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Korupce = Vypus ťme kapr ům rybník 
 

uc Korupce = Vypus ťme kapr ům rybník

Korupce = Vypusťme kaprům rybník

Piráti

Prosazujeme zv e řejnění 
smluv  na internetu

Prosazujeme 
transparentní "klikací 

rozpo čet"

Jednání krajského 
zastupitelstva chceme nechat 

přenášet p řes internet

Požadujeme rev izi 
smluv . Nev ýhodné 

v ypov íme.

Prosazujeme nejen na úrovni kraje odluku státu a 
korporací. Je t řeba odklonit peníze zp ět k lidem - k 

infrastruktu ře.

Splněno: Pomocí tzv . 106 
získáv áme pro Vás od 

netransparentních ú řadů 
informace a zve řejňujeme je.

 
Figure 1: Korupce = Vypusťme kaprům rybník  

   
 



1.1 Životní prost ředí. "Zem ě stačí k pokrytí lidských pot řeb. 
Nestačí však už k pokrytí lidské nenasytnosti" Gándhí. 
 

uc Životní prost ředí. 

Životní prostředí.

Piráti

Chceme zastav it bezduché kácení strom ů podél silnic. (V 
Německu tohle nesmyslné kácení neprobíhá, p řesto j sou 

silnice bezpe čné). Kácení ano, ale jen v e skute čně 
odůvodn ěných p řípadech, nikdy paušáln ě, jak se nyní d ěje!

Vysázíme nov é aleje, aby lidé 
byli obklopeni zelení.

Chceme zaháj it ev idenci ekologicky 
v ýznamných míst jako tzv . VKP a 

zaj istit tak jej ich lepší ochranu.Plánujeme zam ěřit se na 
likv idaci černých skládek, 

v četně skládek nebezpe čných 
odpad ů.

Chceme se zam ěřit na 
monitoring kvality v od, 

začneme postihovat 
znečistitele a máme v  úmyslu 

je zve řejňov at.

Plánujeme v yužít v e řejné práce 
k zvýšení čistoty kraje.

(from Některé sliby jsme splnil i dříve, než jsme je slíbil i)

Splněno: Po řádali j sme ob čanské 
protesty v  r ůzných ekologických 
kauzách. V mnohých p řípadech 

úspěšně.

 
Figure 2: Životní prostředí.   

   
 



1.2 Kultura = Žít jako člov ěk 
 
uc Kultura

Kultura = Žít jako č lověk

Piráti

Chceme v ylepšit databázi památek st ředočeského kraje, památky 
budeme pr ůběžně monitorov at, obce podpo říme v  umíst ění 

rozcestník ů, v  napojení památek na trasy cestovního ruchu. Bud eme 
podporov at v lastníky památek v  pé či o památky. Na druhou stranu 
v šak budeme postihov at v lastníky, kte ří necháv aj í památky chátrat.

Podpo říme místní spolky. Chceme nastartov at lidi ke 
kooperaci a aktiv it ě. Podpora organizacím, jež pro obec i 

kraj  n ěco dokázaly, ne vyv ád ění v e řejných pen ěz přes 
neziskov ky

Chceme podpo řit místní knihovny. 
Budeme usilov at o v znik nových 

knihoven, jež p řiv edou mladé zase ke 
kultu ře a čtení. 

Podpo říme místní festiv aly i 
sportovní akce. Umožníme 

setkávání lidí.

Budeme iniciov at digitaliza ční 
projekty. Chceme zp řístupnit 
občanům informace i znalosti.

Víme, jak dostat do v šech obecních knihoven informa ční 
zdroje v  souladu s autorským zákonem a tém ěř bezplatn ě. 

Aby se i na vesnicích dala realizov at špi čková v ěda.

(from Některé sl iby jsme splnil i dříve, než jsme je slíbil i)

Založili j sme v zorov ou a velmi úsp ěšnou 
Veřejnou knihov nu v  Pr ůhonicích 

(www.knihov napruhonice.cz)

 
Figure 3: Kultura  

   
 



1.3 Školství = "Znalost je moc." Francis Bacon 
 

uc Školstv í = "Znalost je moc." Francis Bacon

Školství = "Znalost je moc." Francis Bacon

Piráti

Regionální školstv í j e pro nás priorita. Chceme za čít 
uskute čňovat doporu čení dle McKinsey auditu, nepráv em 

ignorované kritické studie o stavu českého st ředního 
školstv í.

Ve spolupráci s řediteli škol 
chceme iniciov at elektronizaci 

v yučování.

Chceme zahrnout školy a knihov ny 
do digitaliza čních a publika čních 

projekt ů.Podpo říme rozvoj  
zájmových činností pro 

děti.

(from Některé sl iby jsme splnil i  dříve, než jsme je slíbi li)

Splněno: Bojov ali j sme úsp ěšně 
formou demonstrací proti Dobešov ě 

plánu zni čit sí ť regionálních škol.

 
Figure 4: Školství = "Znalost je moc." Francis Bacon  

   
 



1.4 Doprava = Komunikace 
 
uc Doprava  = Komunikace

Doprava = Komunikace

Piráti

Budeme bránit redukci v e řejné doprav y (v laky, 
autobusy). Chceme zabránit izolaci v enkov a. Cílem j e 

středočeský integrov aný doprav ní systém, nikoliv  
dezintegrov aná doprav a.

Podpo říme cyklodoprav u v šude, kde to 
bude jen trochu možné. V n ěkterých 

městech je cyklodoprav a j iž využív ána 
hojn ě (Nymburk), v e v šech m ěstech 

středočeského kraje má potenciál r ůstu.

Zaměříme se na oprav u nechv aln ě známých, 
dlouhodob ě podfinancov aných, st ředočeských 

komunikací. A dalších problém ů. Mnohé obce strádaj í 
tranzitní doprav ou. Mnohde neexistuje v hodné 

parkov ání. Automobilismus je v  dnešní dob ě nutnost, 
chceme jej  řešit odborn ě, neideologicky.

Nezapomínáme ani na p ěší 
cestu v  zeleni.

 
Figure 5: Doprava = Komunikace  

   
 



1.5 Ekonomika = Minimalizovat náklady, maximalizova t 
užitečnost investic. To vše dlouhodob ě udržitelným zp ůsobem. 
 
uc Ekonomika

Ekonomika = Minimalizovat náklady, maximalizovat užitečnost investic. To vše dlouhodobě udržitelným způsobem.

Piráti

Požadujeme zastav ení bezuzdného utrácení 
veřejných pen ěz formou nepot řebných a 

předražených zakázek. Transparentní kraj . Viz 
boj  s korupcí.

Chceme zavést nákupy pomocí aukcí, 
budeme v  tom podporovat i obce.

Pokusíme se zv rátit aktuální stav  "priv atizace" v e řejné 
infrastruktury. Jej ímž v ýsledkem není konkurence, a le 
nutnost platit za každé nadechnutí. (Viz rev ize sml uv ).

Máme v  úmyslu inv estov at do úspor. - Zateplení budo v  organizací, j ež 
financuje kraj , levné telefonov ání p řes internet, úsporné sv ícení... Uspo řené 

jest dv akrát  v yd ělané.

Chceme zabránit prodej i krajského majetku pod cenou , chceme jej  nahradit 
komer čním nájmem, jenž bude stabilním zdrojem p říjmů pro kraj .

Splněno: Pln ě transparentní financov ání Pirátské 
strany, v šech kraj ů, j e pomocí transparentního ú čtu.

 
Figure 6: Ekonomika  

   
 



1.6 Sociální politika = Odklonit pen ězovody zp ět k lidem a do 
infrastruktury 
 
uc Sociá lní politika

Sociální pol itika = Odklonit penězovody zpět k l idem a do infrastruktury.

Piráti

Sociální politika pro nás za číná podporou škol a 
knihoven. Aby se lidé chytili v zd ělaní, informací, ne 

"flašky".
Uv ědomujeme si stárnutí populace, 

chceme vybudov at na území kraje sí ť 
domov ů pro seniory a domy s 

pečovatelskou službou.

Důrazem na infrastrukturu (jesle, školky) 
chceme podpo řit natalitu.

Budeme usilov at o maximální zp řístupn ění hřiš ť a sportov iš ť veřejnosti. Chceme 
podporovat dobrov olníky, kte ří v ěnuj í sv ůj  čas dětem a mládeži, ale i starším 

spoluob čanům. Z mnoha d ův odů je pot řebné, aby se d ětem a mladým lidem n ěkdo 
v ěnov al, aby nebyli ponecháni j en sami sob ě. Vhodných p říležitostí j e v šak dost málo. 

Mnohé kluby j sou v šak bohužel v yužív ány k propírání  peněz z hazardu.

Za j eden ze zásadních sociálních 
problém ů považujeme rostoucí 

nezaměstnanost mladých lidí. Využij eme 
možností na úrov ni kraje, j ak situaci 

zlepšit.

 
Figure 7: Sociální politika  

   
 



1.7 Rozumný urbanismus = Nejen individualismus, ale  i smysl 
pro celek a jeho kompozici 
 

uc Rozumný urbanismus
Rozumný urbanismus

Piráti

Kraj  m ůže připomínkovat územní plány m ěst a obcí. 
Chceme toho využít k zastavení škodliv ých zám ěrů.

Plán územního rozv oje dle Pirát ů neznamená všechno 
zastav ět! Chceme využít t ěchto možností a chránit ornou 

půdu!

Efektiv ním plánováním a d ůslednou kontrolou 
chceme bránit fragmentaci kraj iny.

Splněno: Demonstrovali j sme úsp ěšně v  kauze staveb v   ochranném pásmu 
Průhonického parku. Zám ěr porušoval zásady urbanismu i stav ební zákon.

 
Figure 8: Rozumný urbanismus  

   
 



1.8 Některé sliby jsme splnili d říve, než jsme je slíbili 
 
uc N ěkte ré  sliby jsme splnili d říve , než jsme  je  slíbili

Některé sl iby jsme splnili  dříve než jsme je sl íbili .

Piráti

Založili j sme v zorov ou a v elmi úsp ěšnou 
Veřejnou knihov nu v  Pr ůhonicích 

(www.knihovnapruhonice.cz)

Splněno: Bojovali j sme úsp ěšně 
formou demonstrací proti Dobešov ě 

plánu zni čit sí ť regionálních škol.

Splněno: Po řádali j sme ob čanské 
protesty v  r ůzných ekologických 
kauzách. V mnohých p řípadech 

úspěšně.

Splněno: Pomocí tzv . 106 
získáváme pro Vás od 

netransparentních ú řadů 
informace a zv e řejňujeme je.

Bojov ali j sme úsp ěšně formou demonstrací proti 
záměru v ypnout v  obecních knihovnách internet

Když nás ve volbách 
podpoříte, budeme silnější. 
Krajští zastupitelé mají i 
zákonodárnou iniciativu. Urč itě 
jí využi jeme. Každopádně bez 
ohledu na volební výsledek - 
už nikdy nepřestaneme.

 
Figure 9: Některé sliby jsme splnili dříve, než jsme je slíbili  

     
 



 
 
Nesouhlasíte s programem? Pošlete 
nám p řipom ínky (kontakt výše) 
    
Pokud s tímto programem souhlasíte, 
podpo řte nás (nejen) v krajských 
volbách.  
 
Jste ochotni pro tento program ud ělat 
ješt ě více?  
Přidejte se k Pirát ům ješt ě dnes. 
Jako člen. 
Nebo jako registrovaný p říznivec. 
A začněte spolu s námi kultivovat a 
léčit infrastrukturu v naší zemi. 
 
Bez Vás to bohužel nep ůjde. 
 
Více na: 
http://www.pirati.cz/nalod-se  
www.forum.pirati.cz  
www.piratskenoviny.cz  
 
 
 


