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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 nabídnouT

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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Ing. Zbyněk Miklík
Žiji a pracuji v Turnově šestým rokem a považuji to za moji 
přednost, která mi dovoluje vidět některé problémy města po-
hledem, který není zatížený minulostí.

Před 5 lety jsem byl jedním z iniciátorů petice, která se postavila 
proti vzniku obchvatné komunikace přes turnovská Luka.
Jsem členem Výběrové komise MAS Český ráj a Střední Pojizeří.
Moje zásady jsou otevřenost, srozumitelnost a transparentnost.

Již 15 let se profesně zabývám poradenstvím v oblasti veřejných 
zakázek a jejich elektronizaci. V Turnově vidím v této oblasti 
mnoho nedostatků a vím jak je řešit.

Mým cílem je v Turnově prosadit:
n Transparentní, rovné a nediskriminační veřejné zakázky města.
n Elektronizaci veřejných zakázek včetně zakázek malého roz-
sahu.
n Jasně definovaný způsob hodnocení zakázek města s důrazem 
na kritéria ekonomické výhodnosti nabídek a otevřenost zakázek 
uchazečům.
n Srozumitelně interpretované informace, přístupné na inter-
netu, týkající se připravovaných investičních záměrů, způsobu 
hodnocení nabídek a způsobu výběru dodavatele u realizovaných 
veřejných zakázek.
n V případě prodeje městského majetku využívat elektronické 
aukce (žádné „obálkové“ metody), včetně aktivního šíření in-
formací týkajících se prodeje majetku na sociálních sítích (ne 
„jen vyvěsit a čekat“).
n Výběrová řízení na služby s velkým počtem poskytovatelů 
uskutečníme formou elektronické aukce.
Urychlíme tak výběrová řízení a každý občan bude mít přehled, 
kdo a za kolik měl o zakázku zájem.
n Průhledným dotačním procesem pozitivně ovlivníme počet  
a kvalitu zájemců, zabráníme “malým domů” a zajistíme rovný 
přístup ke všem žadatelům.

n Informace o dotacích budeme publikovat v uživatelsky do-
stupné formě.
n Zveřejníme údaje o úspěšných i neúspěšných žadatelích. Veš-
keré výsledky dotačních řízení jasně zdůvodníme.

Z dalších témat vybírám:
n Maximální podporu vzniku okresu Turnov.
n Řešení dopravní situace v Turnově.
Nestačí, že tu a tam vznikne nový přechod pro chodce a z jedno-
směrné uličky se stane obousměrná. Je třeba začít dopravní studií, 
která nám ukáže slabá místa, a především vše řešit koncepčně.
n Spravedlivé financování sportu.
n Větší vliv Turnova ve VHS.
n Obnova areálu Dolánek s respektem k přírodě.
n Zatraktivnit Kartu hosta Českého ráje.
Spojit kartu s některým existujícím a rozšířeným programem 
v ČR a tím kartu více propagovat. Karta by měla být „k ruce” 
také občanům a nabízet jim benefity, které zpříjemní život ve 
městě. Zároveň by sloužila např. jako karta do knihovny, nosič 
permanentek apod.

turn     v

Vzdělání a zdravotnictví 
Podpora alternativních škol, školek a alternativní výuky.
Kompostéry do škol, výuka a osvěta žáků o odpadech a biood-
padech.
Aktivní podíl na řízení nemocnice s důrazem na investice  
do obnovy vybavení a do podmínek zaměstnanců.

Turnov a doprava
Parkování v placených zónách na 30 minut zdarma.
Komplexní analýza dopravy, efektivnější optimalizovaná MHD.
Městská policie více v ulicích, než se stopkami na parkovištích.

Turnov a rozvoj
Využívání brownfieldů (nevyužitých objektů a parcel) a aktivní 
jednání o budoucnosti Koňského trhu a bývalých uhelných skladů.
Zřízení opovídající občanské vybavenosti v Turnově. Především 
plnohodnotné devítileté školy, pobočky ZUŠ a Žluté ponorky.
Podpora vzniku okresu Turnov v součinnosti s Piráty ve sně-
movně. Využití areálu bývalého koupaliště Dolánky – budeme 
usilovat o obnovení v podobě přírodního biotopu. 

Veřejné zakázky a granty transparentní
Transparentním elektronickým zadávacím řízením přilákáme více 
zájemců, čímž snížíme cenu a zvýšíme kvalitu.
Informace o dotacích zveřejníme v uživatelsky dostupné formě. 
Uvedeme údaje o (ne)úspěšných žadatelích a přidělených do-
tacích.
Zvěřejníme informace o připravovaných investičních záměrech.
Zveřejníme důvody výběru dodavatele.

stručný volební program
Turnov ekologický a udržitelný 
Nákup stroje na likvidaci plevele horkou vodou.
Ekologická radnice, objekty v majetku města a městské firmy.
Reforma odpadového hospodářství, která minimalizuje dopady 
zákazu skládkování v r. 2024, a snížení nebo alespoň zastropo-
vání poplatku za svoz, který raketově poroste. Dobrovolný svoz 
jednou za 14 dní. 
Společné veřejné biopopelnice, dotované kompostéry pro občany. 

Volný čas, kultura a sport
Vrátíme vážnost sportovní komisi města! Názory odborníků 
závazné!
Spravedlivé a transparentní financování sportu v Turnově. 
Podpora přístavby městského divadla.
Jednání o osudu starého kina, statický a stav. technický posudek.
Stavba vyhovujícího objektu pro knihovnu a Žlutou ponorku.

Turnov občanům 
Zvýšení částky pro participativní rozpočet města.
Nové přehledné stránky města odpovídající 21. století.
Facebookové stránky skutečně pro občany.
Maximalizace on-line služeb.
Jmenovité záznamy hlasování zastupitelstva města a rady města.

 
Kompletní podrobný program na:
Facebooku – Piráti Turnov 
nebo www.turnov.pirati.cz 



4 pirati.cz PIRÁTSKÉ LISTY

Kandidátka

1. Zbyněk Miklík, Ing,                    M        43        konzultant - veřejné zakázky        Turnov                                  Česká pirátská strana

2. Daniela Weissová                  Ž       56       OSVČ – dramaturgyně KC        Turnov                              Česká pirátská strana

1. Zbyněk Miklík, Ing,                      M        43        konzultant - veřejné zakázky        Turnov                                   Česká pirátská strana

2. Daniela Weissová                      Ž        56        OSVČ – dramaturgyně KC                      Turnov                                   Česká pirátská strana

3. David Schindler                     M        23        vlakvedoucí                                     Turnov                                   Česká pirátská strana

4. Magdalena Mejzrová, Mgr       Ž        54        tlumočnice, překladatelka                        Turnov                                   Česká pirátská strana

5. Daniela Lakatošová                     Ž        29        mateřská dovolená                                     Turnov                                   Česká pirátská strana

6. Dita Bartošová                                    Ž        19        studentka                                                   Turnov                                   Bez politické příslušnosti

7. Ondřej Mojsl                                   M        32         OSVČ                                                   Dolánky u Turnov                     Bez politické příslušnosti 

8. Kristýna Mlejnková                     Ž        25         prodavačka                                     Turnov                                    Česká pirátská strana

9. Iveta Samešová                     Ž        40         mateřská dovolená                       Dalimeřice                                   Bez politické příslušnosti

10. Romana Marušková                     Ž        24         studentka                                                   Turnov                                    Bez politické příslušnosti

11. Lucie Černohouzová                     Ž        33         sociální pracovnice                       Turnov                                   Česká pirátská strana

12. Petr Němec                                   M        39         zahradník                                                   Turnov                                   Bez politické příslušnosti

13. Michal Novák                                   M        29         technická podpora                                     Turnov                                   Bez politické příslušnosti

14. Vlasta Hudec                                   M        71         geodet v. v.                                     Turnov                                   Bez politické příslušnosti

15. Jana Šrámková                     Ž        54         administrativní pracovnice         Turnov                                   Bez politické příslušnosti

16. Marek Kolombo                     M        25         student                                                   Turnov                                   Bez politické příslušnosti

17. Jaroslav Véle                                   M        23         vlakvedoucí                                     Turnov                                   Bez politické příslušnosti

18. Lukáš Hlubuček                     M        26         hasič                                                   Turnov                                   Bez politické příslušnosti

19. Anna Plesarová, Bc                     Ž        23         studentka                                                   Turnov                                    Bez politické příslušnosti

20. Michalea Schmidtová                     Ž        28         nákupčí                                                   Turnov                                    Bez politické příslušnosti

21. Iva Bernardová                                   Ž       56         zlatnice                                                   Turnov                                   Bez politické příslušnosti

22. Jana Kroupová                                   Ž        54         nákupčí                                                   Daliměřice                                   Bez politické příslušnosti

23. Petra Mlejnková                     Ž        43         obsluha čerpací stanice                       Turnov                                    Bez politické příslušnosti

24. Hana Marušková                      Ž        49         důchodkyně                                    Turnov                                    Bez politické příslušnosti

25. Dana Marková                                   Ž        35         mateřská dovolená                       Turnov                                   Bez politické příslušnosti

26. Lucie Miklíková                     Ž        38         mateřská dovolená                       Turnov                                   Bez politické příslušnosti

27. Tereza Kašparová                     Ž        33         asistentka                                                   Turnov                                   Bez politické příslušnosti

 

 

parkování na 30 minut zdarma
Tam, kde je placené parkování, chceme zavést bezplatné parkování po 
dobu 30 minut. Proč? Protože pokud někdo potřebuje dojít do malého 
krámu nebo rychle někoho vyzvednout, je hloupost, aby za to platil. 
Díky poplatkům se povedlo uvolnit parkovací plochy pro všechny, je ale 
důležité, aby byly pro všechny smysluplně použitelné. Půl hodiny zdarma 
město nezruinuje a lidem usnadní shánění volného bezplatného místa  
a urychlí celý tranzit městem. 30 minut zdarma bychom nechtěli zavést 
na náměstí Českého ráje.

Parkovací dům v docházkové vzdálenosti 
do centra
Co sem mám psát? To je prostě nutnost. Na Koňském trhu je obří brown-
field (již nevyužité místo vhodné pro výstavbu), který leží ladem kvůli 
současnému majiteli a neaktivitě města. Tam by se například vyjímal. Na 
zbylé ploše by poté mohly vyrůst bytové domy a skutečně klidné centrum 
města. Parkovací dům číslo 2 by mohl být v místě bývalých uhelných 
skladů, naproti Bille. Stejný případ jako Koňský trh.

 

Turnov a doprava
Denně si tím projdeme každý a v Turnově je to tedy jedno z témat 
číslo jedna. Jsme Piráti a nabízíme konkrétní řešení. 

Turnov pro cyklisty
Některá města, jako třeba Hradec Králové jsou v žebříčcích „cyklo friendly“ 
na předních příčkách. O Turnově ani zmínka, asi proto, že jízda na kole 
po městě je adrenalinový sport. Tam, kde to bude možné, se vybudují 
cyklopruhy, u nově rekonstruovaných silnic budeme dbát na to, aby se již 
v projektu počítalo s cyklopruhy nebo alespoň cyklokoridory. Cyklokoridory 
budeme chtít také tam, kde se nevmístí cyklopruhy. Přibudou hlídané 
stojany na kola u „hlavních cílů“.

Komplexní dopravní analýza
Profesionální firma zpracuje komplexní dopravní analýzu Turnova, včetně 
MHD. Z výsledků potom navrhne možné změny v dopravní situaci, odhalí 
hlavní dopravní toky a navrhne zefektivnění MHD. S těmito daty poté bude 
pracovat v dalších koncepcích.
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Asi si řeknete: „Pošahanej zelenej mozek, ekofašista poblázně-
nej.“ Ale zkuste článek dočíst až do konce. Máme plný seznam 
nápadů, jak z Turnova udělat město s udržitelným rozvojem. 
Zde je několik z nich.
 
Veřejné osvětlení
Takové ty staré komunistické lampy, co svítí na všechny strany 
a spotřebou by uživily malý temelínek na kandelábru musí po-
stupně zmizet. A ony mizí, ale pomalu a nahrazují se ne zrovna 
vhodně.
Nejlepší veřejné osvětlení je s led svítidly, která mají omezenou 
modrou složku světla (která má pro – nejen – lidské tělo neblahé 
účinky). Tyto lampy budou zároveň doplněny stmívači, které  
v určitém času osvětlení ztlumí na 30 % (třeba od 23.00 do 4:00), 
a pokud čidlo zaznamená pohyb, samozřejmě se rozsvítí.
Tímto se nejen ušetří za energie, protože mají 7 krát menší spo-
třebu, ale sníží se tím i světelný smog (světelné znečištění), který 
má negativní vliv nejen na lidský organismus, ale i ten zvířecí.
 
Více zeleně
K tomu snad není co dodávat. Stromy jsou v městské zástavbě 
bezpodmínečně nutné. A nejen stromy, ale i keře a trávníky, 
nebo zelené střechy. Betonovou džungli nikdo nechce a v letních 
vedrech to oceníme, a i ucítíme. Snížíme tím i tzv. městskou 
klimatickou změnu. Strom je totiž klimatizační jednotka. 
 
Přirozené louky
Prostě se vyhradí plácek trávy, na kterém se vysadí pár lučních 
bylin do základu, pak se vše nechá přírodě. Sekat se bude pouze 
jen to nutné. Tím poskytneme úkryt pro různé druhy hmyzu  
a zanedlouho z okolí uslyšíme „Mami, co to je za zvíře?“, „Tak to-
hle je motýl...“. Samozřejmostí budou naučné informační cedulky.
Zasadíme se, aby se zbylé trávníky kosily méně. Jak můžeme 
vidět, s vlnami veder z posledních let je krátce střižený anglický 
trávník to nejhorší, co můžeme udělat. Pokud tedy nechceme 
žlutý seschlý plac. Bude to proti srsti najaté firmě, která by nej-
raději kosila denně, ale koho to zajímá?

Likvidace plevele přírodní cestou
Stříkat tu všude denně herbicidy, abychom se zbavili plevele,  
v roce 2018? To fakt ne. Existují řešení, která se osvědčila  
už u jiných měst a organizací a světe, div se – fungují. Asi nejlepší 
možností je likvidace plevele horkou vodou – žádná chemie a ve 
vedru odpar vody ochlazuje. Stroj jako takový se pak dá použít 
na čištění ploch, chodníků od žvýkaček, nebo odstraňování 
graffity či nelegálních plakátů. Není problém ho pak pronajímat 
ostatním obcím či organizacím, když zrovna nebude využíván. 
 

Boj s odpady
Enormní množství odpadu zamořující planetu zaznamenal 
snad každý. Že je prvořadý zájem každého omezit samotný 
vznik odpadu, slyšelo už mnoho lidí a že je třídění vlastně 
zábava, která je mimo jiné užitečná a nic nestojí, ví také 
snad každý. Město by mělo občany v tomto nejen motivovat,  
ale i podporovat a vzdělávat. 
Jak na to? Piráti nabízejí konkrétné řešení, to ví také každý. 

Vzorný třídič
Představme si rodinku. Rodinka předchází vzniku odpadu,  
ale horko těžko to jde bez něj. Plasty, papír, tetrapak odnáší,  
když je třeba, do sběrných míst. Bioodpad likvidují na svém kom-
postu (Mimochodem víte, že bioodpad – což jsou třeba slupky 
od brambor, posečená tráva apod. tvoří až 40 % obsahu černé 
popelnice?). Elektroodpad samozřejmě do červených popelnic, 
stejně tak baterie. Žárovky do prodejny elektra apod. Pořád zde 
ale zbývá malé množství odpadu, který prostě vytřídit nejde,  
a ten pak musí do popelnice. No jo, ale když vám týdně vyváží 
popelnici, tak jí naplníte sotva třetinu. O to víc pak zamrzí,  
když prostě platíte za vyvážení vzduchu. 
Řešení: Dobrovolný svoz odpadu jednou za 14 dní. Poplatek 
za svoz poté ve výši 40 % běžného. 

Kompostér do každé rodiny
Parafráze hlášky „lithium do každé rodiny“. MŽP nabízí dotace 
na domácí kompostéry, většina měst tyto dotace využívá. 
Turnov? Ne. Změníme to? Ano Jistě. 
Občan od města zdarma dostane kompostér (který ale nesmí 
prodat). Tím se omezí množství bioodpadu ve svozu. Poslední 
dobou je rozmach uzavřených vermikompostérů, které můžete 
mít doma v bytě, třeba hned vedle lednice, a nikdo o něm ani 
neví. Protože není pravda, že kompost smrdí. Někomu ale není 
po chuti, že mu v bytě rejdí žížalky, i když je dělí stěna kýble. 
Proto chceme, aby na sídlištích byly velké společné nádoby,  

kde budou moci občané odkládat bioodpad, ten se pak bude 
svážet společně s již fungujícími hnědými popelnicemi na měst-
skou kompostárnu, když už ji máme. O rok později pak třešeň 
před domem bude brát živiny třeba z vaší nedojedené cukety. 
Budeme i nadále podporovat individuální hnědé popelnice  
u domů. Pro někoho je ale i tato nádoba moc objemná. Pro ty 
tu budou kompostéry. 
Řešení: Dotované kompostéry pro zájemce, společné biokon-
tejnery, podpora hnědých popelnic.

Kompostéry ve školách
Osvěta o odpadech by měla k dětem přijít nejen od rodičů  
ale i od učitelů. Už od útlého věku by se děti měly učit barvičky 
kontejnerů a z čeho co je a co kam patří. Ruku v ruce by s tím 
měla jít i osvěta o předcházení vzniku odpadů a stejně tak o bio-
odpadech. Na zahradách škol a školek by měly být kompostéry 
a děti by se měly interaktivně učit o přínosu omezení odpadů 
a o funkci kompostu jako přirodního hnojiva, které mimojiné 
pomáhá zadržet vodu v krajině. 
Řešení: Kompostéry do škol a školek, osvěta a podpora. 

Nádoby na kov
Sem tam se vám v kuchyni objeví prázdná konzerva, plechovka 
od piva, pár nepotřebných šroubků nebo kus traverzy. Na šroťák  
s tím nemá cenu jezdit a tak to hodíte do popelnice. To už 
nehrozí.
Řešení: Jako jiná města zavedeme sběrné nádoby na kov. 

Více popelnic na tetrapak
Národní sport Čechů je mléko v krabici. Zatímco třeba v Anglii 
máte obří regál s čerstvým mlékem a vedle se krčí pár krabic 
„nezničitelného mléka“ v krabici pro případ nouze, tak u nás 
je to naopak a, pravda, levné mléko se tahá po kartonech. A on 
tetrapak, mrzák jeden, se dost blbě recykluje, poněvadž to je 
karton slisovaný s alobalem a dalším kartonem... no něco jako 
trabant. Proto je potřeba jeho sběr nejvíc podpořit. A nejde jen 
o mléko... ale i o džusy, ledovou kávu apod. 
Řešení: V Turnově sice pár nádob na tyto obaly je, ale měly 

by být všude. A my se o to zasadíme.
 
Káží vodu a pijí víno!
Tak takhle ne, vážení. Radnice, městské firmy a organizace 
půjdou v tomto lidem příkladem. Udržitelný rozvoj, zamezení 
vzniku odpadu a býti vzorem je pro nás zásadní. 

A proč tohle všechno? Ono totiž od roku 2024 už nebude možné 
skládkovat odpady, které se dají recyklovat. Spaloven je málo 
a pálit využitelný odpad je barbarství. Turnov v tomhle zaspal! 
Tak pojďme využít to, co v nás je... Češi jsou svědomití a pilní. 
Turnováci o to víc. 

Za komunální odpad, jeho svoz a likvidaci město platí 
– za každou tunu. Naopak za vytříděný odpad dostává peníze.  
Že se svoz zaplatí z poplatků od lidí, je omyl, to je pouze pří-
spěvek a město svoz dotuje. Máme nápady, jak hospodařit s 
odpadem. S vaší pomocí to zvládneme. 

Pár tipů na závěr:
Je to zábava, vím, ale sklenice se při vhození do kontejneru 
nemusí rozmlátit a ideálně s sebou vzít i pár dalších. Lepší je, 
když je v celku.
Klidně tam tu sklenici od okurek hoďte i s víčkem, no stress, fakt.
Nemusíte vymývat plastové nádobky apod. Na třídící lince  
se stejně myjí. Takže vymývat jen když víte, že ji doma budete 
mít týden než půjdeme „s tříďákem“.
Plato od vajec nebo ruličku od hajpaje do modrého ne-e. Je 
to už nejvíckrát použitý recyklát, který už nemá další využití.  
Takže buď na podpal, nebo na kompost... jojo, přesně tak.
Na kompost hoďte i skořápky od vajec. Už tam ale neházejte 
kosti nebo další živočišné výrobky.
Prasklou žárovku Vám vezmou v každém elektru – musí.

David Schindler

Udržitelný rozvoj v Turnově

Ekologická radnice
Jak už jsme psali, pokud chceme něco po občanech, musíme 
začít u sebe. Proto chceme, aby radnice a městské firmy byly 
vůdčími v udržitelném rozvoji. Namátkou třeba používání led 
žárovek, třídění odpadu a jeho předcházení, používání recyk-
lovaného papíru pro tisk, podpora projektu „do práce na kole“ 
a mnoho dalšího.

David Schindler
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„Současně s komunálními volbami nás čekají volby do Senátu. 
O tom, zde je potřebný či ne, se vedou léta diskuze. Zhruba 
dvě třetiny voličů si myslí, že je zbytečný. Bohužel je to však 
většinou z neznalosti. Pokud by jeho kritici věděli, proč a jak 
funguje, pravděpodobně by změnili názor. A právě současná 
politická situace v zemi ukazuje, že jeho význam je značný.“ 
říká Daniela Weissová, kandidátka do Senátu za Piráty.
 
Kdyby ses měla krátce popsat, co bys řekla?

Středně stará optimistická fatalistka, která dobře hraje divadlo, 
špatně na ukulele, ctí lidský život, hodně pracuje, celoživotně 
se vzdělává a má ráda Piráty.
 
Pro tebe asi práce hodně znamená?

To ano. Baví mě pracovat. Moje dcera si ze mě dělá legraci. 
Vždycky, když něco dokončím, přijde nový nápad nebo projekt 
a Petra mi říká: „Tak se ti, maminko, zase udělalo místečko, viď?“ 
Mám kliku, že všechny práce, které jsem v životě dělala, mě 
nesmírně bavily a naplňovaly. Ať už to byla práce v mé původní 
profesi školství, nebo v knihovně, divadlo, dramaturgie i práce 
pro Zdravotního klauna. Dělat divadlo mě baví. Aktivně i v roli 
dramaturga v KC Turnov. Těší mě vybírat divadelní lahůdky  
a vozit je do Turnova. Troufám si říct, že naše abonentní řady 
jsou skvělé. Jsem prostě šťastný člověk.

Říkáš, že jsi šťastný člověk, to jako nemáš žádné negativní 
zážitky nebo zkušenosti?

V devadesátkách jsem, asi jako skoro každý mladý člověk tenkrát, 
chtěla zkusit podnikání. S kamarády jsme založili s. r. o. a vrhli  
se na reality. Chvilku dobrý, ale když začalo téct do bot, kama-
rádi vycouvali. Já chtěla dostát závazkům, ale bohužel už jsem 
to nestihla. Firma šla do likvidace. Takže sebekriticky musím 
říct, že to mi fakt nešlo.
Ale na druhou stranu mě to mnohému naučilo. A jak říká náš 
klaunský guru Gary Edwards, „vítej překážky, miluj problémy, 
nejvíc se naučíš a ještě jako bonus získáš nadhled“.
Taky musím říct, že právě díky Zdravotnímu klaunovi jsem si 
uvědomila, jak jsou někdy ty naše spory malicherné a jak je 
nádherné někoho rozesmát. A to zas umím docela dobře. Mys-
lím si, že vedle předsevzetí, zhubnu, nebudu kouřit, začnu dělat 
dobré skutky... bychom si měli dát jedno opravdu velké. Každý 
den někoho rozesmát. A taky se smát. Smích je nesmírně zdravá 
věc a dá se to naučit. Znáš to video, jak se chlapík v metru začne 
nejdřív usmívat, pak pochechtávat a nakonec řehtat na celé kolo? 
Zpočátku lidi vrtí hlavou a vytahují obočí, ale smích je nakažlivý. 
Za chvíli se začínají usmívat i oni, zakrývat si pusu rukou, aby 
nebyli trapní, ale stejně to nevydrží a nakonec se chechtá celý 
vagón. (smích) To miluju.
 
Co tě přivedlo k politice a proč Piráti?

Já jsem se k politice dostala dřív. Nebyli jsme žádný disent, ale 
jako většina lidí kolem kumštu jsme se politickými tématy zabý-
vali koncem osmdesátých let. Dělali jsme happeningy, muziku, 
divadlo, různé workshopy, kterým jsme tenkrát říkali česky, dílny. 
Takže když přišel listopad 1989, nějak přirozeně jsme vpluli do 
dění. Turnov byl jedno z prvních míst, kde bylo registrováno OF. 

Byla jsem jeho mluvčí a měla jsem tu čest, že jsem moderovala 
návštěvu prezidenta Václava Havla v Turnově. Pak už to šlo rychle. 
Byla jsem v Občanské komisi, pak jsem dělala mluvčí města, pak 
místní rozhlas po drátě. To nemůžete vědět, co to bylo (smích)  
a taky místní noviny. Ale když OF přestalo existovat (rozdělením 
na ODS a OH), zjistila jsem, že jsem hrozně unavená a taky trochu 
zklamaná. Tehdy jsem si řekla, že se z aktivní politiky stáhnu  
a že se možná jednou na stará kolena vrátím. A hele, stará kolena 
jsou tady (smích). A proč Piráti? Asi před pěti, šesti lety jsem 
je zaznamenala poprvé, a když jsem sledovala, kudy se ubírá 
česká politická scéna, řekla jsem si, že už je čas zase začít něco 
aktivně dělat. A protože žádná z tradičních politických stran, 
o hnutích ani nemluvě, pro mě nebyla svým programem či historií 
zajímavá, rozhodla jsem se pro Piráty. Bavilo a baví mě na nich 
to, že politiku nevnímají jako výtah k moci, postům, penězům,  
ale jako službu. A že jejich cílem je skutečná prosperita, partici-
pace občanů na veřejné správě, spravedlivější rozdělení veřejných 
peněz i prostoru, transparentnost, lidskost, úroveň a slušnost. 
Tyhle hodnoty mě zajímají a ty chci hájit a hájím.

Jaká jsou tvoje témata?

Nejsem ekonomka, právnička ani inženýrka. Celý život se pro-
fesně i zájmově motám kolem dětí a kultury. Pro mě jsou moje 
témata taková „svatá trojička“, vzdělání, kultura, sociální věci. 
Domnívám se totiž, že jen vzdělaná společnost, s dostatečně 
velkým kulturním rozhledem a sociálním cítěním, se může 
postavit do dveří 21. století a vstoupit tam. My v Čechách jsme 
stále jednou nohou v Rakousko-Uhersku a druhou v socialismu 
minulého století. Ta nostalgie dělá strašnou neplechu. Pojďme si 
říct, že jasně, zažili jsme i v minulých dobách spoustu legrace a 
dobrých věcí. Mnoho z nás starších se v té době zamilovalo, ženilo, 
vdávalo, vychovávalo děti. Byli jsme mladí, a proto to bylo krásné. 
Jinak to stálo …(promiň, to tady nemůžu napsat). Ten všude  
a ve všem přítomný, smrdící, špinavý, mazlavý reálný socialis-
mus fakt do smrti nezapomenu. A to nemusím Turnovákům ani 
Malodoboleslavákům nic říkat o tom, jak „krásné“ bylo soužití  
se sovětskou armádou v našich městech.

Takže k tématům.

Vzdělání – otevřené, v mnoha variantách. Státní, soukromé, 
komunitní školy, s uniformami, bez nich, vyučující v cizím jazy-
ce… s tím, že i v případě umístění dítěte v jiném typu školy, než 
je státní, jdou peníze za konkrétním dítětem. Od předškolního 
věku až po studia. A rovněž od školky až po vysoké školy výchova  
k občanství. Tím nemyslím to upocené fangličkové „vlastenectví“, 
ale sebejistý, odpovědný a aktivní přístup k životu a společnos-
ti. A pak větší využití možnosti studijních pobytů našich dětí  
ve světě, nebo alespoň u našich sousedů. Termín „handl“ taky 
asi nebudeš znát, ale děti jezdily na výměny i na celé prázdniny.
Kultura – setkávám se s takovou všeobecnou zkratkou, že mladí 
lidé jedou jen tuctuc, čučí do mobilu, jsou líní… stesky všech 
starších generací, „jak my jsme byli jiní“. Já znám spoustu mladých 
lidí, kteří tvoří, poslouchají nebo hrají vážnou hudbu, malují, čtou, 
píší, dělají divadlo… Myslím si jen, že kultura by si zasloužila víc 
peněz z rozpočtů – všech – a taky kultuře otevřenější radnice. 
Ale to se týká třeba i veřejného prostoru. Lidi mají právo vidět 
kolem sebe inspirující věci. V našem kulturním dědictví je na 
co navazovat.
Sociální oblast – vnímám, jak se rozvírají nůžky mezi bohatými 
a chudými. To není žádná levicová rétorika. Nestačí se spokojit 
s rostoucí průměrnou mzdou. Na tu částku mnozí ani nešilhají, 
natož aby jí dosáhli. Spousta lidí je na hranici chudoby, neza-
platí dětem obědy, nedají je na kroužky, nepošlou je na výlet… 
Ale netýká se to jen rodin s dětmi, je to i otázka seniorů nebo 
osob pečujících. To je stav, který tak nemůžeme nechat. Z něj  
se rodí klienti tzv. rychlých půjček, obyvatelé ubytoven, frustro-
vaní lidé, kteří snadno a rychle slyší na extrémní notu. Na sliby 
stejně rychlé a ničemné jako ty půjčky. A stejně drahé. Protože 
v nich živí zášť, nevůli, neochotu, která je brzdí, až se vlastně 
nemůžou ani nadechnout a ztrácí vůli něco sami udělat. To 
musíme rychle a zásadně změnit. V tuto chvíli ještě jsme silná 
a demokratická společnost a jako taková se musíme postarat  
o ty nejzranitelnější.

Co bys chtěla v Senátu prosazovat a jak bys chtěla pracovat 
pro Mladoboleslavský obvod?

Záměrů je celá řada, to se sem ani nevejde. Tak kromě výše 
zmíněných témat vnímám jako zásadní problém dopravní ře-
šení. Co se železnice týká, je to společné. Z Turnova se jede 
vlakem do Prahy necelé tři hodiny a z Boleslavi přes hodinu. 
To je tristní. Je pochopitelné, že pokud někde mohu být autem 
za necelou hodinu z Turnova a kolem dvaceti minut z Mladé 
Boleslavi, že tedy zvolím auto. Jsem přesvědčená, že pokud by 
byla možnost rychlého železničního připojení, spousta lidí auto 
nechá doma, už kvůli parkování. Pro Turnov je to pak otázka 
víc jak dvacet let proklamovaného prodloužení R 10 směrem na 
Jičín a Hradec Králové. A rovněž i otázka vzniku nového okresu 
Turnov. Starosta Turnova byl pozván do PS k Ivanu Bartošovi 
a Tomáši Martínkovi, aby se pokusili najít řešení. Blížící se 
konec druhé fáze reformy územního členění je poslední šancí 
pro Turnov. I proto náš pirátský poslanec Tomáš Martínek in-
terpeloval ministra vnitra. Tady bych opravdu ráda udělala pro 
oblast Turnovska co nejvíc. Mladou Boleslav trápí také nárůst 
zahraničních dělníků najímaných pracovními agenturami, kteří 
po velmi krátkém čase, protože kvalifikací nestačí na náročné 
pracovní podmínky, končí, ale zůstávají v obvodě a, řekněme 
to kulantně, „zlobí“. Chtěla bych větší odpovědnost těchto spo-
lečností už při výběru, ale také následně, pokud je jimi najatý 
dělník vyřazen z práce. A ještě trochu z mých témat – azylový 
dům pro děti s matkami v Mladé Boleslavi, kam pravidelně  
už čtyři roky vozím oblečení, povlečení, hračky i sladkosti,  
které se svými přítelkyněmi a přáteli nasbíráme. I tady je potřeba 
aktivní pomoc společnosti, aby se tyto, byť neúplné rodiny mohly 
co nejdříve vrátit k normálnímu životu.

Znají tě voliči?

Část asi ano, byť si to třeba neuvědomují. Pravidelně dělám Zdra-
votního klauna v mladoboleslavské nemocnici a hraji divadlo 
pro děti se souborem Čmukaři. Takže rodiny s malými dětmi 
mě zřejmě poznají. S ostatními se ráda potkám během senátně 
kampaně. I když asi nepotkám všechny (smích).

Máš nějaký vzkaz pro své voliče?

Myslím si, že mám co nabídnout. Jsem otevřený člověk, slyším 
podněty, vnímám potřeby, dokážu formulovat a jsem opravdu 
umanutá, když vím oč usilovat. Chci pracovat a vím, že mě to 
bude bavit, jako všechny moje práce. Věřím, že můžeme dosáh-
nout na pěkný úspěch. Do Senátu kandiduje dvanáct pirátských 
poslanců. Je nás jako apoštolů. Pokud nám voliči věří a pošlou 
nás tam, myslím, že výrazně ubude pochybovačů o významu a 
účelnosti Senátu. Tak vás, milí spoluobčané, prosím o podporu
a Váš hlas. Děkuji Vám za to.

David Schindler

„Je nás dvanáct, jako apoštolů“
Rozhovor s Danielou Weissovou kandidátkou do Senátu za Piráty.
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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 


