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Česká pirátská strana 
kandiduje letos do ko-
munálních voleb celkem 
v pěti významných měs-
tech Libereckého kraje 
a věří, že ve všech uspějí. 
O důvěru voličů se ucházejí 
v Jablonci nad Nisou, Čes-
ké Lípě, Semilech, Turnově 
a v Železném Brodě. Před-
seda krajského sdružení 
Ondřej Kolek kandiduje 
na nezávislé kandidátce 
v obci Pěnčín na Jablonecku 
a druhý místopředseda Petr 
Vyhnal ve Smržovce. Celkem 
tedy budou Piráti kandido-
vat v sedmi obcích kraje.

Situaci shrnuje krajský 
předseda Ondřej Kolek: 
„Máme vynikající lídry 
a  čela kandidátek, ale špič-
kové odborníky jsme schop-
ni získat i pro nižší pozice, 
což dokládá Jablonec nad 
Nisou, který je díky naší 
neúčasti v Liberci pirátskou 
výstavní skříní letošních vo-
leb. Pod vedením podnikate-
le Jana Poláka sestavil míst-
ní tým skvělé volební menu 
od kandidátů po program, 
který nabízí mému rodišti vy-
kročení do 21. století. Jiným 
příkladem je Železný Brod, 
kde se pod vedením naděj-

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

hradil Danielu Weissovou, 
která kandiduje do Senátu. 
Do Senátu podporujeme 
také Michaelu Tejmlovou 
z Jablonce nad Nisou. Do 
horní komory tak vysíláme 
rovnou dvě ženy.“

Předseda Ondřej Kolek kan-
diduje v Pěnčíně za sdru-
žení nezávislých kandidátů 
  Za společný rozvoj obce. 
Místopředseda Petr Vyhnal za 
sdružení Smržovka srdcem.

Oproti minulým komunálním 
volbám se tedy jedná o počet-
nější zastoupení. 
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Rozhovor s Ivanem Bartošem.  Jak 
volit? Veřejné zakázky podle pravidel.
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Piráti kandidují do sedmi 
obcí v Libereckém kraji 
a mají co nabídnou

Za hlavní však Piráti považují 
výrazný nárůst kvality svých kan-
didátů a volebních programů. Za 
poslední čtyři roky získali podle 
slov svého krajského předsedy 
O. Kolka řadu cenných zkušeností a 
vloni ve volbách do Poslanecké sně-
movny od voličů získali podporu 
v podobě 11,42 % hlasů, čímž se za-
řadili na třetí místo v kraji a třetí byli 
i mezi krajskými sdruženími Pirátů 
za Prahou a Středočeským krajem.

Velkou otázkou letošní volební stra-
tegie Pirátů byl Liberec. „Velmi nás 
potěšil zájem voličů o to, aby Piráti 
v Liberci kandidovali. Naše rostoucí 
renomé potvrdil i sám fakt, že zá-
stupci celkem pěti různých stran 
a hnutí usilovali o spolupráci s Pi-
ráty v krajském městě. Na zákla-
dě vlastního úsudku, zkušeností 
a v souladu s doporučením ve-
dení strany jsme došli k závě-
ru, že v Liberci v r. 2018 ješ-
tě kandidátku nepodáme ani 
nespojíme své síly s jinými stra-
nami. Ctíme povolební spolupráci 
na vytváření lepšího prostředí 
pro život v naší zemi. Nebude-
me se ale účelově a hladově drát 

za koryty. Věřím, že v roce 2022 
nabídneme Liberci kvalitní a smy-
sluplnou alternativu k současnému 
stavu,“ dodal k Liberci O. Kolek.

V roce 2014 Piráti kandidovali 
v Jablonci nad Nisou, Turnově, 
České Lípě, v Desné a v Mimoni 
a získali celkem tři mandáty. Sou-
časnou situaci komentuje Kolek 
následovně: „Naše krajská základ-
na setrvale roste, a to jak v počtu, 
tak i v kvalitě. Již v létě nás oslovo-
vali další zájemci a příznivci, s úmy-
slem postavit pirátskou kandidát-
ku v několika dalších obcích. Jako 
krajský předseda ručím za kvalitní 
a udržitelný rozvoj celého sdruže-
ní, proto trvám na budování dů-
věry jak v rámci členské základny, 
tak směrem k občanům. V roce 
2022 se proto můžeme všichni tě-
šit na ještě lepší zastoupení Pirátů 
v komunálních volbách v Liberec-
kém kraji.“

Ondřej Kolek   

 

Rozhovor s Ivanem Bartošem, předsedou České pirátské strany.

“Není možné, aby politik vykonával několik funkcí 
na plný úvazek a za každou dostával plnohodnotný plat,” 
říká předseda České pirátské strany Ivan Bartoš v předvo-
lebním rozhovoru pro Pirátské listy. V blížících se komu-
nálních volbách věří v úspěch, cílem je obhájit pirátské 
bašty, jako jsou třeba Mariánské Lázně, posílit pirátskou 
posádku na brněnském magistrátu a zvítězit v Praze. 
Piráti jsou podle Bartoše jediní, kteří nabízí lidem 
opravdu otevřené radnice a fungující město. “Občan, 
který může kdykoli zajít na radnici za „svým“ politikem, 
to má být cíl komunální politiky,” dodává.

Máme tady vládu, kterou vede trestně stíhaný premiér 
a jejíž součástí je po třiceti letech komunistická strana. 
Hlasovalo se o neúplném kabinetu. Mně nejde do hlavy, 
jakým způsobem vyjednával, či spíše nevyjednával před-
seda ANO Andrej Babiš podporu své vládě. 

Máte za sebou deset měsíců působení ve Sněmovně.
V létě vznikla vláda s podporou komunistů. Jak se 
na ni díváte a mění to nějak politické cíle Pirátů?

pokračování rozhovoru na str. 2

Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální 
bublina. A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi!

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

Křížovka. Poslanec v Libereckém kraji.
PIXEL

Listy vašeho města Vaše kandidátka do senátu.
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Pan Hamáček (ČSSD) se stal současně ministrem vnitra  
i zahraničí, což se jednoduše nedá stíhat, den před hlasová-
ním o důvěře se odporoučela ministryně spravedlnosti. Šest 
dní poté, co vláda získala podporu komunistů, hnutí ANO  
a ČSSD, odstoupil ministr práce a sociálních věcí. Těžko do-
dávat nějaké silnější hodnocení. 

Obáváme se, že tato vláda v oblasti modernizace České  
republiky skrze zefektivnění fungování veřejných institucí  
a digitalizace státní správy, stejně tak jako v oblasti protiko-
rupční legislativy, příliš neudělá. Budeme ji ale i tak intenzivně 
šlapat na paty. Digitalizace a transparentnost státu jsou naše 
stěžejní cíle i nadále.

Ale víte, co bylo zajímavé? Celé to dlouhé období, než vznikla 
vláda s důvěrou, bylo z určitého pohledu vlastně konstruktivní.
 
Tak to potřebuji vysvětlit.
 
To období mělo jednu výhodu z pozice té konstruktivně opozič-
ní role. Protože ačkoli fungovala hlasovací koalice ANO, KSČM 
a SPD, tak se daly předkládat zákony, které měly šanci procházet 
legislativním procesem. Piráti jednali v uplynulých měsících  
s politickými stranami napříč Sněmovnou. Předložili jsme řadu 
zákonů, a v rámci toho se nám podařilo projednat nejedno 
protikorupční opatření. Třeba zákon proti kumulaci funkcí. 
Není totiž možné, aby politik vykonával hned několik funkcí 
na plný úvazek a za každou tuto funkci dostával plnohodnot-
ný plat. Zákon ANO s ODS bohužel prozatím zablokovali,  
ale na plénum Sněmovny se dostane znovu. Dále třeba zrušení 
výjimek z registru smluv pro ČEZ, který už prošel prvním čte-
ním i garančním výborem. Zmíním i nominační zákon, kterým 
jsme prosazovali zprůhlednění obsazování postů ve státních 
a polostátních firmách. Sněmovna ho sice nakonec zamítla,  
ale dotlačili jsme tak vládu předložit vlastní verzi tohoto zákona, 
který by měl omezit trafiky ve státních firmách. 

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

Pro Piráty ne. Nyní pracujeme na prosazení pirátské novely 
exekučního řádu. Taky usilujeme o zajištění dostupného bydlení 
pro co možná nejvíce lidí. Stěžejní je pro nás v příštích měsících 
určitě oblast digitalizace státu. Jsme konstruktivní opozice, 
podepíšeme se tedy i pod návrhy ostatních stran, pokud budou 
dobré. A to nehledě na to, která strana je předloží. Naopak  
se postavíme proti těm zákonům, které uznáme za špatné.
 
Chcete uspět v blížících se komunálních volbách, dokonce 
říkáte, že příští sněmovní volby chcete vyhrát. Průzkumy 
vám stále předpovídají okolo deseti procent hlasů. Jak chcete 
vítězství dosáhnout?

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

Co se nadcházejících komunálních voleb týče, prosazujeme 
opravdu otevřené radnice. Občan, který může kdykoli zajít  
na radnici za „svým“ politikem – to má být cíl komunální 
politiky. 

Obecně chceme uspět ve městech, kde dlouhodobě Piráti 
působí či vedou radnice. Chceme obhájit Mariánské Lázně, 
posílit v Brně a pochopitelně dobýt pražský magistrát. V Ma-
riánských Lázních Piráti otevřeli radnici lidem. Náš starosta 
má veřejný kalendář a obyvatele pravidelně zapojuje do chodu 
města. V Brně máme náměstka pro participativní rozpo-
čet. Lidé si v této jihomoravské metropoli mohli sami určit,  
co městu chybí a kam má město investovat. Jsem hrdý na to,  
že pirátskou politiku budujeme pevně a že to lidé vidí a oceňují.

Jak jsou na tom Piráti s počty členů?
 
Blížíme se k tisícovce členů České pirátské strany, navíc máme 
několik tisíc registrovaných příznivců, kteří jsou ochotni po-
máhat a jít vstříc občanům. To je ostatně největší pilíř pirátské 
kampaně  tisíce lidí, kteří jsou ochotni rozdávat a sdílet Pirát-
ské l isty a vysvětlovat pirátskou politiku přátelům, známým 
i veřejnosti. 

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

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

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

První fanoušci Pirátů byli mladší lidé, ale mně už je taky skoro 
čtyřicet, už nejsme žádní kluci. Mnozí z nás mají děti. 
Pirátští voliči jsou vesměs optimisticky smýšlející lidé, kteří ne-
měli 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 přine-
sou Piráti pro jejich vnoučata. Boj proti korupci, rozkrádání a 
plýtvání se přece týká všech!

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

 Ivan Břešťák

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

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

Přejeme Vám 5. a 6. října šťastnou ruku  
za plentou.

Jan Tempel

PhDr. Ivan Bartoš PhD. 
(*20. března 1980 v Jablonci nad Nisou) je předseda České 
pirátské strany a poslanec PSP ČR za Středočeský kraj. 
Maturoval ve Sp     ojených státech amerických, následně 
složil také českou maturitní zkoušku. V roce 2005 získal 
titul PhDr. v oboru informační věda a dále pokračoval  
 ve studiích jako interní doktorand se specializací na da-
tabázové modely, databázové systémy a informační služby 
internetu. Studium zakončil získáním titulu Ph.D. Hraje 
na akordeon, je vášnivým čtenářem a filmovým nadšen-
cem s velkou sbírkou originálních DVD. Je ženatý s Lydií 
Frankou a společně vychovávají dceru. Ivan Bartoš je již 4 
roky přísný abstinent.

Jednou z priorit našeho programu 
jsou rovné, nediskriminační a trans-
parentní veřejné zakázky. Co ta slova 
ale vlastně v praxi znamenají? 
Slovo transparentnost zní už několik let 
ze všech stran, že už natolik zevšednělo, 
až naprosto ztratilo svůj význam. Ne-
dávno jsem viděl podařený vtip, který 
zněl nějak takto: „Zakázka byla naprosto 
transparentní. Vítěz nám byl od začátku 
znám.“… tak takhle NE! 

Našim cílem je dodržovat zásady nejen v 
režimu zakázek dle zákona 134/2016 Sb.,  
ale také u zakázek malého rozsahu. 
Jednoduše u všech veřejných zakázek. 
Uvedl bych několik porušení těchto zá-
sad, na kterých je možné ilustrovat to, 
co my nedovolíme. 

Transparentnost 
Porušení zásady transparentnosti 
pro mne znamená krom nedostateč-
ného zveřejnění všech informací i to,  
pokud nejsou hodnotící kritéria nasta-
vena transparentně. Situace, kdy účast-
níkům není jasné, na základě jakých kri-

térií bude nabídka hodnocena (např. není 
uvedena konkrétnější specifikace hod-
nocení kritéria). Dalším případem bývá 
netransparentní hodnocení nabídek,  
když komise v průběhu hodnocení mění 
či doplňuje hodnotící kritéria či mění 
jejich váhu. 

Nediskriminace
K diskriminaci obvykle dochá-
zí, pokud je omezen počet doda-
vatelů nepřiměřenou kvalifikací.
Diskriminace se zadavatel dopustí  
v situaci, kdy vymezí podmínky zadáva-
cího řízení způsobem, který znemožní 
určitému okruhu dodavatelů zúčastnit 
se tohoto zadávacího řízení. Častým 
problémem je také uvádění konkrétních 
značek, zejména v oblasti nákupu infor-
mačních a komunikačních technologií. 

Zásada rovného zacházení 
Zadavatel se dopustí porušení této zá-
sady obvykle v situaci, kdy některého  
z účastníků vyzve k objasnění nabídky  
a jiného vyloučí. V tomto okamžiku 
nehovoříme o diskriminaci vylouče-

ného účastníka zadávacího řízení, jak 
by se mohlo na první pohled zdát, nýbrž  
 o nedodržení rovného přístupu ke všem 
účastníkům. Ke všem účastníkům zadá-
vacího řízení je třeba přistupovat v celém 
zadávacím řízení tak, aby nebyl nikdo 
zvýhodněn, nebo jinak preferován. 
Další zásadou, která je od roku 2016 
ukotvena v zákoně (zákon o zadávání ve-
řejných zakázek 134/2016 Sb.), je zásada 
přiměřenosti. Touto zásadou by se měl 
zadavatel řídit ve všech fázích zadáva-
cího řízení. Např. přiměřené nastavení 
počtu a hodnoty referenčních zakázek,  
nebo v případě vymezení lhůt. 

Chtěl jsem tímto článkem poukázat na 
nejčastější porušení zásad, ke kterým by 
nemělo docházet, ale ke kterým v praxi 
dochází. Bohužel k porušení těchto zá-
sad, dle mého názoru, došlo nedávno  
v Turnově v případě zakázky na dětské 
hřiště „dřevěný drak“. 

Zbyněk Miklík

Veřejné zakázky podle pravidel
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Železný Brod potřebuje nastartovat novou etapu, 
dát impulz do budoucnosti, zastavit vysídlování 
a podpořit začínající podnikatele. My tomu chceme 
pomoci.

Sestavili jsme zřejmě nejmladší kandidátku v historii 
našeho města. Do voleb nastupujeme s věkovým prů-
měrem 22 let, kdy náš nejstarší kandidát po volbách 
oslaví 30. narozeniny. Přesto jsme odborností široce 
rozkročeni. Jak u Pirátů bývá zvykem, několik z nás 
pracuje v IT nebo tento obor studuje, v rámci napři-
klad do dopravy. Na kandidátce dále máme odborníky 
na fi nance, stavebnictví, bezpečnost obyvatel, chemii, 
ale i umělce a šperkaře. Někteří naši kandidáti pravi-
delně docházejí na zastupitelstva a fungují jako občan-
ská opozice, přijímají podněty od spoluobčanů, všímají 
si jejich problémů a snaží se je tak zastupovat, 
několikrát už i přispěli k vyřešení záležitostí, 
které nám všem ztěžovaly život. Pod Piráty 
najdete i studentku politologie, nebo místopřed-
sedu Mladých demokratů, organizace, která se vě-
nuje pořádání vzdělávacích konferencí, přednášek, 
diskuzí s odborníky, nebo simulací politických de-
bat a zastupitelstev, aby tak mladé lidi zapojovala 
do veřejného života. Tito všichni lidé jdou do voleb 
s tím, že pozvednou své město, ve kterém by chtěli žít
 i v budoucnu, ale stávající stav jim to neumožňuje. 
Navíc máme výhodu skýtající v Pirátské straně, jež 
obsahuje široké spektrum odborníků a nadšenců 
v různých oborech, kteří jsou vzájemně propojení, 
sdílí své dobré i špatné zkušenosti a jsou si navzájem 
nápomocní.

Pomalu se dostáváme k problémům, které Železný Brod 
má. Chybí nám tu zaměstnanost a z města se tak stává 
spíše rezidenční oblast, ze které všichni ráno odjedou 
a k večeru se vrátí přespat. S tím je spojena i téměř vy-
sídlená hlavní třída, kde spousta obchodů zavřela, pro-
tože neměla zákazníky. Podobné je to s restauracemi. 
My jednoznačně podporujeme rozvoj drobného pod-
níkání, a to nejen v oblasti pohostinství, ale i výroby, 
služeb apod. Spoléhat se na fabriky a montovny není 
vhodnou cestou do budoucnosti. Brzy nám nastoupí 
průmysl 4.0, kdy spoustu lidí na nejnižších pozicích 
nahradí automatizace a budeme se tak zabývat ohrom-

nou vlnou lidí bez práce. Brod navíc přišel o turismus, 
který je potřeba navrátit. Pomoci by tomu měla hlavně 
Greenway Jizera, jež končí nedaleko našeho katastrál-
ního území, je to tedy primárně naším problémem. 
Turismus a podnikání jsou ale spojité nádoby a pod-
porou jednoho dokážeme podpořit i druhé. Pokud 
dokončíme cyklostezku, rozvine se nám ubytování, 
restauratérství a další služby nabízené příchozím. 

Tímto zastavíme i další problém, který naše krásné 
město zužuje, a to jeho postupné vylidňování. Od 
roku 1980 se počet obyvatel téměř trvale snižuje a od 
roku 2010 do roku 2017 ubylo cca 400 občanů, což je 
na dnešní počet zhruba 6000 obyvatel opravdu velká 
část. Pokud toto nezastavíme, časem tu nikdo nezby-
de. To je jeden z důvodů, proč do těchto voleb staví-
me tak mladou kandidátku. Máme pocit, že pokud 
my nepozvedneme město, nebude nám zde umožněna 
bezstarostná výchova dětí a přesuneme se do větších 
měst, už se v Brodě žádná další generace nenajde, 
což by byla velká škoda. Železný Brod býval centrem 
dění širokého okolí a dnes o tuto pozici přichází, 
ne-li již přišel. Vždyť má stále co nabídnout, ať je 
to příroda, spousta schopných a aktivních občanů, 
dlouhá historie a památky, ale i dispozice k bydlení 
na opravdu levných pozemcích i nemovitostech.

Pro Železný Brod máme i vizi do budoucna, v prv-
ním odstavci jsem psal o nastartování nové etapy, 
která je nutná. Po době železné a skleněné musíme 
najít další epochu, my bychom chtěli podpořit přerod 
našeho města v technologické centrum, respektive 
takové „centříčko“, protože nestojíme o velkoměsto 
a chceme zachovat brodský ráz. Není naším cílem 
pohřbít všechny sklárny, pro tuto oblast jsou důle-
žité, ale musíme přijmout fakt, že sklářství se už do 
bývalé podoby nevrátí a stavět na něm ekonomiku 
a soběstačnost kraje nepůjde. Proč se tedy nezaměřit 
na něco nového, využít blízkost i technické univerzity 
a chytrých hlav nejen v Brodě, ale i okolí.

Jsme si naprosto vědomi, že nepůjde vše splnit za 
4 roky volebního období, ačkoli spousta věcí se dá 
alespoň nastartovat. Myslíme na budoucnost a máme 
vizi, tak nám dejte svůj hlas a Pojďte do toho s námi!

Piráti jdou do voleb s velmi 
mladou sestavou

Změníme systém 
přidělování bytů

Stávající nastavení přemršťuje ceny bytů na mnohem vyšší částky, 
než jsou v Železném Brodě vhodné. Nám se tato záležitost nelíbí, 
a tak jsme oslovili odborníky v oboru a Piráty z jiných měst, abychom 
našli vhodnější způsob, jak přidělovat obecní byty.

Obálková metoda uměle zvyšuje nájem, a to mnohdy až na dvojnásobek 
nejnižší sazby. Dostáváme se tak na cenu vyšší než 100 Kč za metr čtve-
reční a stavíme naše byty na úroveň bytů v jiných městech, s mnohem 
většími pracovními možnostmi, infrastrukturou a větší sítí služeb. Těmto 
městům se musíme snažit vyrovnat jinak než cenou bydlení. Podle nás 
jsou obecní byty jistým způsobem službou občanům a také prostředkem, 
jak občany ve městě udržet a usnadnit jim život ve městě. Je pochopitelné, 
že na provoz a opravy bytů nesmí město doplácet a bytový podnik by 
měl být samostatný. Ovšem bydlení není ani státním podnikem, vydělá-
vajícím prostředky pro jeho provoz, natož daňovou zátěží obyvatelstva.
S pomocí Pirátů z různých částí našeho kraje a republiky jsme dali do-
hromady několik variant přidělování obecních bytů a vybrali z nich tu 
nejvhodnější, která bude sloužit našim občanům.

Základem jsou veřejná výběrová řízení pro každý byt zvlášť, ta budou 
rozdělena do několika úrovní dle vybavenosti, místa a dispozic. Tomu 
bude také odpovídat vypočtená částka za metr čtvereční, která již v rámci 
řízení neporoste (nutné jsou pouze časové korekce ceny, například kvůli 
infl aci). Zastupitelstvem města bude nominována komise k přidělování 
bytů, ve které by každá strana v zastupitelstvu měla mít svého nominanta, 
aby byla zaručena jednoznačná nestrannost. Tato komise, společně se za-
stupitelstvem, radou a odborníky v sociální oblasti, sestaví klíč, dle kterého 
bude posuzovat přihlášené do výběrového řízení na základě sdělených 
reálií. Přihlášení budou seřazeni a celé zhodnocení se předá do rukou 
rady města, která o přidělení bytu rozhodne. Cena bytů v kategorii bude 
jednotná a na tuto částku také snížíme přestřelené nájmy z let minulých. 
Vše necháme vypočítat odborníky tak, aby město na provoz bytů nemuselo 
doplácet, ale také aby byty opravdu sloužily svému účelu, tedy bydlení.
 
Dalším palčivým problémem Železného Brodu je jeho postupné vylid-
ňování. To se dá částečně řešit bytovou politikou. Naše krásné město 
se pomalu, ale jistě, stává žádanou lokalitou některých rodin díky jeho 
blízkosti k dálniční síti a k větším městům, okolní přírodě, klidu a atmosféře 
ve městě a v neposlední řadě jeho příznivé cenové nabídce. Stávající systém 
je ale nastaven tak, že téměř neumožňuje tzv. přespolním získat bydlení 
v obecních bytech. My to chceme umožnit s tím, že upřednostníme naše 
stávající občany a ty, kteří tu pracují, ovšem musíme dovolit ostatním, 
aby v Železném Brodě mohli žít a doplnit tak odcházející.

Jan Tempel
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VOLEBNÍ PROGRAM

Doprava

Zvýšíme průjezdnost centrem
Například částečným podélným stáním na chodníku 
v ulici Masarykova, ovšem pouze pro zásobování
a na omezenou dobu. 

Nahradíme parkovací automaty hodinovými 
kotoučky
Parkování není věc, na které by město mělo vydělá-
vat. Chceme umožnit občanům využívat parkoviště 
logicky a dle jejich potřeby.

Náš program je především dlouhodobou a rozsáhlou vizí, která by se nám do novin nevešla, proto vám přinášíme pouze jeho část. 
Zbytek se můžete dočíst na zeleznybrod.pirati.cz

Kultura, sport 
a turismus

Urychlíme rekonstrukci koupaliště
Městské koupaliště neodpovídá stávajícím normám, 
bude potřeba rozsáhlejší investice do celého areálu a 
bylo by vhodné připojit k projektu návrh na náhradu 
zbořeného tobogánu. Naše koupaliště bylo ještě 
nedávno slavné v širším okolí, musíme mu navrátit 
atraktivitu.

Snížíme administrativu pro pořádání akcí a 
budeme podporovat kulturní akce třetích 
stran
Pokud bude mít kdokoli zájem uspořádat kulturní 
akci na městském pozemku, budeme tomu naklonění 
a pokusíme se organizátorovi maximálně pomoci
a snížit náročnost administrativy.

Připravíme koncepci lávky pro pěší a cyk-
listy z Poříče na Jiráskovo nábřeží
Provizorní most nám ukázal nutnost přiblížení Po-
říče k centru města. Tato lávka se navíc bude dát 
použít pro plánovanou trasu Greenway Jizera a celá 
koncepce povede k oživení Poříče.

Rozšíříme možnosti třídění odpadů o bio-
odpad, plechovky, použité rostlinné oleje 
atd.
Brzy se dostaneme do doby, kdy bude zakázáno 
skládkování a navýší se tak náklady na svoz směsné-
ho odpadu. Musíme myslet dopředu, naučit se třídit 
a využívat co nejvíce zdrojů. Vylité rostlinné oleje do 
kanalizace navíc znečišťují vodu a ztěžují její čištění 
v ČOV, přicházíme tak o nejdůležitější zdroj pro život.  

Veřejný 
prostor 

a ekologie

Klademe důraz na transparentnost se 
systémem zpětné vazby
Podporujeme výběrová řízení do řídících funkcí 
s důrazem na odbornost. Financování š kol na základě 
objektivních kritérií s více jak ročním výhledem. Po-
suzování kvality š kol podle širšího spektra ukazatelů. 
Vytvoření systému efektivní zpětné vazby orientující 
zřizovatele, š koly samé i veřejnost v ú rovni výchovy 
a vzdělávání.

Vytvoříme prostředí, které jde s dobou a 
připravuje žáky nejen na dospělost
Nejen ve smyslu materiální vybavenosti, ale přede-
vším v inovaci výukových forem a metod. Chceme 
připravovat děti na budoucnost s důrazem na rozvoj 
komunikace, kritického myšlení a spolupráce mezi 
žáky a učiteli. Vidíme š kolu jako dynamickou a učící 
se entitu.

Školství

Zavedeme pravidelné neformální schůzky 
vedení města s občany
Chceme se veřejnému dění věnovat nejen zastupi-
telstvem a radou, ale i neformálním setkáním mimo 
ofi ciální budovy, kde se budeme věnovat občanům 
formou veřejné debaty.

Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, 
které občané zastupitelům zašlou.
Zavazujeme se, že všichni naši zástupci obce se 
budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto 
způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stra-
nám, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není 
podstatné, zda petice budou organizovány na papíře 
či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat 
a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důle-
žitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy 
nezbytné.

Otevřenost a 
transparent-

nost

Změníme princip přidělování bytů a snížíme 
přemrštěné nájmy
O přidělení bytu by měla rozhodovat nezávislá ko-
mise, na základě klíče stanoveného s odborníky. 
Byty budou rozřazeny do kategorií a jejich cena 
bude stanovena jednotně. Přemrštěné nájmy z let 
minulých se pokusíme snížit.

Rozšíříme kamerový systém na hlavní prů-
tah a parkoviště na sídlištích
Navýšit počet kamer na hlavním průtahu a parko-
vacích plochách, kde se koncentruje nejvíce lidí, 
je jednoduchý a účinný způsob zajištění bezpečnosti. 

Obec by měla prosazovat rovné zacházení 
a aktivně předcházet sociálnímu vylou-
čení.
Pro zajištění rovnoprávnosti je potřeba dlouhodobé 
řešení, nikoliv nařízení a kvóty. Podporujeme dlou-
hodobé nástroje, které odstraňují sociální vyloučení 
(vzdělání, komunitní centra, důsledné potírání trestné 
činnosti).

Občanům

Podpoříme začínající podnikatele vytvoře-
ním podnikatelského inkubátoru
Budeme stát o dotaci pro zavedení tohoto institutu, 
kde budou dostupní a částečně, nebo plně dotovaní 
odborníci v oblasti podnikání, marketingu, fi nancí, 
účetnictví atd.

Zavedeme participativní rozpočtování
V rozpočtu města vytvoříme novou kapitolu, tedy 
participativní rozpočet, kde budeme každý rok hos-
podařit s určitým objemem peněz všichni bez rozdílu, 
zároveň proběhne informační kampaň pro ideální 
porozumění všech, k čemu vlastně participativní 
rozpočet je.

Povedeme úřady k úspornému hospodaření
Úředníci jsou v dnešním systému přidělování obec-
ních či státních peněz nuceni vyčerpat celou při-
dělenou částku, jinak jsou často svým nadřízeným 
potrestáni, protože zbytek nevyčerpaných peněz 
se vrací. Tento systém je podle nás špatný. Příslušné 
odbory obce by měly dostat fi nance na určitý pro-
jekt a nevyčerpané peníze na konci roku převést do 
rezervního fondu na další období. Úředníci by měli 
být vedeni k šetření a kvalitě.

Finance a 
podníkání
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Jan Tempel
24 let, Železný Brod
IT specialista

V minulosti se věnoval pořádání hudebních festivalů. 
Mezi jeho záliby patří politika, hudba, jazyky, technika 
a historie.

Kandidátka

Jiří Šťastný
21 let, Železný Brod
Student informatiky  
a logistiky, prodavač

Při studiu se specializuje na krizové řízení a analýzu pod-
niků. Jeho koníčky jsou sport, hudba, cestování autem  
a politika.

Jan Štěpán
22 let, Železný Brod
Vedoucí servisu

Pamatujete si areál firmy Exatherm v centru města? Komplex 
budov během letošního roku padl k zemi a v současné době 
končí sanace areálu zamořeného rtutí. Vše stálo mnoho mi-
lionů a zbytečně.

Psal se rok 2010 a v průběhu finanční krize byl v centru města 
uzavřen areál firmy Exatherm, která zde vyráběla rtuťové tep-
loměry. Město se rozhodlo areál odkoupit pro další využití. Zde 
došlo, dle našeho názoru, k prvním nedostatkům. Před nákupem 
komplex budov neprošel žádnou analýzou rizik, která byla na 
místě s ohledem na rizikovost předchozí výroby. Konečná částka 
za odkup areálu dělala přibližně 7 500 000 Kč.

Areál se stal majetkem města a analýza rizik proběhla následně. 
Byly zjištěny smrtelně nebezpečné koncentrace rtuti uvnitř něko-
lika budov. Konkrétně výpary ze stěn překračovaly pětadvacetiná-
sobně za jednu hodinu maximální tolerovanou roční koncentraci 
rtuti. Dále byla zamořena jímka a podloží pod jednou z budov 
a nádvořím jedné budovy. Studie také uvádí jasnou informaci 
o možném pohybu rtuti vlivem času. Rtuť se sama pohybovat z 
budov či podloží nikam nebude. Zůstane na svém místě, dokud 
nebude odstraněna, což dle zákona musí být, ze všech zamořených 
částí. Takto areál stál a chátral dalších 7 let bez jakéhokoliv zásahu. 
Následně začal proces sanace areálu pro možnost jeho dalšího vy-
užití. Byla vypsána zakázka v hodnotě přibližně 15 milionů korun,  
na jejíž zaplacení získává město evropskou dotaci. Vítězí firma 
s nabídkou 6,9 milionu korun bez DPH.
Ale k současnosti. Pokud budeme kalkulovat s katastrálním 

výměrem území o 2834 metrech čtverečních a vydělíme jím 
celkovou částku nákladů na areál, dostaneme se na cenu nece-
lých 8000 Kč za metr čtverečný, a to nám zbyla prázdná plocha. 
Budovy jsou srovnány se zemí, proběhla sanace podloží a plány 
vedení města jsou známé. “Mezigenerační” hřiště s inline drá-
hou a posilovacími stroji pro seniory. Ovšem hřišť je ve městě 
několik a právě v blízkosti areálu jedno také stojí, město je navíc 
nezvládá udržovat, stejně tak nedaleké parky. Pro sportovní vyžití 
je vhodnější areál za sokolovnou, který bohužel nadále chátrá. 
My bychom toto území raději svěřili do rukou odborníků na 
urbanismus, kteří dokáží určit využití místa v souladu s okolím 
a na základě vize budoucího rozvoje města.

Jiří Šťastný

Kauza Exatherm

Během studií docházel rok na univerzitu Instituto Polité-
nico de Braganca v Portugalsku. V nejbližší době se hodlá 
navrátit ke studiu IT. Potěšení nachází ve hře na kytaru, 
cestování, autech, technice, vaření, politice a sportu.

Dagmar 
Sobotková
20 let, Chlístov
Studentka politologie

Ve volném čase má na starosti jako cvičitelka 
obor všestrannosti v TJ Sokol Těpeře. Navštěvuje 
hudební festivaly, sportovní akce a v létě pracuje 
jako prodavačka v pekárně a cukrárně.

Ondřej Oliva
22 let, Hrubá Horka
Sklář, student  
zlatnictví

Pomáhá ve sklářském studiu svých rodičů. Mezi 
jeho zájmy patří bonsaie, koi kapři, fotografová-
ní, počítačová grafika a web design.

Cyril Vacek
19 let, Železný Brod
Student gymnázia, 
místopředseda Mladých
demokratů

Kateřina 
Loumová
22 let, Bzí
Prodejce zájezdů

Brigádničí jako promítač, barista a v létě jako 
plavčík. Ve volném čase sleduje politiku a hraje 
na violoncello

Vystudovala obchodní akademii v Jablonci nad 
Nisou v oboru Zahraniční obchod. Jejími koníč-
ky jsou cestování, čtení knih a fotografování.

  

 

BC. Ondřej 
Kovář
19 let, Horská Kamenice
Podnikatel ve  
stavebnictví

Filip  
Bezstarosta
24 let, Železný Brod
Konzultant klientského  
vývoje

ING. Zdeněk 
Hloušek
29 let, Železný Brod
Finanční kontrolor  
zahraničního vývoje

Kateřina  
Rezlerová
22 let, Železný Brod
Pracovnice přepážky  
a zástupkyně vedoucí  
na poště

Vojtěch Žilík
19 let, Malá Horka
Hasič, student oboru  
Plánování a řízení  
krizových situací

Miloslav 
Kafka
18 let, Železný Brod
Student strojírenství

Václav 
Vondra
18 let, Bzí
Student gymnázia

Samuel  
Machat
22 let, Železný Brod
Student IT

Vystudoval Pozemní stavby na SPŠS Liberec, 
dále pokračoval v oboru Pozemní stavitelství 
na ČVUT v Praze. Mezi jeho záliby patří sport, 
cestování a zábava v jakékoli formě.

Při studiu oboru Aplikovaná chemie na SUPŠS v 
Železném Brodě, se zaměřil na životní prostředí. 
Ve volném čase se věnuje sportu, cestování, 
vaření a kultuře.

Svojí profesionální kariéru zaměříl na automo-
tive. Zabývá se pořádáním turnajů v malé kopa-
né. Kromě toho se věnuje bádání v matrikách a 
tvorbě rodokmenů. 

Celý jeho dosavadní život se točí kolem hasičů. 
Vystudoval obor Strojník požární techniky a v 
současnosti slouží u HZS SŽDC Liberec. Věnuje 
se požárnímu sportu u JSDHO Železný Brod.

Během studia funguje jako praktikant v SVČ 
Mozaika v Železném Brodě. Mezi jeho hobby 
patří turistika a geocaching, nebo hraní počí-
tačových her.

Propaguje užívání svobodného softwaru a sdílení 
vzdělávacích prostředků. Ve volném čase se 
věnuje rozšiřování svých jazykových schopností 
(angličtina, francouzština, španělština).

Vystudovala obor Obchodní akademie na OHŠ 
v Turnově. V minulosti působila ve Skautu a 
jeho hodnoty si chce nést i nadále. Zajímá se o 
přírodu, vesmír, četbu knih a hudbu. 

Zajímá se o psychologii, filmy, kreslení, tvrdou 
hudbu, hraní a vytváření dračího doupěte a filmy, 
které také amatérsky tvoří. 
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Mgr. Michaela Tejmlová, LL.M. je zastupitel-
ka města Jablonec nad Nisou, máma dvouleté 
holčičky, právnička, expertka na evropské právo  
a mediátorka. Posledních sedm let pracuje v or-
ganizaci Vaše Evropa – Poradenství, která li-
dem radí, jak využít svých evropských práv, k 
nimž patří například ochrana spotřebitele, práva  
v letecké dopravě či nároky na zdravotní péči. 
V minulosti spolupracovala s několika organizace-
mi, které se zabývají transparentností státní sprá-
vy (Nadační fond proti korupci, Oživení). Letos 
na podzim se rozhodla jako nezávislá kandidovat 
do Senátu pod hlavičkou hnutí SENÁTOR 21  
s podporou Pirátů, KDU-ČSL, Zelených a Spo-
lečně pro Jablonec.
Hnutí SENÁTOR 21 má za cíl zapojit respektova-
né, důvěryhodné a morální osobnosti do politiky  
a kandiduje za ně například Přemysl Rabas, ře-
ditel zoologické zahrady ve Dvoře Králové, Libor 
Uhlík, pořadatel historických jarmarků na Lito-
měřicku, a Zdeněk Bergman, ředitel gymnázia 
v Teplicích.

Proč jste se rozhodla kandidovat do Senátu? 
O politiku se dlouhodobě zajímám, čtyři roky 
jsem v jabloneckém zastupitelstvu. Mám vše-
stranné zkušenosti jako právnička i mediátorka, 
ať už ze zahraničí, tak z ČR, a ty bych chtě-
la využít ve prospěch českých občanů. Práci  
pro lidi mám ráda. Kvůli ní jsem se vzdala  
i doživotního statutu euroúřednice a raději za-
čala poskytovat konkrétní rady lidem a domáhat 
se jejich práv vůči úřadům. V tomto bych chtěla 
pokračovat jako senátorka, což bych mohla dělat 
mnohem efektivněji. Zároveň díky konkrétnímu 
poradenství vidím, kdy je třeba zákony měnit,  
a v Senátu bych k tomu měla nejlepší příleži-
tost. Momentálně tam jsou jen čtyři právníci 
 a je jich potřeba více. V neposlední řadě vní-
mám Senát jako důležitou pojistku demokracie, 
který vyrovnává složení Poslanecké sněmovny  
a bez jehož souhlasu nelze měnit Ústavu.

Z jakého důvodu jste požádala o podporu 
právě Piráty? 
Piráty dlouhodobě sleduji. Jako mnozí jsem se 
zpočátku mylně domnívala, že se jedná pouze 
o ajťáky a svobodu internetu. Již v rámci ev-
ropských voleb 2014 jsem však zjistila, že mají 
mnohem komplexnější program a že s jejich 
hodnotami (transparentnost, boj s korupcí, 
zapojení občanů do rozhodování například 
formou participativního rozpočtu) souzním. 
Jsem ráda, že dostali od lidí důvěru, a mys-
lím, že si v Poslanecké sněmovně vedou dobře. 
Spolupracuji s nimi i na místní úrovni a často 
s nimi řeším komunální témata. Proto si jejich 
podpory vážím.

Máte za sebou řadu profesí. Myslíte, že své 
nabyté zkušenosti v Senátu využijete?
Měla jsem to štěstí, že jsem za svůj život pra-
covala v různých oblastech. Studovala jsem jak  
v Česku, tak i v zahraničí, kde jsem poté i dlou-
hou dobu pracovala. V roce 2010 jsem se vrátila 
do České republiky a v roce 2015 do Jablon-
ce. Kromě postu euroúřednice jsem pracovala  
pro českou státní správu v rámci Ministerstva 
průmyslu a obchodu a pro různé poradenské 
instituce, nyní jsem OSVČ. Právo mě baví, nic-
méně často je lepší, když se lidé dohodnou, 
než aby se soudili, takže jsem si udělala kurzy 

a zkoušky u Ministerstva spravedlnosti a jsem 
zapsanou mediátorkou. Většinu zkušeností, kte-
ré jsem považovala za zajímavé a inspirující pro 
ostatní, jsem popsala ve svém deníku nazvaném 
„Kolem světa zpět do Jablonce“, který rozdá-
vám v rámci kampaně. K dostání je například 
v jabloneckém knihkupectví Serius, semilské 
Křižovatce či železnobrodském knihkupectví 
Vlasty Svárovského. 

Jste také maminkou dvouleté dcery, jak to 
všechno kloubíte dohromady? 
Dlouho jsem si myslela, že by maminka měla 
být s dětmi doma až do tří let. V průběhu vlast-
ní zkušenosti s Klárkou jsem si uvědomila,  
že nechci na několik let úplně přestat dělat svou 
práci, kterou mám ráda. Nyní dělám méně ho-
din, zato efektivněji. O to raději jsem pak zase 
s dcerou. Manžel Ondra je mi velkou oporou 
a pomáhá, jak může. A když nemůže, zapojí 
se babička, které jsem moc vděčná za pomoc. 
Vážím si všech maminek a věřím, že pokud 
chtějí být tři roky s dětmi doma, tak by na to 
měly mít právo a stát by je měl více finančně 
podpořit. A také si vážím těch, co to mají jinak 
a chtějí pracovat, třeba na malý úvazek i s dětmi. 

Jaký vztah máte k Železnému Brodu?
Železný Brod mám moc ráda a žije tady spousta 
mých přátel. Je tu mnoho krásných zákoutí,  
ať už malebných chaloupek pod kostelem, krás-
ný výhled na město u kostelíka, či průjezd kolem 
kouzelných míst na vodácký kemp Paraplíčko.  
V nedávném průzkumu „Obce v datech“  
se Železný Brod umístil dokonce na 46. místě 
z hodnocených obcí jako ideální místo k žití. 

S jakým programem kandidujete? 
Jako právnička se chci zasadit o to, aby byla 
česká legislativa srozumitelná, logická a sloužila 
především zájmům občanů. Jinak se přiznám, 
že nemám moc ráda předvolební sliby, ale na-
bízím každodenní práci ve prospěch občanů. 
Ráda bych jako senátorka byla takovou místní 
ombudsmankou, která se zastane lidí v jednání 
s úřady a bude mít pro lidi otevřenou kancelář. 
Také chci poskytovat bezplatné právní poraden-
ství, protože si myslím, že zákony jsou natolik 
složité, že by stát a politici měli lidem pomáhat  
se v nich orientovat. Jako maminka pak vidím, 
co je možné zlepšit, aby se rodinám s dětmi 
žilo lépe, ať už se jedná o flexibilitu čerpání 
rodičovské, podporu návratu matek do prá-
ce po mateřské či dostupné a kvalitní veřejné 
školky a školy.

Aktivně jste se zasadila i o vypsání referenda 
proti hazardu. Jste s výsledkem spokojená a 
proč jste do toho šla?
Kasina hyzdí město vizuálně a jejich výskyt 
má značný dopad na bezpečnost a pořádek  
v jejich okolí. V neposlední řadě pak lákají lidi 
závislé na automatech utrácet nejen své výplaty. 
I proto jsem hlasovala vždy proti jejich povolení 
a zapojila se do sběru podpisů za vyhlášení re-
ferenda. Setkávání s občany při sběru podpisů 
mě utvrdilo, že je to krok správným směrem. 
Většina lidí, které jsem oslovila, si přála Jab-
lonec bez automatů a kasin. Jakmile jsem se 
setkala s někým, kdo přímo v okolí kasina žije, 
odpor byl ještě znatelnější. Mám ráda aktivity, 
kdy se lidé mohou zapojit a vyjadřovat k tomu,  
co se jim v místě líbí či nelíbí. Proto jsem ráda,  

S Piráty v zádech kandiduje Michaela  
Tejmlová do Senátu 

Ivan Bartoš fandí Míše

„V Senátu je potřeba více právníků, čtyři nestačí.“

MOJE PRIORITY
Pokud mě zvolíte do Senátu, budu prosazovat: 

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

rozhovor s Michaelou Tejmlovou 

že 88 % Jablonečanů (něco přes 12 000 občanů) 
řeklo automatům jasné NE. A proto jsem chtěla, 
aby město v čele s ODS vyšlo občanům vstříc 
a změnilo vyhlášku, aby se automaty zakázaly 
co nejdříve. To se bohužel nestalo. 

Jak vás zatím baví kampaň? 
Moc. Už nyní v rámci kampaně mě lidé oslo-
vují se svými problémy a já se mohu věnovat 
zejména těm, které mají dopad na širší okruh 

lidí, a hledat řešení. Například se zatím podařilo 
díky místním aktivním občanům ve Smržovce 
uhájit okolí pramene Nisy před průmyslovou 
zástavbou. Toto jsem velmi ráda podpořila. 

Více o Michaele Tejmlové naleznete  
na www.senatorkamisa.cz

zadavatel a zpracovatel stránky Senátor 21

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

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

Helena Vondráková

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

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

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

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

kde čekalo další pirátské dobrodruž-
ství. U Riegrovy stezky byla placko-
vačka, tedy si každý vyrobil odznak 
s hodností a na Bělišti v Železném 
Brodě zase potok, rybičky, lodičky 
a hlavně poklad ve formě všudypří-
tomných kousků barevných sklíček. 
Celý týden vyvrcholil v semilském 
parku Ostrov, kde byla pro děti při-
chystaná pirátská stezka na jejímž 
konci čekal opravdový poklad. Je-
den talentovaný tatínek vzal kytaru 
 a hrál námořnické i pirátské písnič-
ky. S melounem, obloženými chleby 
a domácí limčou z přilehlého bistra  

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

Pirátské příměstské tábory

1.9. Sobota
Krajské fórum Pirátů Libereckého kraje (Turnov)

2.9. Neděle
Pirátský dětský den na koze
 stezka za pirátským pokladem
 Zrcadlová koza v Dolánkách u Turnova
 od 13:00

3.9. Pondělí
Otevření Pixelu
 slavnostní zahájení provozu pirátského infocentra
 Jablonec nad Nisou
 od 17:00

22.9. Sobota
Pirátská párty
 Železný Brod, hasičský areál
 multižánrový festival hudby
 od 13:00

28.9. Pátek
Pochod od Riegra k Masarykovi
 pochod Riegrovou stezkou na počest
 významných jubileí
 start Semily, Riegrovo nám. 
 cíl Železný Brod, Masarykova ul.
 od 9:00

29.9. Sobota
Piráti plují na Tajvan
 Jablonec nad Nisou, přehrada
 multižánrový festival hudby
 od 14:00

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

Politika jako věc skutečně veřejná
Zajímá Vás, kdo jsou Piráti a co dělají? Chcete se dozvědět 
víc? Přijďte se podívat do nového pirátského informačního 
centra PIXEL.

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

Ida Chuchlíková

Společně u jednoho stolu
          blok pro setkávání s lidmi

(K)rajské chvilky   
          blok nad tématy z kraje 

Host na palubě  
          přednášky pozvaných hostů 

Stínové zastupitelstvo  
          blok pro přípravu na jednání
            zastupitelstva

Rada zkušených 
          blok s odborníky nad 

            konkrétními tématy  
Malí piráti na palubě
          blok pro děti a jejich doprovod 

Volná plavba   
          odlehčený program 

Debatní kroužek
          rozvíjení kritického myšlení 
            a schopnost obhájit své názory

Tématické bloky programu 


