
Piráti volají po zodpovědném
hospodaření a čistých veřejných
zakázkách od samého vzniku své
strany. V Libereckém kraji máme
na talíři ukázkový případ zpac-
kaného výběrového řízení, kdy je
veřejný zájem válcován snahou
podojit krajský rozpočet.
Zakázka na provozování ve-

řejné dopravy po dobu 10 let za
4,1 mld Kč byla vypsána v r. 2012
a  měla být původně vysoutěžena
nej-později v r. 2014.

Od začátku byla kritizována
jasná orientace na jednu firmu,
které byly podmínky veřejné
zakázky šity na míru, na což
jsme za Piráty upozorňovali ve
Finančním výboru kraje již v  r.
2012. Náš malý vyjednávací pros-
tor (jeden člen ve Finančním
výboru) však nemá dostatečnou
váhu na ovlivnění situace. Okol-
nosti zakázky na autobusovou
obslužnost jsou dnes stále ještě
šetřeny Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS). Na
přelomu letošního roku podal
Liberecký kraj rozklady proti

prvoinstančnímu rozhodnutí.
ÚOHS zatím údajně nepravo-
mocně potvrdil, že zadávací do-
kumentace byla v  souladu se
zákonem.
Zakázku v r. 2013 napadla

spol. BDS – BUS, s.r.o. z Velké
Bíteše, která se výběrového říze-
ní sice neúčastní, zato spolu-
pracuje s  Busline, a.s. Následně
Úřad na ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS) rozhodl s ohle-
dem na zákon 137/2006 o zrušení
zadávacího řízení. Kraj se proti
rozhodnutí ÚOHS odvolal. Nic-
méně hodnotící komise nepo-

chopitelně vyřadila ze soutěže
firmy, které nabídly v  jednot-
livých oblastech nejlepší cenu(!),
z důvodu údajné nepřiměřeně
nízké ceny. Přitom nesmyslnost
kritiky nejnižší ceny potvrdili
také experti z  ČVUT.
Piráti si jsou vědomi, že

nejnižší cena nemůže být jedi-
ným hodnotícím kritériem,
protože kvalita je stejně dů-
ležitá, leč v  případě tohoto vý-
běrového řízení šlo jistě o  něco
zcela ji-ného, než je snaha o co
nejúčelnější naložení s kraj-
skými penězi.

V současné době obstarává
autobusovou dopravu na Česko-
lipsku ČSAD Česká Lípa (zhruba
30 % autobusové dopravy v  kra-
ji), na Liberecku ČSAD Liberec
(zhruba 20 % autobusové dopra-
vy v kraji) a na Jablonecku a  Se-
milsku společnost Busline, a.s.
(zhruba 50 % autobusové dopra-
vy v kraji). Situací ohledně za-
kázky se zabývá mj. Dopravní
svaz, jehož zřizovatelem je Libe-
recký kraj. Tato pracovní skupi-
na se skládá ze zástupců obcí,
Rady Libereckého kraje, Výboru
dopravy Zastupitelstva Libe-
reckého kraje a pracovníků Do-
pravního úřadu.
Kraji se zatím daří zajišťovat

autobusovou dopravu v pro-
vizoriu, tento stav ale vyhovuje
hlavně těm, kteří nebyli spoko-
jeni s tím, že by na základě
výběrového řízení přišli o znač-
né zisky. Jak dlouho bude trvat
tato fraška? Doufejme, že situace
se nebude opakovat u  veřejné
zakázky na železniční dopravce
od roku 2019.
Dobrou zprávou nakonec je

fakt, že poprvé v dějinách
Libereckého kraje byli na jed-
nání Dopravního svazu pozváni
všichni zástupci měst a  obcí
v  Libereckém kraji.

Pozn.: Název veřejné zakázky–
„Výběr dopravců pro uzavření
smluv o veřejných službách v pře-
pravě cestujících ve veřejné linkové
osobní dopravě k zabez-pečení
stanoveného rozsahu dopravní
obslužnosti Libereckého kraje pro
období od roku 2014 do roku 2024“.

Nelze být
apolitický

Pirátská strana se pře-
houpla do sedmého ro-

ku existence. Na začátku
jsme neměli ponětí, co to
znamená "dělat politiku". Do-
konce jsme si naivně mysle-
li, že "není vše prohnilé ve
státě dánském". V  roce 2010
jsme se tudíž natěšeně vrhli
do – pro nás tehdy prvních –
předčasných voleb do Posla-
necké sněmovny, a pak do
každých dalších. Vycházeli
jsme z  nich pokaždé s  větší
podporou.
V  posledních komunál-

ních i pražských volbách
jsme už na řadě míst pře-
kročili pětiprocentní hranici
a dostali jsme šanci ukázat,
co umíme. Nyní Piráti sedí
jak v zastupitelstvu hlavní-
ho města Prahy, ale i  v  za-
stupitelstvech řady dalších
měst, obcí a  městských částí.
Aktivně tam rozkrývají, co
nefunguje, a  pokoušejí se
měnit zvyky klientelismu,
korupce a nedbalosti.
Tam, kde nejsme ve ve-

dení obce, přitom situace
bývá nepříznivá: časté je
utajování informací a ne-
transparentní jednání. O to
lepší je naše pozice napří-
klad v Brně, kde jsme v radě
města, nebo v Mariánských
Lázních, kde mají občané již
druhým rokem pirátského
starostu.
V Pirátech i nadále pracu-

jeme především dobrovol-
nicky a pomocí klasických
občanských nástrojů. Jak?
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Ondřej Profant odsouvá trojské-

ho koně v podobě utajovaných

mezinárodních smluv TTIP a CETA

Ing. Ondřej Kolek Ph.D.

Že se nepodaří se vysoutěžit 4-miliardovou dopravní
zakázku do konce funkčního období současného
krajského zastupitelstva, je již dnes nad slunce jasné.

Jak to dopadne s veřejnou
dopravou v libereckém kraji?

Ačkoliv se teď zdá, že vy-
jednávání o obchodním

partnerství EU a USA zkracho-
vala, zůstává Dohoda o trans-
atlantickém obchodním a in-
vestičním partnerství (TTIP)
hodna pozornosti. Jejím podpi-
sem má vzniknout největší ob-
chodní zóna na světě, kde by
platila úplně nová pravidla glo-
bálního byznysu.

Německý vicekancléř a mi-
nistr hospodářství Sigmar Gab-
riel sice před pár dny oznámil,
že jednání mezi Spojenými státy
a  Evropskou unií v podstatě
zkrachovala. Podle Evropské ko-
mise, která smlouvu vyjednává,
je naopak dohoda v "klíčové fázi
vyjednávání" a má podporu
všech členských zemí EU. Proto
je stále třeba se hlasitě ptát, kdo
na tom vydělá a jaké výhody
TTIP přinese Evropanům. Ev-
ropská unie totiž zatím vystu-

puje jako ta slabší. Navíc dosud
nemá jasně stanovené priority.

Vyjednáváme dohodu, ale nepo-
víme, o čem
Nikdo nezná obsah TTIP,

všechna jednání jsou tajná
a  k  informacím nemají přístup
ani samotní poslanci Evrop-
ského parlamentu. EU sice do-
datečně zveřejnila svá stano-
viska k  dohodě, ale pořád se
může schovávat za americkou

Špatný
Kom u se vyplatí

tran satlan ti cké
obch od n í n ám lu vy

Ondřej Profant
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V Libereckém kraji možná
dojde na totální privatizaci
vodárenství s bezpříkladným
nárůstem všech negativ, která
k ní patří. Prostředkem má být
odprodej společnosti SVS. Jako
Piráti chceme iniciovat pře-
chod ze stávajícího modelu ke
stavu, kdy města a obce budou
mít plnou kontrolu nejen nad
vodohospodářskou infrastruk-
turou, ale i nad samotným pro-
vozem a tím veškerými zisky
pocházejícími z  distribuce vo-
dy. Cílem musí být zlevnění
vodného a stočného.

Na základě dlouholetých
smluv realizuje dodávky pitné
vody a  následné čistění odpad-
ních vod v  převážné části Libe-
reckého kraje spol. SČVAK (resp.
fa Veolia). Oproti tomu takřka
veškerou vodohospodářskou
infrastruktura nadále vlastní
spol. SVS (sdružení měst a obcí),
která svůj majetek firmě SČVAK
více či méně výhodně pro-
najímá.
Stávající stav je důsledkem

částečné privatizace vodo-
hospodářství, která byla na-
startována koncem minulého

století. Výsledkem této priva-
tizační politiky jsou jedny
z  nejvyšších cen vodného
a  stočného v ČR, neprůhledné
financování SVS i SČVAK
i  odlivy stamilionových zisků
z  vodárenství k soukromým

zahraničním majitelům. Přitom
ze své podstaty je vodárenství
službou pro veřejnost a jako
taková by měla být provozo-
vána, zejména bez odlivu
dividend do zahraničí. Nic proti
zahraničním investorům třeba
v průmyslu, ale proč máme za
svou vlastní vodu platit cizině?
V roce 2020 vyprší smlouva

o  provozování vodohospodář-
ské infrastruktury s firmou
SČVAK (resp. společností Veo-
lia), a je proto nutné hledět dále
do budoucnosti. Současná poli-
tická reprezentace a bývalí poli-
tikové, kteří dnes sedí ve vedení
firmy SVS, chystají několik
plánů pro provoz vodohos-
podářství po roce 2020. Realizo-
vatelných a zároveň hospodár-

ných je pouze několik řešení
z  mnoha možných. V  úvahu
přichází zachování stávajícího
stavu, výběr nového provozo-
vatele, odkoupení podílu ve
firmě SČVAK, založení dceřinné
firmy SVS pro provoz, nebo
založení zcela nové společnosti
(ve formě svazu měst a obcí),
která převezme celý provoz
vodohospodářské infrastruk-
tury. Piráti budou podporovat
jedině takový model vodohos-
podářství, který zaručí plnou
kontrolu městům a  obcím.

Ukliďme Česko
Vlastníma rukama jsme uklidili
Srnčí důl v Jablonci nad Nisou
a  břeh Jizery v Turnově. V rámci
akce „Ukliďme Česko!“ 18.   dub-
na 2015 jsme ze Srnčího dolu
vytahali téměř 30 pneumatik
a  desítky pytlů s odpadem. Tur-
nováci nezůstali pozadu a  uklí-
zeli břeh Jizery.

Pirátský dětský den
U Zrcadlové kozy v Turnově
jsme uspořádali den plný her
pro děti v pirátském duchu.
Plavbu po Jizeře, šplhání v  lano-
ví, výstřel z kanón(k)u, loutko-

vou pohádku a ještě víc mohly
děti s rodiči zažít 27.   června 2015
při pirátském hákování prázd-
nin :-) Letos konáme podobnou
událost 3. září.

Bobovka Cup
Finančním darem jsme podpo-
řili mladou partu pořádající FR-
DH závody sjezdových kol
v  Tanvaldě. Tato skupina okolo
DH-FR Racing Tanvald původně
bez podpory a zájmu zastu-
pitelstva začala oživovat zříce-
ninu staré bobové dráhy na
Malém Špičáku.

PAF
Peněžním darem jsme podpořili
nekomerční přehlídku nezávis-
lých umělců, performerů, žong-
lérů a muzikantů „Přehrada Art
Fest“ konanou v Jablonci nad
Nisou.

Azyl Pes Krásný Les
Věcnou i finanční podporou
jsme pomohli zvířecímu útulku
u  Frýdlantu. Pomoc mířila
k  těm nejstarším a nejubožejším
psům, kteří obtížně hledají nové
majitele. Paradoxně bezzubý
pudlí kmet Eliot, kterého jsme
si vyhlédli k adopci na dálku,
nalezl brzy novou paničku, což
nás nakonec dojalo. A tak jsme
si adoptovali Anetku.

„Co se chystá v okolí“
Podporujeme vznik webové
aplikace z pera PLAC o. s. zamě-
řující se na transparentní před-
kládaní stavebních záměrů
a  územního plánování v okolí
Vašeho bydliště. Tato bohulibá
aktivita suplující nečinnost
samosprávy nás oslovila, protože
je svým duchem v souladu s  pi-
rátskými programovými klišé,
jako efektivní využití moderních
technologií a s tím související
elektronická samospráva, trans-
parence a přímá demokracie.
Náš finanční dar byl bohužel

odmítnut z  důvodu zachování
politické nestrannosti.

Zauhlovačka v  Liberci
Obnova technické památky
sdružením Zauhlovačka –
AvantgArt, z. s. V sobotu
16.   ledna jsme se zúčastnili
úklidové akce ve vratislavické
ul. Pobočná. Na místě jsme
strávili den náročnou prací na
vyčištění nejhoršího odpadu ze
zchátralé památky. Celá akce,
která byla velmi povznášející
a  především užitečná, probíhala
v úchvatném prostoru a mezi
nadšenými mladými lidmi.

Pirátská párty
Nejen prací živ jest člověk a také
Piráti se musí občas bavit. Proto
jsme v  Jablonci nad Nisou letos
uspořádali párty pro své příz-
nivce. Nechyběl ani Ivan Bartoš,
bambitky a plastové šavle.
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Lidé se občas ptají, co jako Piráti
v  mezivolebním čase děláme, čím
přispíváme a kde jsme vidět“. Nutno
podotknout, že naše činnost narůstá
směrem dovnitř i   ven. Prací i   finan-
čními dary z našeho skromného
rozpočtu přispíváme svojí troškou do
mlýna ke zlepšování života v  Libe-
reckém kraji. Níže je krátký náhled
od minulého roku.

Popisek k obrázku, který je trochu delší

Ing. Ondřej Kolek Ph.D.

lídr Pirátů Libereckého kraje

ondrej.kolek@pirati .cz

Co děláme mezi
aneb co dělají Piráti v Libereckém kraji

volbami

Hospodaření s vodou
a provozování vodárenství obcemi

http://piratskelisty.cz
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Jak dlouho jsi u Pirátů a co tě
k  nim přivedlo?
K Pirátům mě koncem roku

201 1 nepřivedla ani tak láska
k  politice, jako spíš naprostý po-
cit zmaru z  vývoje v naší zemi.
Dlouho jsem hledal, kdo by za mě
mohl s  danou situací něco dělat
a  které politické straně dát svůj
hlas. To ale nebyl správný pří-
stup. Stačí si vzpomenout na teh-
dejší nabídku… Vše se změnilo,
jakmile jsem se začal ptát, co mo-
hu pro tuto zemi udělat já sám.

Jdete do voleb samostatně,
nebo jste s někým uzavřeli
koalici? Proč?
Oslovili nás dva politické

subjekty, ale s díky jsme odmítli.
Zaprvé si chceme pěstovat vlast-
ní srozumitelnou značku, i  když
to možná naši cestu prodlouží.
Zadruhé nám nenabídli přija-
telné umístění na kandidátce
a  v  neposlední řadě tuto spolu-
práci nepřijali naši členové. Jsme
ale otevřeni povolební spoluprá-
ci, pokud bude prospěšná pro
Liberecký kraj.

Který politický subjekt je
Pirátům ideově a programově
blízký? S  kým byste na úrovni
kraje uzavřeli koalici?
Piráti jsou natolik osobití, že

se těžko hledá srovnání. Žádná
jiná strana není nositelkou to-
lika revolučních myšlenek ani
nezdůrazňuje svobodu slova tak
jako my. Určitý volební potenciál
z hlediska krajské politiky má
Změna pro Liberecký kraj.

Funguje současný Liberecký
kraj dle tvého názoru dobře?
Jde o jeden z nejhezčích sa-

mosprávných celků v zemi. Bo-
hužel to ale neumí prodat nav-
zdory sousedství s Německem
a  Polskem. Liberecký kraj je
odedávna průmyslová oblast, ale
tradiční průmysl se rozpadl
a  podpora inovací je spíš papí-
rová. Přes veškerou snahu se
nepodařilo setřást pachuť ko-
rupce, prorůstající stavebními
a  dopravními zakázkami.

Co považuješ za největší pro-
blémy a hlavní výzvy pro bu-
doucí krajské zastupitelstvo?
Kraj musí nastolit čitelné

prostředí, kde je občan včas, pře-
hledně a  pravdivě informován
a  vybízen ke spolupráci. S tím
souvisí neutuchající tlak Pirátů
na transparenci. Chceme, aby se
kraj choval jako dobrý hospodář
a  informovaný občan mohl toto
hospodaření účinně ovlivňovat.

Co ve zdejším kraji lidi trápí
nejvíc ?
Máme velmi nesourodé pro-

blémy napříč okresy, společným
jmenovatelem však je doprava.

Zakázka na dopravní obslužnost
pro roky 2014 až 2024 stále není
dořešena, což je k pláči. Špatné je
spojení na Jičín, nemluvě o obec-
ně bídném stavu silnic nižší třídy
spravovaných krajem. Práti také
chtějí, aby kraj jako zřizovatel
středních škol zprostředkoval co
nejlepší poměr kvality středo-
školáků a  jejich počtu pro udr-
žitelný vývoj zaměstnanosti
a  vzdělanostní struktury oby-
vatelstva.  

A tvé první kroky, pokud Pi-
ráti v  Libereckém kraji uspějí?
Z hlediska věcného se zamě-

říme především na digitalizaci
samosprávy s cílem ji celkově
zpřehlednit a  zpřístupnit obča-

nům včetně strojového čtení dat.
Přinese to úspory, využitelné na-
příklad ke zmiňovanému pro-
pojení průmyslových podniků se
středními školami a učilišti.

Jsi známý kritickým posto-
jem k  hernám. Má kraj páky na
města, která hazard pustí do
centra?
Kraj může navrhovat zákony.

A  když nic jiného, může aspoň
vydat oficiální stanovisko, kte-
rým ukáže obcím, sportovcům
pobírajícím peníze z  hazardu, ale
také běžným lidem svůj pohled
na hazard.

Jaká jsou vaše hlavní pirát-
ská témata pro krajské volby
2016?
Klademe důraz na poctivé

a  účinné hospodaření, kterého
chceme dosáhnout zejména pro-
myšlenou digitalizací samosprá-
vy. Chceme, aby se zveřejňovaly
nejenom uzavřené smlouvy, ale
i  záměry – přehledně, s  údaji
strojově zpracovatelnými pro
zpětnou vazbu a  kontrolu chodu
kraje. Dobře informovaný občan
tak bude moci lépe ovlivňovat
věci, které se okolo něj dějí.

Chceme též zachovat průmyslo-
vou povahu našeho kraje v  sou-
ladu s  jeho krásnou přírodou.

Na které z  témat kladeš nej-
větší důraz?
Úhelným kamenem je z  pi-

rátského pohledu důraz na dlou-
hodobou koncepci promyšle-
ného vztahu mezi výrobní sfé-
rou a  systémem středního vzdě-
lávání. Za nutnou podmínku
veškerých snah ale považujeme
poctivé hospodaření, protože bez
poctivosti a  právního prostředí
daleko nedojdeme.

Proč by měl volič v  Liberecké
kraji dát hlas právě Pirátské
straně?
Protože přináší skutečnou

obrodu a změnu k lepšímu, ne
jen částečné úpravy stávajícího
marasmu. Piráti jsou navíc mladí
a plní elánu.

Jaké voliče chcete ve volební
kampani oslovit?
Chceme přesvědčit lidi z  kra-

je o  své představě moderního
Libereckého kraje. Myslíme na
budoucnost a na mladé. Chystá-
me se ale oslovit i seniory s tím,
aby volili pro svá vnoučata, pro-
tože ta budou v té budoucnosti
muset jednou žít.

Jaký volební výsledek oče-
káváte?
Těšíme se na překročení pěti-

procentní hranice.

3

Jeden hlas nic nezmění, ale více
hlasů může změnit vše!
Praha, kde od dětství žiju, 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
čtyři  zastupitele. Kontrolujeme
největší 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 střeše magistrátu, 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

Ondřej Kolek: Piráti přinášejí skutečnou obrodu
Představujeme lídra pirátské kandidátky do krajských voleb 2016
za Liberecký kraj. Stal se jím akademický pracovník Ondřej Kolek
(37), pracující ve firemním chemickém vývoji . Ži je v obci Dolní
Černá Studnice nedaleko Jablonce nad Nisou a – jak sám říká –
milu je svůj rodný kraj. V  krajském zastupitelstvu bude prosazovat
poctivě hospodařící samosprávu, otevřenou občanům.

Ing. Věra Marušiaková

http://piratskelisty.cz
mailto:jakub.michalek@pirati.cz
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Voliči na nás často up-
latňují nejrůznější před-

sudky a pověry.
Přitom v Libereckém kraji

se naši členové a příznivci re-
krutují z bohaté palety lidské
společnosti.

Piráty nezajímá jen autorské
právo a IT. Tak to ani nikdy
nebylo. Je to pouhá nálepka,
která má bagatelizovat náš
skutečný záběr. Název „Piráti“
nemusí nikoho odrazovat.
Vzpomeňte na všechny ty stra-

ny se vzletnými názvy ohánějí-
cími se slovy jako „občanská“,
„demokratická“, nebo třeba
„sociální“. O stranách s nicne-
říkajícími názvy nemluvě. Čes-
ká pirátská strana je jedinou

liberální středovou stranou
a  nebude se tvářit jako něco, co
není. Nestojí za námi pochybní
„investoři“, korupční kauzy ani
čapí hnízdo. V tom, co hlásáme,
jdeme příkladem – jsme první
česká politická strana s tran-
sparentním účetnictvím.

IT komunita je u nás v Libe-
reckém kraji spíš zanedbaná. Na
kandidátní listině se 32 kandi-
dáty máme „jen“ 6 odborníků
na informační technologie. Zato
tam najdete inženýry, doktory
a  magistry z dalších oborů jako
chemie (lídr Ondřej Kolek), fy-
zika, právo, filologie, architek-
tura, ale také dělníky, proda-
vačky, nebo třeba zdravotního
klauna Dádu Weissovou.

Jako Piráti věříme, že bohatá
a silná společnost může vyrůst
pouze z pestré základny tvůr-
čího myšlení, a proto si osobu-
jeme zvyk rozšiřovat kandidátní
listinu i o kuriozity, jakou je
např. výtvarnice Zuzana Jíchová
alias Oipooik.
Ač matka dvou malých dětí,

věnuje se také práci pro Piráty
a  poslala nám svůj neotřelý
pohled na věc:

Řepková mánie pokračuje. Na vině je vláda ČR podporující výrobu biopaliv. Výkupní 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 bi-
opaliv, např. firmy ve vlastnictví současného ministra financí.

Piráti ovšem prosazují zásadu,
že při hospodářském využití

rostlin je vždy na prvním místě

potravinářské využití. Až po něm
následuje využití materiálové
a  jako poslední přichází na 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 vládních dotací a  na-
hrazení žlutých pouští zeleným
mořem.

Proč tedy konopí místo
řepky?

1 Konopí je tradiční plodinas  melioračními účinky, která

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

2Konopí nevyžaduje masovénasazení herbicidů, protože
dorůstá do výšky 4 až 6  m
a  s  plevelem si samo poradí.

3Konopná vlákna mohou 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  konopíjsou zdravotně nezávadné
a  biologicky rozložitelné.

6Papír vyrobený z  konopí je
vysoce kvalitní, trvanlivý

a  recyklovatelný.

7Konopné semeno se využívájako 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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Voli či n a n ás
často u platň u j í
n ej rů zn ěj ší
před su d ky
a  pověry.

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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Ing. Ondřej Kolek Ph.D.

Oipooik
květina

nečitelná krajina co prosakuje

z mlh

potící se industriál

spánkový dluh

kostnaté charaktery

lodičky dvacatery

špinavá duše a čistá lineární

kresba na umolousaném

potrhaném kartonu

toť Oipooik

Nejsou všichni Piráti IT blázni a geekové...

Ing. Ondřej Kolek Ph.D.

lídr Pirátů Libereckého kraje

ondrej.kolek@pirati .cz

Jsem Pirátkou a podporuji
Českou pirátskou stranu, pro-
tože potřebuju žít s vědomím, že
aktivně pomáhám utvářet lepší
budoucnost pro svoje děti.. .

Na současné politické scéně
plné zkostnatělých struktur jsou
pro mě Piráti a jejich filosofie
nejbližší a správnou cestou.

Dost bylo řečí
jsem nějak v křeči :-)

http://piratskelisty.cz
mailto:ales.jakl@pirati.cz
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pokračování ze str. 1
Naší zbraní bylo vždy právo

na informace, výdrž, nadšení
a  využití úžasnýchmožností 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 volená místa 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.
Nikdynás přitomnenapadlo

si úspěch koupit za desítkymilio-
nů pomocí masivních kampaní,

ani lákat občany, vlastně nepoli-
tické Piráty, na prázdná hesla či
známé tváře. Opíráme se o  své
voliče a  o  dobrovolnickou práci,
která – ač neplacená – 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 tomyslí a  ko-
lik osobního pohodlí jsou ochotni
za prosazení 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.

Ondřej Profant

Zastupitel hl. m. Prahy za Piráty
Informatik a odborník
na svobodné technologie

ondrej.profant@pirati .cz
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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

pokračování ze str. 1

hradbu mlčení, takže je nemož-
né vést věcnou debatu. Konečný
text dohody bude veřejnosti
nejspíš představen až těsně před
jejím schválením. To už ale zřej-
mě bude pozdě na připomínky.
Není divu, že dohoda nebudí

v  lidech právě velkou důvěru.
V  evropských městech se konají
protesty a pod peticí proti TTIP
se sešly tři miliony podpisů.

Co skrývají vyjednavači TTIP
Problémem je zamýšlený

systém arbitráží, s  kterými mají
nejednu zlou zkušenost. Není
výjimkou, že po přijetí nové
nepohodlné legislativy meziná-
rodní korporace zažaluje stát
pro „zmaření investice“. Např.
důvodem žaloby na Egypt bylo
zavedení minimální mzdy
v  zemi.
Velké znepokojení budí také

část dohody zavádějící nové

standardy v oblasti chemie. USA
požadovaly povolení mnoha
látek a postupů v  potravinářství
a zemědělství, které jsou v EU
z  dobrých důvodů zakázány.
Jedním z  nich je například
manipulace s  genetickým kó-
dem plodin.

Chceme otevřenost
a  odbornost
Za nejrozumnější Piráti po-

važují rozdělit TTIP na dílčí

celky podle oborů, zveřejnit je
a  dál transparentně projed-
návat za účastí odborníků i ve-
řejnosti. Tento styl se ale vyjed-
navačům nejspíš moc nelíbí. Šlo
by totiž jen o věcné vyjed-
návání ve prospěch občanů.
A  to není až tak výnosné jako
handly s  vlivnými firmami.

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 moci
dohlížet každý občan díky
přehlédnému 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.

Knihovny musejí 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 moci
každý občan kraje vyjádřit k  ak-
tuálním regionálním tématům
a  podílet se na vytváření bu-
doucnosti kraje.

Kraj nové generace
7× z pirátského programu pro krajské volby

Autorem kreseb je Lukáš
Hudec, www.lukashudec.net

Užitečné weby:

mapasam
ospravy.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.

http://piratskelisty.cz
mailto:ivan.bartos@pirati.cz
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Petr Jeník
kandidát č. 4

petr.jenik@pirati .cz

Živnostník, novinář;

Česká Lípa

Ing. Tomáš Martínek
kandidát č. 7

tomas.martinek@pirati .cz

univerzitní lektor,podnikatel v online

marketingu a fakultní systémový integrátor,

zastupitel města Česká Lípa; Česká Lípa

Daniela Weissová
kandidát č. 2

daniela.weissova
@pirati .cz

OSVČ, dramaturg Kulturního centra Turnov,

zdravotní klaun;

Turnov

Ing. Ondřej Kolek Ph.D.
kandidát č. 1

ondrej.kolek@pirati .cz

37 let; chemik, vývoj protikorozní ochrany;

Dolní Černá Studnice

PhDr. Petr Balek
kandidát č. 5

petr.balek@pirati .cz

vysokoškolský pedagog;

Mimoň

Bc. Petr Vyhnal
kandidát č. 8

petr.vyhnal@pirati .cz

IT specialista v oblasti síťové bezpečnosti , člen

Finančního výboru Zastupitelstva Libereckého

kraje

Filip Kavan
kandidát č. 6

filip.kavan@pirati .cz

IT specialista;

Liberec

Mgr. Magdalena Mejzrová
kandidát č. 9

magdalena.mejzrova
@pirati .cz

tlumočnice, překladatelka;

Turnov

Liberečtí kandidáti
Mgr. Jaroslav Šída
kandidát č. 3

jarosla.sida@pirati .cz

právník, majitel LaKavárny;

Jablonec nad Nisou

Jaroslav Šída
je podnikový právník ve  společnosti zabývající se výrobou
křišťálových lustrů. V rámci tohoto  hlavního zaměstnání se
věnuje rozvoji regionálního projektu "Křišťálové  údolí".  
Žije se svou manželkou a dvěma dětmi  v centru města
Jablonce nad Nisou. Zde také provozuje kulturně literární La
kavárnu. Ta se stala alternativním prostředím pro setkávání
nad různými tématy a formou různých  akcí pozvedává
jablonecký kulturní a  společenský život.
Díky těmto setkáváním vykrystalizovala potřeba aktivně se
vyjadřovat k  politice místní radnice. Dotýkají se nás,
ekonomicky i lidsky, především necitlivé zásahy do archi-
tektury, například výstavba obchodního domu  Crestyl, či
znovuotevření  většího počtu heren. Velkou snahu vyvíjí
především v podpoře aktivitám mladých lidí ve městě,
zejména  v rámci  obnovy objektu  Jablečných lázní.
Silně, především díky osobním zkušenostem, vnímá sko-
mírající maloobchod v centru i mimo něj. Proto se, vedle La
kavárny, snaží ekonomický život v regionu podpořit též
formou  nedávno založené společnosti Sígr z Jabka vyrábějící
Cider z  regionálních  (turnovských) jablek.
Jako kandidát v  krajských volbách chce prosazovat
zodpovědný přístup k  veřejným financím i stavbám a větší
účast občanů na společném rozhodování o budoucnosti kraje.

Filip Kavan
vystudoval obor Právní činnost na střední škole Právní
akademi a Vyšší odborná škola právní, s.r.o. V současné době
pracuje jako IT specialista a pracovník helpdesku ve firmě
VALBEK-EU, a.s.
Prakticky hned po střední škole začal pracovat na Krajském
soudu v Liberci, kde prošel postupem času různé pozice, např.
pracovník podatelny, vedoucí kanceláře, správce soudního in-
formačního systému (databáze s elektronickými spisy) a též
jako IT. Díky tomuto "kolečku" má spoustu znalostí a  zku-
šeností ohledně fungování (či spíše nefungování) státní
správy, práci lidí na soudě a problémy veřejnosti ohledně
přístupu k oprávněným informacím, ať už ze spisu či běžnou
informaci, jak v daném případě postupovat.
K Pirátům ho přivedla touha učinit v tomto koloběhu trochu
pořádek a snaha pomoci běžnému člověku se přiblížit k pokud
možno dokonalé informovanosti o tom, co se ve státní sféře
děje. Ženatý, má dvě děti a psa. Ačkoliv je poměrně dost vy-
tížen, chce zbytek energie věnovat Pirátům a takové činnosti,
která bude ke prospěchu obyčejným lidem.
Přátelé o něm říkají, že je hodný, milý, lidumil, vstřícný
a  pohodový člověk, který umí naslouchat ostatním.
On sám o sobě říká, že hrozně rád pomáhá druhým a činí ho
šťastným, když jsou i druzí šťastní. Ovšem nemá rád faleš
a  vůbec jakoukoliv formu zla a násilí.

Daniela Weissová
je členkou Krajského sdružení Pirátů v  Libereckém kraji.
Vystudovala pedagogiku MŠ a loutkoherectví na LK v  divadle
Drak. Nyní jako OSVČ dělá dramaturga KC Turnov,
Zdravotního klauna v  Libereckém týmu a stále hraje loutkové
divadlo v  souboru Čmukaři Turnov.
Členkou Pirátů je od roku 2014, politicky je aktivní od roku
1989. Celoživotně ji zajímá svoboda – ve všech ohledech –
a  s  tím související odpovědnost.
V  krajském zastupitelstvu chce prosadit větší podporu
středním školám, jednodušší, ale o to otevřenější komunikaci
s  občany i podnikateli, smysluplné hospodaření s  krajským
majetkem a ve společné diskuzi s  obcemi a městy iniciovat
potřené změny zákonů, a posunout Liberecký kraj ke
skutečnému využití potenciálu, který má. Jen dobře
informovaný člověk může odpovědně rozhodnout..
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Pirátská poslankyně z  I slandu 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 j iž v  září.

V  roce 201 1 Piráti v  berlínských zemských volbách s  9  % prorazili do

německé politiky a  nastartovali celosvětové Pirátské hnutí k  pořádnému

růstu. Letos mandáty v  berlínském sněmu obhaju jí. 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   J ihlavy, 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 J ihomoravském kraji i celostátně.

Pirátské listy rozdáváme dobrovolnicky, na snímku vidíte předsedu Pirátů Ivana

Bartoše při rozdávání u stanice metra J iřího 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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Pošlete
Pirátské listy

dál
Sdílení je aktem lásky

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

Německá
Pirátka mezi
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.

Tiráž, aktualizace: Pirátské listy vydává Česká pirátská strana, politická strana se sídlem Řehořova 19, 130 00 Praha 3, IČ: 71339698. Pirátské listy jsou dostupné online na adrese www.piratskelisty.cz pod licencí

CC-BY-SA 3.0. Publikování a další šíření obsahu Pirátských listů je umožněno i bez písemného souhlasu. Noviny pro vás připravili členové, příznivci a zastupitelé Pirátské strany. Vedoucí projektu: Mikuláš
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