
Jak jihomoravští piratipracuji.cz ve Sněmovně?
1. Zjednodušení domácího vaření piva.

2. Ztransparetnění zemědělských dotací.

3. Výrazné omezení možností privatizovat státní lesy.

4. Zpracování první seriózní analýzy škod způsobených 

přemnoženou zvěří Ministerstvem zemědělství.

5. Rozkrytí některých podivných zakázek podniku Lesy ČR.

A něco navíc:

Vypracovali jsme plán „Vodu řešíme TEĎ“ a pracujeme na 

jeho plnění. Více info na voda.pirati.cz

1. Umožnění pěstování 5 rostlin konopí a nakládání s výsledným 

produktem, více informací na regulacekonopi.cz.

2. Participace na přípravě návrhu změny zákona, která by osobám omezeným 

na svobodě umožnila přístup k počítači a datové síti za účelem vzdělávání.

3. Zajištění toho, aby úřady informovaly odposlouchávané o odposleších 

prostřednictvím zúžení zodpovědnosti za informační povinnost. 

4. Spolupráce s experty v oblasti za účelem budoucího ukotvení psychedelické 

terapie v českém právním řádu.

5. Dohled nad dodržováním lidských práv v českém vězeňství v rámci podvýboru.Radek Holomčík Tomáš Vymazal
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Vážení čtenáři, 
Krajské volby připomínají pohádkovou Popel-
ku – ve srovnání s prezidentskými a sněmov-
ními sestrami jsou přehlížené a hrají tak roli 
podceňovaného otloukánka. Ve skutečnosti 
ale skrývají potenciál, který je třeba pochopit 
a využít. V pohádce k tomu stačil střevíček, 
v realitě je třeba ukázat, o čem kraj rozhoduje 
a jak ovlivňuje každodenní život lidí. 

Piráti mají v plánu otevřít vedení kraje 
občanům, zveřejnit dosud utajované smlouvy 
a informace a udržet úzký kontakt s lidmi 
a jejich problémy. V tom spočívá význam 
hesla “Šance změnit budoucnost”. Potřebujeme 
vědět, jakou budoucnost naši obyvatelé chtějí 
a dáváme příležitost se na její podobě podílet.

Vysvětlovat význam krajské politiky je dnes 
důležitější, než kdy jindy. V regionech těžce 
pocítili dopady pandemie a chaotických opat-
ření s tím spojených. Tyto problémy se musí 
řešit hned o to spíš, že řada lokalit byla dlouhá 
desetiletí zanedbávaná. Lidé se potýkají se 

složitou dostupností bydlení, zdravotní péče, 
kvalitního školství i dopravní infrastruktury. 
Nezapomeňme devastaci krajiny, problémy 
spojené s nedostatkem slušně zaplacené práce, 
a mohl bych ve výčtu pokračovat.

POZNEJME SILNÉ STRÁNKY SVÉHO 
KRAJE
To přitom mohou a měla by řešit právě 
krajská zastupitelstva, pokud v nich budou 
lidé s opravdovým zájmem o region, kom-
petentní a ochotní naslouchat odborníkům. 
O to víc mě těší, že za Piráty nasazujeme do 
volebního klání inspirativní kandidáty, kteří 
se léta věnují rozvoji svých krajů, zlepšují tak 
životní podmínky pro sebe i druhé. Proto 
také dobře znají silná i bolavá místa. Volební 
programy Pirátů charakterizuje, že jsou 
konkrétnímu kraji ušité na míru.

VYSTAVTE ČERVENOU NEFUNGUJÍ-
CÍM ÚŘEDNÍKŮM

Změna vyžaduje aktivní spoluúčast občanů, 
kteří jediní mohou vystavit červenou kartu 
nefungujícím zastupitelům. Všem těm, kteří 
by si slova jako „digitalizace, transparentnost 
nebo chytrá řešení“ museli najít ve slovníku.

Provázanost krajské, komunální a celostátní 
politiky logicky předpokládá úzkou spolu-
práci jednotlivých částí státní správy. Jako 
Piráti jsme na takové propojení jednotlivých 
pater zvyklí a orientujeme se v něm tak, že se 
nám daří prosazovat své programové body 
i z opozice. Nepochybuji, že i ve vedení krajů 
jsme schopni realizovat potřebné změny.

Ve stejném stylu máme v úmyslu přenést 
naše zkušenosti na úroveň vedení krajů. 
Lepší budoucnost se totiž sama nevybuduje, 
šanci na ni musíme takříkajíc popadnout za 
pačesy. Pojďme na to.

PhDr. Ivan Bartoš, PhD. 
předseda České pirátské strany 

Šance změnit budoucnost leží v regionech. 

Piráti zlepší řízení krajů

Volbou nové generace skončí sucho v politice

Vážené voličky, vážení voliči,
jmenuji se Lukáš Dubec a jsem lídrem Pirátů v krajských volbách. 
Chci vám představit 7 důvodů, proč letos na podzim v krajských 
volbách volit Piráty.

1. Nejsme zatížení minulostí. Lidé na naší kandidátce za 
sebou nemají dlouhé roky v politice, chtějí do vedení kraje, 
aby pracovali pro občany, pro jižní Moravu, pro náš kraj. Ne 
pro své kamarády.

2. Máme vizi pro růst kraje. Celého kraje, ne jen velkých měst 
či oblastí blízko Brna.

3. Plánujeme prolomit sucho v krajině. Víme, co kraj může 
udělat pro to, aby zmírnil dopady změn klimatu a prohlubu-
jícího se sucha, které se šíří krajinou jižní Moravy.

4. Chceme kvalitní vzdělávání odpovídající 21. století. Mo-
derní přístup ke vzdělávání, podpora talentů a důraz na 
technologie budoucnosti. 

5. Budeme usilovat o rozšíření sociálních služeb a moderní zdra-
votnictví. Kraj musí být připraven pomáhat svým občanům.

6. Chceme otevřený, transparentní a digitalizovaný kraj. Obíhat 
úřad mají data, ne lidé. 

7. Bezpečná a moderní dopravní infrastruktura. Jednoduše 
řečeno, abyste se po kraji i dál dostali pohodlně a bezpečně 
veřejnou dopravou, na kole i autem.

Těch důvodů je ale mnohem více, najdete je na následujících 
stránkách, na našem webu jihomoravsky.pirati.cz nebo vám 
o nich rádi povíme při osobním setkání.
Děkujeme za důvěru a 2. a 3. října se potkáme u voleb!

Lukáš Dubec 
Lídr Pirátů v Jihomoravském kraji

Namiř chytrý telefon nebo 
zamiř na web hub.pirati.cz  

a projeď se pirátským městem 
budoucnosti.

Předseda Pirátské strany PhDr. Ivan Bartoš, PhD.
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Často slýchávám námitky, že krajská 
samospráva nemá do školství moc co 
mluvit. Že se má starat o provoz škol, 
které zřizuje, o to, aby se tam „svítilo 
a topilo“, o jejich výbavu, opravy a pří-
padně nejvýš jednou za šest let vybrat 
nového ředitele nebo ředitelku.

Nesouhlasím s tím. Český vzdělávací 
systém je notoricky mimo dobu a čas, 
není schopen se měnit tak rychle, jak 
se mění společnost, vzdělává a vycho-
vává žáky a studenty pro doby minulé. 
Rigidita centrálních orgánů je obrov-
ská; má ale kraj jen čekat, až se něco 
změní „nahoře“? Rozhodně ne – jeho 
možnosti jsou naopak docela velké a to 
jsou přesně místa, ve kterých bychom 
chtěli v Jihomoravském kraji působit.

První obrovskou pravomocí je výběr 
ředitele nebo ředitelky školy; v celém 
procesu i v samotném jmenování má 
kraj mocnou pozici. Součástí výbě-
rových řízení je předložení koncepce 
rozvoje a řízení školy uchazečem – 
důležitý dokument, bohužel v praxi 
často jen formální a plný obecných 
frází. Ředitel dělá školu, on či ona je 
hlavním hybatelem změn. Vzhledem 
k tomu, že formální kritéria uchazeči 
u výběrových řízení splňují, měl by 
být plán rozvoje vzdělávání v dané in-
stituci klíčovým dokumentem, který 
rozhoduje o tom, koho kraj do této 
pozice nakonec obsadí. Naší snahou 
bude dělat výběrová řízení vždy, když 

bude řediteli či ředitelce končit funkční 
období, a to i tam, kde jsme s volbou 
spokojeni – protože i zde je to skvělá 
příležitost obhájit své působení a získat 
post znovu právě pomocí kvalitního 
plánu rozvoje.

Kraj pochopitelně nemůže a ani ne-
smí školám nakazovat, „co a jak mají 
učit“. Může ale ředitelům i učitelům 
poskytovat metodickou a školicí po-
moc, ukazovat jim příklady dobré praxe 
a pomáhat jim orientovat se v moder-
nějším vzdělávání akcentujícím méně 
prosté znalosti a více schopnosti a do-
vednosti žáků a studentů. Má k tomu 
vlastní školicí instituci (Středisko slu-
žeb školám). Jejím prostřednictvím má 
nabízet vzdělávání více ve směru kvality 
pedagogiky a osobního rozvoje peda-
gogů a nikoli jen k zvládání předpisů 
a účetnictví. Budeme v tomto směru se 
Střediskem služeb školám intenzivně 
pracovat, aby byla nabídka této me-
todické pomoci co nejširší, a hlavně 
vysoce kvalitní, moderní.

Doba pádí kupředu a vzdělání musí 
utíkat s ní. Naší snahou na kraji bude, 
aby jihomoravské školství pomáha-
lo vyslat do života žáky a studenty co 
nejlépe připravené poprat se s moder-
ní dobou. 

Jiří Hlavenka 
Číslo 2 na kandidátce Pirátů

Jsme kraj vína i  inovací. Brněnsko 
představuje technologický a inovační 
uzel se středoevropskou úrovní, kte-
rý nemá obdoby v ČR a těžko ji hledá 
i  v  okolních zemích. Jihomoravský 
technologický uzel vytváří a přitahuje 
špičkovou pracovní sílu, dává vysoké 
mzdy, zajímavou práci a seberealizaci. 
Vytváří firmy, které zde vzniknou a kte-
ré pak dosáhnou světového úspěchu 
– Ysoft, Kiwi.com, Flowmon, rodina 
firem okolo elektronové mikroskopie… 
Tyto firmy vytváří hodnoty, kapitálové 
i lidské, které zůstávají doma.

Ani v době krize nenecháme inovač-
ní sílu kraje zvadnout. Hrozí totiž, že 
pokud nebudeme cílevědomě vytvářet 
podmínky pro její další růst, zakon-
zervuje se, nové firmy sem nepřijdou 
a talentovaní lidé budou odcházet tam, 
kde tyto podmínky jsou. 

Region opět upadne do průměru 
a ztratí něco, v čem je Jižní Morava výji-

mečná a co u nás jiné regiony obdivují.
Co je v tomto směru potřeba dělat 

a co budeme prosazovat? Kouzelná 
formule má tři členy: lidé-programy-
-infrastruktura. Budeme podporovat 
vzdělávání a výchovu talentů v kraji, 
výchovu k podnikavosti. Více osob s tě-
mito dovednostmi dává větší atraktivitu 
pro zaměstnavatele a způsobí, že budou 
vznikat další domácí inovativní firmy. 
Budeme současně pokračovat v láká-
ní talentů z jiných regionů či zemí – 
musíme jim ale ukázat, že právě u nás 
mohou ideálně skloubit profesní rozvoj 
s vysokou kvalitou života. To jsou věci, 
které rozhodují.

Infrastruktura pak znamená, že jak 
zaměstnancům, tak novým podnika-
telům, tak zaměstnavatelům – zave-
deným firmám se u nás bude dobře 
žít i podnikat, bez větších překážek. 
Jde jednak o infrastrukturu technic-
kou, tedy kvalitní doprava a dopravní 

možnosti, z pohledu kraje „dovnitř 
a ven“, za prací a pak zase domů, jak 
veřejná, tak individuální. Dále o mož-
nosti bydlení i pracovního prostředí 
– klíčový je v tomto zejména rozvoj 
Technologického parku Brno, kde 
bohužel současné krajské zastupitel-
stvo nerozhodlo o pořízení volného 
podílu do majetku kraje. A nakonec 
infrastruktura znamená šíří nabídky 
služeb – od zdravotních a sociálních 
až po kulturní, sportovní, volnočasové, 
relaxační. To vše dohromady vytvá-
ří celkové skóre atraktivity regionu 
a ovlivňuje rozhodnutí, jestli špičkové 
firmy, špičkový výzkum a špičkoví ino-
vátoři a zaměstnanci zůstanou u nás, 
nebo se přesunou jinam. Nezapo-
meňme, tyto síly jsou mobilní a jdou 
snadno za lepším.

Třetí částí formule jsou programy. Na 
Jihomoravském kraji budeme pokra-
čovat s aktivní, cílenou podporou ino-

vativnosti a podnikání. Začneme už od 
škol – chceme, aby je opouštěli mladí 
lidé vybavení moderními měkkými 
kompetencemi. Budeme pokračovat 
v celé šíři podnikatelských “školiček”, 
s využitím možností JICu nebo dal-
ších organizací. Budeme intenzivněji 
pomáhat existujícím zralým firmám 
v oblasti digitální i jiné transforma-
ce, v přechodu na Průmysl 4.0, v při-
způsobení se na změněnou situaci po 
Covidu. Budeme usnadňovat příchod 
a etablování špičkové pracovní síly do 
našeho kraje.

Kdo stojí na místě, ztrácí – postará-
me se o to, aby inovační síla a poten-
ciál kraje nadále rostl.

Jiří Hlavenka 
Číslo 2 na kandidátce Pirátů

NENECHÁME INOVAČNÍ SÍLU KRAJE ZVADNOUT

Dětské a mládežnické organizace 
nabízejí v našem kraji všestranné 
možnosti vyžití. Ať už například ve 
skautských oddílech, uměleckých 
kroužcích či třeba v rámci středi-
sek volného času. Mládež tak může 
vyzkoušet různé činnosti, zjistit co 
je baví a účelně tráví svůj volný čas. 
Mnoho organizací nabízí činnost 
v rámci pravidelných odpoledních 
schůzek, ale výjimkou nejsou ani 
víkendové výpravy, stejně jako letní 
tábory, které vítá i spousta rodičů.

Na provozech organizací a kroužků 
se podílí řada dobrovolníků, kteří 
této činnosti věnují svůj vlastní vol-
ný čas. Nebýt jich, velká část programu 
pro děti by v nabídce ani nebyla. Kro-
mě lidských zdrojů potřebují pro svou 
práci taktéž prostory a finanční pod-
poru pro hrazení výdajů spojených 
s provozem a rozšiřováním vybavení.

V Pirátech si činnosti dětských 
a mládežnických spolků velmi cení-
me. Víme, že jsou pro život v našem 
kraji velmi přínosné. Proto je pro nás 
důležité, aby spolky věděly, že mají 
naše zastání. Je pro nás stěžejní, aby 
finanční podpora, která jde z kraje, 
byla transparentní, s jasnými pravi-
dly a aby stejně hodnocené organiza-
ce dostávaly srovnatelný příspěvek. 
Taktéž chceme pomoci organizacím 
s prostory pro jejich činnost, ať už 
jde o vnitřní či venkovní (klubovny, 
táborové louky aj.), a to prostřednic-
tvím pronájmu krajských nevyuží-
vaných prostor a pozemků. 

Eva Havlová 
Číslo 8 na kandidátce Pirátů

Kvalitní život 
a všestranný rozvoj 
dětí a mladých lidí 

v Jihomorav-
ském kraji

VZDĚLÁNÍ MUSÍ PÁDIT S DOBOU

Přesně o tom totiž je postupná transfor-
mace ústavů sociální péče, ale hlavně 
cílené a razantní posílení terénních od-
lehčovacích služeb a komunitní péče. 
To jsou pirátské priority z oblasti soci-
ální politiky, které vám na následujících 
řádcích více přiblížím.

Každá rodina se může dostat do si-
tuace, že některý její člen nebo člen-
ka potřebuje více či méně intenzivní 
pomoc a péči. Lidé se zdravotním či 
mentálním hendikepem, lidé po úra-
zu či dlouhodobě nemocní, senioři 
a seniorky, kteří již na vše kolem sebe 
nestačí. A mnoho rodin na jižní Mora-
vě už v takové situaci je. Kraj, jakožto 
poskytovatel sociální a zdravotnické 
péče, musí udělat maximum možného, 
aby rodiny měly v takových chvílích 
podporu. A možnost výběru, zda se 
o své blízké budou starat doma díky 
komunitní péči, včetně pomoci dob-
rovolníků, nebo využijí služeb něja-
kého zařízení.

Dnes se sociální politika v našem kraji 
bohužel ubírá cestou izolace lidí, kteří 
potřebují pomoc. Staví se nová velko-
kapacitní zařízení, kde žijí lidé často 
daleko od svého domova a svých rodin, 
ale pokud chcete o své blízké pečovat 
doma, kraj vám moc nepomůže. A to 
jen proto, že kraj rezignoval na pod-
poru komunitní péče a odlehčovacích 
služeb. To chceme změnit.

Naším prvním krokem bude navýšení 
počtu terénních pracovníků v oblasti 
péče. A to jak specializovaných odbor-
níků, tak pečujících, kteří by částečně 
nahradili péči rodiny. To může být 
i příležitost, jak nabídnout uplatnění 
nezaměstnaným lidem či lidem, kte-
ří by ocenili práci na částečný úvazek 
například během rodičovské dovolené 
či v důchodu. Úřad práce již dnes na-
bízí rekvalifikaci pro pracovníky v so-
ciálních službách a kraj by tak mohl 
pomoci hned dvakrát. Umožnit lidem 
pracovat a rodinám zůstat spolu.

Vím z vlastní zkušenosti, že řada ro-
din, které pečují o seniora či hendike-
pované dítě, by tuto pomoc využila, 
kdyby jim ji kraj nabídl. Ať už na pár 
hodin denně či třeba díky odlehčova-
cím službám na týden, během kterého 
může rodina alespoň na chvíli předat 
břímě zodpovědnosti a péče na kraj 
a nabrat síly do dalšího období. Pečovat 
o těžce nemocné či postižené osoby, 
i když jsou to naši blízcí, je velmi fy-
zicky i psychicky náročné. Proto Piráti 
chtějí, aby kraj byl tím, kdo pečující 
podpoří, pomohou a umožní jim i na-
dále fungovat jako rodina pospolu.

Jana Leitnerová 
Číslo 3 na kandidátce Pirátů

CHCI, ABY RODINY MOHLY 
ZŮSTAT SPOLU

DŮSTOJNĚ NA SVĚT PŘIJÍT A DŮSTOJNĚ JEJ OPUSTIT
Zatímco téma narození nového života 
je veskrze radostné, odchod našich blíz-
kých je smutnou a tíživou chvílí. A stát, 
potažmo kraj, podle mého názoru 
nemá právo zasahovat nařízeními ani 
do jedné z těchto lidských zkušeností 
a situací. Může být však tím, kdo své 
občany podpoří a nabídne jim možnost 
zvolit si sami to, kde je prožijí.

V Jihomoravském kraji se v posled-
ních letech rodí téměř 14 tisíc dětí 
ročně. Ze statistik víme, že roste i pro-
cento žen, které chtějí rodit přiroze-
ným způsobem a které chtějí své dítě 

přivést na svět v bezpečném prostředí 
a v přítomnosti svých blízkých. Stále 
více žen využívá pomoci porodních 
asistentek, které ženy provází těho-
tenstvím, porodem a následně i šes-
tinedělím. Jihomoravský kraj je často 
označován za místo, kde se rodí hodně 
dětí a porodnictví je na vysoké úrovni, 
už se ale méně hovoří o tom, zda je 
k ženám u porodu přistupováno vždy 
s respektem. Bohužel víme, že mnohdy 
tomu tak není a žena si kromě dítěte 
z porodnice odváží i trauma. Já mám 
zkušenost více než dobrou, takže vím, 

že to je hlavně o lidech a jejich motiva-
ci, ať už se to týká porodních asistentek 
či dalšího zdravotnického personálu. 
Proto chceme podporovat zařízení se 
vstřícným přístupem k porodu a ocenit 
personál, který přistupuje k rodičkám 
s respektem. Tato zařízení zapojíme do 
tvorby metodiky, kterou budeme sdílet 
v zařízeních napříč krajem i státem. 
Budeme také usilovat o vznik center 
porodní asistence v  již fungujících 
krajských zařízeních. Jednoduše řeče-
no – porod by měl být pro ženu vstu-
pem do nové etapy a kraj musí udělat 

maximum, aby tento vstup proběhl 
bezpečně a s respektem ke všem zú-
častněným, tedy nejen rodinám, ale 
i zdravotnickému personálu.

Respekt patří i k situaci, kdy nás ně-
kdo z blízkých opouští. Smrt je velmi 
citlivé téma, které ale řešit musíme. 
Právě proto, abychom tyto těžké chví-
le umírajícím i jejich blízkým ulehčili. 
Například tím, že jim umožníme být 
spolu, rozloučit se a to bez omezení 
zdravotnické a sociální péče. Našim 
cílem je podporovat rozvoj paliativní 
péče, a to jak na úrovni zařízení, tak 

hlavně na úrovni domácích hospiců. 
Opět se bavíme o speciálně vyškoleném 
zdravotnickém personál, který pro ro-
diny může být oporou a díky kterým 
umožníme umírajícím dožít či zemřít 
v domácím prostředí. V přítomnosti 
blízkých a bez nutnosti převozu do 
nemocničních zařízení v samém zá-
věru života.

Jana Leitnerová 
Číslo 3 na kandidátce Pirátů

Klademe si pořád stejné otázky na 
témata, jak pomoci lokální ekono-
mice a reálnému využívání místních 
produktů a služeb. Bylo vytvořeno 
mnoho programů, klastrů a kulatých 
stolů, které na tom shodly, ale v pra-
xi se to podařilo málokde. A právě 
proto je podpora lokální ekonomi-
ky jedním z klíčových bodů našeho 
ekonomického programu. Pro mne 
jako člověka, který celý profesní život 
pracuje s regionálními podnikateli, 
je rozvoj lokální ekonomiky stěžejní 
věcí, která bude rozhodovat o budoucí 
konkurenceschopnosti našeho regionu 
a fungování státu. Příklad z Rakous-
ka hovoří za vše a lze zde v mnohém 
hledat inspiraci (např. způsob mar-
ketingu cestovního ruchu, organizace 
veřejných zakázek směrem k lokálním 
podnikatelům, marketingové akce mí-
řící přímo na spotřebitele atp.). Vše 
v duchu známého hesla: „Mysli glo-
bálně, jednej lokálně“, nebo aktuální-

ho pirátského směřování: „Mozkovna 
místo montovny“.

Musíme si uvědomit, že již opravdu 
nelze přehlížet neefektivitu převážení 
„jablek na druhý konec světa“ a s tím 
spojené ekonomické, sociální i environ-
mentální důsledky. Přirozené přece je, že 
ve své obci a či městě koupím jablka, kte-
rá byla vypěstována v přirozeném okolí. 
Podpora lokální ekonomiky jde dnes 
ruku v ruce s dalšími tématy, protože bez 
nich nebude nikdy funkční. Příkladem 
je zavedení moderních technologií do 
všech částí kraje. Není pravdou, že tyto 
technologie na venkov nepatří. Tato 
mnohdy podporovaná myšlenka jen ne-
smyslně prohlubuje rozdíly mezi městy 
a venkovem a je jedním z negativních 
prvků vylidňování venkova. V případě 
Jihomoravského kraje se navíc lze přiro-
zeně inspirovat dynamikou města Brna 
v oblasti technologií a inovací. 

S tím vším souvisí i modernizace 
státní správy, zejména v oblasti di-

gitalizace, která usnadňuje život na 
obou stranách – úředníkům i obča-
nům. To se projevuje jak v maličkos-
tech, jako jsou rozklikávací rozpočty 
obcí, v nichž se může každý jednoduše 
zorientovat, tak v plné elektronizaci 
komunikace s úřady oběma směry. 
Dnes je sice možné elektronicky po-
dávat žádosti, mnohé úřady ovšem 
dosud nezvládají ani základní elek-
tronickou komunikaci. 

Z toho plyne potřeba podstatné změny 
legislativy, aby vůbec bylo možné napří-
klad realizovat lokální výběrová řízení, 
kdy není možné mít kritérium soutěžení 
pouze na cenu. Důležitý je v této oblasti 
příklad kraje v prosazování těchto myš-
lenek do jím vyhlašovaných výběrových 
řízení a jejich následná inspirace a me-
todická pomoc pro obce na území celého 
Jihomoravského kraje.

Michal Švagerka 
Číslo 12 na kandidátce Pirátů

MODERNÍ HOSPODAŘENÍ V TRADIČNÍM KRAJI

Vyrazili jsme do ulic a osvěžíme kraj! 

Denně až do voleb se na vás těšíme v Brně na náměstí Svobody Několikrát týdně vyrážíme do měst a obcí a vezeme vám 
kromě programu a spousty informací také originální čer-
nou zmrzlinu. 

KDE NÁS POTKÁTE?
23. 8.   
Mikulov

30. 8.   
Hodonín

29. 8.   
Letovice

10. 9.   
Bustour – Vyškov, Blansko, Tišnov, 
Rosice, Ivančice, Moravský Krumlov, 
Znojmo

12. 9.   
Břeclav

15. 9.   
Znojmo

3. 9.   
Vyškov

5. 9.   
Znojmo

8. 9.   
Kyjov

27. 9. 
Břeclav a Brno – Ivan Bartoš

A každý den až do voleb v Brně na náměstí Svobody!
*Zatím plánované výjezdy. Kompletní přehled sledujte na webu 
jihomoravsky.pirati.cz nebo na FB @CPS.JMK.
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Když začne zdraví zlobit, často zjistíte, 
že není v každé místě našeho kraje 
zdravotní péče stejně snadno dostup-
ná. Jedním z důvodu tohoto problé-
mu, který chceme řešit, jsou chybějící 
obvodní lékaři, zubní lékaři či per-
sonál v nemocnicích. Ve spolupráci 
s odbornou veřejností budeme hledat 
řešení tohoto zásadního a dlouhodo-
bého nedostatku, kterým je chybějící 
zdravotnický personál v našem kraji 
a jeho vyšší věk. Najdeme způsoby, jak 
do kraje přilákat nové lékaře a zdravot-
ní sestry. Oslovíme lékařkou fakultu 
a střední zdravotnické školy. Budeme 
se starosty obcí hledat možnosti, jak 
zdravotnický personál k nim do obce 
nejen přilákat, a následně i dlouho-
době udržet.

Velkou pozornost zaměříme na 
restrukturalizaci nákupů, distribuci 
a výdej léčiv, zdravotnických prostřed-
ků a přístrojů, a to nejen pro krajské 
organizace v  oblasti zdravotnictví, 
ale i v oblasti sociální péče. Zvýšíme 
transparentnost a efektivitu pomocí 
přehledných pravidel. Proč například 
jedna nemocnice platí za operační ma-
teriál jinou částku než druhá nebo tře-

tí? V kraji máme takových nemocnic 
devět, a ještě další sociální zařízení.

Důstojný odchod. Každý už se někdy 
nad tímto tématem zamýšlel jak pro 
sebe, tak pro své blízké. Víme, že v ta-
kových situacích je mít kam se obrátit 
velice důležité, stejně jako mít možnost 
rozhodnout se ať už pro zařízení (ne-
mocnici, hospic, domov důchodců…), 
nebo pro možnost být doma se svými 
blízkými. A proto zajistíme zvýšení do-
stupnosti a standardu těchto zdravot-
ních služeb v oblasti domácí paliativní 
péče. Zlepšíme péči o umírající v jejich 
vlastním sociálním prostředí, zajistíme 
zdravotní péči na náležité odborné 
úrovni a zlepšíme tak kvalitu života ne-
vyléčitelně nemocných a umírajících 
v Jihomoravském kraji. Umožníme 
umírajícím dožít či zemřít v domácím 
prostředí v přítomnosti blízkých, bez 
nutnosti převozu do nemocničních 
zařízení v samém závěru života.

Pomozte nám tyto věci změnit. I na 
vás záleží. Přeji vám hodně zdraví.

Silvie Mrkvanová 
Číslo 7 na kandidátce Pirátů

Zdraví máme jenom jedno

S Piráty přichází šance změnit budoucnost

Lidské vnímání problémů je všeobecně 
vázáno na řešení těch nejakutnějších 
v blízkém prostoru a krátkém časovém 
horizontu. Čím vzdálenější v čase a pro-
storu, tím méně lidí je ochotno se jeho 

řešením zabývat. Se stále zvyšující se 
globalizací ovšem začíná být vázanost 
hrozby na konkrétní místo na planetě 
zastaralým konceptem. Ekonomická 
situace, životní prostředí a stav společ-
nosti na druhé straně planety ovlivňuje 
určitým způsobem i nás. To potvrdil 
i extrémní příklad v podobě součas-
né pandemie virové nákazy, která se 
v krátkém čase rozšířila do celého světa.

Problematika životního prostředí se 
začíná stále častěji objevovat jako jedno 
z hlavních témat nejen v odborných 
médiích. Jako společnost instinktivních 
tvorů pravděpodobně začínáme pociťo-
vat, že nastává i časový horizont pro ře-
šení této situace. Z pohledu kraje, města, 
obce nebo domácnosti se může zdát, že 

není v našich možnostech takové věci 
příliš ovlivnit. Jsme to ale my, kdo v této 
pyramidě dokáže nejrychleji zareagovat 
na změny a dokáže se přizpůsobit.

Než dorazí na talíře dětí ve školních 
jídelnách, nemusí potraviny nutně pro-
cestovat celý svět. Stavební materiály na 
výstavbu veřejných budov mohou být 
z obnovitelných zdrojů, jako je dřevo. 
A mohou také chytře hospodařit s ener-
giemi a vodou pomocí fotovoltaických 
elektráren a zelených fasád. Odpady, 
které vyprodukujeme, lze vytřídit a ma-
teriálově či energeticky využít. Skládko-
vání je pouze „přehazování“ odpověd-
nosti na ty, kteří přijdou po nás. Musíme 
se naučit hospodařit s vodou, ať už s tou 
pitnou, dešťovou, ale i šedou. Univer-

zální odpovědí rozhodně není výstavba 
velkoobjemových vodních nádrží, ale 
spíše přírodě blízkých mokřadů, tůní 
a obnova meandrů vodních toků.

Chápeme, že není jednoduché vzdát se 
části vlastního štěstí. Jsou ale možnosti, 
jak v rámci trvale udržitelného rozvoje 
provést racionální změny a díky moder-
ním technologiím stimulovat i ekono-
mické zájmy, a dokonce vytvářet nová 
pracovní místa. Například navrácení 
přírodních prvků, jako jsou remízky, 
aleje, solitérní stromy a pastviny, napo-
může biologické stabilitě, ale v důsledku 
prospěje také zemědělské produkci.

Zdá se, že právě teď a tady nastává 
čas, kdy naše celosvětové společenství 
začíná vnímat problematiku životního 

prostředí a trvale udržitelného rozvoje 
jako jedno z největších rizik ohrožují-
cích naši společnost. Mnozí se tímto 
tématem ale zabývají již mnoho let, tak-
že se máme na koho obrátit s prosbou 
o radu a pro důvěryhodné informace. 
My, Piráti, nepovažujeme za slabost spo-
lupracovat s odborníky z technologicky 
inovativních společností a akademický-
mi pracovníky. A tyto společně nabyté 
vědomosti dále předávat městům a ob-
cím v zájmu našeho kraje bez ohledu na 
délku politických mandátů.

Budoucnost řešíme teď!

Marek Lukáš 
Číslo 11 na kandidátce Pirátů

Rozvoj dopravy v JMK? Myslíme na budoucnost
Kvalita a rozsah dopravy v Jihomo-
ravském kraji jsou závislé na stavu 
dopravní infrastruktury a organizaci 
dopravy. Velké rezervy spatřuji v mož-
nostech kombinované dopravy, čímž 
myslím kombinace individuální a ve-
řejné dopravy. Optimální je například 
použít automobil, motocykl, kolo či 
jiné osobní přibližovadlo k dopravě 
z bydliště na nejbližší železniční sta-
nici. Dál pak lze nasednout na vlak 
a být za pár minut v centru Brna. Aby 
uvedený příklad fungoval bezpečně 
a komfortně, je nutné zlepšit možnosti 
bezpečného parkování individuálních 
dopravních prostředků na nádražích. 
Proto se chci zaměřit na podporu pro-
jektů budujících parkoviště a úložiště 
individuálních dopravních prostředků 
na mimobrněnských nádražích.

Na silnicích se každoročně zraní stov-
ky lidí a desítky našich spoluobčanů 

zemřou. Proto považuji za důležité 
realizovat technická opatření, která 
sníží nehodovost, a zejména zmírní 
případné následky na zdraví a živo-
tech účastníků nehod. Chtěl bych 
realizovat již osvědčená řešení, která 
jsou již zavedena v Rakousku a jiných 
krajích. Základem je zvýšení přehled-
nosti v místech přechodů pro chodce 
a souběhu cyklostezek se silnicemi pro 
automobily. Celkově považuji za důle-
žité budovat a upravovat cyklostezky, 
které slouží k efektivní individuální 
dopravě do škol a zaměstnání.

Dopravní infrastrukturu je nutné 
dále co nejrychleji rozvíjet a stejně tak 
i opravovat. Opravy silnic však často 
komplikují život občanům v dotčených 
obcích. Myslím si, že často dochází 
k nekoordinovanému provádění oprav, 
což je způsobeno převážně různými 
majetkovými vztahy. Proto chceme za-

vést informační systém pro plánování 
a koordinaci oprav. Cílem je včasná 
informovanost a optimalizace řešení 
objízdných tras v daném čase a mís-
tě. Do přípravy a řešení musí být více 
a včas zainteresovány dotčené obce.

Při rozvoji infrastruktury chceme pů-
sobit na ŘSD a SŽDC tak, aby mohly 
být železniční tratě a nové komunikace 
stavěny co nejrychleji. Podporuji ze-
jména projekty zlepšující dopravní in-
tegraci kraje v rámci Evropy a celé ČR. 
Zejména je zapotřebí vyřešit efektivní 
železniční připojení Znojma k hlavním 
železničním koridorům a dokončení 
„dálnice“ do Vídně. 

Ivo Vašíček 
Číslo 4 na kandidátce Pirátů

Participativní rozpočet (zkráceně 
PaRo) je způsob, kterým kraj může 
umožnit svým občanům podílet se na 
rozhodování o tom, kam půjde část 
krajského rozpočtu. Občan má přitom 
rozhodovací pravomoc na dvou úrov-
ních. Tou první je, že může sám navr-
hovat projekty, které mohou být v rámci 
PaRo financovány, a tou druhou je, že 
sám o navržených projektech hlasuje. 
Hlasovat přitom může každý občan, 
který je způsobilý volit.

S fungováním participativního roz-
počtování jsou jistě velmi dobře sezná-
meni občané města Brna, kde díky Pi-
rátům funguje participativní rozpočet 
s názvem Dáme na vás už od roku 2017. 
Pro letošní ročník je v něm vyčleněno 
35 milionů korun s tím, že maximál-
ní cena jednoho projektu je 3 miliony 
korun. K úspěšně realizovaným projek-
tům patří několik dětských hřišť, nová 
rozhledna v oboře Holedná, podpora 
projektů pro onkologicky léčené děti 
v Brně nebo nákup téměř 50 nouzových 
přístřešků pro lidi bez domova.

Z úrovně kraje je participativní roz-
počtování podmíněno zavedením sys-
tému, jako je BrnoID, aby bylo možné 
projekty navrhovat i o nich hlasovat 

online. Jedním z potenciálních pro-
blému krajského PaRo by bylo to, že 
vzhledem k rozložení obyvatelstva by 
nepoměrná část prostředků pravděpo-
dobně byla využita k podpoře projektů 
v Brně. Tomuto lze předejít např. na-
stavením maximální výše prostředků, 
které mohou být využity na projekty 
v rámci jednotlivých okresů. Pro pří-
padný “pilotní” ročník krajského PaRo 
navrhujeme seznámit občany kraje 
s principy participativního rozpočto-
vání tím, že by bylo možné skrze PaRo 
podpořit konkrétní kulturní, sportovní 
nebo společenské akce v Jihomorav-
ském kraji.

Dalším způsobem, jakým by měl kraj-
ský úřad s participativním rozpočtová-
ním pracovat, je podpora obcí v jeho 
zavádění. Tato podpora by měla být 
jednak technická - krajský úřad může 
obcím poskytnout potřebné nástroje 
pro zavedení PaRo – a jednak finanční, 
kdy kraj obcím na participativní roz-
počtování jednoduše přispěje.

Petr Springinsfeld 
Číslo 5 na kandidátce Pirátů

ZAPOJÍME OBČANY KRAJE VÍCE DO ROZHODOVÁNÍ O ROZPOČTU

FÉROVĚJŠÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ U KRAJSKÝCH ZAKÁZEK? VÍME, JAK NA TO
Veřejné zakázky ve státní správě a sa-
mosprávě reguluje zákon o zadávání 
veřejných zakázek tak, že stanovuje 
přesná pravidla zadávacího řízení. Tato 
pravidla se však nevztahují na veřejné 
zakázky malého rozsahu (tj. zakázky 
s hodnotou méně než 2 mil. Kč bez 
DPH, respektive méně než 6 mil. Kč 
bez DPH u stavebních prací) – tyto je 
pouze třeba zadávat v souladu s obec-
nými zásadami transparentnosti, při-
měřenosti a zákazu diskriminace. Jako 

Piráti však považujeme za důležité, aby 
s veřejnými prostředky bylo zacházeno 
hospodárně, transparentně a s důrazem 
na otevřenou a spravedlivou soutěž i při 
nižších hodnotách zakázek, a proto na-
vrhujeme zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu více otevřít.

Tímto otevřením veřejných zaká-
zek malého rozsahu se zvýší celková 
transparentnost krajského úřadu – úřad 
přestane být závislý na konkrétních vy-
braných dodavatelích, kterým je zvyklý 

zadávat zakázky napřímo nebo je oslo-
vovat s žádostí o nabídku. K výběrovým 
řízením se tak dostanou noví dodava-
telé, kteří mohou nabídnout lepší cenu.

Pokud jsou v rámci uzavřeného výbě-
rového řízení osloveny pouze 3 firmy, 
na které je státní správa zvyklá, zne-
možňuje to rovnou soutěž a možnost 
nových, třeba i lokálních firem dostat se 
na trh s veřejnými zakázkami. Do ote-
vřeného výběrového řízení se mohou 
přihlásit i firmy, které nejsou běžným 

dodavatelem krajského úřadu, čímž se 
zabrání možnosti domluvy mezi oslo-
venými firmami a v důsledku může 
kraj zakázku vysoutěžit za celkovou 
nižší cenu při zachování stejné kvality.

Otevřít veřejné zakázky malého roz-
sahu je věcí, kterou jsme jako Piráti 
schopni zpracovat rychle - podobnou 
metodiku zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu totiž už vytvořili a pro-
sadili naši kolegové v Brně, a protože 
Piráti razí heslo sharing is caring, tak 

pro nás bude jednoduché tuto meto-
diku adaptovat na další úroveň stát-
ní správy. Pokud by navíc v Brně i na 
kraji platily stejné principy zadávání 
veřejných zakázek, pro firmy, které se 
o ně ucházejí, by se zvýšila i celková 
předvídatelnost státní správy.

Petr Springinsfeld 
Číslo 5 na kandidátce Pirátů

Přes deset let organizuji kulturní akce 
různých velikostí i povah – od dob-
rovolnických beneficí přes koncerty 
a divadla až po městské slavnosti a food 
festivaly. Zažil jsem akce, které vznikají 
na koleně i studentské festivaly s gran-
tovou podporou či městské a soukromé 
akce. V posledních 10 letech působím 
v rodné Břeclavi, která je příjemným 
městem, ale s nabídkou památek a kul-
turního zázemí se nemůže srovnávat 
s Brnem a Znojmem nebo historickými 
perlami kraje, jako je Lednicko-valtický 
areál či Mikulov. Podobně jako v Blan-
sku, Vyškově, Hodoníně a mnoha dal-
ších městech v našem kraji se i v Břec-
lavi snažíme připravit místním lidem 
pestrou kulturní nabídku. Ruku v ruce 
s tím jde snaha přivést turisty, pobavit je 
a předvést jim z našeho města to nejlep-
ší. Ze své zkušenosti tak vnímám jako 
jednoznačně prospěšné větší propojení 
měst a zkušeností jejich organizací také 
v kultuře a cestovním ruchu. Obzvlášť 
v současné nelehké době. 

ALE TEĎ UŽ KONKRÉTNĚ.
Od počátku, kdy se věnuji organizaci 
akcí, říkám, že kultura má být dostupná 
pro všechny a má lidi spojovat. Proto 
pomůžeme rozjet mezigenerační pro-
gramy pro rodiny s dětmi a seniory, 

jejichž setkávání je při kulturních ak-
cích přirozené a obecně velmi potřeb-
né. Někteří kritici Piráty označují za 
stranu zaměřenou na mladé, ale každý 
přece ví, že i on časem zestárne a po-
kud kulturou žil v produktivní části 
života, nebude se jí chtít vzdát ani ve 
stáří. Proto na kraji podpoříme vznik 
programů, které budou mít za cíl kul-
turní vyžití pro jihomoravské seniory, 
například v podobě zájezdů do divadel 
a kulturních památek v kraji. Výlety 
seniorů podle mě musí mají být pozná-
vací namísto těch „šmejdských“. Jsme 
také pro univerzity 3. věku v městských 
knihovnách. Se stejnou důležitostí však 
zajistíme ve spolupráci s městskými 
kulturními organizacemi i pravidelné 
divadelní vyžití pro děti.

V Jihomoravském kraji je podle mě 
důležitá kultura, která neopomíjí své 
originální místní tradice, ale zároveň 
uvažuje v kontextu 21. století. V kraj-
ském zastupitelstvu proto podpoříme 
modernizaci muzeí, galerií a knihoven 
s důrazem na vzdělávání. Turistické cíle 
propojíme s digitální dobou. Chceme 
také propojit jihomoravské food festi-
valy, proto se zaměříme na rozvoj agro-
turistiky a gastroturistiky, zejména s dů-
razem na posílení lokálních ekonomik. 

Živá města mají živý veřejný prostor. 

Busking, pouliční knihovny, klavíry, 
šachy na ulici, poeziomaty a další kul-
turní aktivity v ulicích a parcích jsou 
podle mě to, co skvěle oživí i menší 
města v kraji. Piráti jsou obecně otevře-
ní kulturní pestrosti, proto ve městech 
zajistíme legální plochy pro street art 
a graffiti. Na druhou stranu podpoříme 
folklor a tradice, které pro jižní Mo-
ravu znamenají důležité a originální 
kořeny. Nezapomenu ani na záchranu 
kulturních památek, které v našem kraji 
bohužel příliš často chátrají, od zámků 
až po menší historické objekty.

Jižní Morava patří k turisticky nejob-
líbenějším krajům a některá města tím 
už trpí. V cestovním ruchu se proto 
zaměříme na zvýšení atraktivity málo 
navštěvovaných oblastí, které čekají na 
rozvoj, čímž se pokusíme rozprostřít 
turisty po širším území kraje a pře-
tížené regiony odlehčit. Kromě toho 
budeme prosazovat příležitosti pro na-
táčení filmů, které zvyšují turistickou 
atraktivitu našeho kraje.

Pokud to vidíte podobně, dejte nám hlas. 

Petr Vlasák 
Číslo 6 na kandidátce Pirátů

ŠANCE NA RESTART KULTURY? MUSÍME SI POMÁHAT
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Je načase na Vyškovsku obrátit list! 

piráti prý chtějí omezovat lidi nad 70 let. jak je to ve skutečnosti?

další nepravdy o pirátech najdete na pirati.cz/hoax

Dagmar Králová, 68 let
Piráty a Pirátky volím proto, protože jsem přesvědčená, že jinak změna v politické 
situaci v ČR nebude. Líbí se mi na nich, jak používají formy nové techniky (video-
konference, využití Smartphonů atd.); jak jsou antikomunističtí – stejně jako já; také 
oceňuji, jak řeší případné nedopatření ve svých řadách; a hlavně, že jsou mladí/é, 
protože to je to, co mi stále v naší politice chybí – mladí politici a političky. Zúčastnila 
jsem se několika setkání s pirátskými členy ve Znojmě – vždy to bylo zajímavé. Věřím, 
že vyhrají volby, nejen letos, ale hlavně příští rok!

Jan Havel, 61 let
Piráti jsou mladí. A je lepší když 
vládnou mladí plní energie, než nějací 
staří páprdové. Ale musí to být rozumní 
mladí. A takoví se u Pirátů najdou. Jejich 
program a práce v současných zastupi-
telstvech je konstruktivní a má výsledky. 
Proto je budu volit i v krajských volbách.

Maria Vítková, 68 let
Fandím digitalizaci. Piráti jsou důrazní 
a nemění své názory podle toho, co 
veřejnost chce slyšet. Hodně pouka-
zují na fakta a jedině tím můžou pora-
zit populismus ANO či ČSSD. Opravdu 
se nekamarádí s KSČM. Jsou mladí 
a pokud sleduji jejich vystoupení, mají 
odvahu jít proti davu a hovoří jasnou 
a věcnou komunikací.

Někteří političtí oponenti o Pirátech 
tvrdí, že jsme strana pouze mladých, 
která nemyslí na seniory. Dokonce 
o nás šíří pomluvy o tom, že chceme 
omezovat lidi starší 70 let a podobné 
nesmysly. Pravda je ale zcela jiná. 

Přesvědčte se sami.

Proč volím 

Piráty?

Volby do Senátu 2. a 3. října 2020
Dobrý den, 

jmenuji se Karel Zitterbart a jsem 
nezávislý kandidát do Senátu, kam 
jsem získal podporu od hnutí STAN 
a Pirátů v obvodě č. 57 na Vyškovsku. 

Rané dětství jsem prožil v Řícmani-
cích, po studiích na gymnáziu jsem 
absolvoval Lékařskou fakultu Masary-
kovy univerzity a následně začal pra-
covat na Klinice dětské onkologie ve 
Fakultní nemocnici v Brně, kde jsem 
se roky staral o ty nejvíc nemocné děti 
– s nádory a vzácnými chorobami. Po 
celou dobu práce onkologa ve fakultní 
nemocnici jsem působil i jako učitel 
a výzkumník. Dnes bydlím v Mokré-
-Horákově a vedu vlastní ordinaci 
praktického lékaře, kde pečuji o při-
bližně tisíc dětí. 

Mé zkušenosti zahrnují mnoho 
příběhů. Dobře znám, co je realitou 
běžného dne i těch nejohroženějších 
rodin. Vždy proto budu hájit principy 
rovného přístupu ke zdravotní péči 
a zasadím se o takové kroky, které 
povedou ke stabilnímu a výkonnému 
zdravotnictví a férovým a fungujícím 
sociálním službám.

Moje představa zdravotnictví je jas-
ná: šikovný dětský a praktický lékař ve 
své či blízké obci, dobrý „oblastní špi-
tál“ v dojezdové vzdálenosti a specia-
lizované centrum v krajském městě. 
Nezbytná je podpora a rozvoj domácí 

péče, včetně hospicové a následné 
péče, a to i v odlehlých regionech.

Též jako pediatr vím, jak důležitý je 
dobrý start dítěte do života a uzpůso-
bení okolností porodu přáním a po-
třebám maminek, samozřejmě při 
zachování i maximální možné bezpeč-
nosti. Moji podporu má vznik center 
porodnické asistence.

A bez zdravé krajiny není možný 
zdravý život. Z pozice senátora proto 
budu hájit veškeré kroky, které pove-
dou k respektu k přírodě. Z pohledu 
zákonodárce jde především o trans-
parentní účast veřejnosti při ochraně 
krajiny, např. při projednávání studií 
o dopadech staveb na životní prostředí.

Plánů je hodně. Vím, co pro děti 
a jejich zdravou budoucnost udělat. 
Zároveň bych chtěl i v případě zvole-
ní senátorem stále částečně pracovat 
v mé ordinaci, neboť každodenní kon-
takt s běžnými problémy lidí a pomoc 
je to, co mne naplňuje. Dovolte mi 
i v Senátu se řídit krédem „správná 
diagnóza, moudré řešení, obecný 
prospěch“ a dejte mi váš hlas v ob-
vodě č. 57 na Vyškovsku. 

Pro více informací nezapomeňte 
navštívit můj Facebook: https://www.
facebook.com/kareldosenatu/ 

Děkuji, Karel Zitterbart

Dobrý den, přátelé, občané.
Když jsme jako studenti předávali otě-

že Studentské revoluce disidentům, měli 
jsme trochu jinou představu o budouc-
nosti. Uvěřili jsme Václavu Havlovi, 
že bude minimum nezaměstnaných, 
banalitní exekuce nebudou vyhánět lidi 
z domovů a že si budeme užívat rozsáh-
lých občanských svobod, které nebudou 
konfrontovány s bezohledností mafián-
ského kapitalismu, do kterého se spole-
čenská změna zvrhla. To vedlo k tomu, 
že mnoho z vás ztratilo důvěru v to, že 
moderní liberální demokracie může být 
dobrým domovem pro všechny. Právě 
takové z vás bylo tehdy potřeba chránit 
před principem, že silnější bere. A to se 
bohužel nestalo.

Raný Internet byl místem se značnou 
svobodou slova, otevřeností a respek-
tem uživatelů vůči sobě bez ohledu na 
věk, původ, pohlaví či sociální statut. 
Právě na těchto základech jsem v roce 
2009 založil Českou pirátskou stranu. 
Základy to byly dobré a řada z vás po-
chopila, že Piráti nejsou zloději, nýbrž 
mladí lidé, kteří věří v lepší, otevřenější 
a demokratičtější budoucnost. 

Naše transparence se nelíbí mnohým 
šíbrům. Těm, kteří si často jako výtah 
k moci vyberou zástupná témata úto-
čící na ty nejnižší lidské pudy strachu 
a nenávisti. Útočí logicky nejen na nás, 
ale také na ty nejstarší a nejslabší, na 
ty, kteří si nedokáží ověřit informace 
a podlehnou falešným a hrůzostrašným 
vizím budoucnosti, kterou jim chystají 
mladí nebo prázdným slibům specia-
listů pro styk s veřejností.

Jenže svět se rychle mění, což řadu 
z vás znejisťuje. My ale umíme díky mo-
derním technologiím na tyto změny 
lépe reagovat. Spolupracujeme v histo-
ricky nejvyšší míře, užíváme výhod této 
spolupráce a také trpíme důsledky, které 
obrovské propojení lidstva přináší. Bez 
ohledu na problémy se ale nacházíme 
ve světě, ve kterém dlouhodobě klesá 
negramotnost a chudoba a kde si obča-
né berou zpět vládu do svých rukou od 
uzurpátorů moci. Proces je to mnohdy 
skrytý, protože média v honbě za po-
zorností referují spíše o problémech 
než pokroku.

Obracím se na vás jako zakladatel 
a kandidát České pirátské strany do 

Senátu za město Brno, mé rodiště a ce-
loživotní působiště. Chci navázat na 
svou práci v letech 1989 a 2009–2020 
a jít své vize o lepší politice prezento-
vat mezi ostatní senátory. Věřím, že se 
přidáte a dáte tak šanci mladým, aby 
mohli utvářet svůj budoucí svět. Já vám 
slibuji, že nikdy nezapomeneme na žád-
ného z vás.

Jiří Kadeřávek 
Brňan, zakladatel České pirátské strany, 
programátor, analytik, manažer, trenér 

mládeže, manžel a otec pěti dětí

MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.

Lukáš Dubec, 36 let
Lídr Pirátů v Jihomoravském kraji, 
dlouholetý člen strany a předseda 
místního sdružení Znojemsko. Je 

členem Investiční komise Rady JmK 
a členem Finančního výboru obce 
Vranovská Ves. Ve volném čase 

organizuje akce pro mládež, působí 
také jako dobrovolný hasič. Je 

larper, táta a nadšený sportovec.

Jiří Hlavenka, 55 let
Podnikatel, investor a zastupitel 
Jihomoravského kraje. Je publi-

kačně aktivní ve veřejném prostoru, 
kde se věnuje veřejnému dění 

a ekonomickým tématům, je členem 
nevládního týmu Koronerv-20. V poli-

tice se věnuje zejména vzdělávání 
a podnikatelským inovacím.

Jana Leitnerová, 33 let
Rodačka z Újezdu u Rosic se 

během studií začala věnovat psaní, 
PR a marketingu. V této oblasti 

působí už téměř 10 let, z toho 7 let 
na volné noze. Členkou Pirátů je od 

ledna 2019, zajímá se o sociální 
témata, porodnictví a lidská práva. 

Má dvouletou dceru.

Ivo Vašíček, 58 let
Zastupitel Jihomoravského kraje. 

Řídil společnosti v oboru informač-
ních technologií. V politice prosazu-
je otevřenou a věcnou komunikaci. 
Právo na svobodné šíření informací 
a na soukromí považuje za základ 

všech osobních svobod.

Petr Springinsfeld, 22 let
Student práva na Masarykově 

univerzitě v Brně, ve volném čase 
se věnuje karetním trikům a focení. 

Přál by si otevřený krajský úřad, 
který bude blíž k občanům, a politiky, 

kteří rozhodují na základě dat.

Petr Vlasák,37 let
Předseda místního sdružení 

Slovácko a radní města Břeclavi. 
Vystudoval učitelství češtiny a spole-
čenských věd a filmovou a divadelní 
vědu. Pracuje jako učitel na břeclav-
ském gymnáziu a organizuje kulturní 

akce. Je ženatý, má dvě dcery.

Silvie Mrkvanová, 50 let
Brněnská rodačka ze Žabovřesk, 
od roku 2018 působí v místním 
zastupitelstvu jako předsedkyně 

kontrolního výboru a členka školské 
a redakční komise. Vystudovala VŠ 
pedagogickou, přes 20 let pracuje 

v reklamě. Má dospělého syna 
a psa Abby z útulku.

Eva Havlová, 28 let
Rodačka ze Znojma, majitelka 

kosmetického salonu. Nadšenkyně 
do svobodného vzdělávání, 

bezodpadového života, pomalé 
módy a barefoot bot. Aktivní 

skautka, sportovkyně s kettlebell 
a fanynka seriálů.

Miroslav Bárta, 47 let
Zastupitel brněnské MČ Královo 

Pole, rodák z Karviné. Posledních 
asi 15 let se věnuje podnikání 

souvisejícímu s nemovitostmi, jejich 
nákupem, prodejem a výstavbou. 

Volný čas tráví na rockových festiva-
lech, v přírodě, příjemné hospůdce 

nebo za bicí soupravou.

Jiří Kadeřávek, 50 let
Český aktivista, softwarový vývojář, 
manažer, podnikatel, trenér, politik 
a zakladatel České pirátské strany. 

Se svou manželkou má pět dětí. 
Je narozen a působí v Brně.

Marek Lukáš, 32 let
Registrovaný příznivec Pirátů 

v Jihomoravském kraji a podnika-
tel ve stavebnictví. Je zástupcem 

Pirátů ve dvou společnostech 
ve vlastnictví města Brna (BVV, 
B-KOM), a také členem komisí 

Rady Jihomoravského kraje a Rady 
městské části Brno-Střed.

Michal Švagerka, 40 let
Dlouholetý ředitel OHK Hodonín, 
člen Pirátů, místopředseda MS 

Slovácko. Zajímá se o veřejný život 
a makroekonomii. Silnou stránkou 
je síťování a propojování i zdánlivě 
nepropojitelného. Rád nadhazuje 

nová nadčasová témata.

Jaroslav Kameň, 34 let
Pracuje jako webový vývojář 
a obecní zastupitel. Přál by si 

jednodušší život díky moderním 
technologiím a svobodnou a aktivní 
občanskou společnost umožňující 
plnohodnotný život, rozvoj a sebe-
realizaci všem lidem bez rozdílu.

Adam Vyplel, 26 let
Vystudoval obor Vodní hospodář-
ství a vodní stavby na VUT v Brně, 
pracuje jako projektant vodohos-
podářských staveb a podílí se na 

zakázkách týkajících se mapování 
sucha a návrhu opatření, zadržová-
ní vody v krajině nebo hospodaření 

s dešťovými vodami.

Lukáš Mamula, 33 let
Rodák z Bruntálu vystudoval 

v Opavě informatiku a výpočetní 
techniku, v oboru profesně zůstal. 

Zajímá se o témata ochrany přírody, 
digitalizace a školství. Od roku 

2018 je brněnským zastupitelem.

Šimon Fouček, 21 let
Studuje obor aplikovaná informatika 
na Masarykově univerzitě. Pirátům 

pomáhá změnit politiku od minulých 
krajských voleb. Je členem kontrol-
ního výboru ve Znojmě a ve volném 

čase si rád zahraje šachy nebo 
zajezdí na kole.

Alena Pavlasová, 35 let
Narodila se na Vysočině, vyrůstala 
v Brně a v Jeseníkách. Devatenáct 
let už opět kotví v moravské metro-
poli. Je matkou dvou dcer. Pirátkou 

se stala před pěti lety.

Barbora Turek Lahová, 32 let
Narodila se v Hodoníně, vystudovala 

Mediální a komunikační studia na 
MU. Pracovala jako tisková mluvčí 
hodonínské radnice a redaktorka 

městského zpravodaje. V součas-
né době pečuje o dva malé syny, 

je členkou finančního výboru 
a sociální komise města Hodonín 

a působí také v redakční radě 
městského zpravodaje.

Patrik Doležal, 48 let
Registrovaný příznivec Pirátů, za-

stupitel MČ Brno-střed. V roce 2013 
spoluzaložil tři občanská sdružení 
zaměřená na omezení exekučního 

tlaku a pomoc obětem exekucí. 
V posledních letech se věnuje kon-

krétním projektům ke zlepšení spole-
čenského a politického prostředí.

Michal Škerle, 36 let
Rodák z Brna–Králova Pole. Vystu-
doval Právo a Historii na MU, nyní 

pracuje na Pedagogické fakultě MU 
jako mentor. Je odborným lektorem 

projektu Finanční gramotnost do 
škol. Od roku 2018 je zastupitelem 
v MČ Královo Pole v Brně. Aktivně 
se věnuje sportovnímu šermu. Je 

ženatý, má syna a dceru.

NAŠI KANDIDÁTI: Kompletní kandidátku a více informací o našich kandidátkách a kandidátech najdete na 
jihomoravsky.pirati.cz/kandidatka.

CO SE TVRDÍ jak to ve skutečnosti je

Starším lidem nad 70 let odebrat řidičské 
průkazy pro lepší bezpečnost na silnici.

Starším lidem nad 70 let odebrat volební 
právo pro neschopnost správné volby.

Starším lidem na 70 let doporučit nechat 
ve svém bytě bydlet mladé lidi a odejít do 
domova důchodců.

Ne, nic takového jsme nikdy neřekli. Toto je 
překroucené tvrzení Petra Hanniga, ve kterém 
se snaží lidem namluvit, že Piráti chtějí zakázat 
lidem nad 70 let řídit auto. Ne, skutečně je to 
lež. Pan Hannig, ani nikdo jiný, kdo tuto lež 
šíří doposud nebyl schopný ukázat, kde přesně 
jsme to navrhli. Nemohl, protože toto Piráti 
nikdy nenavrhli a ani nic takového nemáme 
v programu.

Toto je totální pitomost, navíc protiústavní. 
Ve skutečnosti se naopak snažíme zpřístupnit 
volby možností korespondenčního hlasování 
a dalšími způsoby všem občanům.

V některých městech funguje služba, která 
pomáhá seniorům prodat za rozumných pod-
mínek své obydlí tak, aby nenaletěli podvod-
níkům. Piráti ale nikdy nenavrhovali, že by se 
toto mělo provádět plošně nebo automaticky. 
Ve skutečnosti prosazujeme rozšíření tzv. 
odlehčovacích služeb, aby senioři mohli být 
doma se svojí rodinou i v případě, že vyžadují 
nepřetržitou péči. 
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Tomáš Koláčný
náměstek primátorky města Brna

Róbert Čuma
radní města Brna

Marek Fišer
radní města Brna

Petr Vlasák
radní města Břeclavi

Magda Lengálová
zastupitelka
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PIRÁTI PRACUJÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH, V OBCÍCH A MĚSTECH, NA KRAJI, 
VE SNĚMOVNĚ I EUROPARLAMENTU.

Jsme součástí vedení měst...
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...a působíme i jako konstruktivní opozice

Pavel Nevrkla
zastupitel

Monika Lukášová Spilková
předsedkyně Kontrolního výboru

Michal Švagerka
zastupitel

Silvie Mrkvanová
předsedkyně Kontrolního výboru
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Kompletní 
seznam najdete na 

jihomoravsky.
pirati.cz/lide.


