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Tohle město není pro mla-
dý! Čtenář sledující týnské 

politiky by mohl mít pocit, že 
je tomu jinak. Politické strany 
ve svých programech zdůraz-
ňují, jak je důležité, aby po-
pulace města rostla, aby přišli 
mladí lidé, kteří zde budou 
chtít žít. Snahou mnohých 
město i kulturně roste. Ve vět-
šině případů ovšem navzdory 
týnským politickým “elitám”, 
než díky jejich přičinění. Týn 
je krásné město, které (nejen) 
kulturně roste.

Od nástupu Dr. Ivanegy do 
funkce ředitele městské kultu-
ry máme výrazně více veřejných 
akcí, které jsou rozmanitější než 
dříve. Je veřejným tajemstvím, 
že radní pro kulturu Lubomír 
Marek (ODS) tehdy opravdu stál 
o to, aby tento post získal Milo-
slav Rozner (SPD). Do toho, jak 
by to pod taktovkou těchto dvou 
pánů vypadalo raději nebudu 
zabrušovat. Všem lidem, kteří 
tvoří, či se podílejí na vzestu-
pu týnské kultury tímto děku-
ji. Je vidět, že po letech šátrání 
a šmátrání týnských politiků to 
lze dělat kvalitně i bez nich.

Máme krásné město, stále se 
nám lepší možnosti kulturní-
ho vyžití, sehnat práci není pro 
většinu obyvatel problém. Jeden 
by řekl, že tedy poroste i počet 
obyvatel města. A  jaká je sku-
tečnost? Za posledních deset 
let ubylo v Týně nad Vltavou 
a přidružených obcích kolem 
půl tisíce lidí. Proč tomu tak je? 
Člověk, který se pokoušel v Týně 
sehnat bydlení by odpověď mohl 
tušit. Je to cena bydlení, která 
v  kombinaci s  nízkými platy, 
velmi odrazuje potenciální nově 
příchozí. Obdobné bydlení lze 
mnohdy v Českých Budějovi-
cích sehnat za podobné peníze, 
není výjimkou, že i levněji. Ten-
to problém je navíc výraznější 
v případě pronájmů.

Vyvstává tedy otázka, proč je 
v Týně tak draho? Svoji roli ur-

čitě hraje Temelín, jehož plá-
novaná dostavba přímo vybízí 
ke spekulacím. Největší problém 
je ovšem možnost města se dále 
rozšiřovat. V tuto chvíli se měs-
to jako takové prakticky nemá 
kam rozšiřovat. V zásadě si mů-
žete postavit nové bydlení na 
Semenci (což není zrovna levná 
záležitost), či si ho koupit u bý-
valých kasáren, ty jsou určeny 
k rozšíření možnosti bydlení. 
Zástupci současné městské ko-
alice (tvořené z KD- ČSL a ODS) 
několikrát veřejně prohlašova-
li, že až budou obsazeny byty 
v oblasti starých kasáren, tak 
se bude řešit další rozšiřování 
města. Osobně bych v těchto by-
tech za tak přemršťěnou cenu 
s průmyslovou zónou za zády 
nebydlel.

Výše jsem psal o “staré” prů-
myslové zóně, jak mnozí z vás 
jistě ví – my Piráti jsme se vě-
novali i výstavbě nové průmys-
lové zóny. Té, která měla městu 
přinést blahobyt, stovky nových 
pracovních míst a vůbec po je-
jím dokončení jsme se měli mít 
všichni krásně (obyvatelé Ha-
vlíčkovy ulice si tento rozvoj 
města užívají plnými doušky). 
Když si odmyslíme nově po-
stavené komplexy budov, které 
stěží přinesou desítky nových 
pracovních míst, a místo nich si 
představíme obytnou zónu, tak 
vidíme o jakou možnost rozvoje 
bytové situace město přišlo.

To, jak bude město vypadat 
a  rozvíjet se v budoucnu, zá-
leží na každém z nás, každém 
obyvateli Týna, který může volit 
a svým hlasem se spolupodílet 
na jeho dalším směřování. Nám 
Pirátům jde primárně o město, 
které bude prosperovat a bude 
mu přibývat počet spokojených 
obyvatel, kteří v Týně budou mít 
kam jít za kulturou či sportem 
a budou chtít v našem krásném 
městě zůstat.

Pirátský program pro 
komunální volby 2018

■ ■ ■ STRANA 4 A 5

Malá volební matematika. 
Proč volit v Týně Piráty?

■ ■ ■ STRANA 6

Olga Richterová: Přála bych 
si více žen v politice.

■ ■ ■ STRANA 3

Proč se jmenujete Piráti a 
kdo vás platí?

■ ■ ■ STRANA 7

Ivan Bartoš: Naše síla je v 
tom, že mluvíme se všemi.

■ ■ ■ STRANA 2

Piráti chtějí prosperující město,

odkud se lidé nestěhují

Pirátským lídrem je Jan Novák

Jan Novák (*19. 1. 1991) se narodil v  Českých Budějovicích a  většinu svého života strávil 
v Týně nad Vltavou. V České pirátské straně je členem Kontrolní komise a nyní v předsednictvu 
Českobudějovického okresního sdružení. V parlamentních volbách pracoval pro Piráty jako vedoucí 
Personálního odboru, kdy měl na starosti vybudování a  fungování organizační sítě placených 
zaměstnanců strany pro funkční a  profesionální parlamentní kampaň. Protože nechce být 
klasickým stranickým aparátčíkem, přešel po volbách do byznysu. V současné době působí jako 
projektový manažer v oblasti internetu věcí. Studoval Střední odbornou školu elektrotechnickou 
– Centrum odborné přípravy v Hluboké nad Vltavou, kde studoval obor programátor. V dalším 
vzdělávání se ovšem rozhodl pokračovat jiným směrem, a proto pokračoval ve studiu na Univerzitě 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Politologie + Historie), a na Univerzitě Palackého 
v Olomouci (politologie).

Během studií se věnoval elektrikářské a  IT praxi, pracoval v  lese a  na stavbě, objevil se i  „ve 
službách“ organizací Amnesty International či Člověk v tísni. Do Pirátské strany vstoupil v roce 
2010, v tomtéž roce pak poprvé kandidoval v komunálních volbách za Pirátskou stranu v Týně 
nad Vltavou. Pirátem se stal proto, že věří ve svobodomyslnou, otevřenou, liberální společnost a v 
právo každého z nás na spolupodílení se na dalším směřování společnosti.

Zajímá se o  politologii, politickou filosofii, sociologii a marketing, ale není mu cizí ani čistě 
komparativní politologie. Ze studia historie se nejvíce zabýval obdobím vzniku politických stran, 
politickými ideologiemi a  totalitními systémy (vč. autoritativních) či životem běžného občana 
v takovýchto státech. I proto je proti plošnému sledování osob a kontrole pohybu. Mezi jeho další 
záliby patří sledování aktuální politické situace, četba, turistika, divadlo (působí v DS Vltavan - 
vidět jste ho mohli ve Zkrocení zlé ženy, Rebelech, či Baladě pro banditu), hudba, kultura (hmotná 
i nehmotná), kinematografie. Ve volném čase se také věnuje boxu, šermu a volejbalu.

Jan Novák 
 

lídr Pirátů Týn nad Vltavou
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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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Otočme Kormidlem

MUDr. Lukáš Mareš 
 

lídr českobudějovických Pirátů

Piráti chtějí město, které bude svým občanům naslouchat. Foto: David Soldád

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.

Libuše Věříšová 
 

koordinátorka Pirátů pro 
Královéhradecký kraj

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. 

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.
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Držíme kurz!

pirátský program pro

Moderní civilizovaná společnost stojí na kvalit-

ních veřejných službách. Bez nich nemůže Vlta-

votýnsko udržitelně prosperovat, být soudržné, 

nazývat se vyspělým městem. V řadě oblastí do-

plácíme na zanedbání v předchozích dekádách. 

Je čas to napravit. Přitom musíme dlouhodobě 

hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Bez plýtvání, 

proti privatizaci zisků a socializaci nákladů.

TÝN PRO VŠECHNY GENERACE

SPOLEČNĚ OTEVŘEME MĚSTO

MĚSTO PRO ŽIVOT

Veřejný zájem musí převládnout nad klientelis-

mem. Na ztracenou důvěru v politiku přinášíme 

tato témata: Transparentní politika, průhled-

né hospodaření a rozhodování s účastí občanů. 

Rozumíme novým technologiím. A dokážeme je 

využít k usnadnění života, ke komunikaci s úřady 

z domova a k věrohodnější demokratické správě 

města.

Město je živý organismus. Každé větší rozhod-

nutí zasáhne několik generací. I ta malá ovlivňují 

každodenní chod města a musí na sebe logicky 

navazovat. Je důležité rozhodovat promyšleně a 

s dlouhodobou vizí. Chceme, aby Vltavotýnsko 

bylo ještě lepším místem k životu. Příkladem ji-

ným městům. Napravíme zanedbávání důležitých 

částí (např. Hlinky, přidružené obce). Posuneme 

Vltavotýnsko dopředu.Chceme rozhodovat na základě dlouhodobé vize. Foto: David Soldád

Chceme kvalitní veřejné služby a vyrovnaný rozpočet. Foto: David Soldád

Chceme vrátit důvěru v politiku transparentní radnicí. Foto: David Soldád
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Držíme kurz!

komunální volby 2018
I Ty rozhoduješ!
Prosadíme participativní rozpočet, díky kterému 
občané rozhodují o využití určené části rozpočtu 
města přímo. Mohou tak menšími projekty aktivně 
přispět ke zlepšení míst, která politici přehlíželi.

Místní referenda z iniciativy města i občanů k zá-
sadním rozhodnutím o investicích nebo budoucnosti 
města. Budou vyhlašována souběžně s volbami, měs-
to bude o referendu aktivně a vyváženě informovat.

Fórum občanů jako poradní hlas. Chceme posílit 
kontakt mezi správou města a občany. K tomu bu-
dou sloužit osobní setkání a internetová platforma.

Týn bez trafik a korupce
Konec trafi k a feudálního rozdělení města. Transpa-
rentní nominace do orgánů městských fi rem.

Úřad bez korupce, férové podmínky namísto kliente-
lismu. Důsledný postup proti nepoctivým úředníkům, 
v oprávněných případech výpověď. Nezalekneme se 
ani tajemníka.

Kompetentní úředníci vítáni. Důstojné osobní ohod-
nocení pracovitých úředníků, důraz na odbornost 
a vzdělávání. Úřad musí vyjít vstříc všem, kteří jsou 
ochotní se učit nové věci.

Příkladem v transparenci
Naučíme město informovat občany a od počátku ve-
řejně projednávat všechny důležité projekty a stavby. 
Vytvoříme systém zasílání aktualit občanům.

Otevřená jednání rady a komisí: jmenovitá hlasování 
Rady i zastupitelstva města, jednání přístupná zá-
stupcům opozice a umožní-li to zákon, i veřejnosti.

Skutečně transparentní rozpočet – rozklikávací on-
line rozpočet propojený s fakturami, výběrovými 
řízeními atp., který zvládne pohodlně ovládat i laik.

Městské fi rmy stejně transparentní jako město samo. 
Transparentní příprava dotačních programů i udě-
lování dotací.

Chytré město
Smart city znamená promyšlený koncept využívání 
technologií, ze kterého profi tuje město, podnikatelé 
i obyvatelé. Nedovolíme, aby se stal záminkou pro 
nesmyslné vyhazování peněz za předražené digitální 
hračky.

Digitální identita občana, která usnadní komunikaci 
s úřady z domova i zapojení do rozhodování o městě.

Otevřená data, která umožní např. tvorbu užitečných 
aplikací (vytíženost přepážek a úředníků, statistické 
údaje a jejich porovnání s ostatními městy, online 
stav dopravy, ...).

IT konzultant pro občany, který lidem poradí napří-
klad při komunikaci s úřadem. Město může využít 
už existujících neziskových služeb.

Postupný přechod na svobodný (open source) soft-
ware – ve spolupráci s “Otevřenými městy” a tak, 
aby na něm město dlouhodobě ušetřilo.

Město, odkud mladí neutíkají
Vždy dostatek míst ve školkách. Školky nesmí být 
přeplněné. Připravíme je na přijímání dvouletých 
dětí. Díky tomu nová místa zajistíme rychleji a lev-
něji.

Kvalitní vzdělání. Budeme s řediteli pracovat na 
zlepšení kvality. Nabídneme třídy s prvky alterna-
tivní výuky. Přijímací řízení se přiblíží tomu do MŠ.

Dostupné sportovní vyžití a vstřícnost k nezávislé 
kultuře: studentské festivaly, hudební kluby, ochot-
nická divadla, alternativní hudební žánry…

Rozšíření stavebních parcel: Naše město se již dlou-
ho nerozrůstá, to je třeba napravit.

Důstojné stáří
Celoživotní vzdělávání ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi i školami. Zkušenosti seniorů nepa-
tří do starého železa, nově nabyté znalosti mohou 
uplatnit nejen v práci.

Podpora aktivního stáří je přínosem pro kvalitu 
života, ale i zdraví (a tedy státní rozpočet). Dotační 
programy musí počítat i s podporou volnočasových 
aktivit občanů nad 65 let.

Bezpečí domova
Výběrové řízení na vrchního strážníka městské poli-
cie. Osobní ohodnocení strážníků za pozitivní přístup 
k občanům, ne jen rozdané pokuty.

Zmapování kriminality a pozornost problémovým 
lokalitám – policie nesmí dopustit vznik míst nebo 
komunit, kde se nevymáhají zákony. Živnou půdou 
kriminality je sociální vyloučení a chudoba, ne-
funkční rodiny a drogové závislosti. Řešení těchto 
problémů je jediným dlouhodobě účinným řešením 
kriminality.

Dostupné bydlení pro mladé rodiny, seniory a lidi 
v bytové nouzi. Město musí znovu vytvořit dostatečný 
bytový fond – a to i výstavbou vlastních bytů. Pokud 
možno spolufi nancovanou z rozpočtu příslušného 
ministerstva.

Předcházení sociálnímu vyloučení. Město nesmí 
nečinně přihlížet nebo dokonce podporovat sestě-
hovávání chudých a sociálně slabých. To vede ke 
vzniku problematických lokalit. Podporujeme činnost 
asistentů prevence kriminality.

Racionální přístup k drogovým závislostem: posílení 
prevence, zejména práce s dětmi z nefunkčních ro-
din. Dostupné kvalitní vzdělání a sportovní a kulturní 
vyžití. Podpora terénní práce se závislými. Posílení 
kapacit doléčovacího zařízení, chráněného bydlení, 
pomoc vyléčeným s návratem do života bez drog.

Zelené a čisté město
Ochrana a rozvoj rekreačních území. Budeme se 
důsledně starat o rozvoj všech sportovišt a rekre-
ačních ploch. Zlepšíme vybavenost, zasadíme se 
o důslednou údržbu všech sportovišť.

Zlepšení čistoty ulic a veřejných prostranství ve 
městě. Systematická podpora třídění odpadu.

Kvalitní odborná péče o zeleň, levná opatření pro 
přírodu ve městě (například ohleduplné sečení, 
“motýlí louky”).

A navíc: Lepší zázemí pro obyvatele i návštěvníky 
města (WC, umývárny, půjčovny kol, informační ta-
bule). Modernější osvětlení – úspornější a šetrnější 
k přírodě a spánku.

Město, které nenudí a žije
Otevřené architektonické soutěže se musí stát 
standardem při každé velké investici do veřejného 
prostoru a vybavenosti.

Ozelenění náměstí Mládeže. Nejprve na zkoušku 
v květináčích. Osvědčí-li se, pak natrvalo. Rozvoj 
přidružených obcí s ohledem na přání místních.

Oživení přirozených místních center. Například ná-
prava neutěšeného stavu kulturního domu Hlinky 
(a bývalého kina). Kulturní a sportovní život patří 
do celého Vltavotýnska!

Transparentní záměr podpory sportů na amatérské 
nebo profesionální úrovni. Sladěný s dalšími městy 
dle jejich úspěchů (např. písecká házená, ledenický 
baseball, ...).

www.facebook.com/PiratiTyn/

www.jihocesky.pirati.cz

V politice nám nechybí nadhled. Foto: David Soldád
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V České republice volíme v pěti 
druzích voleb (komunální, 

krajské, do Poslanecké sněmovny, do 
Senátu a volíme i hlavu státu), dvě-
ma volebními systémy (poměrným 
a většinovým) a aby toho nebylo málo 
čtyřmi různými volebními techni-
kami (volba prezidenta a senátorů 
je totožná). To v praxi znamená, že 
kdybychom vybrali jeden územní ce-
lek (například Týn nad Vltavou) a ve 

všech typech voleb měli zcela stejné 
výsledky hlasování, tak by rozdělení 
na mandáty téměř pokaždé dopadlo 
jinak. Tedy ač by se všichni voliči roz-
hodli ve všech volbách zcela stejně vý-
sledek, který rozděluje na vítěze (mají 
mandát/mají jich hodně) a poražené 
(nemají mandát/mají málo mandátů) 
by byl jiný - díky mechanismu přepo-
čítávání hlasů lze “změnit” vůli lidu, 
respektive výsledky jejich hlasování.

Nejzajímavějším volebním systémem 
v českém prostředí je právě ten do ko-
munálních voleb. Systém se tváří jako 
poměrný - poměrný volební systém je 
založený na myšlence, že každý kdo má 
základní voličskou podporu (volební 
práh - u nás pět procent) má být zastou-
pen (v tomto případě v zastupitelstvu 
města Týn nad Vltavou) poměrně tomu 
jak silnou podporu voličů(!) má. Tento 
systém je navíc výrazně personifikován 
- volič může volit zcela napříč kandi-
dátními listinami (jinde tuto možnost 
český volič nemá). Namísto běžného 
hlasu straně ve skutečnosti rozdává vo-
lič malé části svého hlasů jednotlivým 
kandidátům.

“Volte stranu!” vybízeli své voliče kan-
didáti KDU-ČSL v povedeném inter-
netovém videu - a nejen oni. Všechny 
strany se snaží svým voličům vysvětlit, 
že mají volit stranu. Pokud totiž volič 
volí jenom stranu odevzdá všechny 
malé části svého hlasu, tedy celý jeden. 
Pro představu v posledních komunál-
ních volbách přišlo k volbám 2 875, 
kteří odevzdali více jak padesát tři tisíc 
platných hlasů. Proto pak začíná lov na 
kandidáty do zastupitelstva města. Na-
příklad v již zmíněných komunálních 
volbách 2014 kandidovalo jedenáct 
politických stran a hnutí. A všechny 
chtěli mít co nejvíce hlasů - což zname-
ná mít plnou kandidátku. V Týně má 
zastupitelstvo dvacet jedna členů, tolik 
je i maximum kandidátů na kandidátce. 
To v překladu znamená, že každý ji chce 
naplnit (více možných hlasů). Do za-
stupitelstva města pak kandidují i lidé, 
kteří se neobtěžují k volbám chodit, 
nemají o politiku zájem. Prostě to jen 
někomu podepsali, protože je ukecal. 
Ostatně před čtyřmi lety naplnilo všech 
jedenáct kandidátních listin plných jed-
nadvacet kandidátů - do zastupitelstva 
města tak kandidovalo 231 lidí.

Sehnat dvacet jedna lidí není zábava, 
natož pak přesvědčených a důvěryhod-
ných. Zvláště když vaše strana má šanci 
získat jeden, maximálně dva mandáty. 
Již několik uskupení lavírujících ko-
lem šest procent si již vylámalo zuby na 
tom, že formálně byli v zastupitelstvu 
města, reálně tam seděla spíše kukač-
ka. Letošek bude jiný, kandiduje méně 
stran, ne každý má plnou kandidátku. 
Například Piráti neobsadili šest míst. 
Mohli jsme mít kandidátů více - ovšem 
nemohli bychom za ně ručit. Každému 
našemu kandidátovi pevně věříme, že 
mají pirátství v krvi. Z toho vyplývá, že 
naši věrní voliči, kteří by volili jen naši 
stranu, mají nyní volných šest svých 
hlasů, které mohou rozdat poctivým 
a slušným lidem. Při současném počtu 
postavených kandidátek se vede spíše 
boj o počet křesel. Např. Piráti mají pre-

ference nad 10%, hrají tak reálně o dvě 
až tři křesla, i kdyby to bylo o jedno víc, 
pořád je to část v celku jednadvaceti 
lidí. Hlavním cílem pro nás není urvat 
co nejvíc hlasů, chceme celkově změnit 
přístup k věcem veřejným. Každý za-
stupitel by měl být poctivý a morálně 
silný. Chceme hlavně konec různým 
úlitbám pro kamarády a rodinu, kupče-
ním s hlasy zastupitelů. Proto bychom 
chtěli podpořit těchto šest kandidátů 
z jiných stran, u kterých věříme, že jsou 
poctiví a schopní vykonávat funkci za-
stupitele města Týn nad Vltavou. My 
bychom například zvolili: Jaroslava 
Holuba, Martinu Sudovou.

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

malá volební matematika

Jan Novák, Simon Kostadinov 
 

Piráti Týn nad Vltavou

„Nehrajeme na vás žádné divadlo.“ 
Foto: Immanuel Giel - Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0

Již několikrát jsme slyšeli, že volit Piráty nemá smysl, natož v “konzer-
vativním” Týně nad Vltavou. Piráti jsou příliš mladí, nikdo je tu nezná, 
a když zná, tak ví, že jsou to jen holobrádci. Tvrdá data hovoří jasně. Piráti 
v Týně nad Vltavou mají dlouhodobě nadprůměrné výsledky. Stačí pohled 
na tuto tabulku:

Zdroj: Volby.cz; zpracování Simon Kostadinov

V tabulce vidíte, že výsledky Pirátů z Vltavotýnska mají dlouhodobě 
rostoucí tendenci - každé volby jsme dosáhli lepších výsledků. I díky 
všem, co nás podpořili, za což děkujeme! Jsme dlouhodobě nejsilnější 
jihočeské Pirátské město a ve většině případů jsme i nad průměrem 
republiky. Rád bych připomněl výborný výsledek Tomáše Nováka při 
jeho kandidatuře do senátu v roce 2016 - v Týně dosáhl na úžasných 
11,61%! Volit Piráty má smysl! O to více v Týně nad Vltavou! Věřte 
nám, nebojte se nás volit a my pro nás všechny otevřeme město a za-
pojíme občany do rozhodování.

VOLIT PIRÁTY Z TÝNA MÁ SMYSL

Simon Kostadinov 
 

Piráti Týn nad Vltavou

2010 2012 2013 2014 2016 2017
Komunální Krajské Parlamentní Komunální Krajské Parlamentní

Piráti Týn 2,28% 2,35% 2,57% 5,13% 5,98% 14,01%
Průměr jihočeský kraj x 1,79% 2,37% x 3,49% 10,51%
Průměr republika x 2,19% 2,66% x 1,74% 10,79%
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 s čím zatočí piráti?
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.

Zajímáte se o veřejné dění v Týně? Chcete pomáhat Pirátům?
Obraťte se o bližší informace na

lídra týnských Pirátů: Jana Nováka
jan.novak@pirati.cz

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

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
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