejněn na uvedených stránkách, Facebooku a také 
ve volebních listech naší společné kandidátky. 

Pro letošní komunální volby v Třeboni jsme sestavili společnou koaliční kan-
didátku tvořenou Stranou zelených, hnutím Občané městu, město občanům 
a Českou pirátskou stranou. Oproti roku 2014 došlo k rozšíření o Českou 
pirátskou stranu. Takto sestavená koalice spolu s jednotlivými kandidáty je 
snad jistým signálem, že se dokážeme dohodnout a táhnout za jeden provaz.

 
Usilujeme o udržitelný rozvoj Třeboně a místních částí. Nemyslíme pouze 

na jedno volební období, ale i na budoucí generace. Naší prioritou jsou 
zájmy města a jeho občanů, péče o kulturní dědictví, konkurenceschopné 
lázně, transparentní a maximálně efektivní hospodaření s majetkem města 
a jeho finančními prostředky, kvalitní a bezpečná dopravní infrastruktura, 
péče o životní prostředí a kvalita poskytovaných služeb ze strany města, jím 
zřizovaných organizací a obchodních společností. 

Zdravé město znamená i zdravý rozum

Jiří Vopátek - Volby jsou příležitostí 
pro občany, aby vyjádřili své preference 
skrze volební programy kandidujících 
subjektů. Voliči vybírají své zástupce 
do zastupitelstva města s tím, že budou 
dbát potřeb občanů, hájit zájmy města 
v souladu se svým volebním progra-
mem. Zastupitelská role není po 12 le-
tech osobních zkušeností v komunální 
politice jednoduchá. Některá témata 
spojují, jiná bohužel rozdělují. Práce 
v komunální politice je prací týmovou, 
nikoliv silovou, neboť je třeba umět 
naslouchat, zvažovat pro a proti, být 
zásadový, nebát se argumentovat a ob-
hajovat i jiná než jednoduchá řešení. 
Také je potřeba umět uznat argumen-
ty protistrany v rámci řešení 
konkrétního problému 
či oblasti.

Volební pro-
gram je jaká-
si specifická 
s m l o u v a 
mezi kon-
krétní kan-
d i d á t k o u 
a voliči. Zvo-
lený volební 
program dává jis-
té mantinely mandátu 
těm, kteří do zastupitelské 
židle usednou. Jde-li o zásadní věci, 
o kterých volební program mlčel (vý-
stavba zimního stadionu či zadlužení 
města na 10 let novým úvěrem), tak 
k takovým věcem zvolený zastupitel 
mandát od občanů zkrátka nemá. 

Smyslem politiky je sloužit občanům, 
v rámci možného řešit to, co je nejví-

ce trápí. k tomu slouží právě nabídka 
volebních programů. v opačném pří-
padě politika ztrácí jakýkoliv smysl. 
Život komunálního politika musí být 
řetězem radostí, nikoliv jeho bojem 
o starostovskou či místostarostovskou 
židli či dokonce bojem „o moc“. 

Nemá smysl zdůrazňovat, že žijeme 
v krásném městě Třeboň, které nám 
leckdo závidí. Málokdy si uvědomu-
jeme, že žijeme, pracujeme a podni-
káme ve městě, které je již od roku 
1976 městskou památkovou rezervací. 
v roce 2017 to bylo již neuvěřitelných 
40 let, kdy Třeboňsko bylo vyhlášeno 
jako biosférická rezervace UNESCO 

v  rámci programu Člověk 
a biosféra. 

Přesto se ne-
cháme le-

dasčím stra-
šit a možná 
i  doslova 
„otrávit“. Je 
to škoda. Ke 

spokojenému 
žití nám více 

chybí pozitiv-
ní vnímání, fakta, 

snaha o porozumění, 
a také vzájemné naslouchání. 

Není vůbec žádný důvod se ke všemu 
stavět kriticky, a to jen proto, že někdo 
s něčím nesouhlasí. Je velká škoda, že 
si necháváme podsouvat polopravdy 
a někdy i nepravdy. 

Říká se, že město Třeboň je město 
bohaté. Pokud bychom však onu „bo-
hatost“ měřili kvalitou mezilidských 

vztahů, tak jsme hodně chudí. Z po-
hledu městského rozpočtu lze říci, že 
žijeme, pracujeme a podnikáme v bo-
hatém městě. Bohatost města dělají 
městské lázně a všichni zaměstnanci 
lázní, neboť do městského rozpočtu 
přínáší 80 milionů korun ročně. 

Bez lázní by město Třeboň nemohlo 
realizovat téměř žádné významnější 
investice. Přesto se lázně pravidelně 
stávají politickým tématem. My vnímá-
me lázně nikoliv jako kořist, ale jako 
strategický majetek města a také jako 
životně důležitou součást Třeboně či 
dokonce celého mikroregionu Třeboň-
ska. Městské lázně úspěšně v roce 2013 
překonaly krizi v lázeňství. Lázeňskou 
krizi způsobily tehdejší kroky pravico-
vé vlády změnou legislativy (Vyhláš-
ka Ministerstva zdravotnictví ČR č. 
267/2012 Sb., o stanovení Indikačního 
seznamu pro lázeňskou léčebně reha-
bilitační péči o dospělé, děti a dorost), 
kterou až Ústavní soud České republi-
ky k datu 31. 12. 2014 svým nálezem 
Pl. ÚS 43/13 zrušil jako protiústavní 
a lázeňství se začalo postupně opět 
dařit. Od vrcholných politiků nikdy 
nevíte, co kdy přijde.

 
Víme, že přichází mnohdy jen sliby. 

Činy jsou bohužel mnohdy opačné. 
Naší společnou prioritou je další rozvoj 
lázní, spokojenost zaměstnanců i kli-
entů, a to vše v rámci možného. Na roz-
díl od zimního stadionu preferujeme 
mimo jiné investiční rozvoj městských 
lázní (venkovní bazén u lázeňského 
domu Aurora, revitalizaci stávajícího 
wellness centra včetně rozšíření sauno-

vého komplexu plně v souladu s lázeň-
ským statutem; revitalizaci lázeňského 
parku Aurora a též investiční rozvoj 
lázeňského domu Berta). Rozvoj totiž 
povede i ke zvyšování platů, ke stabili-
zaci těch nejnáročnějších profesí, bez 
kterých se lázně zkrátka neobejdou. 
Chceme, aby se zvyšovala kupní síla 
všech zaměstnanců a tím rostla i je-

jich spokojenost. Lázně a město spolu 
s jeho občany by mělo tvořit jakousi 
velkou rodinu, která se vždy v době 
nesnází vzájemně jako celek podrží.
Město Třeboň také úspěšně provozuje 
prostřednictvím společností s ruče-
ním omezeným a vlastní tak městské 
lesy, městskou čistírnu odpadních vod 
a technické služby. Pokračování na str. 2

Třeboň je krásné místo pro život. Pojďme jej společně udělat ještě krásnějším. Foto: Tomáš Budín
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Pokračování ze str. 1
Všem zaměstnancům, kteří se podí-

lejí na činnostech v těchto společnos-
tech, patří naše poděkování. Díky vám 
máme hezké a po stránce příslušných 
infrastruktur fungující město, na které 
můžeme být právem hrdi. 

Jsme rádi, že i nadále město Třeboň 
vlastní Autokemp Třeboňský ráj, který 
se stal v období 2006–2010 městským 
majetkem na prodej. Byli jsme to my, 
kteří jsme prosazovali zrušení jeho pro-
deje. Ve volebním období 2010–2014 
se nám to povedlo. Dnes se do tohoto 
majetku investuje a kemp se tak zve-
lebuje. Poděkování nepochybně patří 
jeho nájemci, který se o tento majetek 
dobře stará. Díky! 

Stále tvrdíme, že se město obejde 
bez dlouhodobých úvěrů a také bez 
koncepčního rozprodávání městského 
majetku. Tedy úvěrů, které přesáhnou 
volební období, respektive mandát za-
stupitelů. V tomto ohledu jde o stano-
vení investičních priorit. 

Ve volebním období 2010–2014 jsme 
to byli my, kteří jsme otevřeli otázku 
provozování vodohospodářské in-
frastruktury samotným městem, a to 
prostřednictvím městské čistírny od-
padních vod. Proces to byl složitý, ale 
nakonec se to povedlo. Dnes má město 
plně pod svou kontrolou zejména cenu 
tzv. stočného.

Město chceme transparentní. Zkrát-
ka, co lze zveřejnit, má být veřej-
né. Prosadili jsme tzv. rozklikávací 

rozpočet města. Každý občan může 
průběžně sledovat jeho hospodaření 
(orp.mesto-trebon.cz/gordic/ginis/
app/rozpocet/ - přístup též přes 
mesto-trebon.cz). 

Chceme jmenovité hlasování na 
zastupitelstvu města i na radě města. 
Takové jmenovité hlasování snad zvý-
ší zodpovědnost těch, kteří mnohdy 
nehlasují dle svého vědomí a svědomí 
a mnohdy hlasují i v rozporu se svým 
volebním programem, za který byli 
zvoleni. Každý musí být za své hlaso-
vání zodpovědný, a to tak, aby dokázal 
své postoje veřejně obhájit a nemusel se 
tak schovávat.  Město Třeboň už dávno 
mělo mít tzv. připomínkový web ve for-
mě webové mapové aplikace „Hlášení 
závad - Dej tip“ – dát tak možnost ob-
čanům sdělovat městu, co je v Třeboni 
a místních částech trápí. 

Město Třeboň nemá žádnou byto-
vou koncepci. Nemá žádnou koncepci 
v bytové oblasti pro mladé. Peníze z by-
tového hospodářství „pohltí“ městský 
rozpočet bez jakékoliv koncepce. Pení-
ze, které městu z nájemného zbývají, se 
tak mnohdy „projídají“ (ročně cca 2–3 
miliony korun). Chceme to zkrátka 
změnit, chceme transparentní finanční 
hospodaření v bytové oblasti. Chceme 
jasně vyčlenit městské byty pro příjmo-
vě slabé spoluobčany a dát tomu jasná 
a transparentní pravidla. Chceme na-
startovat bytový systém, který bude stát 
čelem k mladým, nikoliv se k nim točit 
zády, jak jsme byli v tomto volebním 
období svědky.

Nechceme žádné plošné odpady zdar-
ma. To totiž znamená bez jakéhokoliv 
zlepšení v odpadovém hospodářství 
mínus pro městský rozpočet částku přes 
čtyři miliony korun ročně. Za volební 
období je to více než mínus 16 milionů 
korun. Na první pohled – plošné odpa-
dy zdarma – zní líbivě. Ve skutečnosti 
se jedná o slibovaný dárek (= respektive 
kupování voličů za jejich peníze), který 
si voliči (občané) ve finále zaplatí sami, 
ale jinak či jinde! My chceme rozvoj 
v třídění odpadů, adresný motivační 
systém. Čím více domácnost odpad 
prokazatelně vytřídí, tím menší by měl 
být poplatek za odvoz zbylého směs-
ného odpadu. Město Třeboň se bude 
muset postupně připravit na zákaz 
skládkování směsného komunálního 
odpadu a recyklovatelných odpadů od 
roku 2024 dle platné legislativy. 

V oblasti sportu a práce s mláde-
ží bude pro nás partnerem TJ Jiskra. 
Chceme diskutovat o podpoře sportu 
a sportovních aktivitách pro všechny 
generace. Sportovní hala spolu s fotba-
lovým areálem, tenisovým a veslařským 
zázemím se musí stát významným „srd-
cem sportu“. Podporujeme moderniza-
ci sportovní haly.

Dále plně podporujeme vybudová-
ní třístupňového seniorského bydlení 
v bývalém areálu technických služeb. 
Vítáme vzájemnou spolupráci mezi 
městem Třeboň a Jihočeskou univer-
zitou České Budějovice. Jistě vás, jako 
nás, trápí dojezdové vzdálenosti k léka-
ři – ke specialistům. Tento „dáreček“ 

nám dala pravicová vláda v roce 2012 
ve formě Nařízení vlády č. 307/2012 
Sb. Místo toho, aby vlády řešily počty 
lékařů, počty specialistů, systém jejich 
vzdělávání apod., tak byly stanoveny 
dojezdové vzdálenosti. Nicméně i přes 
omezené možnosti města budeme klást 
důraz na dostupnost specializované 
lékařské péče v Třeboni. Nutná je spo-
lupráce zejména s krajským úřadem, 
zdravotními pojišťovnami a Minister-
stvem zdravotnictví. 

Doprava v Třeboni – velké téma. Je 
třeba se na dopravu podívat ze všech 
úhlů pohledu – řidiči, cyklisté, chodci, 
bezpečné přechody pro chodce (na ně-
kterých místech přechody pro chodce 
chybí). Voláme po celkové dopravní 
koncepci, nutné je řešit parkování ve 
vnitřním městě (prioritou jsou rezi-
denti, místní občané), parkování na 
okraji města (záchytná parkoviště pro 
návštěvníky), koncepci cyklistické 
dopravy (zejména podporujeme vý-
stavbu cyklotrasy Třeboň – Rožmberk 
– Lužnice; podporujeme výstavbu nové 
cyklostezky od železniční zastávky Tře-
boň-lázně podél železniční tratě = nut-
né je řešit vlastnické vztahy dotčených 
pozemků apod.). Zkrátka koncepčně 
ve všech vzájemných souvislostech, ve 
vzájemném porozumění a respektu. 
Jenom sloupky nám to neřeší…

Je třeba se zabývat veřejným prostran-
stvím a to i přesto, že všechny dotče-
né pozemky nejsou v majetku města. 
Jedná se zejména o lokality nákupního 
střediska Hliník, lokalita Nádražní uli-

ce, Valy apod. Místní části mají rovněž 
naší podporu (Břilice, Branná, Přeseka, 
Stará a Nová Hlína, Holičky), neboť 
jsou stejně důležité jako město Třeboň 
samotné. Podporujeme vybudování 
kanalizace v Branné, Přesece a Nové 
Hlíně. Přeseka si jistě zaslouží revita-
lizaci požární nádrže, stejně tak jako 
vylepšení místních komunikací spolu 
s veřejným osvětlením. Partnerem pro 
nás budou osadní výbory. V místní části 
Holičky zřídíme Osadní výbor Holičky, 
jehož zřízení bylo v tomto volebním ob-
dobí nedůstojně smeteno ze stolu, byť 
vše potřebné bylo z řad občanů spolu 
s naší podporou připraveno. 

Místo shánění dotací na zimní sta-
dion, který bude městský rozpočet 
finančně zatěžovat, by vedení města 
mělo shánět dotace na minimálně výše 
uvedené oblasti, které město a jeho ob-
čany dlouhodobě trápí.

Máte opět možnost nám, ale také na-
šim konkurentům, vystavit vysvědčení 
za naši dlouhodobou práci. Nebojte 
se toho. Za vaší upřímnost děkujeme. 
Ale bez vás to zkrátka nedáme a na to 
jsme mysleli celé nejenom tyto poslední 
čtyři roky. 

VĚŘÍME, ŽE ZDRAVÉ MĚSTO 
ZNAMENÁ I ZDRAVÝ ROZUM!

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. 
 

lídr společné kandidátky se svým týmem 
24 spolukandidátů

Řada politiků bohužel vyko-
nává současně více funkcí. 

Vzpomeňme na politického Su-
permana Petra Dolínka, který 
je v Praze radním pro dopra-
vu - což je extrémně důležitá 
funkce, ve které se rozhoduje 
o  desítkách miliard korun, 
poslancem a navíc předsedou 
podvýboru pro letectví a ves-
mírný program, za což je další 
příplatek k poslaneckému platu. 
Je možné, aby jeden člověk dělal 
naplno všechny tyhle silně expo-
nované funkce? Jistě, že ne. Ale 
systém současné politiky ke ku-
mulaci funkcí přímo motivuje. 

Piráti proto v květnu předložili 
návrh, který má problém kumu-
lace funkcí výrazně zredukovat. 
Omezuje výši odměn, které veřej-
ný funkcionář může brát, jestli-

že se rozhodne vykonávat vícero 
postů zároveň. Tím by mělo dojít 
k přirozené eliminaci těchto si-
tuací. 

PIRÁTI SAMI JDOU PŘÍKLADEM.

 Proto se pirátští poslanci Petr 
Třešňák a  František Elfmark, 
po zvolení do sněmovny vzda-
li svých uvolněných funkcích 
v radách Mariánských Lázních 
a Uherského Hradiště. Základní 
premisa Pirátů totiž je dělat jen 
jednu práci a to co nejlépe. Po-
kud má někdo pocit, že má jako 
poslanec čas vykonávat zároveň 
například starostu, tak svůj posla-
necký mandát nevykonává dosta-
tečně. Projevuje se to tak, že jen 
menšina poslanců se podrobně 
zabývá návrhy zákonů a jejich 
slabými místy. 

Viditelně to lze pozorovat při de-
batách na plénu Sněmovny. Jejich 
úroveň je značně poddolovaná tím, 
že jen málo z dvouset přítomných 
zákonodárců tuší, o čem se vlastně 
jedná. Navíc pod touto rouškou 
nepozornosti procházejí prolobbo-
vané zákony a legislativní nedo-
dělky. To všechno jsou problémy 
na kterých se kumulace funkcí 
výrazně podílí.

PŘEDSTAVA, ŽE STÁT BUDE 
DOBŘE SPRAVOVAT ÚZKÁ 
SKUPINA KUMULUJÍCÍCH 
SUPERMANŮ JE MYLNÁ.

Zde je třeba upozornit na to, že 
si jako Piráti nepřejeme vymýtit 
kontakt mezi poslanci a komunál-
ními zastupiteli. Hájíme možnost 
předat funkci s dostatečným časem 
na předání zodpovědnosti. Naším 

cílem je ale vychovávat nové ge-
nerace politiků, kteří budou svou 
funkci vykonávat naplno. Proto 
jsme namísto plošného zákazu sou-
běhu některých funkcí po jednání 
s dalšími poslanci ve sněmovně 
navrhli, aby politici brali z každé 
další funkce, kterou mají nad rá-
mec té nejlépe placené brali jen 
40 procent.

To by přimělo řadu supermanů, 
aby předali funkce, které nestíhají 
dalším. Tuto pirátskou novelu zá-
kona bohužel sněmovna na návrh 
ANO vrátila k přepracování, přes-

tože ho řada poslanců a poslankyň 
hnutí ANO podepsala. 

Tím, ale naše snaha rozhodně ne-
skončí, zjistíme, na co se poslanci, 
kteří návrh zablokovali vymlouvají, 
drobně ho upravíme a předložíme 
ho znovu. Ovšem, aby sněmovnou 
prošel, budeme potřebovat pře-
devším podporu veřejnosti, bez 
tlaku lidí si poslanci nikdy na platy 
sáhnout nenechají. 

superman versus pirát 
souboj rozhodnete vy

Mikuláš Ferjenčík 
 

Poslanec Parlamentu ČR za Piráty

Mikuláš Ferjenčík vede mediální odbor Pirátů. Foto: Archiv Pirátů

Město Třeboň je od roku 1976 městskou památkovou rezervací. Foto: Tomáš Budín
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SLOUPEC JE VÍC NEŽ KANDIDÁT. 
Jak chcete hlasovat v 

nadcházejících volbách?

Chceme transparentní správu města
Tak jako vám, ani mně není lho-

stejné dění v Třeboni. Je pro mě 
důležitý budoucí pozitivní spole-
čenský a hospodářský vývoj města 
a  jeho přidružených obcí. Cestou 
k všeobecné občanské prosperitě je, 
mimo jiné, transparentní komunální 
správa. Komunální politiku vnímám 
jako základní nástroj  k  prosazování 
občanských principů na řízení věcí 
veřejných. Osobní, věcnou, konstruk-
tivní a zejména nezištnou aktivitou 
občana musí veškeré dění začínat. 
Občan by měl být nejvyšší autoritou 
a soudcem, který si ohlídá výsledek 
všech obecních aktivit. Tyto prin-
cipy lze realizovat prostřednictvím 
vámi zvolených zástupců. Ucházím 
se o vaši důvěru a o možnost  měnit 
věci k lepšímu. 

Jsem velmi rád, že vám můžeme 
nabídnout společnou kandidátku 
uskupení Společně pro Třeboň – ko-
alice Strany zelených, hnutí Občané 

městu, město občanům a Pirátů. Máte 
tak možnost dát svou důvěru těm, 
kteří budou kvalifikovaně hájit zájmy 
města Třeboň, místních částí a jeho 
občanů, tedy vás. 

V komunální politice bych chtěl 
pokračovat v tom, co jsem již začal. 
Jako dosavadní zastupitel jsem na-
příč politickým spektrem podporoval 
rozvojové projekty, které budou pro 
město a občany přínosem. Jednalo se 
například o rekonstrukci obou lázní,  
projekt nové “lidušky“, opravy spor-
tovišť, opravy komunikací, podporo-
val jsem sport a kulturu, podporoval 
jsem žádosti a aktivity místních částí, 
podporoval jsem místní hasiče atd. 
Nepodporoval jsem vznik zimního 
stadionu, protože prosazující subjekty 
neměly tuto stavbu ve svých voleb-
ních programech. Já osobně jsem 
to vnímal jako podvod na voličích. 
Překvapila mě i ignorace výsledků re-
ferenda vypsaného k této věci. Nezto-

tožnil jsem se s projektování investic, 
které svým rozsahem (cca 800 mili-
onů korun) v budoucnu přesáhnou 
investiční možnosti města na několik 
volebních období. Neztotožnil jsem 
se ani s plánovaným úvěrovým zatí-
žením města ve výši 119,2 milionů 
korun v době, kdy tento úvěr město 
nepotřebuje, neboť na účtech města 
bylo na přelomu roku disponibilních 
více jak 107 milionů korun.

 
V komunální politice máme jen 

málo možností jak ovlivňovat věci 
kolem sebe. Jednou z nich jsou volby. 
Proto si vás na závěr dovoluji poprosit 
– přijďte volit, neboť o tom, kdo bude 
na radnici, rozhodujeme jen jednou 
za čtyři roky.

Mgr. Petr Michal 
 

kandidát na společné kandidátce za 
Občané městu, město občanům

pro zodpovědnost

Není na škodu si zde připomenout, 
že v komunálních volbách jde vždy 
spíš o jména, než o stranickou pří-
slušnost. Komu je sympatické nejsil-
nější vládní hnutí na národní úrovni, 
měl by počítat s tím, že na místní 
úrovni může být situace odlišná. 
Chod města totiž nebude řídit před-
seda hnutí, ani jeho místopředseda. 
Může se stát, že to bude někdo, koho 
znáte, kdo využil popularity módní 
značky, nemusí být ani členem hnutí 
a netvoří žádnou místní organizaci, 
odpovědnou za jejich rozhodování. 
s tím se nechci ztotožnit.

Proto jsem se rozhodl kandidovat 
do městského zastupitelstva na kan-
didátce Společně pro Třeboň právě 
pod značkou Strany zelených se sku-
pinou lidí, kteří jsou kompetentní 
a ochotní pracovat v zastupitelstvu 
města. Mohlo by se zdát pošetilé usi-
lovat o úspěch ve volbách v barvách 
strany se slabým republikovým vo-
lebním výsledkem. Ke straně se hrdě 
hlásím, a to především pro její jasné 
demokratické nastavení a odpověd-
nou politiku. Potvrzuje se, že místní 
voliči ocení průběžnou práci ve ve-
řejném zájmu. V minulých volbách 
jsme s vaší spoluprací získali přes 
deset procent hlasů a věřím, že naše 
aktivity v tomto volebním období bu-
dou oceněny přízní ještě více voličů.

Vít Zavadil 
 

kandidát na společné kandidátce za 
Stranu zelených

Česká společnost připomíná zad-
ní část lidského těla. Ze všech stran 
slyšíme, že je rozdělená na dvě půlky. 
Každý si pak může vybrat, do které si 
kopne. Tyto dvě půlky však společně 
pohání jednu postavu. Ať se jim to 
líbí či nelíbí… Naším přáním je, aby 
toto tělo poháněli společně kupředu.

 
Fakt o rozdělení společnosti se nedá 

moc rozporovat. Zkuste říct někde 
mezi lidmi například: „Volil jsem 
Babiše.“ Nebo „Přijal bych do Čech 
patnáct uprchlíků.“ Nebo v Třeboni: 
„Hlasoval jsem pro stadion.“ Nejspíš 
dostanete hned pěstí, aniž by se Vás 
kdokoli na cokoli ptal. 

Já osobně jsem hrdý „pravdoláskař“, 
a proto je mým úkolem zvítězit nad 
lží a nenávistí. Lži a nenávist jsou 
dnes ve společnosti žádanou komo-
ditou a různé strany je rádi využívají 
při své agitaci. Víte, o čem mluvím. 
My chceme vystoupit proti tomuto 
trendu a najít společnou řeč i s těmi, 
kteří zastávají jiný politický názor. 

Jako hostinský si dovolím odvážné 
přirovnání: Hospoda je místo se-
tkávání lidí a výměny názorů. Přijít 
může kdokoli. Hospoda je otevřena 
pro všechny bez rozdílu. Každý zde 
má své právo na židli a lahodný ná-

poj. Všichni jsou si zde rovni, ať přišli 
v saku nebo v montérkách. Důležité 
je pro mě to, že se tito různí lidé vra-
cí znovu ke společnému stolu, aniž 
by jeden druhého potřeboval nutně 
přesvědčit o „té své pravdě“. Tuto přá-
telskou atmosféru bych si přál vidět 
i na místní politické scéně.

Každý Třeboňák dobře ví, že ryba 
smrdí od hlavy. Naše česká politika 
a politická kultura nejvíc zavání od 
jejích nejvyšších představitelů. Toto 
si musíme ohlídat aspoň na té naší, 
komunální úrovni. Abychom si poté 
nemuseli zazpívat s Klusem: „Za co 
pane Bože, za co?“. U nás v Třeboni 
to mohou ovlivnit právě i tyto volby.

Před patnácti lety jsem studoval na 
místním gymnáziu. Z celé třídy zde 
zůstalo jen pár lidí. Proč? Jako hlavní 
problém vidím trojici důvodů: Není 
zde práce, není zde zábava, není zde 
dostupné bydlení. Současná radnice 
by si podle mého názoru měla dát za 
úkol to, aby se za patnáct let rozhodla 
aspoň polovina absolventů místního 
gymnázia v Třeboni zůstat a založit 
zde rodinu.

Jan Lukavský 
 

kandidát na společné kandidátce za 
Piráty

Proč společně?

Volíte celou stranu, křížkujete jednotlivé kan-
didáty napříč stranami, nebo používáte oba 
způsoby současně? V nadcházejících volbách 
v Třeboni máte až 25 jednotlivých hlasů a je 
na vás, koho podpoříte, my budeme rádi, když 
to budou právě naši kandidáti. A jak na to? 
Připravili jsme pro vás pár informací, které 
mohou vaše hlasování zpřehlednit.

VÁŠ HLAS MÁ NEJVĚTŠÍ VÁHU 
V PŘÍPADĚ, ŽE KŘÍŽKUJETE CELOU 

POLITICKOU STRANU NEBO KOALICI

Taková strana či koalice obdrží celý počet 
hlasů, tedy 25. Křížkovat můžete vždy pouze 
jednu stranu či sdružení, v opačném případě 
by byl váš hlas neplatný. Pokud zvolíte naše 
kandidáty a navíc zaškrtnete jednoho kandi-
dáta jmenovitě z jiného politického uskupe-
ní, obdrží naši kandidáti 24 hlasů a zatržený 
kandidát a jeho uskupení právě jeden hlas.

Věříme, že vás naše nasazení a program oslo-
ví a podpoříte nás v následujících komunál-
ních volbách plným počtem hlasů. Za tuto 
projevenou důvěru s vámi budeme otevřeně 
a transparentně komunikovat naši práci při 
prosazování jednotlivých bodů a budeme na-
slouchat také vašim názorům a připomínkám, 
které jsou pro směřování města velmi důležité.

Děkujeme

Chceme spojovat rozdělenou společnost.

Nezištnou aktivitou občana vše začíná.

Jsem pro zodpovědnou politiku.

koalice Společně pro Třeboň
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“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 blíží-
cích se komunálních vol-
bách věří v úspěch, cílem je 
obhájit pirátské bašty jako 
jsou třeba Mariánské Láz-
ně, posílit pirátskou po-
sádku na brněnském ma-
gistrátu 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“ po-
litikem, to má být cíl ko-
munální politiky,” dodává.

Máte za sebou deset měsíců 
působení ve Sněmovně. V létě 
vznikla vláda s podporou ko-
munistů. 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 ko-
munistická strana. Hlasovalo se 
o neúplném kabinetu. Mně ne-
jde do hlavy, jakým způsobem 
vyjednával či spíše nevyjedná-
val předseda ANO Andrej Babiš 
podporu své vládě. Pan Hamáček 
(ČSSD) se stal současně minis-
trem vnitra i zahraničí, což se 
jednoduše nedá stíhat, den před 
hlasováním o důvěře se odporou-
čela ministryně spravedlnosti. 
Šest dní poté, co vláda získala 
podporu komunistů, hnutí ANO 
a ČSSD, odstoupil ministr práce 
a sociálních věcí. Těžko dodávat 
nějaké silnější hodnocení. 

Obáváme se, že tato vláda v ob-
lasti modernizace České repub-
liky skrze zefektivnění fungování 
veřejných institucí a digitaliza-
ce státní správy, stejně tak jako 
v oblasti protikorupční legislati-
vy, příliš neudělá. Budeme ji ale 
i  tak intenzivně šlapat na paty. 
Digitalizace a transparentnost 
státu jsou naše stěžejní cíle i na-
dále.

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

 
Tak to potřebuji vysvětlit.

 
To období mělo jednu výhodu 
z pozice té konstruktivně opozič-

ní role. Protože ačkoli fungovala 
hlasovací koalice ANO, KSČM 
a SPD, tak se daly předkládat zá-
kony, 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 bohu-
žel prozatím zablokovali, ale na 
plénum Sněmovny se dostane 
znovu. Dále třeba zrušení výji-
mek z registru smluv pro ČEZ, 
který už prošel prvním čtením 
i garančním výborem. Zmíním 
i nominační zákon, kterým jsme 
prosazovali zprůhlednění obsa-
zování postů ve státních a polo-
státních 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 zís-
kala v červenci důvěru?

Pro Piráty ne. Nyní pracujeme 
na prosazení pirátské novely exe-
kučního řádu. Taky usilujeme 
o zajištění dostupného bydlení 
pro co možná nejvíce lidí. Stě-
žejní je pro nás v příštích mě-
sících určitě oblast digitalizace 
státu. Jsme konstruktivní opo-
zice, podepíšeme se tedy i pod 
návrhy ostatních stran, pokud 
budou dobré, a to nehledě na to, 
která strana je předloží. Naopak 
se postavíme proti těm zákonům, 
které uznáme za špatné.

 
Chcete uspět v blížících se ko-
munálních volbách, dokonce 
říkáte, že příští sněmovní volby 
chcete vyhrát. Průzkumy vám 
stále předpovídají okolo deseti 
procent hlasů. Jak chcete vítěz-
ství dosáhnout?

Nejsme žádné rychlokvašky! 
Když děláte politiku dobře a v zá-
jmu lidí, je to i otázka času, než 
se vám věci podaří a lidé si toho 
všimnou. Nestačí rozhodně, když 
vám tleská jen vaše sociální bub-
lina. A to je síla Pirátů. Mluvíme 
s  lidmi a věnujeme jim veške-
rý možný čas. Věříme totiž, že 
bude stále více lidí, kteří se díky 
Pirátům začnou zajímat o poli-
tiku. Musíte jít za voliči ostat-
ních stran, vysvětlit jim, že jsme 
lepší. Nabízíme alternativu a vě-
říme, 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 měs-
tech, kde dlouhodobě Piráti pů-
sobí či vedou radnice. Chceme 
obhájit Mariánské Lázně, posí-
lit v Brně a pochopitelně dobýt 
pražský magistrát. V  Marián-
ských Lázních Piráti otevřeli 
radnici lidem. Náš starosta má 
veřejný kalendář a  obyvatele 
pravidelně zapojuje do chodu 
města. V Brně máme náměstka 
pro participativní rozpočet. Lidé 
si tam v jihomoravské metropoli 
mohli sami určit, co městu chybí 
a kam má 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 Čes-
ké pirátské strany, navíc máme 
několik tisíc registrovaných pří-
znivců, kteří jsou ochotni po-
máhat 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 

politiku přátelům, známým i ve-
řejnosti. 

Bezpochyby jedním z  nejos-
třejších a  nejsledovanějších 
soubojů bude volba pražského 
primátora. Věříte tomu, že pri-
mátorem se stane Pirát Zdeněk 
Hřib?

 
Víte, Praha není Česká repub-
lika, ale je nejvíce vidět. Řek-
nu to takhle. My jsme v Praze 
v  minulém období se čtyřmi 
křesly dokázali rozkrýt desítky 
případů očividného plýtvání. 
Zachránili jsme desítky milio-
nů 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 ma-
tadoři z ANO s ODS, kteří si už 
teď při hlasování na Magistrátu 
vyměňují sympatie, tak bychom 
mohli mít v  Praze pirátského 
primátora.

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

První fanoušci Pirátů byli mlad-
ší lidé, ale mně už je taky skoro 

čtyřicet, už nejsme žádní kluci. 
Mnozí z  nás mají děti. Pirátští 
voliči jsou vesměs optimistic-
ky 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 korup-
ci, rozkrádání a plýtvání se přece 
týká všech!

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

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 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.

Ivan Břešťák 
 

externí redaktor
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olga richterová: přála bych si víc žen v politice
Jak se díváš na nízké procento žen 
ve vysoké politice, potažmo na níz-
ký zájem žen o politiku obecně?

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 so-
ciálním 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).

Nízký zájem si vysvětluji tím, jak 
málo si lidé obecně uvědomují, co 
všechno je vlastně politika. Třeba 
počet dětí na učitelku, nebo špat-
né 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 poli-
tiky nestojí. Přitom existuje spousta 
témat jako porodnictví, ústavní péče 
o velmi malé děti, zohledňování no-
vých poznatků o fungování mozku 
v základním školství apod., kde se 
mohou zapojit. Nemusí to ale být 
jen témata bližší ženám, to pole pů-
sobnosti je přirozeně mnohem širší.

Co tě přivedlo do politiky a k Pi-
rátům?

Motorem mi zprvu bylo neuvěři-
telně 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 an-
gažované občanky ke člence strany.

Jsi z práce ve Sněmovně překva-
pená, zklamaná nebo naopak po-
těšená? 

Do Sněmovny přišli Piráti po lítých 
předvolebních bojích plných napa-
dání a ostré rétoriky. Proto nás na 
začátku překvapila nečekaně pozi-
tivní atmosféra. Většina lidí se na 
vás usmívá, všichni se uctivě zdra-
ví, 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.

Jaké jsou tvé priority jako poslan-
kyně a čeho bys chtěla do konce 
mandátu dosáhnout?

Mojí hlavní prioritou je dostupné 
a sociální bydlení. Povinností opo-
zice je důsledně sledovat fungování 
státu, což se v mém případě týká 
Úřadů práce a České správy sociální-
ho zabezpečení, kam spadají důcho-
dy. Hodně se také věnuji náhradní 
rodinné i ústavní péči a zajištění 
osob se zdravotním postižením. 
 
Jak jsi zmínila, jedním z tvých té-
mat je právě rodina. Co ohrožuje 
stabilní a zdravou rodinu?

Aby rodina dobře fungovala, po-
třebuje 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 vylou-
čení, ale i přímého ohrožení pádem 
do chudoby týká klidně i dvou mi-
lionů lidí. Navíc v téhle pasti vázne 
zároveň spousta věřitelů. Mnozí živ-
nostníci i malé firmy se dostávají do 
obrovských potíží právě kvůli tomu, 
že jim jiní nezaplatí. Piráti chtějí pro-
sadit zavedení teritoriality exekutorů 
a novelizaci insolvenčního zákona 
tak, aby skutečně umožnil oddlužení 
většího počtu lidí. Ale to už je od-
bočka k Ministerstvu spravedlnosti.

Pojďme zpět k rodinám jako tako-
vým. Co můžeme dělat hned?

V programovém prohlášení nové 
vlády se píše, že Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí bude intenzivně 

podporovat rozvoj veřejných služeb 
pro rodinu. Tuto obecnou deklaraci 
lze nejspíš přeložit jako navýšení do-
tačního titulu Rodina. Z něj se na jed-
nu stranu financují různá mateřská 
centra, ale také sociálně aktivizační 
služby pro rodiny v potížích, tedy 
služby, které mají předejít těm nej-
horším průšvihům a přetnout různé 
začarované kruhy. A právě tyto služby 
dnes nesmírně trpí tím, že není více-
leté financování a tudíž není možné 
dlouhodobě plánovat a odvádět kva-
litní komunitní práci. Trvalé řešení se 
tak dnes zbytečně prodražuje, ačkoli 
by tomu mělo být naopak.

Otočme Kormidlem

Libuše Věříšová 
 

koordinátorka Pirátů pro 
Královéhradecký kraj

Byla to zvláštní revoluce v tom 
roce 1989. Navenek se politická 

reprezentace sice vyměnila, zákulisní 
hráči ale zůstali stejní. Prominen-
ti bývalého režimu měli informace 
a konexe a dokonale využili zmatku 
po převratu. Získali pohádkové bo-
hatství a s ním spojený vliv. Jejich 
myšlení se ale nezměnilo. 

Vytvořili kolem sebe klientelis-
tické sítě a obsadili „svými“ lidmi 
klíčové pozice ve veřejných institu-
cích (například úřadech, soudech, 
státních zastupitelstvích, policii 
a dalších). Tím si kromě klidu na 
odklánění veřejných peněz státu 
a Evropské unie zajistili i beztrest-
nost před zákonem. Pomocí úplat-
ků nebo výhrůžek si pak zavázali 
politiky ve všech stranách napříč 
spektrem. Pravo-levé rozdělení tak 
ztratilo smysl, protože kluci se stej-
ně dohodli tak, aby něco „káplo“ 
každému. Občan se tím pádem 
smrsknul na “věc”, která dostala jed-
nou za čas iluzorní možnost volby 
a po zbytek volebního cyklu už ni-

koho nezajímala. Lidé s takovýmto 
myšlením nám vládnou dosud. 

Jenže každá akce vyvolá reakci. 
Z trnitého křoví tohoto světa tak vy-
rostli Piráti. Lidé, kteří místo toho, 
aby drželi hubu a krok a zařadili 
se na výplatní pásku, jim začali do 
jejich systému házet vidle. Staré 
struktury to sice nikdy nepřiznají, 
ale začali se nás bát. A to z jedno-
duchého důvodu. Nemají na nás 
složky. Nenecháme se korumpovat 
ani penězi ani trafikami, navíc zve-
řejňujeme své schůzky s lobbisty 
na internetu. A tak si hledají jiné 
cestičky, jak nás očernit. Místo 
racionální diskuze nás častují na-
dávkami, čímž se nám komplikuje 
jakákoliv možnost spolupráce. 

Kdepak. Ve skutečnosti jsme 
jenom lidé, které nebaví život se 
dvěma tvářemi. Nechceme pod-
vádět, domlouvat se za zavřenými 
dveřmi a uplácet ani být upláceni. 
Zato chceme, aby pravidla platila 
pro všechny stejně, bez ohledu na 

vliv a majetek. Aby se i chudý člo-
věk dovolal spravedlnosti. Chceme 
společnost, která dokáže lidi ocenit 
podle jejich schopností a dovednos-
tí a která si jich váží. Chceme měs-
ta, která budou ke svým občanům 
přívětivá, budou jim naslouchat 
a respektovat jejich názory. Chce-
me prostě žít ve světě, ve kterém se 
nebudeme stydět vychovávat naše 
děti.

Tvrdí o nás, že se nedokážeme 
zařadit na pravo-levém spektru 
politických názorů. To je pravda. 
Tohle dělení není v současné době 
na pořadu dne. Úkolem dnešních 
skutečných politiků je vrátit lidem 
důvěru v politiku. Proto jsme pro 
maximální otevřenost a transpa-
rentnost, nejen při nakládání s ve-
řejnými prostředky, ale i při obsa-
zování veřejných funkcí. Chceme 

dělat politiku pro lidi a pod dohle-
dem lidí. 

A budeme radši chudí do kon-
ce života, než se nechat zařadit na 
výplatní pásku kmotrů. Už toho 
máme dost. Otočme kormidlem.

MUDr. Lukáš Mareš 
 

lídr českobudějovických Pirátů

Chceme město, které bude naslouchat občanům. Foto: Tomáš Budín

Olga Richterová: místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a členka výboru pro zdravotnictví. Foto: Archiv Pirátů

PhDr. Olga Richterová Ph.D. 

(*21.1.1985) je poslankyně 

České pirátské strany, místo-

předsedkyně výboru pro sociál-

ní politiku a členka výboru pro 

zdravotnictví. Olga vystudova-

la překladatelství a tlumočnic-

tví (AJ-NJ) na Karlově univer-

zitě v Praze, kde získala titul 

Ph.D. V průběhu studia pobýva-

la v Německu a Anglii, domluví 

se též rusky a italsky. Kompos-

tuje, ráda běhá a je zastupitel-

kou na Praze 10. Je vdaná a má 

dvě malé děti, žije ve Vršovicích 

a pochází z Choltic u Pardubic. 
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Se suchem lze bojovat. Jen to chce správné lidi
Klima nezměníme. Je ale třeba 

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

Sucho je v médiích čím dál častěji 
zmiňovaným tématem. Jednak proto, 
že se zvětšuje zájem o zemědělství, 
lesy a životní prostředí jako takové, 
ale zejména protože sucho a další 

projevy změny klimatu začínají být 
citelné na celém území naší repub-
liky. Mění se charakter dešťů, ubývá 
spodních vod i voda v řekách, krajina 
i města se víc a víc oteplují, a zatímco 
se u nás objevují dříve nemyslitelné 
druhy rostlin i živočichů, některé 
původní začínají chybět.

Nejčastěji se o dopadech sucha a je-
jich předcházení hovoří v souvislosti 
se zemědělskou půdou a lesem. Má 
to logiku, protože dohromady tvoří 
přes 80 procent rozlohy naší země. 
Často se zapomíná na města a na 
zastavěnou plochu obcí, které sice 
tvoří jenom pár procent rozlohy ČR, 
ale žije zde naprostá většina oby-

vatel. A bavíme-li se o adaptaci na 
klimatické změny, nemůžeme z to-
hoto 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 měs-
ta a jeho zkrášlení. Pokud o nich 
začnou radnice uvažovat správně, 
může zeleň výrazně napomoci ke 
snižování teploty v místech, kde 
každý z nás žije a také ke zlepšení 
krajinného hospodaření s čím dál 
vzácnější vodou.

Mgr. Radek Holomčík 
 

Poslanec České pirátské strany 
Místopředseda zemědělského výboru

Ticho na konci bažiny
Na střední jsem potkal jed-

noho kluka, když chvil-
ku vázla řeč, pravil: „Já bych 
všechny ty důchodce vyhnal 
někam daleko za Prahu!“ Zají-
malo mne proč? „Proto, že mi 
všichni ti důchodci překáže-
jí, jak se šourají, to nejde ani 
přejít chodník, ani se dostat 
do obchodu a smrdí!“ Dál už 
jsem se ho raději na nic neptal 
a na blábol zapomenul. 

V Třeboni je cítit podobná ne-
tolerance a despotismus, míří-
cí však opačným směrem. Staří 
nejsou ochotni ani v nejmen-
ším tolerovat mladé. Nemyslím 
tím nezletilé děti, ale ty, kteří 
právě v  těchto letech touží žít 
společenským a kulturním ži-
votem a chtějí se bavit. Před-
stavte si, že zde budete úspěšně 
podnikat na poli společenského 
či kulturního života. Neznám 
jediný takový podnik, který 
by se nepotýkal s  neustálým 
odporem „ctihodných měšťa-
nů“, kteří si přejí asi tolik, aby 
se tu nedělo nic! Nejedná se 
o  to, že by provozovatel nebo 
organizátor porušoval zákon či 
předpisy, jde tu o stížnosti proti 

návštěvníkům oblíbených akcí  
nebo podniků. Podle stěžovatelů 
je tedy nejlepší podnik takový, 
kam nechodí nikdo. Víc tako-
vých podniků!  Je nám přitom 
jasné, co se očekává od turistic-
kého, kulturního a  lázeňského 
města.

Zkusme si vybavit, jak vypadají 
místa, kam rádi jezdíme na do-
volenou a co ta místa nabízejí. 
Opravdu stačí našim návštěv-
níkům kolo a kapří hranolky? 
Opravdu stačí místní mládeži 
jako jediná zábava diskotéka? 
Co se stane, když tento tichý 
močál někdo rozvíří? Začne 
smrdět. 

Okolo Třeboně – stížnosti, 
Anifilm – stížnosti, Třeboň-
ský rynek – to samé (ukončen)
‚ Malý Mordechaj – stížnosti 
(ukončen) Plucarka – stížnosti 
(ukončeno)… Torpédo – stíž-
nosti a konec, Herna – stížnosti 
a konec, Cuba libre – stížnosti 
a konec, Dada klub – stížnosti 
a konec, bar u Čerta – stížnos-
ti a konec. Hospůdka u kola – 
stížnosti, o konci se už mluví 
pár let… Jediné, co tu zbývá, je 
Beseda, kterou město nezavře, 
neboť ji vlastní. Se stížnostmi 
se potýká neustále. Nedávno byl 
omezen provoz Kebab hausu do 

desáté hodiny. Patrně kvůli 
kuřákům na chodníku. Poli-
cie vám řekne: „Provozova-

tel ručí jen za hluk, který jde ven 
z provozovny. Za situaci venku 
nenese odpovědnost.“ Krajská 
hygienická stanice vám dá sta-
novisko: „Lidské hlasy nejsou 
klasifikovány jako hluk, hluk 
způsobuje jen to, co hlučí trvale, 
tedy hudba, ventilace apod.“ No 
a pak vám orgány zruší či ome-
zí provoz protože „jedna bába 
povídala…“ Bez měření! Jakým 
právem? 

On problém totiž není ani tak 
v tom, že si někdo stěžuje. Lidé 
si u nás rádi stěžují kdykoli vidí 
ucho. Problém je v  tom, že to 
někdo poslouchá a bere vážně. 
Tři kuriózní příklady stížností: 
Stížnost na klapání podpatků po 
chodníku (Beseda), stížnost na 
kuňkání žab ze sbírky vodních 
rostlin (Botanický ústav), stíž-
nost na bučení krav v kravíně 
(Lužnice). Došlo to tak daleko, 

že je třeba protestovat proti pro-
testům a stěžovat si na stížnos-
ti. Na hřbitově si klidu a  ticha 
užijeme všichni až kam, zaživa 
bychom mohli pochopit, že ně-
kdo se chce třeba bavit, smát… 
a někdo bučet.

V Třeboni jsem doma od roku 1986 
a přeji si, aby toto město bylo mís-
tem „kde by chtěl žít každý“. Žijeme 
na místě s obrovským přírodním 
i kulturním potenciálem, za který 
může především dobrá práce mnoha 
generací před námi. Politika roztáčí 

kolečka, která se pak točí po několik 
generací. Já budu pracovat na tom, 
aby zde chtěli žít i generace, které 
přijdou po nás. To rozhodně není 
samozřejmé. Za pár desítek let, kte-
ré jsem schopen reflektovat, prošla 
Třeboň velkou proměnou.

Obávám se, že se pomalu stáváme 
jihočeským Bibione. Městem, které 

našlo své místo na světě v tom, že 
se zde na dva až čtyři měsíce v roce 
naplní bezpočet penzionů a rybích 
restaurací nemalým množstvím cyk-
listů a turistů, kdy po skončení hlavní 
letní sezony v roce nám dají všichni 
konečně pokoj. Zkuste si pro sebe 
říci: „Mladý, úspěšný člověk se rozho-
dl přestěhovat do Třeboně, vybudovat 
zde kariéru a založit rodinu.“ Nevím 

jak vám, ale mně to dnes přijde jako 
fór přitažený za vlasy. Tak přitažený, 
že vůbec není vtipný. Jasně, průměrná 
výplata tu nebude nikdy stejná jako 
v Praze, můžeme však nabídnout 
mnoho jiných benefitů – například 
čisté a bezpečné prostředí. Velkým 
trendem dnešní doby je zadlužování. 
Zadlužení po uši jsou mnozí jednot-
livci, podniky, obce (města), kraje 

a i státy jako USA. Břemeno dluhu 
nenakládáme bohužel jen na naše 
bedra, ale velmi často i na bedra těch, 
kteří přijdou po nás. Ať už mluvíme 
o generacích či volebních obdobích. 

Za vypůjčené peníze si dnes můžete 
pořídit celkem cokoli - firmu, dům ...  
V žádné bance Vám ale nepůjčí ob-
chodní schopnosti, vztah k domovu 
či krajině, ve které žijeme a ani vztah 
k lidem, se kterými to vše sdílíme.

třeboň: Srdeční záležitost

Jan Lukavský

Radek Holomčík prosazuje více 
zeleně do měst. Foto: Archiv Pirátů.

Kvůli stížnostem bude sice v Třeboni klid, ale hrozí nám prázdné město. Foto: donald judge - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 2.0

Jan Lukavský 
 

kandidát na společné kandidátce za 
Piráty
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KORUPCE

Krabice od vína, kapříci, kila jablek. Bůh ví, jak se tomu říká dnes. Klientelistické sítě 
jsou s korupcí vždy nutně spojené. Politici pak za své mlčení získávají trafi ky nebo 
dostávají obálky, případně vyhrávají veřejné zakázky fi rmy jejich přátel, i když je jejich 
produkt všechno, jen ne kvalitní. Takovéto jednání není v moderní společnosti přijatelné. 
Chceme -li dohnat západní Evropu, musíme investovat co nejvíce peněz do svých měst 
a země a nikoli do kapes kmotrů. Prosazujeme obsazování veřejných funkcí pomocí 
otevřených výběrových řízení, pořádání veřejných soutěží na realizace 
městských investičních záměrů a obecně řečeno veškeré kroky 
směřující k větší průhlednosti politiků a politiky.

ZÁKULISNÍ LOBBING

Lobbing není v principu špatná věc, nám ale vadí 
ten skrytý, nepřiznaný. Piráti myslí jinak. Politiku 
děláme otevřeně a slušně. Veškerá jednání s vli-
vovými jednotlivci nebo organizacemi zveřejňu-
jeme v našem registru lobbistických kontaktů, 
čímž bereme vítr z plachet všem, kdo by se 
nás pokoušeli korumpovat penězi nebo trafi -
kami. To je také důvod, proč v našem registru 
nenaleznete jméno Tondy Blaníka. Bojí se nás 
oslovit. Stejný model transparentního myšlení 
pak chceme přenést na celou politickou scénu. 
Jedná li se o veřejné peníze, musí mít veřejnost 
možnost tato jednání vidět a kontrolovat.

KLIENTELISMUS

Porevoluční budování klientelistických sítí obsadilo klíčové 
pozice ve veřejných institucích lidmi na výplatní pásce (koho? Kmotrů) 
a vedlo ke kumulaci závratných majetků do rukou morálně pochybných jedinců 
a také k jejich beztrestnosti před zákonem. Chapadla chobotnice se navíc roztáhla na-
příč politickými stranami a možnost volby voličů tak byla pouze iluzorní. Důsledek této 
situace je neustále kolem nás. Piráti se však uplatit nenechají. Máme veřejně přístupný 
registr lobbistických kontaktů, disponujeme transparentním účtem a zásadní jsou pro 
nás demokraticky nastavené vnitrostranické procesy.

ZAVŘENÉ DVEŘE

Zkušení politici mají neradi, když je jim vidět pod prsty. Zkušení politici mají totiž dvě 
tváře. Jednou se obracejí k veřejnosti, druhou však občané nezahlédnou. Piráti ale věří, 
že politika se má dělat přesně opačně. Čím víc transparentnosti, tím lépe. Proto jsme 
pro otevření všech zavřených dveří a vpuštění světla a čerstvého vzduchu. Jednání 
Rady města jsou podle Zákona o obcích neveřejná, tento článek však nedává smysl 
a existuje jako přežitek z minulého režimu. Piráti budou na centrální úrovni usilovat 

o jeho zrušení. Do té doby budeme zveřejňovat jednání komisí, třeba 
i formou zvukového záznamu. Budeme také trvat na zřízení roz-

klikávacího rozpočtu města svázaného s odkazy na jednotlivé 
faktury, výběrová řízení a podobně. Jednoduše   je třeba 

tu konzervu otevřít.

PŘEDRAŽENÉ PROJEKTY

Vzájemné provázání jednotlivých stavebních 
fi rem a jejich napojení na politiky a mafi ánské 
struktury vede k nutnosti platit desátky. Hovoří 
se o tom, že na samotnou realizaci jde pouze 
třetina nákladů, třetina se rozpustí mezi růz-
né zprostředkovatele a třetina jde rovnou na 
Hlubokou. Projekty jsou pak nejen předražené, 

ale především také nekvalitní, což potvrdí každý, 
kdo se na samotné realizaci nějakým způsobem 

podílel. Samotnou kapitolou jsou pak vícepráce, 
které se nezřídka pohybují v řádu desítek procent 

z vlastní „vysoutěžené“ ceny zakázky. Vícepráce pak 
často zajišťují „spřátelené“ stavební společnosti, které 

tentokrát neuspěly.

 s čím zatočí piráti?

PROČ SE JMENUJETE PIRÁTI A KDO VÁS PLATÍ? 
Nedávno se mi svěřila moje ma-

minka: „Kamarádka mi říkala, 
že vás příliš nezná, nelíbí se jí vaše 
jméno a neví, kdo vás vlastně platí.“ 

Jméno je základní předpoklad exis-
tence čehokoli. Bez jména nejste nic. 
Jméno ovlivňuje vnímání lidí i jejich 
reakce a určuje i budoucnost svého 
nositele. Jméno nás prostě defi nuje. 
Tohle všechno Piráti ví a věděli to 
i v roce 2009, kdy jako strana vznikli. 
K tomu, abychom pochopili, proč si 
zvolili právě takové jméno, se musí-
me přenést zpět v čase a vžít se do 
jejich tehdejší situace. Důležité je si 
uvědomit, že za Piráty nikdy nestál 
žádný mecenáš a nestojí za nimi ani 
teď. Od samého začátku vznikla stra-
na z popudu nespokojených obča-
nů, nejprve jednotek, posléze desítek 
a stovek. Neexistuje jednotlivec, který 
by z pozadí všechno řídil a ovlivňo-
val. Nepřichází nám ani žádné skryté 
peníze. Naší živnou půdou není nic 
jiného než nadšení a zarputilost lidí, 
kteří chtějí změnit Česko k lepšímu. 
Ti lidé měli a mají pouze sílu svých 
myšlenek a dovedností, pomocí kte-
rých se jim podařilo postupem času 
vyrůst až do dnešní podoby třetí nej-
silnější parlamentní strany. 

Velký dík pak patří internetu, bez 
kterého bychom nevznikli. Má schop-
nost usnadňovat komunikaci mezi 
lidmi a díky otevřenému přístupu 
ke všem informacím pak mohou 
i kvalifi kovaně rozhodovat. Tomu se 
pak říká fungující demokracie a díky 
internetu je možné zavést ji do pra-
xe i u nás, budeme-li chtít. Všichni 
ve straně jsme si rovní. I ten nejpo-
slednější člen má stejná práva a sílu 
hlasu jako třeba předseda. Předsed-
nictvo strany si může říkat, co chce, 
ale nebude-li se chovat tak, jak chtějí 
její členové, velmi brzo skončí. To je 
přímá demokracie v praxi. Funguje 
to, jen chtít. 

Milujeme referenda, o všem hlasuje-
me. A proč také ne, když máme díky 
internetu všichni přístup ke stejným 
informacím a když můžeme díky in-
ternetu všichni pohodlně diskutovat 
a hlasovat z tepla našich obýváků? 
Myslíme si, že politika má sloužit pře-
devším občanům. Bohužel, vedení 
současných „tradičních“ stran se čas-
to uzurpuje hrstka „nadlidí“, řečeno 
s profesorem Koukolíkem deprivantů. 
Na příkladu současného složení rady 
města České Budějovice je to krásně 
vidět. Mezi jejich postupy patří vaření 

mlhy, šíření polopravd a lží, zametá-
ní pod koberec. Občan je ten, který 
jednou za čtyři roky odevzdá hlas 
a tím jeho role v demokracii končí. 
Bohužel, jim to přijde normální. Po 
úmrtí člena dozorčí rady Teplárny 
města České Budějovice obsadí uvol-
něné místo jeho vnukem, zároveň 
synem radního města, 23 letým stu-
dentem právnické fakulty. A když na 
tuhle praxi Piráti upozorní, tak se 
ještě diví, co nám na tom vadí. Na-
ším cílem je změnit současnou praxi 
(ne)fungování demokratického sys-
tému změnit. A proto jsme si vybrali 
jméno, které nás k tomu předurčuje. 
Piráti vznikli, aby přivezli změnu. 
Kdo jiný než Piráti to také může 
udělat? 

Milá maminko, 
vyřiď prosím své kamarádce, že 

Piráti se jmenujeme proto, že žádná 
ze stran, která má v názvu „demo-
kratická“ se o skutečnou demokracii 
vůbec nezajímá. Piráti tohle slovo 
v názvu nemají a o to víc se demo-
kratickými principy řídí. A až se Tě 
Tvá kamarádka zeptá, kdo nás platí, 
tak jí prosím pověz, že máme otevře-
né účetnictví na internetu a pokud 
jí to vážně zajímá, ať se podívá na 

naše stránky wiki.pirati.cz/fo/start. 
A pokud se dívat nechce, může věřit 
společnosti Transparency Internati-
onal, která fi nancování politických 
stran dlouhodobě sleduje. Za volby 
do parlamentu v roce 2017 obdrželi 
Piráti nejlepší hodnocení ze všech. 

Zdroj: www.transparentnivolby.cz 

S pozdravem a láskou, Lukáš.

MUDr. Lukáš Mareš

lídr českobudějovických Pirátů

jihocesky.pirati.cz

koalice Společně pro Třeboň

Naší živnou půdou je nadšení. Foto: Zdeněk Štěrbák
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SLEDUJTE NÁS NA VŠECH NAŠICH KANÁLECH!
jihocesky.pirati.cz www.facebook.com/pirati.jck/  Jihočeští Piráti

Pirátské listy vydává Česká pirátská strana se sídlem Řehořova 19, 130 00 Praha 3, IČ: 71339698. Pirátské listy jsou dostupné online na adrese www.piratskelisty.cz pod licencí CC-BY-SA 3.0. Publikování a další šíření 
obsahu Pirátských listů je umožněno i bez písemného souhlasu. Noviny pro vás připravili členové, příznivci a zastupitelé Pirátské strany. Číslo 2/2018, náklad 5 000 �ks.  Datum vydání 1. září 2018, registrační číslo MK 
ČR E 22648. Sazba Vladimír Malínský, editor: Zbyněk Konvička, zbynek.konvicka@pirati.cz.  Vedoucí projektu: Daniel Galuszka, kontakt: listy@pirati.cz. Zadavatel Piráti, zpracovatel Piráti.  Tisk: Vltava Labe media, 
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice.  Tisk fi nancují Piráti ze státního příspěvku za volby 2017 a z darů našich podporovatelů. Distribuci zajišťují dobrovolníci, ojediněle i Česká pošta.

kř
ížo
vk
a

Sdílení je aktem lásky

Pošlete
Pirátské listy

dál

Tajenku křížovky pošlete na e-mail: info@lukaswagenknecht.cz. Tři vylosovaní luštitelé dostanou pirátské tričko. Zajímáte se o veřejné dění v Třeboni? 
Chcete pomáhat Pirátům?

Obraťte se o bližší informace na
jihočeskou koordinátorku Pirátů: 

Kateřinu Hůlkovou
katka.hulkova@pirati.cz


