
Nelze být
apolitický

Pirátská
strana se

přehoupla do
sedmého roku
existence. Na
začátku jsme
neměli poně-
tí, co to znamená „dělat po-
litiku“, o naivní představě,
že ve státě dánském snad
v politické kultuře není vše
prohnilé, nemluvě. Natě-
šeně jsme se vrhli do – pro
nás prvních – předčasných
voleb do Poslanecké sně-
movny v roce 2010 a pak do
každých dalších. Vycházeli
jsme z nich pokaždé s větší
podporou.

V  posledních komunál-
ních i v pražských volbách
jsme už na řaděmíst překro-
čili diskriminační pětipro-
centní hranici, která bohužel
nebrání vstupu do politiky
populistům ani špatným
ekonomickým projektům.
Díky tomu sedí čtyři Piráti
v  Zastupitelstvu hlavního
města Prahy, kde aktivně
rozkrývají a  pokoušejí se
měnit zvyky klientelismu,
korupce a nedbalosti. I v řa-
dě dalších měst, městských
částí a obcí přitom máme ak-
tivní a činorodé zástupce.

Strana, která nesedí v ra-
dě a nemá tak státem pla-
cené zástupce, bohužel často
naráží na bariéry utajování
informací a netransparent-
ního jednání. O  to lepší je
naše pozice například v Brně,
kde jsme v raděměsta, nebo
v Mariánských Lázních, kde
mají Piráti druhým rokem
svého starostu.

Jako strana, která nepla-
tí své funkcionáře, jsme od
prvních let pracovali pomo-
cí klasických občanských
nástrojů na změně politiky
v zásadních oblastech.

Rozhovor s lídrem
Michalem Horákem
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Představení čela
kandidátky
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Kvalitní dálniční síť je pro
region požehnáním. Dobré

spojení přináší nemalé časové i
materiální úspory, podporuje
rozvoj území a  je šetrnější
k životnímu prostředí. Dálnice
potřebujeme a měli bychom je

stavět. Problémem je, že
v  Čechách se v  přepočtu na
cenu pracovní síly staví vůbec
nejdražší dálnice v  Evropě.
Současně v hodnocení korupce
patříme k  zemím pod ev-
ropským průměrem.
A v takovém prostředí je stavba
nové dopravní infrastruktury

víc než problematická.
Vždycky to totiž dopadá

stejně. Před volbami se slíbí
dálnice a sem tam se i nějaký
ten nový úsek otevře. Jenže
zpravidla bývá nekvalitně
postavený, spolyká neúměrné
náklady a navíc je zprovozněn
se
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Kraj nové generace

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

pokračování na str. 5

Zimoliáda na Lipně
Podpora tělovýchovy, nebo
plivanec do tváře všem, kdo
se sportem vážně zabývají?
Líp to ani vyjít nemohlo. Pár
týdnů před volbami se
uskutečnil největší sportovní
svátek na světě, jehož odlesk
spolehlivě přitáhl pozornost
mas. Kdy jindy se ukázat jako
lidumil a podporovatel sportu
a  zábavy? Tohle si rychle
spočítali političtí představitelé
hned ve čtyřech krajích a  za
podpory sponzorů vystavěli
olympijské parky.

Jako fanoušci českých
sportovců jsme mohli my, Ji-
hočeši jásat. Protože ten
nejkrásnější, největší a  taky
nejdražší vyrostl u nás na

Lipně. Tváří celého projektu se
pak stal sám jihočeský hejtman
Jiří Zimola (ČSSD), o  kterém
jsme v souvislosti se sportem
léta nezaslechli ani slovo.
A abychom nezůstali na pochy-
bách, že právě on je tím
největším sportovním
dobrodějem, připomíná nám to
jeho vlídná usměvavá tvář
z  billboardů. Ty pro změnu
zafinancovala ČSSD. Co jiného
to může být, než volební kam-
paň?

Podpora sportu?
Jak upozorňuje lídr Pirátské
kandidátky a dlouholetý házen-
kářský trenér Michal Horák:
za  Zimolovy vlády vypadli

z nejvyšší ligy českobudějovičtí
hokejisté i fotbalisté a do nižší
soutěže sestoupila také ženská
házená v JindřichověHradci i ta
mužská v Třeboni. V  dalších
sportech pak družstva s čestnou
výjimkou volejbalu každoročně
balancují na hranici sestupu.

Možná si řeknete, že
problém je ve  výkonnosti
sportovců či práci trenérů.
V  mnoha reprezentacích či
špičkových klubech ale najdeme
řadu odchovanců z  jihu Čech.
Jenže k vrcholovým výkonům
patří i vrcholové podmínky a ty
v jižních Čechách prostě nejsou
kvůli nedostatku financí.
Jiná situace je v mládežnickém
sportu, kam plynou nemalé

částky – a je to tak v pořádku.
Můžeme se ale ptát, k čemu to
je, když se juniorský
reprezentant vypracuje na
špičkovou úroveň a prostěmusí
odejít. Na podporu vrcholového
sportu se v krajském rozpočtu
za uplynulé čtyři roky nenašly
peníze. Ale dva měsíce před
volbami sledujeme projekt za 65
milionů, jehož smysl a přínos je
přinejmenším diskutabilní. To
je plivnutí do tváře všem, kdo
léta většinou zdarma pracují
s mládeží a kterým pak utíkají
jejich nejlepší svěřenci.

Ing. Martin Kákona

pokr. na str. 5

Kdy přijde lepší doba pro
stavbu nových dálnic?

Stavba dálnice

Autor: Miloš Bučinský.

Bc. Jan Novák
Politolog
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Tomáš Novák (48),
Týn nad Vltavou

Pochází z  Hradce Králové,
narodil se v  roce, kdy k nám
vpadla vojska Varšavské
smlouvy se svou bratrskou
pomocí. Jeho otec pár let na to
ilegálně opustil republiku
a o rodinu se začala zajímat STB.
Aby se mohl alespoň vyučit,
musel odejít naMostecko, kde
se věnoval oboru elektrotech-
nika. Později si při zaměstnání
v  tomtéž oboru doplnil ještě
maturitní zkoušku. To už žil na
jihu Čech, kam se přiženil. Je 27
let ženatý, má dva syny (a velmi
se těší na Den vyhlášení samo-
statnosti Československa 28.
října, kdy očekávají narození
nejmladšího člena rodiny).

Za svůj život si vyzkoušel
různé práce, od lesního dělníka
přes technika jakosti či spe-
cialistu měřidel ionizujícího
záření až po svou aktuální pro-
fesi IT administrátora. Pirát-
skými myšlenkami jej nakazil
jeho starší syn Jan. Ve veřejném

životě mu vadí přezíravost
a arogance státu a jeho institucí
vůči občanovi. V pozici senátora
by se chtěl zabývat zejména
tématem transparentnosti
a zjednodušení legislativy, která
je podle jeho názoru přebujelá,
příliš komplikovaná a  pro
občana-laika málo srozumitel-
ná.

Ing. Petr Král (67),
Soběslav

Zajímají ho počítače i  staré
hodiny. První zájem se stal po-
voláním, druhý koníčkem.
Vystudoval v  Brně elektro-
fakultu se zaměřením na pro-
gramování a operační systémy.
Oženil se, v  manželství se
narodila dcera. V současné době
je rozvedený.

Po studiích na VŠ nastoupil
do nového závodu Zbrojovky
Brno jako technik jednoho
z prvních počítačů EC1021, ke
kterým se ve Zbrojovce
vyráběly diskové paměti. Když
se začínalo budovat výpočetní
středisko v Ladě Soběslav, vrátil
se i s rodinou do Soběslavi. Ve
výpočetním středisku pracoval
jako programátor, analytik,
vedoucí provozu, vedoucí pro-
jekce a nakonec jako vedoucí
výpočetního střediska. Kromě
počítačů ho stále zajímaly
hodinové stroje a  také šachy,
které hrál závodně. Nějaký čas
byl i  předsedou šachového

spolku.
V období privatizace se stal

ekonomickým ředitelem Lady
a.s. a členem jejího představen-
stva. V době, kdy Ladu převzal
Motor Jikov, odešel do
soukromého podnikání. Jako
první v Soběslavi s kolegou za-
čal zavádět internet a  tvořit
webové prezentace, například
pro jihočeské hrady. I po odcho-
du do důchodu nadále udržuje
několik internetových
prezentací.

K  tvorbě autorského webu
Pražského orloje ho přivedla
láska ke starým hodinám, jako
ke svědkům znalostí a  umu
našich předků. Založil a  stále
vede horologický spolek
s celorepublikovou působností,
který sdružuje lidi bádající
v  historii orlojů i  sběratele
a  znalce starých hodin.
V  Soběslavi tato činnost
vyústila ve vybudování Věžního
muzejíčka s  hodinářskou
a zvonařskou expozicí. Podařilo
se objevit starý soběslavský
hodinový stroj a  zajistit jeho
restaurování v dílně pražského

orlojníka.
Do komunální politiky

vstoupil zejména s cílem zvýšit
transparentnost hospodaření
města. Zde by mohl uplatnit své
zkušenosti bývalého eko-
nomického ředitele a znalosti
výpočetní techniky. Je registro-
vaným příznivcem Pirátské
strany.

Skoro všichni politici hlásají
transparentnost a  před-

hánějí se ve slibech o  skon-
cování s korupcí a plýtváním.
Žádné velké změny ale nepo-
zorujeme. Přitom stačí málo:
odtajnit hospodaření veřejných
subjektů. Jako občané máme
totiž právo vědět o  každé
koruně z veřejných rozpočtů.

Piráti chtějí, aby stát i samo-
správa zpřístupnily veškeré in-
formace o  svém nakládání
s  veřejnými penězi, a  to v  co
nejsrozumitelnější podobě.
Přitom není důležité, jak velký
zájem o ně nakonec bude. Už
samamožnost veřejné kontroly
znepříjemňuje různé zákulisní
hry.

Snad nejdůležitějším legis-
lativním počinem je zákon o re-
gistru smluv, který ukládá
veřejným subjektům povinnost
uveřejňovat smlouvy. Sotva ale
začal platit, někteří zákonodárci
usilují o  dodatečné výjimky.
Mezi „zatmívače“, jak tyto lidi
pojmenovává iniciativa Rekon-
strukce státu, patří například
ministr průmyslu a  obchodu

Mládek, jenž na Táborsku kan-
diduje do Senátu.

I „běžný“ volič správně tuší,
že neexistuje žádný rozumný
důvod, proč by smlouvy veře-
jných institucí neměly být vol-
ně dostupné. Je to ta nejlepší
obrana proti předraženým za-
kázkám, zbytečným nákupům
nebo nevýhodným prodejům
majetku. Nenechme si namluvit,
že kontrola přísluší jen
zvoleným prominentům.

Jak z toho ven
Začít se musí na nejnižší úrovni.
Každá obec by měla zveřejnit
svůj „rozklikávací“ rozpočet
jdoucí až do jednotlivých faktur,
smluv i  výběrových řízení.
Jedině tak se mohou občané za-
pojit do skutečného
rozhodování. V praxi jsem se
setkal s  názorem, že občan
nechce transparentní radnici,
ale nový chodník. Místo
zveřejňování informací je prý
třeba stavět a  nezdržovat se
kontrolou. Nový chodník je jistě
důležitý. Kdyby ale existovala
veřejná kontrola, možná by za

stejné peníze byly ty chodníky
dva.

Díky internetu máme
jedinečnou možnost dokonale
zprůhlednit nakládání
s veřejnými rozpočty. Dobrým
příkladem je třebaNovéMěsto
na Moravě, kde tamní vedení
rozvíjí informační systém
o  hospodaření města.
Otevřenost je prostě nejlepším
lékem na korupci a  plýtvání.
Teď už jen stačí, aby občan
nebyl ovčan a zajímal se o dění
kolem sebe.

Zastupitel v opozici nemívá
na růžích ustláno. Ohlídat
zájmy obyvatel města stojí
spoustu času, energie
i odhodlání. Takže se obklopte
přáteli z  vlastní či spřátelené
strany, obrňte se trpělivostí
a hlavně se nenechte znechutit.

Nečekejte, že vám koalice
padne kolem krku. Tahle
partička už ledacos pamatuje,
vždyť někteří pardálové sedí na
obci i dvacet let. A teď jim tam
vpadne někdo nový. Vyptává se,
všude strká nos a  dokonce si
předkládá nějaké svoje návrhy!
Cožpak si ani trochu neváží
toho, co tu někdo před nimi
v potu tváře budoval?

No řekněte sami:
- Kdo má zájem probírat se

zápisy ze zasedání rady a  zas-
tupitelstva?

- Koho trápí změny v  roz-
počtu, které nebyly zveřejněny?

- Komu by se chtělo
přehrabovat se ve starých fak-
turách a zjišťovat, za co město
utrácelo?

- Jak to, že někomu vadí, že
se obecní zastupitelstvo
nescházelo v  zákonném ter-
mínu tří měsíců a že se na pro-
gram nezařazovaly návrhy

zastupitelů?
- Jaká to hanebnost, když se

soukromé firmě nedopřálo, aby
vybírala poplatky za parkování
v centru města!

- Vadilo snad někomu, že
přepad kanalizace před čerpací
stanicí nejistila automatická
klapka? Že to při záplavách
ohrozilo něčí majetek a zdraví?
Ale prosím vás, stejně nejde za-
chránit všecko!

- Proč vůbec někdo řeší ví-
ce práce a dodatečné náklady
u městských investičních akcí?
To nemá nic lepšího na práci?

- Že město nepodporuje
pokládání optických sítí pod
komunikace? Jak jste přišel na
to, že to omezuje vzdělanost
obyvatel?

- Otevřenost, oboustranně
výhodná spolupráce, de-
mokratické principy, pozitivní
motivace, aktivita, iniciativa,
vzdělání, rozvoj? Co to proboha
je?

Ještě není úplně vyvětráno,
ale přetopíno už také ne.

Město se mění. Pomalu
a jistě.

Což takhle dát si senát?

Smrádek, ale teploučko

Ing. Petr Král, kandidát do
Senátu PČR delegovaný
Pirátskou stranou

Aby občan nebyl ovčan

Představujeme kandidáty do Senátu PČR v Jihočeském kraji

Proč zveřejňovat informace o hospodaření státu a obcí

Tomáš Novák

Ing. Martin Kákona
Zastupitel za Pirátskou stranu
v Soběslavi

Ing. Petr Král

ingpetrkral.cz

http://piratskelisty.cz


Volby 2016 3

Jeden hlas nic nezmění, ale více
hlasůmůže změnit vše!
Praha, kde od dětství žiji, je

hlavním městem, krajem
a jedním z nejkrásnějších míst
na světě. Přesto všichni víme, že
pražská politika je jedno velké
svinstvo. Podívejte se na kauzy,
jako je Opencard, pravomocné
odsouzení Karla Březiny za pod-
vod (stále zůstává bossem praž-
ské ČSSD) nebo rozdělování
politických trafik.

Aby se to změnilo, musíme
všichni přiložit ruku k dílu. Od
roku 2014 mají Piráti v Praze
4 zastupitele. Kontrolujeme nej-
větší úřad v  zemi – pražský
magistrát. Pomohli jsme Praze
uniknout z kleští mafiánského
dodavatele Opencard. Naše trest-
ní oznámení zkomplikovalo
Březinovi machinace s územním

plánem. Donutili jsme Babišovu
pravou ruku Radmilu Kleslo-
vou, aby si přestala vyplácet
360 000 Kč měsíčně z městem
vlastněných firem. Bohužel ANO
a  ČSSD v  praxi politických
trafik pokračují... a to ve svém
kraji opravdu nechcete.

Co můžete udělat vy, kteří
v  zastupitelstvu sice nesedíte,
ale u zpráv z politiky se zdravě
naštvete? Pošlete dál výtisk Pi-
rátských listů. Diskutujte se
svými přáteli, sousedy a příbuz-
nými o tom, koho budou volit.
Nebo jim napište doporučení.
Běžte volit. A jestli vás politika
baví, kontaktujte krajského ko-
ordinátora a  zapojte se do
kampaně! Bez vás to nezvládne-
me a nic se nezmění.

V Praze jsme ukázali, jak se
dají věci zlepšovat, dokonce
i  z  opozice. Dejte nám šanci
a dokážeme to i ve vašem kraji.
Podpořte naši kampaň, běžte
volit a vyberte naši kandidátní
listinu, protože Piráti přinesou
reálnou změnu.

Zastupitelé hl. m. Prahy za Piráty na střešemagistrátu, zleva nahoře
Ondřej Profant, Mikuláš Ferjenčík, Jakub Michálek, Adam Zábranský

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Lídr pražských zastupitelů za
Piráty a právník zaměřený na
svobodný přístup k informacím
jakub.michalek@pirati.cz

Michal Horák: Lákat voliče nereálnými
sliby semůže škaredě vymstít

Co tě přivedlo do politiky?
Jako trenér mládeže a dlouho-
letý bafuňář místního oddílu
házené jsem přicházel do styku
s politiky z písecké radnice. Pod
vlivem těchto zkušeností jsem
v roce 2010 usoudil, že je na čase
vstoupit alespoň do regionální
politiky. Tehdy jsem ještě kan-
didoval za jiný subjekt, se
kterým jsem se ale ideově úplně
neshodl a  později ho opustil.
O tři roky později jsem hledal,
koho volit v parlamentních vol-
bách, ale slibů velkých
etablovaných stran už jsem měl
dost. A tehdy jsem objevil Pirát-
skou stranu. Její program i en-
tuziasmus mě nadchl natolik, že
jsem se rozhodl stát jejím čle-
nem. V  pirátských tématech
jsem se našel, a tak jsme spolu
s dalšími jako první v  jižních
Čechách založili v Písku místní
sdružení a pustili se do volební
kampaně před komunálkami

v  roce 2014. Překročili jsme
hranici 5 % a náš leader se stal
zastupitelem. Takže se ukázalo,
že úsilí Pirátů má smysl, že na
naše témata voliči slyší a  má
cenu je prosazovat.

Která témata Pirátské strany
nejvíc oslovila tebe osobně?
Například svobodný internet -
volný přístup k  informacím
z celého světa - je pro mě jako IT
specialistu základní podmínkou
práce. Nebo autorská práva
a boj proti OSA. Nedovedete si
představit trapnost situace,
když se třesete, aby vás někdo
neudal, že v  poločase utkání
pouštíte v hale nějaké písničky.
O  mládežnických turnajích
nemluvě. Velkým tématem je
pro mě legalizace konopí. Celý
život bojuji s  chronickým
onemocněním. Ne že by mě
konopné masti definitivně
vyléčily, ale přinášejí mi úlevu.

A  když si proto vypěstuji tři
sazenice marihuany, jsem snad
kriminálník?! Mohl bych
pokračovat dál třeba tím, jak
hloupá politika investičních
pobídek zahraničním firmám
dělá z  naší země zdroj levné
nádenické síly pro montovny.

Jaký je pirátský volební pro-
gram pro Jihočeský kraj?

Kdybych měl zvýraznit krajská
specifika, jsou to problémy
s dopravní obslužností menších
sídel. Dále problémy se
školstvím, kdy současné vedení
kraje předvedlo několik velmi
necitlivých a  nesystémových
zásahů do struktury středních
škol, což není jediná bolest
v této oblasti. Pak tady máme
Temelín. Zastáváme názor, že
je-li už příprava dostavby ve
finální podobě, měl by se
Temelín dostavět. Obáváme se
ale efektu černé díry na peníze
- velkého prodražení stavby
oproti plánu. Další velké téma
představuje Šumava, kde jsme
pro celkovou rekultivaci a ob-
novu. V programu se také za-
býváme splavností řek a jejich
stavem v souvislosti s protizá-
plavovými opatřeními nebo
čištěním koryt. Nezapomněli
jsme ani na podporu sportu
a kultury a jedním z našich pro-
gramových bodů je decentraliz-
ace poskytování podpory
a  prostředků kraje a  jejich
rovnoměrné rozložení do všech
jeho oblastí.

Co považuješ za největší
problémy Jihočeského kraje?
Osobně pociťuji jako velký
problém dostupnost našeho

kraje. Problémy kolem výstavby
D3 a R4 existují tak dlouho, až je
to zarážející. Nešťastný je vůbec
celkový stav komunikací
v  jižních Čechách. Jsem si vě-
dom, že ve vztahu k minister-
stvu dopravy má krajské
zastupitelstvo omezené
možnosti, přesto si myslím, že
by problému mělo věnovat větší
pozornost. Hodně mě trápí
dotační politika. To je ale bo-
hužel v  tomto státě tradiční
jablko sváru.

Proč by lidéměli volit Piráty?

Protože nabízíme alternativu ke
všemu, co se tu semlelo po lis-
topadu 1989. Piráti svou prací
v  místních zastupitelstvech
dokázali, že si stojí za svým
programem a nekompromisně
jdou za jeho naplněním. Věřím,
že právě naše důvěryhodnost
přesvědčí voliče a získá si jejich
sympatie a hlasy. Už několikrát
se potvrdilo, že lákat voliče
nereálnými sliby se může
škaredě vymstít. Proto v naší
kampani nabídneme pouze
reálná řešení problémů.

Jihočeské Piráty povede do krajských voleb 2016
Michal Horák z Písku (51). Pracuje jako správce IT
systémů a ve volném čase trénuje mladé házenkářky.
V místní politice se pohybuje 6 let a nemá rád
politikaření ani zákulisní hry.

Mgr. Věra Marušiaková

Zastupitelé hl. m. Prahy za Piráty na střešemagistrátu, zleva nahoře
Ondřej Profant, Mikuláš Ferjenčík, Jakub Michálek, Adam Zábranský

Ing. Michal Horák

http://piratskelisty.cz
mailto:jakub.michalek@pirati.cz


jih.pirati.cz

Průmyslová zóna. Obrovský
projekt slibující rozvoj

území, oživení lokality i pracov-
ní místa. Její přínos je nesporný,
pokud všechno klapne podle
plánu. V opačném případě je to
past na peníze. Přesně toho se
obáváme v případě Týna nad
Vltavou.

Zastupitelstvo Týna před-
stavilo záměr vybudovat novou
komunikaci, kolem které
vznikne průmyslová zóna. Na
první pohled skvělá zpráva, ale
takové terno to nebude. Záměr

předpokládá stavbu areálu
i  komunikací. Projekt ovšem
není krytý žádnými dotacemi,
takže město bere náklady na
sebe. Starosta města Milan
Šnorek (ODS) nám sdělil, že
půjde o 42 milionů korun. Za
pár dní už to byl dvojnásobek.
Kde na to chce vedení města
vzít? Bude se muset zadlužit.
Splácet se ovšem začne v roce
2019. Současná reprezentace si
užije roli stavitelů chrámů, za-
tímco účet za hostinu budou
řešit její následovníci.

Než investor začne plánovat,
obvykle si zadá studie, na zák-
ladě kterých se rozhoduje. V
Týně na to šli opačně. Nejdřív
schválili rozpočet a teprve pak
připravují studie. Piráti z prin-
cipu nejsou proti průmyslovým
investicím. Považujeme ale za
nepřijatelné, aby veřejná sféra
dotovala byznys větších firem,
byť místních. Zvlášť, když
v posledních volbách figurovalo
jméno jednoho ze zvolených
radních na stejné kandidátce,
jako jméno majitele firmy, jež se

hodlá do budoucí zóny pře-
sunout. Zatímco podpora drob-
ných podnikatelů je prakticky
nulová.

Týn nad Vltavou čelí odlivu
mladých lidí, kteří nenachází
uplatnění. V  tom ale
průmyslová zóna nepomůže.
Nabídne totiž stejný typ pra-
covních míst, jaká jsou volná už
teď. Město však potřebuje
pestrou škálu uplatnění
v  různých oborech. Dalším
problémem je rozdělená
společnost. Velká část lidí se cítí
být přehlížena těmi „lepšími“

a přístup koalice k průmyslové
zóně bohužel současnou
společenskou frustraci jen
prohlubuje. Místo věcné
diskuze a  zájmu o  skutečné
potřeby občanů sledujeme
vylučování z  koalice či
odvolávání z  funkcí. Chceme
skutečný dialog a  funkční de-
mokracii.

Řepkovámánie pokračuje. Na vině je dotační politika EU podporující výrobu biopaliv. Vý-
kupní ceny řepky jsou díky tomu vysoké a pěstovat tuhle plodinu je výhodné. Největším
příjemcem státních podpor biopaliv ovšem nejsou samotní zemědělci, ale zpracovatelé
a výrobci biopaliv, např. firmy ve vlastnictví současného ministra financí.

Zachrání nás průmyslové zóny?

Piráti prosazují zásadu, že při
hospodářském využití rostlin

je vždy naprvním místěpotravi-

nářské využití. Až po něm násle-
duje využití materiálové a  jako
poslednípřicházína řadu využití
energetického potenciálu. Tato
pravidla je třeba prosadit do
legislativy jako obecně závazná.

Masové rozšíření pěstování
konopí by přitom nutně vedlo
ke zlevnění konopných produk-
tů. Mohly by pak i svojí cenou
konkurovat výrobkům z ropy.
Jedním z pirátských cílů proto
je reforma evropských dotací
a nahrazení žlutých pouští ze-
leným mořem.

Proč tedy konopí místo
řepky?

1Konopí je tradiční plodina
s melioračními účinky, která

půdu zároveň čistí od těžkých
kovů a  provzdušňuje ji svým
bohatým kořenovým vlášením.

2Konopí nevyžaduje masové
nasazení herbicidů, protože

dorůstá do výšky 4 až 6  m
a s plevelem si samo poradí.

3Konopná vláknamohou na-
hradit problematickou ba-

vlnu, jejíž pěstování je spojeno
s vysokou spotřebou vody, pou-
žitím pesticidů a  s  otrockou
prací.

4Konopný textil příznivě pů-
sobí na zdraví naší kůže, ne-

obsahuje toxické látky, nezpů-
sobuje alergie.

5Všechny produkty z konopí
jsou zdravotně nezávadné

a biologicky rozložitelné.

6Papír vyrobený z konopí je
vysoce kvalitní, trvanlivý

a recyklovatelný.

7Konopné semeno se využívá
jako krmivo, potravina i pro

technické aplikace.

8Konopný olej má vysokou
výživnou hodnotu a léčivé

účinky.

9Konopný květ představuje
obrovský zdroj léčivých látek.

Konopné pazdeří se dá
využít k výrobě konop-

ného betonu pro stavebnictví;
konopná stavební izolace má
zdravotní a ekologické přednosti.

Konopné bioplasty mohou
v automobilovém průmys-

lu nahradit fosilní suroviny.

Zbytky vznikající při
zpracování konopí lze

využít v energetice.
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12 důvodů,
proč nahradit

Ing. Aleš Jakl
Garant pirátského programu
v oblasti zemědělství
Vystudovaný lesní inženýr, pra-
coval u obecních a státních lesů
Kandiduje do plzeňského
krajského zastupitelstva
ales.jakl@pirati.czFo
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Písečtí Piráti v  čele s  Mar-
tinem „Cryo“ Brožem se

předtím, než se Martin dostal do
zastupitelstva města,
zaměřovali na praktickou
pomoc Písku a  jeho okolí.
Uklízeli Sedláčkovu stezku –
čtyřkilometrovou cyklostezku
podél Otavy, od té doby se daří
udržovat v dobrém stavu. Čistili
podchod z Velkého náměstí do
Palackého sadů nebo čistili
město od nelegálního výlepu.
Dodnes se daří tento stav držet,
ve městě nejsou černé výlepy.

Po volbách v  roce 2014 se
Martin Brož coby čerstvý zas-
tupitel města rozhodl stát mimo
koalici i opozici a hlasovat čistě
podle svého svědomí. Navrhoval
například zřízení třídírny
elektroodpadu, z níž by město
mohlo mít slušný příjem. Kvůli
monopolu na tyto služby v re-
publice návrh bohužel neprošel.
Martin se stal předsedou kon-
trolního výboru města. Snažil se
posvítit si na přímé a nepřímé
výdaje na sport či hospodaření
původní obecně prospěšné

společnosti Centrum kultury
Písek. Martin Brož přišel jako
první s návrhem zřízení trans-
parentního účtu města Písku.
Návrh zastupiteli nebyl přijat,
aby s  ním o  něco déle přišli
a schválili koaliční zastupitelé
byť ne v  rozsahu, jaký by si
představovali Piráti. Písečtí
Piráti se také snaží zřídit jakési
depozitum pro toulavé kočky,
jakýsi útulek pro tyto zvířata
ulice. (pap)

Piráti v Písku

Písečtí Piráti

Bc. Jan Novák
Politolog

http://piratskelisty.cz
mailto:ales.jakl@pirati.cz
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zpožděním až několika let. Není
výjimkou, že se nové kilometry
vzápětí musí opravovat.
Nevzpomínám si například, že
by někdy byly najednou
v plném provozu všechny úseky
naší D3.
Doufejme, že se příznivější kon-
stelace pro stavbu nových dál-

nic dočkáme v  řádu jednotek,
nikoliv desítek let. Vždyť při
současném tempu výstavby
a četnosti voleb by podle mých
propočtů byla dálnice z Lince do
Prahy “hotova” až v roce 2076
a do Strakonic by se po dálnici
nejezdilo nikdy.

Co s tím?
Například prosazovat trans-
parentní účty. Dálnice se přece
staví z veřejných peněz a ty by
tedy měly být veřejně kontro-
lovány. To ještě úplně neumíme,
ale blýská se na lepší časy.
Alespoň podle indexu korupce
(CPI), kde naše republika
nedávno poskočila z 53. na 37.

místo. Jak to? Možná proto, že
skupiny angažovaných občanů
před časem vstoupily do
komunální politiky a v řadě ob-
cí začaly narušovat zaběhnutá
korupční schémata. Podnikatel-
ské prostředí se kultivuje také
díky profesním asociacím a ko-
morám, které aktivněji vys-
tupují za odpovědnější přístup
a otevřenost. Zdá se tedy, že by

se už brzy mohly stavět dálnice
rychleji, zaméně peněz a v lepší
kvalitě. Hodně ale záleží i na nás
voličích, jestli budeme volit
dálnice nebo bezkorupční
prostředí pro stavbu dálnic.

Kraj, kde se nekrade ani
neplýtvá
Zavedeme otevřené účetnictví
všude, kde to umožňuje zákon.
Bude tak možné porovnávat,
kolik platí různé kraje za stejné
služby, a zlodějiny budou vidět.
Na hospodaření kraje bude mo-
ci dohlížet každý občan díky
přehlednému rozklikávacímu
rozpočtu.

Na úřad z domova
Nesouhlasíme s tím, že v 21. sto-
letí musí lidé trávit svůj volný
čas běháním po úřadech. Komu-

nikace s úřady má probíhat pře-
devším elektronicky. Zajistíme,
aby byly veškeré dokumenty
nutné pro styk s úřady dostup-
né na Internetu, a to ve srozu-
mitelné češtině, nikoliv v práv-
ní hantýrce.

Cestování po kraji s jedinou
jízdenkou
Nabídneme jednotlivým pře-
pravcům otevřený systém pro-
deje jízdného, k němuž se budou
moci přidat. Cílem je, aby si
člověk při nástupu do místního
autobusu mohl koupit lístek,
který mu vydrží až do centra
velkého města, a to i v případě,
že během cesty využije vlak. Za-
pracujeme na logické návaz-
nosti spojů. 

Krajské školy, které se vyví-
její k lepšímu
Ředitel i  učitelé by měli mít
větší pravomoce rozhodovat

o  budoucnosti své školy. Do
správy školy by měli ale být za-
pojení i starší žáci či studenti
a jejich rodiče, to zajistíme for-
mou samosprávných orgánů.
Chceme kvalitní střední školy
dostupné pro celý kraj.

Zdravotní péče až domů
Nechceme nutit nemocné, kteří
by raději zůstali doma a zdra-
votní stav jim to dovoluje, aby
museli ležet v nemocnici. Zave-
deme možnost využívat služeb

domácích ošetřovatelů. Prosa-
zujeme, aby se při plánování
krajského zdravotnictví braly
v úvahu alternativní možnosti
jako centra aktivního porodu,
pomocné pečovatelské služby
a domácí ošetřování. Samozřej-
mostí má být dostupnost lékař-
ské péče pro celý kraj.

Knihovnymusejí přežít jako
kulturní centra obcí
I v dnešní internetové době plní
knihovny funkci zásadního zdroje

informací a kulturního středis-
ka řady obcí. Jsme zásadně pro-
ti jejich zavírání. Podpoříme
jejich modernizaci a umožníme
jim zapojení do celostátního
projektu digitalizace kulturního
bohatství.

Budeme otevření podnětům
občanů
Nechceme být zastupitelé uzam-
čení do slonovinové věže. Zřídí-
me web, na němž se bude každý
občan kraje moci vyjádřit k ak-
tuálním regionálním tématům
a  podílet se na vytváření bu-
doucnosti kraje.

pokračování ze str. 1
Naší zbraní bylo vždy právo

na informace, výdrž, nadšení
a využitíúžasných možností šířit
informace pomocí Internetu. Je
vidět, že není nutné být na
vládnoucí pozici, chcete-li něco
prosadit v  zásadních otázkách
soukromí, mezinárodních smluv
typu ACTA, otevřeného přístupu
ke státním normám či automa-
tického zveřejňování informací
z  veřejné sféry. Také jsme to
nikdy jako výmluvu nepoužívali.

Chceme jít ale dál. Naše role
byla, je a vždy bude konstruk-

tivní. Vyzkoušeli jsme si práci
aktivní opozice – a uspěli jsme.
Víme také, jaké výhody přináší
„být u  toho“, podílet se na
samotném řízení. Poslední prů-
zkumy ukazují, že v řadě krajů
na volenámísta bez problémů
dosáhneme – a také se chceme
na rozhodování o  směřování
těchto správních celků aktivně
podílet. Stejné ambice máme
i co se týká boje o Poslaneckou
sněmovnu v roce 2017.

Nikdy nás přitom nenapadlo
siúspěch koupit zadesítky milio-
nů pomocí masivních kampaní,

ani lákat občany, vlastněnepoli-
tické Piráty, na prázdnáhesla či
známé tváře. Opíráme se o své
voliče a o dobrovolnickou práci,
která– ačneplacená– reálné vý-
sledky za těch 7 let přinesla. Sto-
jíme před lidmi s čistým štítem.

Za dobu, co české politické
vody brázdí Pirátská strana,
vznikla, zanikla či uspěla řada
politických stran, některé s život-
ností menší než jedno volební
období. Někoho možná zaráží
náš název Piráti – odkaz na celo-
světové pirátské hnutí. Jinému
třeba vadí, že nejsme strojení

panáci, jejichž autenticitu vnímá
skrze různé nejen politické kau-
zy obden v  médiích. Piráti ale
právě svou činností opakovaně
prokazují, jak vážně to myslía ko-
lik osobního pohodlí jsou ochotni
zaprosazení změn obětovat.

Politika se může jevit jako
proces, který se děje mimo lid-
skou každodennost. Je to ale
právě politika, co zasahuje do
našich každodenních životů
a  má vliv na jejich podobu.
A každý člověk svým postojem
a z něj plynoucí aktivitou či pa-
sivitou dává té které politice

žít, je hrází nebo korytem.
Nelze být apolitický… Pro Pirá-
ty ovšem není politika cílem,
ale prostředkem pro změnu
pravidel hry, nebo chcete-li
legislativy, a  z  toho plynoucí
proměny společnosti – promě-
ny ve společnost spravedlivější,
skutečně demokratickou.

Ing. Martin Kákona
Zastupitel za Pirátskou stranu
v Soběslavi
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PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
Předseda České pirátské strany
Specialista na databázové mo-
dely, databázové systémy
a informační služby Internetu
ivan.bartos@pirati.cz

Kraj nové generace

Užitečné weby:

mapasamospravy.cz
Když chcete vědět, co chystá
radnice ve vašem sousedství.

liberary.cz
Nový český server zaměřený

na svobodné překlady
světové literatury přináší

první desítky e-knih zdarma.

www.infoprovsechny.cz
Web na pokládání dotazů

podle zákona o svobodném
přístupu k informacím.

faktury.pirati.cz
Databáze faktur obcí nad
10 000 obyvatel, kterou
udržuje pražský Pirát

Ing. Pavel Hájek.

Autorem kreseb je Lukáš
Hudec, www.lukashudec.net

7× z pirátského programu pro krajské volby

Kdy přijde lepší doba pro stavbu nových dálnic?
pokr. ze str. 1

http://piratskelisty.cz
mailto:ivan.bartos@pirati.cz
mailto:ondrej.profant@pirati.cz
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Ljuba Poláková
Přepážková pracovnice,
Nová Bystřice
ljuba.polakova@pirati.cz

Členka Pirátů od roku 2011. Dříve se věnovala
sbírání podpisů na petici proti ACTA. Nyní se
věnuje Petici za svobodné konopí a TTIP.

Ing. Martin Kákona
Věděcký pracovník,
komunální zastupitel,
Soběslav
kakl@astro.cz

Pracuje jako výzkumník v Ústavu jaderné fyziky
AV ČR. V roce 2014 kandidoval v komunálních
volbách a byl zvolen za zastupitele.

Lukáš Kolářík
Živnostník, Katovice

lukas.kolarik@pirati.cz

Otec tří dětí se zájmem o veřejné dění. Kromě
práce se věnuje rodině a  pořádání veřejně
prospěšných akcí. Nemá rád nespravedlnost.

Ing. Michal Horák
IT specialista, Písek

michal.horak@pirati.cz

Leader jihočeských Pirátů do krajských voleb
a předsedamístního sdružení Piráti Písek. Ve
volném čase trénuje házenou.

Martin Brož
Podnikatel, komunální
zastupitel, Písek
martin.cryo.broz@pirati.cz

Podle Martina nejde jen něco slibovat, jde o to,
něco opravdu udělat. Vždyť důvěru si získáte
tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo.

Romana Klimešová
Herečka, České Budějovice

romana.klimesova@pirati.cz

Je principálkou ochotnického spolku a působí
i  v  dalších divadlech. Je aktivistkou
a propagátorkou alternativ v mnoha oblastech.

Simon Kostadinov
Student VŠ, Týn n. Vltavou

simon.kostadinov@pirati.cz

Pirátem se stal, protože věří v pirátský program
a  chtěl jej aktivně prosazovat. Zajímá se
o politické a všeobecné dění.

Mgr. Renata Žďárková
Předsedkyně bytového
družstva, České Budějovice
renata.zdarkova@pirati.cz

Řídí činnost bytového družstva a  i  v  jeho
fungování uplatňuje principy solidarity
a pirátské transparentnosti.

Jihočeská kandidátka
Bc. Jan Novák
Politolog, Týn n. Vltavou

jan.novak@pirati.cz

Věnuje se mj. politologii a historii, kde se zajímá
jak o aktuální otázky (volební systémy), tak
i o minulé (studium totalitarismu).

Jako bychom seděli na dos-
tizích a  sledovali, v  jakém

pořadí doběhnou straničtí koně.
Proč jsou výzkumy veřejného
mínění tak oblíbené? Je malým
tajemstvím, že jejich pomocí se
nejen měří, ale i spoluvytváří
společenská realita. A  dají se
tedy i využít třeba k manipulaci.

Kdo zkoumá a kdo platí
Zvýšený zájem médií o politický
boj kdekdo rád využije pro
vlastní reklamu. Není výjimkou,
že agentura, která běžně
zjišťuje, komu chutná jaký
jogurt, na vlastní náklady při-
faří do dotazníku i  „výzkum
volebních preferencí“. Cílem je
sebepropagace v  médiích.
Neřeší se validita a  mnohdy

chybí i zkušenost.
To výzkumy na zakázku jsou

sofistikovanější. Jogurty jdou
stranou a respondent odpovídá
jen na otázky kolem politiky.
Objednatelem nejčastěji bývají
veřejnoprávní média a politické
strany. Jak si ale vysvětlit, že
například výzkumy agentury
STEM léta dělané na zakázku
ČSSD, téměř vždy vycházely
o poznání levicověji?

Koho se ptají
Jak je to s velikostí zkoumané
skupiny, tedy vzorku populace?
Za standard se považuje
přibližně tisíc respondentů.
Důležitější než množství je
reprezentativnost. Výzkumný
vzorek by měl proto co nejlépe

kopírovat statistické zastoupení
skupin obyvatelstva podle
pohlaví, věku a dalších kritérií
na zkoumaném území.

Od výzkumů očekáváme, že
nám prozradí, jak to asi
dopadne. Existují ale různé
druhy a každý z nich říká něco
jiného. V ideálním světě by nám
média předkládala volební pro-
gnózy z důvěryhodných zdrojů.
Jenže ani sami novináři často
nemají úplně jasno. Stává se, že
moderátor hovoří například
o volebním modelu a  za zády
mu do světa září produkt
stranické sympatie.

Stranické preference: Nejedná se o předpověď volebních
výsledků, ale o odraz oblíbenosti politických stran. Do výsledků
se zahrnují odpovědi všech respondentů, i těch, co nechtějí
volit. Dají se jen obtížně interpretovat a politologové se jimi
příliš nezabývají. U nás jsou však nejrozšířenější.

Volební model: Pravděpodobně nejbližší odhad, jak by
dopadly volby. Zahrnuje pouze odpovědi respondentů, kteří
půjdou volit. Nezapočítávají se odpovědi nerozhodnutých
voličů ani respondentů, kteří chtějí k volbám, ale nevědí, koho
volit.

Voličské preference: Kombinace stranických preferencí
a volebního modelu. Výsledky zahrnují i odpovědi respondentů,
kteří nevědí, zda půjdou k volbám. U nás se téměř nepoužívají.

Volební prognóza: Cílem je co nejpřesnější odhad volebních
výsledků. Jedná se o sofistikovaný výpočet, jehož metodiku
agentury nezveřejňují.

Stranické sympatie: Celkový obraz vztahu lidí k politickým
stranám. Nezohledňuje, zda půjdou volit, nebo jen sympatizují.

Volební potenciál: Tento model říká, kolik hlasů by strana
získala, pokud by se k ní přiklonili všichni, kdo zvažují její
volbu. Respondent může uvést více politických stran současně.
Zahrnuti jsou všichni, kteří nevylučují svou účast ve volbách,
tedy i nerozhodnutí.

Bc. Jan Novák
Politolog

Nenechte se napálit

http://piratskelisty.cz
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Pirátská poslankyně z Islandu Birgitta Jónsdóttir přednáší v pražském Pirátském
centru o svobodě médií a Internetu. Birgitta v současnosti vede islandské Piráty
do podzimních parlamentních voleb a její strana atakuje hranici 30% podpory.
S islandskými Piráty zůstáváme v kontaktu. Piráti prosazují, aby se Island stal
ostrovem svobody slova, a snaží se uvést v život návrh občanské ústavy, který vznikl
po bankovní krizi, ale politici, kteří jsou aktuálně u moci, ho dali k ledu.

Na přelomu července a srpna jsme vyrazili do Berlína pomoci tamním
Pirátům s volební kampaní pro zemské volby, které je čekají již v září.
V roce 2011 Piráti v berlínských zemských volbách s 9 % prorazili do
německé politiky a nastartovali celosvětové Pirátské hnutí k pořádnému
růstu. Letos mandáty v berlínském sněmu obhajují. Piráti v berlínském
parlamentu odhalili obří korupční skandál s výstavbou letiště, pomohli
zavést veřejný Internet po celém městě a prosadili novou strategii
zveřejňování výsledků veřejného výzkumu (open access).

Další pokračování putovního hudebního festivalu Vyosení s motem „Hudby
plný talíř, OSA ani halíř“ proběhlo v Mladé Boleslavi. Festival propagující
svobodnou hudbu, kterou může kdokoli hrát, sdílet a poslouchat bez
nutnosti platit výpalné OSE, už se konal na Plzeňsku, v Praze, v Nymburce,
v Brodku u Přerova, u Jihlavy, v Žatci a v řadě dalších měst. Další Vyosení
se budou konat v rámci pirátské kampaně pro krajské volby.

Na demonstraci za svobodný Internet zorganizovanou Českou pirátskou stranou
přišlo v sobotu 20. února podpořit síť bez cenzury a špehování i přes deštivou
nepřízeň počasí přibližně šest set lidí. Akce začala na pražském Klárově a na
zdejším pódiu se během první hodiny u mikrofonu vystřídalo několik odborníků
na Internet, kteří vysvětlovali, jaká potenciální mračna se stahují nad svobodou
slova a anonymitou ve virtuálním světě.

Pirátské listy, které právě držíte v ruce, nerozdáváme jenom před volbami. Proto
jsme během uplynulého roku vydali řadu mutací Pirátských listů, a to v Praze,
ve Středočeském kraji, na Olomoucku, v Jihomoravském kraji i celostátně.
Pirátské listy rozdáváme dobrovolnicky, na snímku vidíte předsedu Pirátů Ivana
Bartoše při rozdávání u stanice metra Jiřího z Poděbrad. Do rozdávání Pirátských
listů už se zapojilo více než 100 lidí a vy můžete taky :)

Piráti v akci

http://piratskelisty.cz
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Pirátské listy vydává Česká pirátská strana, politická strana se sídlem Řehořova 19, 130 00 Praha 3, IČ: 71339698. Pirátské listy jsou dostupné online na adresewww.piratskelisty.cz pod licencí CC-BY-SA 3.0.

Publikování a další šíření obsahu Pirátských listů je umožněno i bez písemného souhlasu. Noviny pro vás připravili členové, příznivci a zastupitelé Pirátské strany: vedoucí projektu:Mikuláš Ferjenčík, koordinátorka

projektu: Michaela Krausová, editorka: VěraMarušiaková, jazyková korektura: Petra Dvořáková a Aneta Drázdová, sazba: Michal Hlavatý a Zuzana Drázdová. Tisk financuje Pirátská strana ze státního příspěvku

na svou činnost. Distribuci zajišťují také dobrovolníci.

Kalendář akcí Pirátů
9. září

Připravujeme

Piráti na Vltavě
Pirátská plavba Rožm-

berk - Č. Krumlov

18. září
14:00 Č. Budějovice

Zasedání KF
Krajské fórum, setkání
otevřené veřejnosti

20. září
17:00 Měsíc ve dne

Beseda
Beseda o nepod-
míněném příjmu

Konec září
Připravujeme

Diem25
Představitelé a členové

přijedou do ČB

Pošlete
Pirátské listy

dál
Sdílení je aktem lásky

Řešení křížovky nám posílejte na info@pirati.cz, pro 3 vylosovanémáme připravená pirátská trička :)

Německá
Pirátkamezi
nejvlivnějšími
europoslanci

Nejmladší političkou v žeb-
říčku čtyřiceti nejvlivněj-

ších evropských poslanců se
stala Julia Reda, devětadvaceti-
letá německá Pirátka. „Reda se
projevuje jako mazaná bojovni-
ce za reformu autorského práva,
která občas ostatní poslance
jednoduše přechytračí díky
hluboké znalosti dané proble-
matiky,“ píše Ryan Heath. Ten
výběr nejmocnějších europo-
slanců sestavil pro Politico, tý-
deník zaměřený na dění v Ev-
ropské unii. Reda například
vloni spolu s autorskými sdru-
ženími bojovala za celoevropské
rozšíření svobody fotografování
ve veřejném prostoru, protože
ač to možná nevíte, za vyfocení
Eiffelovy věže v noci vám hrozí
pokuta. V  reakci na toto úsilí
Evropská komise vyzvala obča-
ny, aby se k dopadu kopírovací-
ho monopolu na veřejný pros-
tor a  Internet sami vyjádřili,
a v září se bude hlasovat o mož-
ných změnách. Reda, pohybují-
cí se v politice od 16 let, zastává
funkci předsedkyně Mladých
evropských Pirátů a místopřed-
sedkyně parlamentní skupiny
Zelených a EFA.

Pirátská europoslankyně Julia
Reda na konferenci v Evropské
komisi poukazuje na nutnost
reformovat kopírovací monopol
v dnešní informační společ-
nosti. Konference se účastni-
lo i 40 Pirátů z celé Evropy
včetně Čech.

Jihočeští Piráti
Představujeme několik z jihočeských pirátských
kandidátů.
Číslo v závorce značí pořadí na kandidátce

Zleva stojí: Simon Kostadinov (6), Martin Hrdlička (29), Ivo
Vlasatý (10), Mgr. Renata Žďárková (9), Romana Klimešová (8),
Tomáš Novák (22; kandidát do senátu), Ing.  Petr Král (24;
kandidát do senátu), Ing. Michal Horák (1), Ljuba Poláková (4),
Martin Kučera (43)

7. a 8. října

Volby
Přijďte k volbám do za-

stupitelstev krajů!

http://piratskelisty.cz



